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KÜRESEL İŞSİZLİK KOŞULLARINDA SOSYAL DIŞLANMA 

ARACI OLARAK IRKÇILIK 

Ufuk BAYKAN 

ÖZ 

 

Küresel ekonomi esnek emek piyasaları altında gelişimini sürdürürken, toplumsal 

maliyet olarak, ortaya koyduğu en belirgin gelişim kuşkusuz işsizliktir. Küresel 

ölçekte gelişen işsizlik koşulları ulusal düzlemde farklı kültürleri, farklı etnik 

unsurları işgücü piyasasında karşı karşıya getirmektedir. Bu sürecin, ulusal ölçeğe 

göre betimlenen işgücü piyasalarında karşı karşıya gelen işsizlerin etnik aidiyetleri 

üzerinden yeni ırkçı bir söylemi ürettiği gözlenmektedir. Özellikle aşırı sağ partiler ve 

şiddet grupları tarafından popülist bir biçimde dile getirilen bu tür ırkçı söylemlerde 

göçmenler doğrudan hedef gösterilmektedir. Krizlerin yaşandığı ve ekonominin kötü 

gittiği dönemlerde konjonktüre bağlı olarak aşırı sağ partiler yükseliş eğilimi içerisine 

girmiş ve çeşitli şiddet gruplarının eylemleri artış sergilemiştir. Böyle bir ortamda 

aşırı sağın yükselmesi kadar tehlikeli olan bir başka durum, merkezdeki partilerin de 

aşırı sağ partilerin söylem ve eylem pratiklerine sahip çıkarak göç ve göçmen karşıtı 

yeni söylemler geliştirmeleri ve giderek artan bir biçimde göçmenleri krizlerin ve 

işsizliğin sebepleri arasında saymalarıdır.  Bu negatif algı ve suçlamalar politik temsil 

sürecinde milliyetçi duyguları yeniden canlandıran hareketlerin yükselmesine olanak 

tanımaktadır. Bu bağlamda çalışmanın genelinde işsizliğin sarmaladığı üretim 

alanlarında sosyal dışlanma mekanizması olarak ırkçılığın nasıl bir işlev gördüğü ve 

işsizliği ekonomi ekseninden nasıl uzaklaştırdığı sorusu önem kazanmaktadır, çalışma 

bu soruya yanıt arayacaktır. 
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RACISM AS A SOCIAL EXCLUSION TOOL IN THE GLOBAL 

UNEMPLOYEMENT CONDITIONS 

Ufuk BAYKAN 

ABSTRACT 

 

While the global economy keeping its development on under the flexible labour 

market conditions, it's most significant social cost is certainly the unemployment. 

Unemployment conditions, developing globally, are confronting people from different 

cultures and etnicities in labour markets at the national dimension. It is observed that 

this process is producing a neo-racist discourse over the ethnic identities of the 

unemployed people who encounter in the labour markets descrined at the national 

dimension. In these racist discourse, which is especially used by extreme right parties 

and violent groups in a populist manner, targets the immigrants directly. When the 

crisis occured and economies went down, as a result of the conjecture extreme right 

parties increased their votes and violent groups increased their actions. In such an 

occasion, as dangerous as rising of extreme right parties, developing new discourses 

contrary to immigration and immigrant by claiming rhetoric and action courses of 

extreme right parties and in addition to that blaming immigrant for reasons of crysis 

and unemployment in a ascending manner, of the center parties, too. These negative 

perception and blamings to immigrants enable some actions, which stimulate the 

nationalist feelings in the political representation process, to rise. In this context, two 

questions gains importance and are tried to be answered throughout the study: how 

racism as a social exclusion mechanism functions in the production areas tucked up 

with unemployment and how it drives unemployment out of economic dimension.  
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ÖNSÖZ 

Bu çalışmada kapitalizmin 1970’li yılların krizi sonrasında küreselleşme evresinin 

yol açtığı dönüşümlerin, işgücü piyasalarındaki yansımaları incelenmiş ve bu 

dönemde gerçekleşen dönüşümler sonucunda, küresel çapta yaşanan göç 

hareketlerinin arttığına dikkat çekilmiştir. Neoliberal politikaların emek üzerindeki 

tahrip edici etkileri sonucunda küresel bir yoksulluk süreci başlamış ve işsizlik 

koşullarının etkisiyle insanlar giderek artan ölçüde göç etmek zorunda kalmışlardır. 

Göç ettikleri ülkelerde hızla marjinalleşen göçmenler, özellikle kriz koşullarında 

hedef tahtasına oturtulmuş, ırkçı şiddet ve eylemlere maruz kalmışlardır. Bu 

politikaların en kurumsallaşmış ayağını son yıllarda yükselişe geçen aşırı sağ ve 

milliyetçi partiler oluşturmaktadır. Aşırı sağ ve milliyetçi partiler son yılların kriz 

koşullarının da etkisi ve popülist bir söylem ile siyasal iktidara alternatif olmaya 

çalışmışlar ve birçok ülkede önemli başarılar kazanmışlardır. Bu bağlamda 

çalışmanın bütününde, işsizliğin sarmaladığı üretim alanlarında sosyal dışlanma 

mekanizması olarak ırkçılığın nasıl bir işlev gördüğü ve işsizliği ekonomi ekseninden 

nasıl uzaklaştırdığı sorusuna yanıt aranacaktır.   

Bu çerçevede birinci bölümde çalışmanın kuramsal çerçevesini oluşturan 

kapitalizmin krizi, kriz sonrası yeni çalışma koşulları ve krizin işgücü piyasalarına 

olan etkileri incelenmiştir. Fordist paradigmadan post fordist paradigmaya geçiş, 

işgücü piyasalarında yaşanan dönüşüm ve küreselleşme sürecinde işgücü piyasaları 

çalışmanın birinci bölümünü oluşturan önemli konu başlıklarıdır. 

İkinci bölümde ilk bölümle bağlantılı olarak kapitalizmin yeniden yapılanma 

sürecinde artan uluslararası göç hareketleri ve göçün coğrafyası incelenmiştir. Bu 

bölümde göçmenlerin işgücü piyasalarındaki konumları ve son küresel krizin işgücü 

piyasalarını ve göçmenleri ne ölçüde etkilediği ayrıntılı olarak anlatılmıştır.  

Üçüncü bölümde ise ulusal ölçeğe göre betimlenmiş olan işgücü piyasalarında karşı 

karşıya gelen göçmen ve yerleşik işçiler arasındaki gerilimlere yer verilmiştir. Bu 

bölümde işsizlik ve ırkçılık arasında var olduğunu düşündüğümüz ilişki ve ırkçılığın 

sosyal dışlanma aracı olarak kullanılmasına, aşırı sağ partilerin kapitalizmin krizinin 

yaşandığı yıllardan günümüz kriz koşullarına dek yükselişine ve bu partilerin 
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söylemlerine değinilmiştir. Bu bölümde ayrıca son dönemde çeşitli Avrupa 

ülkelerinde etkinliğini iyice arttıran aşırı sağ partilerin seçimlerde elde ettikleri 

başarılara yer verilmiştir. Son olarak Türkiye’de ırkçılık, göç ve sosyal dışlanma 

meselesine yer verilerek Batı Avrupa ile Türkiye arasındaki benzerlik ve farklılıklar 

ele alınmıştır. 

Bu çalışmanın hazırlanmasında bana destek olan birçok insan var ve onlara 

teşekkürü bir borç bilirim. Başta, yüksek lisans öğrenimim boyunca kendisinden çok 

şey öğrendiğim ve bu çalışmanın hazırlanması sürecinde katkılarından ötürü tez 

danışmanın Yrd. Doç. Dr. Sezai Temelli’ye, çalışmanın hazırlanması süresince 

yaşadığım tıkanıkları aşma noktasında, Sosyal Politika Kolektifi içerisinde yer alan 

tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Son olarak, sadece yüksek lisans öğrenimim 

boyunca değil, hayatımın her anında, her türlü sıkıntılı zamanımda yanımda olan, 

maddi ve manevi desteğini hiçbir zaman esirgemeyen aileme sonsuz teşekkür 

ediyorum. 
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GİRİŞ 

Tarihsel ve toplumsal bir sistem olan kapitalizm, 1970’li yılların krizi ile birlikte 

farklı bir evreye geçmiş, üretim paradigması değişmiş ve bu sürecin sonunda yeni 

dönem küreselleşme olarak adlandırılmıştır. Kapitalizmin küreselleşmesi ile birlikte 

ekonomik, politik ve sosyal ilişkiler ağında pek çok keskin dönüşüm yaşanmıştır. 

Özellikle sermaye birikim rejiminde yaşanan tıkanıklığı aşma noktasında, üretim 

formasyonunda yaşanan dönüşüm sonucunda emek ve sermaye arasındaki ilişkilerde 

meydana gelen değişiklikler, sadece ekonomik değil, aynı zamanda politik ve sosyal 

yapının da yeniden yapılandırılmasını gerektirmiştir. Kapitalizmin yeniden yapılanma 

sürecinde neoliberal ekonomi politikaları son derece belirleyici olmuştur. İkinci 

Dünya Savaşı sonrasında toplumsal sınıflar arasında mutabakat modeli olarak 

nitelendirilen “Altın çağ” modeli ve refah devleti uygulamaları, sınıflar arasındaki 

eşitsizliklerin hafifletilmesinde önemli bir araç iken, neoliberal politikalar sonucunda 

ise bu mutabakat bozulmuş ve emek açısından bakıldığında, işçi sınıfının ekonomik 

ve sosyal haklarında önemli kayıplar yaşanmıştır. Üretim sürecinin esneklik 

uygulamaları ile emek parçalı bir yapıya bürünmüş ve bunun sonucunda yeni çalışma 

koşulları ve türleri ortaya çıkmıştır. Bu dönüşüm ile birlikte aynı zamanda yoksulluk 

ve işsizlik, tüm dünyada hızla artmıştır. 1980’ler sonrasında hız kazanan ve ülkelerin 

ekonomik ve politik yapılarında temel değişimlere yol açan küreselleşme, çok sayıda 

insanı doğdukları ülkelerden başka ülkelere yerleşmeye itmiştir.  

Literatür taraması yöntemi ve OECD, ILO ve IOM gibi uluslararası kuruluşların 

verileri kullanılarak gerçekleştirilen bu çalışmanın iki amacı vardır. İlk olarak, 

kapitalizmin küreselleşme evresinde ortaya çıkmış olan yeni çalışma koşullarına bağlı 

olarak artan işsizlik ve yoksulluk olgusunun, uluslararası göç hareketlerinin artışında 

önemli bir etken olduğunu ortaya koymaktır. Bu bağlamda ikinci amaç, özellikle 

ekonominin daralma eğilimine girdiği kriz koşullarında, göçmenlere yönelik ırkçı ve 

yabancı düşmanı tutum ve davranışların yükseliş eğilimi sergilediğini ortaya 

koymaktır. Özellikle son yıllarda başta Batı Avrupa ülkeleri olmak üzere pek çok 

Avrupa ülkesinde aşırı sağ partiler ve örgütler siyasal gündemde önemli birer aktör 

haline gelmiş ve siyasal gündeminin belirlenmesinde önemli rol oynamışlardır. 

Küresel kriz koşullarına bağlı olarak artan sınıfsal farklılıklar pek çok ülkede 
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halkların gelecek korkusu yaşamasına sebep olmuş ve siyasal sisteme olan güvenin 

sarsılması sonucunda aşırı sağ partiler ortaya çıkan boşluğu doldurma şansı elde 

etmiştir. Birçok Avrupa ülkesinde önemli seçim başarıları kazanan aşırı sağ partilerin 

temel söylemi, göçmen karşıtlığı olarak karşımıza çıkmakta ve küresel krizlerin 

faturası giderek artan bir biçimde göçmenlere kesilmektedir. Başta işgücü piyasaları 

olmak üzere pek çok alanda meydana gelen dışlama biçimleri, Avrupa halklarının 

yabancılara karşı taşıdığı önyargıların somut yansıması biçimine dönüşmüştür. Bu 

sebeple son yıllarda artan yabancı düşmanlığı ve aşırı sağ hareketlerin incelenmesi 

önem kazanmaktadır ve bu çalışmada aşırı sağ hareketlerin ve ırkçılığın yükselişinin 

sosyoekonomik boyutu ağırlıklı olarak incelenecektir. Çalışmanın temel savı, 

neoliberal küreselleşme sürecinin yol açtığı post-endüstriyel toplum yapısı 

içerisindeki güvensizlik ve belirsizlik ortamının, aşırı sağ partilerin ve ırkçılığın 

yükselişinde önemli bir etken olduğudur. 

Bu çerçevede birinci bölümde, yeni çalışma koşulları olarak nitelendirilen ve fordist 

birikim sürecinin krizi sonrası yaşanan yapısal dönüşümün işgücü piyasalarındaki 

etkileri ele alınacaktır. Teknolojik gelişmeler ve artan rekabete bağlı olarak 

istihdamın ve mesleki yapının dönüşümünü ifade eden bu süreç, emeğin 

vasıfsızlaştırılması, parçalanması ve esneklik temelinde yeniden yapılandırılmasını 

ifade etmektedir. Yeni çalışma koşulları ile birlikte yeniden yapılandırılan işgücü 

piyasalarında,  sanayi sektörünün istihdam kapasitesi düşmüş, hizmet sektörünün ise 

istihdam yaratmadaki payı hızla artmıştır. İşgücüne olan talepte nitelikli bilgi işçisi 

ve beyaz yakalı işçilere önem verilmiş, kadın ve çocuk emeğinin işgücü 

piyasalarındaki kullanımı artmış, kayıtdışı istihdam hem gelişmiş hem de azgelişmiş 

ülkelerde hızla yaygınlaşmıştır. Sermayenin yeniden yapılandırılma sürecinde 

yaşanan taşeronlaşma ve fason üretim ilişkisine bağlı olarak, üretim merkezleri az 

gelişmiş ve ucuz emek rezervlerinin bol olduğu ülkelere kaydırılmış, merkez-çevre 

işgücü piyasaları şeklinde ikili bir emek piyasası oluşmuştur. Merkezde üretimin 

tasarım ve planlaması yapılırken, az gelişmiş çevre ve yarı çevre ülkelerde ise 

emeğin yoğun sömürüsüne dayalı üretim gerçekleşmektedir. Bu süreçte tam gün 

çalışma yerini kısmi zamanlı çalışma, çağrı üzerine çalışma, standart dışı çalışma, 

evde çalışma gibi pek çok yeni istihdam biçimine bırakmıştır. Emeğin yeniden 
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yapılandırılması sürecinde iş güvencesinden yararlanan çekirdek işçi sayısında hızlı 

bir azalma yaşanırken, yedek işgücü sayısı ise hızla artmakta ve bu süreç, iş 

bulabilme endişesini getirmektedir. 

Fordist birikim krizi sonrasında emek piyasalarında dönüşüm gerçekleşirken gerek 

sanayileşmiş ülkelerde, gerekse sanayileşmekte olan ülkeler genelinde istihdamın 

sektörel dağılımında da farklılaşma söz konusu olmuştur. Gelişmiş ülkelerde 

istihdamın sektörel yapısı, sanayi sektöründen hizmetler sektörüne doğru 

kaymaktadır. Az gelişmiş ülkelerde ise tarım sektörü hala önemli bir yer tutmaktadır. 

Bu ülkelerde sanayileşme arttıkça kırdan kente göçler artmaktadır. Dünya genelinde 

istihdam tarımdan sanayi ve hizmetler sektörüne kaymaktadır. 1971 ve 2008 verileri 

baz alınarak, OECD ülkelerinde istihdamın sektörel dağılımına bakıldığında, tarım 

sektöründe istihdam edilenlerin oranı % 10’dan, %5,1’e kadar gerilerken, sanayi 

sektöründe istihdam edilenlerin oranı %35’ten, %24,4’e kadar gerilemiş, hizmetler 

sektöründe ise oran % 47’den, % 70,1’e kadar yükselmiştir. Dolayısıyla, gelişmiş 

ülkelerde istihdamın sektörel dağılımında, sanayi sektöründen hizmetler sektörüne 

doğru bir geçiş yaşandığını görmekteyiz. Bu süreçte nitelikli işgücüne ihtiyaç 

artarken, niteliksiz işgücüne talebin azaldığını söyleyebiliriz. Az gelişmiş ülkelerde 

istihdamın sektörel dağılımına baktığımızda ise, çoğunda işgücünün önemli bir 

kısmının tarımsal faaliyetlerde istihdam edildiğini görürüz. ILO ve Dünya 

Bankası’nın 2008 yılı verileri Doğu Asya’da istihdamın önemli bir kısmının halen 

tarım sektöründe yer aldığını göstermektedir. Bu oran %35,8’dir. Sanayi sektöründe 

istihdam edilenlerin oranı %25,5, hizmetler sektöründe ise toplam istihdam 

içerisindeki pay, % 38,6 oranındadır.  

Yeni çalışma koşullarının belirgin özelliklerinden olan kayıtdışı istihdam, kuzey ve 

güney eksenli karşılaştırmada en ayırt edici özellik olarak göze çarpmaktadır. 

Kayıtdışı istihdam, göreli olarak Güney’de daha fazla olsa da yalnızca Güney’e ait 

değil, küresel bir olgudur. Kuzey’de kayıtdışılığın çalışan nüfusun %3 ile %15 

arasında yayıldığı tahmin edilirken bu oran Güney’de %30 ile %80 arasında değişim 

göstermektedir. Bu haliyle kayıtdışılık özellikle Güney’de kapitalist kalkınma 

dinamiklerinin ayrılmaz bir parçası haline gelmiş ve sömürüyü arttırmıştır. 

Taşeronlaşma ile birlikte ele alındığında kayıtdışı istihdamın yeni ekonomik yapı ve 
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çalışma koşulları içerisinde sistemin önemli bir ayağını oluşturduğunu belirtmek 

gerekir. 

Kapitalist üretim ilişkilerinin küreselleştiği günümüz ekonomilerinde, dünya çapında 

çalışan kadın sayısı ve ücretli işlerde çalışan kadın oranında önemli ölçüde artış 

yaşanmıştır. ILO’dan Guy Stunding’in yapmış olduğu çalışmada 1980’lerin emek 

piyasasının devlet müdahalesinden arındığı, fakat aynı zamanda işçi faaliyetlerinin 

feminizasyonunun arttığı bir dönem olarak belirtilir.
1
 Bunda esnek çalışma 

biçimlerinin yaygınlaşması etkili olmuştur. Bu esneklik kadınlarla erkekler arasında 

statü, iş güvencesi, ücretler ve eğitim bakımından sürüp giden eşitsizliklerin “çalışan 

yoksulluğunun feminizasyonuna” bağlı bulunduğunu göstermektedir. 

İşgücü piyasalarının hareketliliği; mal, sermaye ve finans piyasalarının 

hareketliliğine oranla sınırlı olmasına rağmen küreselleşme sürecinin derinleşmesi ve 

küresel karşılıklı bağımlılığın artması, işgücü hareketliliğinin artmasını sağlamıştır. 

İşgücü hareketliliğinin yönü, sermaye hareketliliğinin genel yönüne göre ters bir 

şekilde işlemektedir. Azgelişmiş ülkelerden, gelişmiş ülkelere yönelen işgücü akışı 

çoğunlukla yasadışı yollarla gerçekleşmektedir. Özellikle az gelişmiş ülkelerde 

neoliberal ekonomi politikalarının uygulanması sonucunda, artan işsizlik oranları ve 

buna paralel olarak ücretlerde yaşanan düşüşler, göç hareketlerini hızlandıran önemli 

iki etkendir. Gelişmiş ülkelerdeki işgücü açığı ve az gelişmiş ülkelerdeki iş bulma 

olanakları küresel ölçekte büyük göçlerin yaşanmasına neden olmuştur. Dünya 

genelinde işgücü mobilizasyonu, hem işçi gönderen hem de işçi alan ülkeler 

açısından önemli bir düzeye ulaşmıştır. Yeni çalışma koşullarının yaratmış olduğu bu 

tabloda, sermaye hareketliliği ile birlikte, emeğin de hareketliliğini arttırmış ve son 

30 yılda uluslararası göç hareketleri önemli bir gerçeklik olarak karşımıza çıkmıştır. 

Bu bağlamda çalışmanın ikinci bölümünde,  kapitalizmin yeniden yapılandırılma 

süreci ve küresel ekonomik ağlar içerisinde, uluslararası göç hareketleri ve göçün 

coğrafyası incelenmiştir. İlk olarak uluslararası göç kavramı ve göçün nedenleri 

incelenmiş, bu bağlamda uluslararası göç hareketlerini açıklayan teorilere 

                                                   
1Guy Standing, “Global Feminisation Through Flexible Labor”, World Development, Vol. 17, No.7, 

1999, s, 1077, aktaran, Ronaldo Munck, Emeğin Yeni Dünyası, İstanbul. Kitap Yayınevi, 2003, s. 

144. 
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değinilmiştir. Uluslararası göç teorileri, göç sürecini açıklamada farklı yaklaşımlar 

getirmiş, bu farklılıkların ortaya çıkmasında ise tarihsel geçmiş, coğrafi farklılık ve 

siyasal faktörler etkili olmuştur. Bu yönüyle uluslararası göç teorileri genellikle göç 

sürecini tek başına açıklamada yeterli olmamakta ve teoriler birbirini tamamlayıcı 

nitelik göstermektedir. Tarihsel açıdan uluslararası göç hareketlerinin incelendiği 

ikinci bölümde, konunun bütünselliği açısından ilk önce İkinci Dünya Savaşı 

sonrasında yaşanan uluslararası göç hareketlerine değinilmiş, savaş sonrası Kıta 

Avrupa’sının yeniden inşa sürecinde ihtiyaç duyulan işgücü ve buna bağlı olarak 

yaşanan göç hareketlerine yer verilmiştir. 1945-1973 dönemi arası göç hareketlerinin 

en önemli özelliği ekonomik gerekçelerin ağır basmasıdır. Bu dönemdeki göç 

hareketleri göçmenler, hükümetler ve işverenler açısından öncelikle ekonomik 

gerekçelerden kaynaklanmaktadır. Hükümetlerce, başlangıçta “misafir işçi” sistemi 

şeklinde gerçekleşen ve geçici nitelikli olduğu düşünülen göç hareketleri zamanla 

kalıcı hale gelmiştir. 

1974 petrol krizinin yol açtığı ekonomik durgunluk uluslararası göç hareketlerinde 

azalmalar yaşanmasına sebep olmuştur. 1974 yılından sonra hükümetler göç 

politikalarını sertleştirerek işgücü göçünün önüne geçmeye çalışmıştır. Fakat bu 

dönemde göç hareketlerinde azalma yaşanmasına rağmen, beklenen geri dönüşler 

yaşanmamıştır. 1980’li yılların başında göç hareketleri dengede seyretmesine 

rağmen, 80’li yılların sonu ve 90’lı yılların başında Doğu Bloku’nun dağılması ve 

eski Yugoslavya coğrafyasında meydana gelen etnik çatışmalar, Batı Avrupa’ya 

yoğun bir biçimde göç hareketlerinin yaşanmasına neden olmuştur. Küreselleşme 

sürecinin iletişim ve teknolojide yarattığı kolaylıklar 1980’den günümüze 

uluslararası göç hareketlerinin hızlanmasını sağlamıştır. Bununla birlikte bu 

dönemde yaşanan savaşlar, iç çatışmalar ve büyük afetler; göçmen kaçakçılığı ve 

insan ticaretinin yaygınlaşmasına, ayrıca mülteci ve sığınmacı sayısında artışa neden 

olmuştur. Bu süreçte, devletlerin uluslararası göç hareketleri ile ilgili karşılaştıkları 

en önemli sorun yasadışı göç hareketleridir.  

İkinci bölümde ayrıca göçmenlerin işgücü piyasaları içerisindeki konumlarına 

ayrıntılı olarak yer verilmiştir. Tarihsel açıdan ekonominin genişleme eğilimi 

gösterdiği dönemlerde göç hareketlerinde ve buna bağlı olarak, göçmen istihdamında 
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artış yaşanırken, kriz eğilimlerinin ortaya çıktığı ve işsizliğin arttığı dönemlerde, göç 

politikasının kısıtlayıcılığı ekseninde, göçmen emeğine duyulan ihtiyaç azalmaktadır. 

Belirli mesleklerde ve sektörlerde yoğun olarak çalışan göçmenler, işgücü 

piyasalarında genellikle düşük statülü, düşük ücretli olumsuz çalışma koşullarında 

istihdam edilmektedir. Birinci kuşak olarak nitelendirilen göçmen işçiler genellikle 

yerli işçilerin yapmaktan kaçındıkları işleri yapmışlar ve statü bakımından toplumun 

en alt tabakasını oluşturmuşlardır. Başlangıçta sanayi ve inşaat sektörlerinde 

istihdam edilen göçmenler, zamanla hizmetler sektörünün vasıfsız dallarında ve 

geçici işlerde istihdam olanağı bulmuştur. İşgücü piyasalarında tabakalaşma olgusu 

çerçevesinde gerçekleşen bölünme, göçmenler ve yerleşik işçiler arasında eşitsiz 

ilişkilerin oluşmasına neden olmaktadır.  

Bu bölümde ayrıca küresel ekonomik kriz karşısında göçmenlerin işgücü 

piyasalarında karşılaştığı zorluklara yer verilmiştir. Krizlerin yıkıcılığına karşı sosyal 

korumadan yoksun olan göçmenler kolaylıkla işgücü piyasalarından 

dışlanabilmektedir. Bu durum, göçmenlerin içinde yaşadıkları topluma entegre 

olmalarına engel olmaktadır. Göçmen işçiler, yerleşik işçilerle benzer haklara sahip 

olmadıkları için işsizlikten çok daha fazla etkilenmişlerdir. Cinsiyet temelinde erkek 

işçiler kadın işçilere oranla, yaş temelinde ise gençler, diğer yaş gruplarına oranla 

işsizlikten daha fazla etkilenmişlerdir. Güvencesiz ve geçici işlerde çalışma olanağı 

bulan göçmenler kriz durumunda kolayca işten çıkarılmaktadır.  

Tezin üçüncü bölümünde yeni çalışma koşullarında karşı karşıya gelen göçmen 

işçiler ve yerleşik ülke vatandaşlarının durumu ve göçmen işgücünün yaşadığı ırkçı 

baskılar ve yeni ırkçılığın sosyal dışlanma aracı olarak nasıl şekillendiği ele 

alınmıştır. Küreselleşme süreci ile birlikte hayat koşulları değişmekte olan insanlar 

sıklıkla yeni gelen göçmenleri, kendi gelecekleri açısından tehlike olarak 

algılamaktadırlar. Batı Avrupa ülke halklarında yaygın olan algılardan birisi, az 

gelişmiş ülkelerden göç edenlerin, kendi mesleklerini aldıkları ya da tehdit 

oluşturdukları, konut fiyatlarını yukarı çektikleri ve sosyal hizmetlere aşırı yük 

getirdikleri yönündedir. Benzer bir şekilde göçmen işgücü de işsizliğin, hastalığın ve 

suçun nedeni olarak görülmüştür. Böyle bir atmosferde yükseliş trendine giren aşırı 

sağ partiler göçmen karşıtı kampanyalarla gelişip büyümektedirler. Irkçılık yalnızca 
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göçmenlerin kendilerine değil, ayrıca demokratik kurumlara ve toplumsal düzene 

karşı da bir tehdit oluşturmaktadır. Bu nedenle uluslararası göç ve bunun toplumsal 

etkileri tartışmasında ırkçılığın neden ve sonuçlarının analizi önem taşımaktadır. 

Özellikle aşırı sağ partilerin ırkçı söylemleri merkezdeki partilerin de söylem 

değiştirmesine yol açmış ve politikalarda göçmen işgücüne yönelik olarak ırkçı 

söylemler artmıştır. Birçok Avrupa ülkesinde uluslararası göç hareketleri sonucunda 

sosyal yapıda değişiklikler meydana gelmiş ve küresel işsizlik koşullarında sosyal 

yapı göçmenler aleyhine şekillenmiştir. Aşırı sağcı ve milliyetçi hareketler, 

ekonominin daralma eğilimi gösterdiği kriz koşullarında göçmenleri doğrudan hedef 

göstermişlerdir. Bu bağlamda çalışmada aşırı sağın yükselişinde etkili olduğunu 

düşündüğümüz kriz koşullarının bazı ülkelerdeki seçmen davranışlarına olan etkileri 

seçim sonuçları üzerinden açıklanmaya çalışılmıştır. Burada belirtilmesi gereken 

önemli bir durum da, aşırı sağ partilerin siyasal sistemler içerisinde tehdit unsuru 

oluşturabilecek nitelikte bir büyüme sergilememelerine rağmen, siyasal iktidarın 

söylem ve politikaları üzerinde ciddi bir baskı unsuru olarak gözüktükleridir. 

Merkezdeki siyasal partiler aşırı sağ partilerin söylemlerini kullanarak göçmenlere 

yönelik dışlayıcı nitelikte politikalar izlemişlerdir.  

Çalışmada son olarak Türkiye’deki ırkçı ve yabancı düşmanı tutum ve davranışlara 

değinilmiştir. Özellikle 1980 sonrasında yaşanan iç göç hareketlerinin kentsel 

mekanda meydana getirmiş olduğu önemli dönüşümler sonucu yaşanan sosyal 

gerilimler, etnik ve mezhepsel açıdan farklı olan insanlara yönelik ayrımcı bir 

refleksi ortaya çıkarmış ve bu insanlara yönelik dışlayıcı bir algı baş göstermiştir. 

Genellikle işgücü piyasalarında meydana gelen ayrımcı ve dışlayıcı tutum ve 

davranışlar gündelik hayatta da önemli oranda görünür hale gelmiştir. Aynı zamanda 

uluslararası göç yolları üzerinde yer alan Türkiye’ye her yıl önemli oranda yabancı 

girişi yaşanmakta ve kentlerin enformel istihdam açısından çekiciliği bu göç 

hareketlerini sürekli kılmaktadır. Bu açıdan Türkiye’de yabancı uyruklu çalışanların 

da işgücü piyasalarında uğradıkları ayrımcı ve dışlayıcı pratikler incelenerek çalışma 

sonlandırılmıştır.  
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BİRİNCİ BÖLÜM 

YENİ ÇALIŞMA KOŞULLARI VE İŞGÜCÜ PİYASALARI 

Kapitalizmin 1970’li yılların ortalarından itibaren ekonomik ve sosyal olarak krize 

girmiş olduğu, pek çok akademik çalışmada, sıklıkla dile getirilmiştir. Bunalımın 

temelinde “reel sektördeki üretim ve üretkenlik artışının yavaşlaması” ve bununla 

paralel olarak “istihdamdaki düşüş ve enflasyondaki artış” yer almaktadır ve devam 

eden krizin arka planında “sermaye birikimi” ile ilgili sorunlar yatmaktadır. 

Kapitalist sistemin bir dünya sistemi olduğu gerçeğinden hareket ederek krizlerin 

yalnızca “merkez ülkeler” olarak adlandırılan gelişmiş ülkeler üzerinde değil, aynı 

zamanda “çevre ülkeler” olarak adlandırılan az gelişmiş veya “gelişmekte olan 

ülkeler” üzerinde de son derece etkili olduğunu söyleyebiliriz. Tüm bu yaşanan süreç 

sonucunda başta çalışma ilişkileri olmak üzere, tüm toplumsal yaşam baştan aşağı 

yeniden şekillenmiştir ve günümüz dünyasında da yaşanan dönüşüm, kapitalizmin 

krizleri ve bu krizlerden çıkış yollarına uygun olarak devam etmektedir.
2
 

Fordist sistemin ciddi sorunlar içerisinde olduğu, 1960’lı yıllarda yaşanan 

gelişmelerden anlaşabilmektedir. Avrupa ve Japon ekonomilerinin İkinci Dünya 

Savaşı sonrası geçen süre içerisinde toparlanması ve iç pazarlarının doygunluğa 

ulaşması, bu ülkeleri ürün fazlaları için yeni pazarlar bulmaya itmişti. Eş zamanlı 

olarak, ABD ekonomisinin özel sektör üretkenliğinin düşmesi ve buna paralel olarak 

kar oranlarının gerilemesi, mali sorunların başlangıcı anlamına gelmekteydi. Bu 

sorun ancak enflasyonist bir politika ile çözülebilmişti. Özellikle Latin Amerika 

ülkelerinin yer aldığı birçok Üçüncü Dünya ülkesinde ithal ikameci politikalar, 

çokuluslu şirketlerin çevre ülkelerde imalat sanayiine yönelişinin ilk büyük dalgası 

ile birleşince, işçi sınıfıyla toplumsal sözleşmenin, ya “zayıf uygulandığı ya da hiç 

uygulanmadığı yeni ortamlara”, Batı ile rekabet gücü olan fordist sanayileşme 

hamlesini taşıyordu. Böylece ABD hegemonyası, eş zamanlı olarak, yeni sanayileşen 

                                                   
2Tülin Öngen, “Yeni Liberal Dönüşüm Projesi ve Türkiye Deneyimi”, Korkut Boratav’a Armağan, 

Küresel Düzen: Birikim, Devlet ve Sınıflar, 4.bs, Der. Ahmet H.Köse, Fikret Şenses, Erinç Yeldan, 

İstanbul. İletişim Yayınları, 2007, s. 131 
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ülkelerin meydan okumasıyla karşı karşıya kalıyor ve bu gelişmeler, Bretton Woods 

sisteminin sona ermesine yol açıyordu.
3
 

1973 yılına gelindiğinde Fordist yapılanmanın ve Keynesçi politikaların, 

kapitalizmin durgunluğuna çözüm bulmadaki imkansızlığı daha da görünür hale 

gelmiştir. Harvey bu durumu “olanaksızlık” olarak adlandırır ve bu olanaksızlığı 

açıklayan en önemli olgu sistemin yapısal olarak “katı” olmasıdır. Harvey, kitle 

üretim sistemlerine yapılan uzun vadeli ve geniş ölçekli yatırımların, tasarımda 

esnekliği engellediğini ve işgücü piyasalarında, emek dağılımında ve iş 

sözleşmelerindeki katılıkların ve bu katılıkları aşmadaki girişimlerin işçi sınıfının 

güçlü yapısı karşısında aciz kaldığını ifade eder.
4
 

1974 petrol krizi ile birlikte etkisi daha da artan ekonomik durgunluk karşısında 

kapitalist dünya, çareyi yeni bir birikim rejimine geçerek tüm toplumsal katmanların 

yeniden inşasında bulmuştur.
5
 Bu çerçevede fordizmin krizi ve yaşanan dönüşümün 

“nasıl bir üretim sistemine yönelebileceği sorusu” önem kazanmaktadır. Bu noktada 

Fordist sistemin krizi ve sonrasında yaşanan dönüşümün “uluslararası iktisadî 

işbölümü” ve “sanayileşmekte olan ülkelere olan etkileri”, temel sorunsal olarak 

karşımıza çıkmaktadır.
6
 Bununla beraber üzerinde durulması gereken iki önemli 

nokta vardır. Bunlardan ilki, fordizmin karşı karşıya olduğu krizin, kapitalizmin 

geçirmiş olduğu krizin yalnızca bir yüzünü oluşturduğudur. Sistemde yaşanan 

dönüşüm, üretim sisteminin yanı sıra, politik ve ideolojik düzeylerde de 

gerçekleşmektedir. Bu gerçeği göz önünde bulundurmak, fordizmin krizini ve 

dönüşüm sonrası yeni üretim sistemini anlamaya yardımcı olacaktır. İkinci olarak 

post-fordizmi, temel olarak fordizmin içinde bulunduğu krizin aşılması sürecinde 

yaşanması öngörülen değişim ve dönüşümleri yansıtan, kriz dönemi özellikleri ile 

uyum sergileyebilen ve Fordist sistemin önüne set çeken, krizden çıkılmasını 

sağlamaya yönelik yeni üretim sistemi olarak ele almak gerekir. Post-fordizm bu 

                                                   
3David Harvey, Post Modernliğin Durumu, Çev. Sungur Savran, 4. bs, İstanbul. İletişim Yayınları, 

2006, s. 164.  
4Harvey, a.e., s. 165. 
5Harvey, a.e., s. 165. 
6Nurhan Yentürk, “Post-Fordist Gelişmeler ve Dünya İktisadi İşbölümünün Geleceği”, Toplum ve 

Bilim, Sayı. 56-61, İstanbul. İletişim Yayınları, 1993, s. 42. 
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yönüyle üretim sistemi önündeki “katı” yapıyı aşabilen üretim sistemi olarak 

nitelendirilebilir.
7
  

1.1.  Fordizm ve Fordizmin Krizi 

Fordizm, emek verimliliği ve üretim kapasitelerinde denk bir artış sağlamayı öngören 

bir üretim biçimi olarak ortaya çıkmıştır. İlk olarak Henry Ford’un Detroit’te kurmuş 

olduğu otomobil fabrikasında izlerine rastlayabileceğimiz fordizmin çalışma ilkeleri, 

Frederick Winslow Taylor’un “Bilimsel Yönetim Anlayışına” dayanmaktadır. 

Bununla birlikte üretimde verimlilik arayışı olarak ortaya çıkan Taylorist ilkeler ile 

bir üretim biçimi olan Fordizm arasında fark vardır. Taylorist yönetim anlayışını, 

Fordizmin montaj hattını da kapsayan yönetsel bir düşünüş biçimi olarak görmek 

daha doğrudur.
8
 

Fordist iş organizasyonunda, Taylorist ilkelere göre üretim sürecindeki küçük 

parçalara bölünen işler, işin yapılış sırasına göre bir hatta dizilmekte, buna bağlı 

olarak işçilerin üretim sırasında işi gereği parça almak ya da alet/makina kullanmak 

için gidiş gelişleri önlenmektedir. Bunun yerine, işin nesnesinin, üretim sürecinin 

gerektirdiği işlem sırasına göre dizilmiş makinalar ve iş istasyonları boyunca hareket 

etmesi sağlanmakta ve böylece Fordist montaj hattı ortaya çıkmaktadır.
9
 

Fordizmi kendisinden önceki üretim sistemlerinden farklı kılan özellik üretim 

sürecinde ilk kez işçinin özelliklerine ve fiziksel niteliğine bağlı olarak 

örgütlenmesinden çıkıp, makinenin mantığına ve nesnelliğine göre örgütlenmiş bir 

üretim sürecine geçmiş olmasıdır. Fordist üretim sürecinde, işçi başına üretimin 

ayrıntılı iş bölümü ve standart mal üretimine bağlı olarak arttırılması amaçlanmış, 

rekabetin temeli, aynı maldan çok sayıda ucuza üretmek üzerine kurulmuştur.
10

  

Fordizm, emek sürecinin becerisizleştirilmesi, basitleştirilmesi ve bu anlamda bütün 

üretim sürecinin parçalanması; emek sürecinin de-hümanize edilmesi, yani beyin 

çalışmasının üretimden ayrılarak planlama düzeyinde merkezileştirilmesi ve işçinin 

                                                   
7Yentürk, a.g.m., s. 43. 
8Ahmet Alpay Dikmen, Makine İş Kapitalizm ve İnsan, Ankara. Tan Kitabevi, 2011, s. 91. 
9Hacer Ansal, Esnek Üretimde İşçiler ve Sendikalar, İstanbul. Birleşik Metal İş Yayınları, 1999,  s. 

10. 
10Yusuf Özel, “Üretim Sürecinde Yaşanan Dönüşümler ve Esneklik”, Selçuk Üniversitesi Karaman 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2004, C. 4 No. 1, s. 57. 
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yaptığı işin her aşamasının yönetimce planlanması ve bu planın işçiye direktifler 

biçiminde iletilmesi ilkelerine dayanmaktadır. Fordist kitle üretimi; ayrıntılı iş 

bölümü, seri hareket ve süreklilik esasına göre şekillenmektedir. Makinenin emeği 

yönettiği bu süreçte Fordizm üretim araçlarıyla birlikte emeğin yeniden organize 

edildiği bir sistemdir.
11

 Fordizm ile beraber üretim sürecindeki amaçlar basitleştirilip 

işgücü nitelikli ve niteliksiz olmak üzere iki gruba ayrılmış; emek gücü organik bir 

bütün haline gelip kolektif emek yaratılmış; parça başı ücret yerine günlük 

hesaplanan ücret uygulaması getirilmiştir.
12

 İkinci Dünya Savaşı sonrasında, 

Keynesyen politikalarla desteklenen Fordist üretim biçimi, Taylorizm’e ideolojik ve 

sosyal bir nitelik kazandırmıştır. Homojen ürünlerin kitlesel üretimine dayanan 

Fordizmin en önemli özelliği ücret ve meta ilişkisinin genelleşmesidir. Ücret ve meta 

ilişkisinin genelleşmesinde refah devleti düzenlemelerinin önemli bir payı vardır. 

Refah devleti düzenlemeleri üretkenliğe endekslenen ücret politikalarıyla çalışanların 

satın alma güçlerinin sabit tutulması ve metaların hızlı dolaşımına imkan tanınması, 

çalışanların sendikalar aracılığıyla örgütlenerek ücretlerini yüksek tutmaları ve bu 

sayede talebin canlı tutulması şeklinde ifade edilebilir. Bunun yanında Keynesyen 

makro ekonomi politikaları da toplam arz ve toplam talep arasındaki dengenin 

korunmasında etkili olmuştur. Böylece refah devleti düzenlemeleriyle fazla üretim 

krizlerinin önüne geçilirken, yığın üretimi ile tüketimin gereği olan üretkenlik ilişkisi 

de sağlanmıştır.
13

 

1970’lerde kapitalizmin aşırı birikime dayalı krizi, Fordist üretim sisteminin kâr 

sıkışması şeklinde gelmesi, sermayenin esnek birikim ve esnek örgütlenme 

kapasitesine sahip olma ihtiyacını doğurmuştur.
14

 Böylelikle üretim bandı sistemiyle 

standart bir ürünün mekanize biçimde üretilmesi sürecine dayanan ve iş bölümünün 

kurumsallaşması koşulunun esas olduğu bir örgütlenme biçimi olan Fordist üretim 

düzeninin sonuna gelinmiştir. Onun yerini ise üretim bantlarının piyasadaki 

değişimlere ve teknolojik girdilerdeki farklılaşmaya duyarlı olmasını sağlayan ve 

                                                   
11İlker Belek, “Post Kapitalist” Paradigmalar, 2.bs. İstanbul. Sorun Yayınları, 1999., s. 57-60  
12Belek, a.e., s. 62. 
13Özel, a.g.m., s. 58. 
14Munck, a.g.e.., s. 62-63 
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üretimin kolay programlanabilir hale gelmesini amaçlayan Post-Fordist üretim 

düzeni almıştır.
15

 

Kapitalizmin Post-Fordizm olarak tanımlanan bu evresinde üretim sürecinde hantal 

olarak kabul edilen kısımlar, ya teknolojik gelişme ya da tamamen karlılık sağlamak 

için üretim dışına atılmıştır. Bu uygulamaların temel hedefi ise artı değer 

yaratmaktır.
16

 Post-Fordist kapitalizm evresi kısaca esnek birikim, esnek üretim ve 

esnek istihdamın egemen olduğu bir üretim biçimini ifade eder. Üretimde, tüketimde, 

işgücü piyasalarında gerçekleşen esnekliğin sebebi kapitalizmin kriz eğilimine 

finansal bir çözümün getirilmesinin sonucudur.
17

 Bunun sonucu olarak da finansal 

sistem gerçek üretimden ilk kez bu kadar bağımsız olmuştur. Finansal sermayeyi 

uluslararasılaştıran Post-Fordizmle beraber küresel bir pazarın ve küresel şirketlerin 

yükselişe geçtiği, etkin üretim ve düzenleme birimleri olarak ulusal girişimlerin geri 

plana atıldığı, üretimin dağılarak ademi-merkezileştiği, esnek uzmanlaşmanın 

olduğu, taşeronluğun arttığı bir emek piyasası ortaya çıkmıştır.
18

 

Finansal sermayenin hükümranlık kurduğu böyle bir iktisadi mekanizmada sanayi 

üretiminin daralmasına karşın hizmet sektörü oldukça genişlemiştir. Diğer yandan 

esnek üretim sistemi ile emek verimliliğinde artış sağlanmış, bu da daha az işçiyle 

daha fazla iş yapılabilmesini mümkün kılmıştır. Dolayısıyla bu yeni üretim biçimi ile 

birlikte işsizlik oranlarında büyük bir artış yaşanmaya başlanmıştır. 

1.1.1. Fordizm’den Post Fordizm’e Geçiş  

Dünya ekonomisinin 70’li yıllardaki krizini ve kriz sonrası siyasal, toplumsal ve 

ekonomik değişimleri açıklamaya yönelik çok fazla akademik çalışma yapılmıştır. 

Bu akademik çalışmalar 80’li yılların sonunda yoğun bir şekilde Fordizm-Post 

Fordizm eksenine kaymış ve bu iki kavram arasındaki temel fark olarak ekonomik 

                                                   
15Burak Faik Emirgil, “Yeni Kapitalizmde Emeği Sorunsallaştırmak; Emeğin Maddi Olmayan 

Görünümleri”, Çalışma ve Toplum, 2010/1, Sayı. 24, s. 224. 
16Fuat Ercan, “Değer Teorisi: Kapitalizmde İçsel İlişkilerin Örgütleyicisi”, Kapitalizmi Anlamak, 

Haz. Demet Yılmaz, Ferhat Akyüz, Fuat Ercan, Koray R. Yılmaz, Ümit Akçay, Tolga Tören, Ankara. 

Dipnot Yayınları, 2006, s. 48. 
17Harvey, a.g.e., s. 222. 
18Krishan Kumar, Sanayi Sonrası Toplumdan Post-Modern Topluma; Çağdaş Dünyanın Yeni 

Kuramları, Çev. Mehmet Küçük, Ankara. Dost Kitabevi, 2004, s. 69. 
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esneklik kavramı tartışmalara damgasını vurmuştur.
19

 Bu noktada iki temel yaklaşım 

bu tartışmaların arasında ön plana çıkmıştır. Bunlar Esnek Uzmanlaşma yaklaşımı ve 

Düzenleme Okulu yaklaşımlarıdır. Bu yaklaşımların aynı anda incelenmelerini ve 

birbirleri ile karşılaştırılabilmelerini mümkün kılan üç tane ortak özellik 

bulunmaktadır. Birinci ortak özellik, yaklaşımların ikisinin de, İkinci Dünya Savaşı 

ve 1970’lere kadar süregelen dönemi, gelişmiş ülkelerdeki ekonomik sistemi 

Fordizm veya bu kavramla eşdeğer nitelikte kullanılan kitlesel üretim kavramını baz 

alarak tanımlamalarıdır. İkinci ortak özellik, 1974 petrol krizinin kapitalizmin yapısal 

krizinin yaşanmasında hızlandırıcı etkisi olduğu fakat “krizin nedeni olmadığı” 

konusundaki ortak görüştür. Üçüncü olarak ise mikro elektroniğe dayanan “esnek” 

teknolojilerin krizden çıkışta ve post Fordist yapılanmada “önemli bir rol oynayacağı 

gerçeğini” kabul etmeleridir.
20

 Fakat bu ortak özelliklere rağmen bu iki yaklaşım 

arasında krizin nedenleri ve kapitalizmin yeni yapılanması sürecinde post fordizme 

dair ciddi görüş ayrılıkları da mevcuttur. Çalışmanın bu aşamasında bu iki 

yaklaşımın krize bakış açısı ve post-Fordist yapılanmayı nasıl ele aldıkları 

incelenecektir.  

1.1.1.1.  Esnek Uzmanlaşma Yaklaşımı 

Esnek uzmanlaşma, 1984 yılında Piore ve Sabel isimli Amerikalı araştırmacıların, 

Second Industrial Divide (İkinci Sınai Bölünme) kitabında, Fordizmin yaşadığı 

krizin nedenlerine ve sistemin yeniden yapılanma biçimine getirmiş oldukları 

açıklama ile akademik dünyada etkili olan bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım “tarihsel 

değişimin merkezine piyasalardaki değişimi oturttuğu için” yeni Smithçi yaklaşım 

olarak da ifade edilmektedir.
21

 

Piore ve Sabel 70’li yıllarda yaşanan krizi ve sonrasında meydana gelen 

değişiklikleri sadece üretim süreçleri açısından ele almışlar ve bu yönüyle diğer 

kuramcılardan ayrılmışlardır. Piore ve Sabel’e göre gelişmiş endüstriyel toplumlar; 

piyasaların işleyişi, işletmeler arası ilişkiler, devletin endüstri ilişkilerine müdahalesi 

                                                   
19Hacer Ansal, “Fordizm’den Post-Fordizme Dönüşümün Anahtarı, Petrol-İş Yıllığı, Türkiye Petrol, 

Kimya, Lastik İşçileri Sendikası, İstanbul: Petrol-İş Yayın, No. 44, 1997, s. 647. 
20Erol Taymaz, “Kriz ve Teknoloji” Toplum ve Bilim, No. 56-61, 1993,  İstanbul. Birikim Yayınları, 

s. 6.  
21Taymaz, a.g.m, s. 8. 
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dahil olmak üzere, sistemin tüm yapısal özelliklerini değiştiren, endüstriyel 

organizasyonun yeni biçimlerinin ortaya çıkmasını yaşamaktadırlar. Gelişmiş sanayi 

toplumlarında yaşanan dönüşümü açıklayan esnek uzmanlaşma kuramı, temelde iki 

zıt üretim paradigması olan “kitlesel üretim” ve “esnek uzmanlaşma” arasındaki farkı 

açıklamaktadır.
22

 Piore ve Sabel "fordizm" kavramı yerine "kitlesel üretim" 

kavramını kullanmayı tercih etmiştir. “Kitlesel üretimi” ekonomik açıdan başarılı 

kılan faktörler arasında; sistemin hegemonik yapısı, dikey örgütlenme, üretimin 

parçalanması ve ayrıntılı işbölümü, kapasitenin sürekli ve tam olarak kullanılması, 

yasal düzenlemelerin katılığı ve çalışma koşullarının hiyerarşik yapısı, yarı vasıflı 

işçiler, üretim sürecinde becerilerin, iş çeşitliliğinin ve işçilerin özerkliğinin giderek 

azalması gibi faktörler etkili olmuştur.
23

 Piore ve Sabel kitlesel üretimin büyümesinin 

tek başına yeterli olamayacağını ve bununla birlikte kitlesel tüketimin talebinin de 

mutlak surette karşılanması gerektiğini vurgulamışlar ve “keynesçi refah anlayışı” 

çerçevesinde ücretlerin yüksek tutulması gerektiğini belirtmişlerdir.
24

 

Esnek uzmanlaşma yaklaşımı, gelişmiş sanayi ülkelerinde egemen üretim 

paradigması olarak, kitle üretiminin yerini yeni bir üretim paradigmasına terk ettiğini 

ileri sürmektedir. Kurama göre, yeni ve ileri teknoloji sayesinde üretim 

potansiyelindeki artışa bağlı olarak, yeni bir endüstriyel üretim modeli esnek 

uzmanlaşma olarak adlandırılmaktadır ve bu yeni üretim modeli, yeni bir endüstriyel 

organizasyon biçimini gerektirmektedir. Üretim araçlarının ve emek gücünün baştan 

şekillendiği, üretim şeklinin ve organizasyon yapısının da yeniden biçimlendiği 

esnek uzmanlaşma sürecinde emeğin makine bağımlılığının ortadan kalktığı ileri 

sürülmektedir. Esnek uzmanlaşma yaklaşımı bu açıdan “vasıfsızlaştırma”, 

“planlama” ve “işin yapılması” safhalarının her birinin ayrıştığını ve fordist dönemin 

katılıklarından sıyrıldığını savunur.
25

  

Esnek uzmanlaşma kuramına göre, kriz sonucu ortaya çıkmış olan üretim fazlası ile 

birlikte ürün niteliğine ve kalitesine daha çok önem verilmesi gerekliliğini göstermiş 

                                                   
22Sabahattin Şen, “Esnek Uzmanlaşma ve Kamu Yönetimi Reformu” Mülkiye Dergisi, C. XXVII, 

No. 243, 2004, s. 149. 
23Şen, a.y. 
24Şen, a.y. 
25İlhan Dağdelen, “Post-Fordizm”, Mevzuat Dergisi, C:8, No: 90, Haziran 2005, 

http://www.mevzuatdergisi.com/2005/06a/05.htm,  [28.06.2011] 

http://www.mevzuatdergisi.com/2005/06a/05.htm
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ve bununla bağlantılı olarak tüketim değerlerinin de değişmesine sebep olmuştur. Öte 

yandan üretimin uluslararasılaşmasına paralel olarak, dünya pazarı için üretim 

yapmanın çok sayıda bilinmezlik ve belirsizliği beraberinde getirmesi farklılaşmış 

ürünlerin daha fazla talep dalgalanmalarına maruz kalmasına neden olmuştur. Fordist 

sistemin katı yapısı ise “uluslararası pazarın gerektirdiği esnek yapıya” sahip 

değildir. Dolayısıyla sermaye, içerisinde bulunduğu krizden yeni örgütlenme 

ilkelerini uygulayarak ve daha esnek yapı ile talep değişikliklerine daha kolay uyum 

sağlayabilen yeni bir üretim sistemi yaratarak çıkmaya çalışmaktadır.
26

 

Esnek uzmanlık modelinin ilk örneklerine 1970’lerde Kuzey İtalya’da, Bologna 

bölgesinde rastlanılmaktadır. Birbirleri ile rekabet halinde olan aynı zamanda 

uzmanlık ve üretim bilgisi alışverişinde de işbirliğine giden küçük ve orta boy 

işletmeler daha sonra Batı Avrupa ülkelerine yayılmışlardır. Bu üretim 

organizasyonu içerisinde tasarımcılarla zanaatkar bazlı işçilerin işbirliği oldukça 

önemlidir ve bu bağlamda öğrenme, yeni teknolojilere sağlanan adaptasyon süreci, 

teknolojideki yenilikleri takip edebilme başarıları ve yeni teknoloji yaratabilme, bu 

tür işletmelerin ortak özelliklerini yansıtmaktadır. İtalya’da 1970’lerde işçi sınıfının 

güçlü mücadelesi ile aynı tarihlerde ortaya çıkan işletme modelleri, 

desentralizasyona giderek üretimin pek çok bölümünü taşeronlara devretmiş ve fason 

üretimle maliyetler düşürülerek örgütlü emekle doğrudan çatışma içerisine girmekten 

uzak durulmuştur. Böyle bir desentralizasyon sonucunda ise küçük ölçekli işletmeler 

önem kazanmış ve büyük şirketlerin “çekirdek” konumunda yer aldığı yapının 

yanında, küçük işletmelerin de “ uydu” biçimine geldiği bir organizasyon yapısı 

oluşmuştur.
27

 

Esnek uzmanlığa sahip olan işletmelerin söz konusu esnekliği çekirdek işgücü ve 

çevre işgücü arasındaki ilişkiye göre şekillenmektedir. Çekirdek işgücü, vasıflı ve 

zanaatkar bazlı, çeşitli ve çok sayıda beceri isteyen işleri gerçekleştirebilen aynı 

zamanda, tasarım ve uygulamanın birleştiği, yeterli donanıma, bilgi ve beceriye 

sahip, genellikle işletmeler için daha fazla önem arz eden işgücüdür. Bunun yanında 

esnekliğin sağlandığı asıl yer, işçilerin ırk, cinsiyet ve vasıf düzeylerine dayalı 

                                                   
26Ansal, a.g.m., s. 650. 
27Ansal, a.g.m., s. 650-651. 
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ayrımcılığın sonuna kadar sömürülmesine dayanan, vasıfsız işler yapan, ileri 

teknolojileri yeterli ölçüde kullanabilen, hiçbir sosyal güvenliği olmayan “çevre” 

işgücünün küçük işyerlerinde kolayca işe alınıp atılmalarıyla sağlanan çevre 

işgücünde gerçekleşmektedir. Bu bağlamda birçok işçi, uluslararası pazarların tüm 

belirsizliklerine maruz kalmakta ve kötü çalışma koşulları da işçilerin ücretlerini 

oldukça olumsuz bir biçimde etkilemektedir. Bu yönüyle küçük işletmelerin dağınık 

ve örgütsüz çalışan işçileri birlikte ve toplu bir biçimde hareket etme olanağından 

yoksun oldukları için sermaye, esneklik avantajını son derece rahat bir biçimde 

kullanabilmektedir.
28

 

Esnek uzmanlaşma yaklaşımı, genellikle kitlesel üretim ve esnek uzmanlaşma 

çerçevesinde yanlış bir kutuplaşmayı beraberinde getirdiği için eleştirilmektedir. Bu 

yönüyle kuram iki paradigmayı da dar çerçevede ele almaktadır. Ayrıca hem Fordist 

kitle üretiminin hem de esnek uzmanlaşma modellerinin birçok sanayi ve üretim 

bölgesinde aynı anda var oldukları bilinmektedir.
29

 Yine, Piore ve Sabel’in fordizmi 

inceleme biçimi, daha çok ekonomik koşulların zorlamasıyla ortaya çıkan teknolojik 

gelişmeler ve bunun toplumsal değişim süreçlerine etkisi çerçevesindedir. Bu 

yönüyle kapitalist üretim sürecindeki değişimleri piyasalardaki gelişmelerle 

açıklarlar, fakat üretim paradigmasının değişmesinde, endüstri ilişkilerinin bozulması 

gibi sosyolojik faktörlerin ve sosyal refah devleti anlayışının terkedilmesi gibi siyasal 

faktörlerin de etkili olduğu açıktır.
30

  Kurama yönelik bir başka eleştiri ise, krizin 

zamanlaması ve şiddetine yöneliktir. Bütün sanayileşmiş bölgelerin neden aynı anda 

krize girdiği sorusuna esnek uzmanlaşma yaklaşımı tatmin edici bir yanıt 

verememektedir.
31

 

1.1.1.2.  Düzenleme Yaklaşımı 

Düzenleme okulu, kapitalist üretim biçiminin tüm çelişkilerine rağmen uzun 

dönemlerde göreceli olarak istikrarlı bir biçimde nasıl gelişebildiğine yanıt arayan, 

1970’li yıllarda Fransız iktisatçıların geliştirmiş olduğu yaklaşımdır. İlk olarak 1976 

                                                   
28Ansal, a.g.m., s. 652. 
29Taymaz, a.g.m., s. 13. 
30Nadir Suğur, “Fordizm, Post-Fordizm ve Ötesi”, Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 

Dergisi, 1999, C. 1, No. 1, s. 142. 
31Taymaz, a.g.m., s. 13. 
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yılında Michel Aglietta tarafından “kapitalist üretim tarzının düzenlenmesi” olarak 

kullanılmış olan düzenleme kavramı yalnızca ekonomik ilişkilerin açıklanmasında 

değil, aynı zamanda kapitalist düzenleme, ekonomi ve ekonomi dışı yeni formlar 

yaratan, belirli yapısal biçimlerle organize olan ve bu yapılar aracılığıyla kendini 

yeniden üreten sosyal ilişkilerin dönüşümü olarak tanımlanmaktadır.
32

 Esas olarak, 

1970’lerin sonu ile 1980’lerde ekonomik faaliyetlerin, toplumsal ilişkilerle iç içe bir 

şekilde ve toplum tarafından yeniden düzenlenen karakterine vurgu yapmaktadır. Bir 

başka ifade ile düzenleme okulu kuramcıları, kurumların ekonomi üzerindeki 

etkilerini ön plana çıkaran bir yaklaşım geliştirmişlerdir. Buna göre, toplumsal 

ilişkiler, kurumlar ve normlar, karşıt bir doğaya sahip kapitalizmi yeniden 

üretmektedir.
33

 Kapitalizmin tarihini dönemsel olarak inceleyen düzenleme 

yaklaşımına göre her dönem, kendi tarihsel koşulları ve kendine özgü toplumsal ve 

kurumsal yapılarla tanımlanır ve her bir dönem sahip olduğu farklı ekonomik ve 

toplumsal ilişkilere göre şekillenir. Kapitalist ekonomilerin temelinde sermaye 

birikimi yer alır ve doğal olarak düzenleme yaklaşımı, kapitalizmin tarihsel 

gelişimini anlamak için sermaye birikim süreçlerinin incelenmesinin önemli 

olduğunu söyler.
34

 Bir başka deyişle Düzenleme Yaklaşımı, kapitalist sermaye 

birikim biçimleri ile bunun toplumsal alandaki kurumsal biçimlerini bir arada ele 

alarak, kapitalist ekonomilerin doğasının toplumsal ve siyasal müdahale ve 

düzenlemelere dayandığını savunmakta ve bu pratiklerin tarihsel olarak 

bütünselliğine odaklanmaktadır. 

Düzenleme kuramının en önemli temsilcilerinden olan Alain Lipietz, kapitalist 

sistemin işleyişini açıklamak için “birikim rejimi” ve “düzenleme tarzı” kavramlarını 

önermektedir. “Birikim rejimi”, net ürünün tüketim ve birikim arasında tahsis 

edilmesi sürecinin uzun vadede istikrara kavuşturulmasını tanımlamakta ve üretim 

koşulları ile ücretli emeğin yeniden üretim koşulları arasındaki bağlantıyı ifade 

etmektedir. Birikim rejiminin sürmesi için gerekli olan beş teknolojik, toplumsal ve 

                                                   
32Michel Aglietta, A Theory Of Capitalist Regulation: The US Experience, Çev. David Fernbach, 

1987, London. Verso Pub, s. 16.  
33Cihan Selek-Fuat Man, “Post Fordist Dönemde İşletmeler ve Çalışanlar”,  

http://www.sosyalsiyaset.net/documents/post_fordist.htm, [02.07.2011] 
34Taymaz, a.g.m.,s. 18. 

http://www.sosyalsiyaset.net/documents/post_fordist.htm


18 

 

ekonomik koşul vardır. İşçiler ve üretim araçları arasındaki ilişkiyi belirleyen bu beş 

koşul:  

Üretimin örgütlenme biçimleri, yatırım kararlarının planlandığı dönemin süresi, 

değişik toplumsal sınıf ve gruplar arasında yeniden üretimi sağlayan ücret, kar ve 

vergilerin paylaşımı, üretim kapasitesindeki değişmelere uygun olarak efektif talebin 

hacmi ve bileşimindeki değişmeler ve son olarak kapitalist ve kapitalist olmayan 

üretim tarzları arasındaki ilişkilerdir.
35

 

 “Düzenleme tarzı” ise, birikim rejiminin istikrarını sağlayan bir dizi kurallar, 

kurumlar ve toplumsal süreçler bütünüdür. Yani “düzenleme tarzı”, sadece belirli bir 

üretim tarzının değil, istikrarlı bir üretim tarzını sürdürmek için gerekli üretimin 

dışındaki alanların da yeniden üretiminin sağlanmasını güvence altına alan ilişkiler 

biçimidir.
36

 Bu ilişkiler genel olarak ücret-emek ilişkisi, mevcut kredinin dağıtım 

mekanizması, para sistemi ve uluslararası finans kurumları ilişkisini açıklayan para-

kredi ilişkileri, devletin müdahale biçimleri, rekabet biçimleri ve uluslararası 

rejimlere eklemlenme biçimleridir.
37

 

Düzenleme yaklaşımı tarihsel olarak iki farklı düzenleme tarzı saptamıştır.
38

 Bu 

tarzlar; sanayinin geliştiği, şirketler arası rekabetin piyasalarda belirleyici olduğu 

“rekabetçi düzenleme” ve sermaye-emek arası, şirketler arası ve devlet-vatandaş 

arası ilişkileri düzenleyen ve gelir dağılımının önemli ölçüde toplumsallaştırdığı 

“tekelci düzenleme” tarzlarıdır. Bu düzenleme tarzlarının yanında iki birikim rejimi 

vardır. Bunlar yaygın birikim rejimi ve yoğun birikim rejimleridir. Yaygın birikim 

rejiminde firmalar mevcut makine ve ekipman sayısını çoğaltarak üretim 

kapasitelerini arttırmayı amaçlarlar. Benzer normlar temelinde üretim ölçeğinin 

gelişmesi de hedeflenmektedir. İş gününü uzatmaya ve emek miktarını arttırmaya 

                                                   
35Aglietta, a.g.e., s. 69’dan aktaran Taymaz, a.g.m., s. 18. 
36Alain Lipietz, “Uluslararası İşbölümünde Yeni Eğilimler: Birikim Rejimleri ve Düzenleme 

Tarzları”, Toplum ve Bilim, Sayı. 56-61, İstanbul. İletişim Yayınları, 1993, s. 61-62.   
37 Bob Jessop, “The Regulation Approach”, The Journal Of Political Philosophy, 2004, Vol. 5, 

No.1, s. 291. 
38Bazı düzenleme kuramcıları tarımsal üretimin hakim olduğu ve modern kapitalist üretim biçiminin 

henüz egemen olmadığı eski düzenleme (regulation a l’ancienne) biçimini de kabul etmektedirler. 

Bununla birlikte dördüncü aşamanın niteliği konusunda Paris Okulu kararsızdır ve daha sonraları bu 

okul çok sayıda düzenleme rejimi saptamış ve zaman ve mekana göre çeşitlilik arz ettiğini belirtmiştir. 

Düzenleme Rejimleri için bkz. Bob Jessop, Hegemonya, Post-Fordizm ve Küreselleşme Ekseninde 

Kapitalist Devlet, Der. Betül Yarar, Alev Özkazanç, İstanbul. İletişim Yayınları, 2005, s. 203. 
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bağlı tekniklerin uygulandığı yaygın birikim rejiminin istikrarı I. Dünya Savaşı’na 

kadar devam etmiştir. Yoğun birikim rejiminde ise teknolojik gelişme ve üretkenlikte 

yaşanan artışlar, üretim artışında önemli rol oynamıştır. Çalışmanın sürekli yeniden 

örgütlenmesi ve emeğin sermaye tarafından boyunduruk altına alınması 

amaçlanmıştır.  

Lipietz’e göre I. Dünya Savaşı’na kadar yaygın birikim rejiminin faaliyetinin 

merkezinde, büyük kapitalist ülkelerin hakimiyeti altındaki sermaye mallarının 

genişletilmiş yeniden üretimi bulunmaktaydı. II. Dünya savaşından sonra ise yaygın 

birikim rejimi, merkezinde kitle tüketimi olan yoğun bir rejime dönüşmüştür.
39

 1929 

krizi esasında teknolojik gelişmeler ışığında gelişmeye başlayan yoğun birikim rejimi 

ise 19. yy’dan kalma rekabetçi düzenleme tarzının bir sonucudur. İş örgütlenmesinde 

önceleri Taylor’un “bilimsel iş örgütlenmesi” daha sonra işçi bilgisinin makinelerde 

kullanılması ve işçilerin çalışma temposunun makinelerce belirleyici olduğu Fordist 

üretim biçimine geçilmiş fakat kitlesel tüketimi sağlayacak düzenleyici kurumlar 

olmadığı için 1930’larda aşırı üretim-eksik tüketim krizi patlak vermiştir. Bu nedenle 

de II. Dünya Savaşı sonrası yoğun birikimin gereksinimlerine uygun bir düzenleme 

biçimi olan tekelci düzenleme biçimleri oluşmuştur.
40

 Yeni bir tekelci düzenleme 

tarzı ile üretkenliğin kazanımlarına uygun bir kitlesel tüketim artışı teşvik edilmiştir. 

Düzenleme kuramcıları bu süreçte Gramsci’nin Fordizm olarak kullandığı 

adlandırmayı kullanmışlardır. 

Düzenleme okuluna göre Fordizm, sermaye birikim tarzı ve kitle tüketiminin sürekli 

olarak uyarlanmasını ifade etmektedir. Sermaye birikim tarzı olarak Fordizm, emek 

sürecinde köklü ve sürekli bir değişmeye dayanan, işçilerin teknik bilgisinin 

makineler aracılığıyla şekillendiği ve emek üretkenliğindeki artış ile sermaye 

miktarındaki artışın birleştiği “yoğun sermaye birikimi” sisteminin Taylorcu Bilimsel 

İş Örgütlenmesi yöntemiyle sistemleşmiştir. Yani Fordizm, Taylorcu emek süreci ve 

işçiler ile makineler arasında katı bir işbölümü bağlamında gerçekleşen kitlesel 

üretim ile özdeşleştirilir. Standartlaştırılmış ürünler, büyük partiler halinde 

                                                   
39Lipietz, a.g.m, s. 68. 
40Alain Lipietz, “Behind The Crisis: The Exhaustion of a Regime of Accumulation. A ‘Regulation 

School’ Perspective on Some French Empirical Works, Review Of Radical Political Economics, 

Vol. 18, No. 13, s. 16-17., Taymaz, a.g.m., s. 20-21.  
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rutinleşmiş, yarı otomatik üretim süreçleri ile bu iş için tasarlanmış aletler 

aracılığıyla seri imalat sistemi ile üretilmektedir.
41

 Kitle tüketiminin sürekli olarak 

uyarlanması ise, yoğun sermaye birikiminin ve teknoloji kullanımına bağlı olarak 

artan emek üretkenliği aracılığıyla yaşanan üretkenlik artışına bağlı olarak 

sağlanmıştır.  

Özellikle II. Dünya Savaşı sonrasında Altın çağ döneminde uygulanan sosyal devlet 

ve “ücretli toplum” modeli sayesinde kitle tüketiminin sürekliliği sağlanmıştır.
42

 

Emek sürecindeki değişiklikler verimlilikte büyük artışların olmasını sağlamış, meta 

üretimi de artmıştır. İstikrarlı bir birikim rejimi üretim ve tüketim arasındaki 

eklemlenme ile olacağından, üretimin artmasına bağlı olarak tüketimin de 

standartlaştırılmış ürünlerin kitlesel tüketimi biçimini alması söz konusudur. Bu 

birikim rejiminde, üretim ilişkileri ile meta ilişkilerinin birbirine eklemlenmesi ile 

kapitalist sınıfın ücretli emeğin üretiminin yönetimde tam anlamıyla söz sahibi 

olması sağlanmıştır.
43

 Yoğun sermaye birikimi ile tekelci düzenleme tarzı arasındaki 

uyumu sağlayan araçlar; toplu sözleşmeler, sosyal sigorta ve işsizlik sigortası 

sistemini değiştiren Refah Devleti ve düzenli talep artışlarını garantileyen Keynesçi 

devlet, fiyat rekabetini sınırlayan ve birikim sisteminin gereklerine göre para ve kredi 

arzını düzenleyen bankacılık sistemidir.
44

 

Aglietta ve Lipietz’e göre Fordizm’in krizinin en önemli sebebi, kar oranlarında 

yaşanan düşüştür. 1960’lı yıllara kadar üretkenlikteki yüksek artış oranı ve kar 

oranları arasındaki dengenin bozulması ve Fordizmin potansiyel sınırlarına ulaşması, 

kar oranlarındaki düşmeyi beraberinde getirmiştir. Bu krizi Aglietta, emek 

örgütlenme krizi olarak tanımlamaktadır. Krizin ortaya çıkmasında, üretim 

sürecindeki sınıf mücadelesinin etkinliği de son derece önemlidir. Aglietta’dan farklı 

olarak diğer düzenleme kuramcıları, krizin nedenlerini açıklarken, aşırı birikimin yol 

açtığı kar oranlarının düşüşünü ve ulusal düzenleme ve uluslararası düzenleme 

                                                   
41J.K. Gibson-Graham, Bildiğimiz Kapitalizmin Sonu, Çev. Zeynep Gambetti, İstanbul: Metis 

Yayınları, 2010, s. 235. 
42Alain Lipietz, “Dünya Çapında Fordizme Doğru”, Dünya Kapitalizminin Bunalımı, Der. Nail 

Atılgan-Sungur Savran, İstanbul. Alan Yayıncılık, 1998, s. 447-448. 
43 Michel Aglietta, a.g.e.,s. 117. 
44Taymaz, a.g.m.,s. 21. 
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modelleri arasındaki çatışmanın etkili olduğunu belirtmişlerdir.
45

 İş örgütlenmesi 

önündeki katılıklar, aşırı işbölümünün yol açtığı üretkenlik kaybı, işçilerin üretim 

süreçlerine yabancılaşması ve montaj hattı üzerindeki yoğun çalışma süreleri bu 

sistemin tıkanmasındaki etkenlerdendir. Buna karşılık sermaye ise üretimi, ücretlerin 

düşük ve emeğin yoğun olarak kullanıldığı ülkelere kaydırmış ve üretim süreçlerinde 

esneklik sağlayacak tedbirleri almıştır. Bu yönüyle düzenleme yaklaşımı esneklik 

uygulamalarını fordizmin krizinin bir sebebi değil, bir sonucu olarak görmektedir.
46

 

Alain Lipietz, Fordizmin krizinin ilk ve en belirgin yönünü ABD, Batı Avrupa ve 

Japonya arasındaki rekabetle açıklamakla birlikte, tüketici tercihlerinde yaşanan 

değişime, başka bir ifade ile talep yönüne dikkat çekmektedir. Güneyden ithal edilen, 

başta petrol olmak üzere hammadde fiyatlarında yaşanan ani yükseliş, 1970’lerin 

başlarında ihracattaki rekabeti güçleştirmiştir. Bunun doğal bir sonucu olarak, 

üretimin merkezinde yer alan gelişmiş ülkelerdeki şirketlerde, çalışma kuralları 

gittikçe önemini yitirmiş, çevre ülkelerdeki taşeron firmalarla yeni iş ilişkilerine 

girilmeye başlanmıştır. Uluslararası sermaye böyle bir ortamda ilk tepkiyi keynezyen 

politikalara yöneltmiştir. İşgücü maliyetlerindeki yükseliş, üretim oranlarında 

yaşanan düşüş, hammadde fiyatlarındaki artış gibi nedenlerle fiyatlar devamlı olarak 

yükselme eğilimine girmiştir. Buna bağlı olarak sermaye tarafından, yüksek ücretli 

çalışanlar adeta krizin sebebi olarak gösterilmiştir. “Altın Çağ’ın güçlü ve esnek 

olmayan yapısı krizin resmi açıklaması” haline bürünmüştür.
47

 

Düzenleme yaklaşımına göre, var olan hakim düzenleme biçiminden, bir başka 

düzenleme biçimine olan geçiş oldukça yavaştır ve yeni bir düzenlemeye ait yapı ve 

kurumların ortaya çıkmasıyla bu düzenlemenin hakim düzenleme olarak yerleşmesi 

arasında uzunca bir zaman aralığı vardır. Bu bağlamda Post-fordizmin, Fordizmden 

kesin bir kopuş mu yoksa Fordizmin devamı mı olduğu tartışmalıdır. Kumar ve diğer 

düzenleme yaklaşımcıları, Post-Fordizm’in, kapitalizmin mevcut kriziyle başa 

çıkmak amacıyla tasarlanmış “yeni Fordist” stratejilerden başka bir şey olmadığını 

iddia etmektedirler.
48

 Aglietta da fordizmin krizden çıkış biçimini yeni fordizm 

                                                   
45Selek-Man, http://www.sosyalsiyaset.net/documents/post_fordist.htm, [02.07.2011] 
46Taymaz, a.g.m., s. 22-23 
47Selek-Man, http://www.sosyalsiyaset.net/documents/post_fordist.htm, [02.07.2011] 
48Selek-Man, http://www.sosyalsiyaset.net/documents/post_fordist.htm, [02.07.2011] 

http://www.sosyalsiyaset.net/documents/post_fordist.htm
http://www.sosyalsiyaset.net/documents/post_fordist.htm
http://www.sosyalsiyaset.net/documents/post_fordist.htm
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olarak adlandırmıştır. Yeni fordizm, kapitalist üretim ilişkilerinde ücret ilişkisinin 

üretimini yeniden sağlayacak biçimde krizden çıkılmasına yönelik bir evrimdir. Yeni 

Fordizm, Fordizm gibi, üretici güçlerin emek sürecinde kapitalist yönetimin 

gereksinimleri doğrultusunda örgütlenmesine dayalıdır. Otomasyon sistemleri ve 

esnekliğin sağladığı yeni iş örgütlenme biçimi üretim ile tüketimin 

toplumsallaşmasını sağlayacak ve fordizmin krizi bu şekilde aşılacaktır.
49

 

1.2.  İşgücü Piyasalarında Yaşanan Dönüşüm 

Emek, küreselleşme çağında da sosyal ve iktisadi gelişmenin merkezinde yer 

almaktadır. Finansal akışkanlık ve e-ticaret gibi kavramlar günümüz dünyasında 

önemli bir yer tutmakla birlikte, dünya genelinde üretim devam etmekte ve insanlar 

hala çalışmaktadırlar. İşçi sınıfının yok olduğu ve çalışmanın bittiği gibi tezler 

gerçeği yansıtmamakta ve küreselleşme sürecinde, emek ve sermayenin yaşadığı 

dönüşümleri basite indirgemektedir. Bu ve benzeri söylemler küreselleşmenin yol 

açtığı dönüşümleri açıklamakta eksik kalmaktadır. Neoliberal küreselleşme, üretim 

dünyasını yeniden şekillendirmiş olsa da emek, çağdaş toplum dinamikleri açısından 

hala merkezi bir öneme sahiptir. Bu yönüyle sermaye küreselleşirken emek de bu 

sürece paralel olarak yeniden bir yapılanma içerisine girmiştir.
50

 

Neoliberal küreselleşme ve üretim paradigmasında yaşanan değişim ile birlikte, 

çalışma ilişkilerinin yapısında önemli değişiklikler meydana gelmiş ve bu süreç, 

geleneksel endüstri ilişkileri sisteminin yerine bireyselleşmiş ve yerelleşmiş çalışma 

ilişkilerini koymuştur. Gelişen teknoloji ile rekabet kavramı gerek ulus devletler, 

gerekse işletmeler için son derece önemli bir hale gelmiş ve neoliberal politikalar pek 

çok alanda radikal değişimleri de beraberinde getirmiştir.
51

 İşgücü piyasaları başta 

olmak üzere, sendikalar ve emeğin tüm örgütlü yapısı bu dönüşümden kendisine 

düşen payı almıştır. İşverenler, emeği daha fazla sömürme imkanına sahip olmuş ve 

esnek çalışma biçimleri hayata geçirilmiştir. Günümüz işgücü piyasalarında da temel 

eğilim, “çekirdek işgücü” olarak nitelenen vasıflı ve şirket için daha önemli olan 

                                                   
49Taymaz, a.g.m., s. 24. 
50Munck, a.g.e., s. 85. 
51Mustafa Kemal Öke- Senem Kurt, “ Yeni Süreç ve Sendikaların Temsil Sorunu”, Korkut 

Boratav’a Armağan, Küresel Düzen: Birikim, Devlet ve Sınıflar,4.bs., Der. Ahmet Haşim Köse, 

Fikret Şenses, Erinç Yeldan, İstanbul. İletişim Yayınları, 2007, s. 320. 
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işgücü sayısını azaltmak, buna karşılık süratle işe alınabilen ve yine aynı ölçüde 

süratle işten çıkarılabilen vasıfsız çevre işgücüne dayanmaktır.
52

 

İşgücü piyasalarındaki değişimler özellikle 1990 ve 2000’li yıllarda iş güvencesi 

alanında önemli uygulamaları beraberinde getirmiştir. Esneklik uygulamaları ile 

birlikte işgücü piyasalarında tabakalaşma ve ücret seviyelerinde gerilemeler meydana 

gelmiştir. Çalışma koşulları daha da kötüye gitmiş, güvenceden yoksun, alt sözleşme 

ilişkilerine dayanan, fordist dönemin standart istihdam biçiminden farklı olarak 

geçici nitelik taşıyan bir istihdam biçimine geçilmiştir. Bu trend gelişmekte olan 

ülkelerde daha kolay uygulama alanı bulmakla birlikte, sendikal açıdan güçlü olan 

Batı Avrupa ülkelerinde de hızlı bir biçimde etkisini göstermektedir.
53

 

1.2.1. Esneklik Kavramı ve Esneklik Türleri 

Kapitalist ekonomiler, yeniden yapılanma sürecinde emek süreçleri, işgücü 

piyasaları, üretim ve tüketim kalıpları açısından esneklik modeli ile yeni bir birikim 

rejimine geçmiş ve bunun sonucunda da başta finansal hizmetler olmak üzere, üretim 

sektörleri, teknolojide yeni yöntemler ve örgütsel yeniliklerle yepyeni bir 

sosyoekonomik düzen ortaya çıkmıştır.
54

 

Neoliberal küreselleşme ve kapitalizmin yeniden yapılandırılması sürecinde, endüstri 

ilişkilerinde yaşanan değişimler sonucu günümüz çalışma yaşamına girmiş olan 

“işgücü piyasasında esnekleşme” kavramı, çalışma hayatının odaklandığı temel 

konuların başında gelmektedir. Kapitalist üretim biçiminin sosyal, iktisadi, siyasal, 

kültürel ve felsefi bakımdan farklılaşmış yapısı, toplumsal mücadele alanını kendi 

mantığı çerçevesinde esnekleştiren kontrol eden ve böylelikle de kendini yeniden 

üreten bir sistem geliştirmiştir. Bu yeni sistemin işletmelere yansıyış biçimi post 

fordist üretim biçimidir. Bu bağlamda, sanayi ötesi bir toplumun başladığı, sanayi 

toplumunun üretim biçiminin değiştiği, sınıflar arası karşıtlık, uzlaşmazlık ve 

çatışmaya dayalı ilişkilerin ortadan kaybolduğu, hatta sınıfların ortadan kalktığı, 

bunun yerini ise bilginin, esnekliğin, yaratıcılığın ve uzlaşmanın aldığı yeni bir 

                                                   
52Harvey, a.g.e., s. 174.  
53Hasan Ejder Temiz, “Eğreti İstihdam: İşgücü Piyasasında Güvencesizliğin ve İstikrarsızlığın Yeni 

Yapılanması”, Çalışma ve Toplum, 2004, Sayı:2,  s. 55. 
54Harvey, a.g.e., s. 170. 
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toplumsal sistemin inşa edildiği varsayılmaktadır.
55

  Böyle bir ortamda esneklik 

kavramı, üretim süreçlerinde yaşanan değişime uyum sağlamayı ifade eder.  

Esneklik kavramı 1970’li yıllarda ortaya çıkmış ve 1980 ve 1990’lı yıllarda da 

egemenliğini sürdürmüştür. Kapitalist sistemde gelişmiş ülkelerin yaşamış olduğu 

büyüme sorunu bir yandan sermaye akışı ve ticaretin önündeki engellerin 

kaldırılması ile giderilmeye çalışılırken, bir yandan da artan oranda rekabet 

yaşanmaktadır. Başta Japonya ve Güney Asya ülkeleri ileri teknoloji ile birlikte 

malların seri üretimi ve ihracatında önemli bir ivme yakalamış ve bu gelişme dünya 

ticaretinde batıya karşı güçlü rakiplerin ortaya çıkmasına neden olmuştur.
56

 Batı’da 

ekonomideki kötü gidiş, ücretlerdeki ve çalışma koşullarındaki katılığa bağlanmıştır. 

Esnekliğe yüklenen anlam ise değişimin baskı ya da teşviklere uyum yeteneği ile eş 

anlamlı bir hale gelmiştir. Bu algının yol açtığı en önemli değişiklikler başta 

ücretlerde yaşanan düşüş (ücret esnekliği), işçilerin sayısında yaşanan azalma 

(sayısal esneklik), işçinin işletme içerisinde üstlenmiş olduğu görevin artmasıdır 

(işlevsel esneklik). Özellikle 1990’ların sonlarında, Batı Avrupa’da esneklik kavramı 

aleyhine hükümet programları ve iktisadi tartışmalarda söz söylemenin arzu 

edilmediği bir dönemde, emek açısından, refah devleti kazanımlarının pek çok kısmı 

yitirilmiştir ve hak kayıplarını yaşayan bir işgücü ortaya çıkmıştır.
57

 Artan rekabet 

koşulları içerisinde girdi maliyetlerinin ucuzlatılması, verimliliğin arttırılması 

yolunda önemli bir faktör olarak algılanmış, işletmeler için maliyetlerin 

ucuzlatılmasının temel yolu işgücü maliyetlerinin düşürülmesinden geçmiş ve 

işgücünde esnek bir yapılanma ortaya çıkmıştır. Buna bağlı olarak da formel ve 

enformel sektörler olarak, işletme düzeyinde çekirdek ve çevre işgücü olarak 

bölümlenen iki farklı işgücü değişen koşullar ve şartlara uygun olarak istihdam 

edilmiştir. Formel sektörün sınırlı sayıdaki eğitimli ve vasıflı işçileri için kurallar ve 

güvenceler sürdürülmekte ise de, yeni çalışma türlerinin ortaya çıkması ile birlikte 

sayıları hızla artmakta olan enformel sektörün çevre işgücünde her türlü kuralın ve 

düzensizliğin hüküm sürdüğü bir dünyaya merhaba denmiştir.  Bu yönüyle sektörel 

                                                   
55Ayşe Gül Yılgör “Esnek Üretim-Esnek İstihdam İnsan Kaynakları Yönetimi Nedir, Neden 

Karşıyız”, Eğitim ve Yaşam, Sayı: 17-18, Ankara. 2000, s. 37. 
56Meryem Koray, “Esneklik ya da ‘Emek Piyasasının’ Küreselleşmesi”, Petrol-İş Yıllığı, Türkiye 

Petrol, Kimya, Lastik İşçileri Sendikası, İstanbul: Petrol-İş Yayın, No: 44, 1997, s. 754.  
57Munck, a.g.e., s. 100. 
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bazda ve işletme düzeyinde çeşitli istihdam türleri ve çalışma koşulları ile özdeşleşen 

bir esneklik uygulaması mevcuttur.
58

 

İşgücü piyasalarındaki esneklik uygulamaları farklı sınıflandırmalara tabi tutulsa da 

genellikle dört temel uygulama alanı ile karşımıza çıkmaktadır.  

Sayısal esneklik, işçi sayısının, işletmelerin ihtiyaçlarına göre belirlenmesi 

durumudur. İşletmeler, ihtiyaç duydukları çekirdek ve çevre işgücünü birbirinden 

ayırırlar ve işletme için gerekli olan çekirdek işgücü ile gerekli miktardaki çevre 

işgücünün kullanılması, işletmeler için rekabet koşullarına uyum sağlamada önemli 

avantajlar getirmektedir. Özellikle işten çıkarma konusundaki maliyetler açısından 

son derece önemli gözüken sayısal esneklik, verimliliğin arttırılması açısından 

işletmeler tarafından “hayati” olarak nitelendirilir.
59

 Sayısal esneklik, geçici 

çalıştırma, belirli süreli işe alma, alt-işveren ilişkisi kurma yöntemleri ile uygulanır 

ve işletmeye değişik koşullarda çalıştırabileceği bir işgücü imkanı sunar. Böylece 

değişen piyasa koşullarına uyum sağlanabilmekte rekabet konusunda işletmeye 

avantaj sağlamaktadır.
60

 Sayısal esneklik uygulamaları, gelişmiş ekonomilerde 

formel sektöre doğru bir genişleme eğilimi içerisindedir ve bu yönüyle başlangıçta 

istisnai nitelikte olan sayısal esneklik uygulamaları, artık istihdam politikaları ve 

çalışma koşulları açısından zorunluluk gibi yansıtılmaktadır. Önceden istisna olarak 

görülen sayısal esneklik uygulamaları artık egemen hale gelmiştir.
61

 

İşlevsel esneklik, işgücünün değişen teknolojik ve ekonomik koşullara göre, işletme 

içerisinde kendi görevi dışında da farklı işleri yapabilmesi ve bu bağlamda çeşitli 

görevler üstlenmesidir.
62

 İşlevsel esneklikte işletmeler, rekabet koşulları içerisinde 

minimum maliyet ile maksimum verimliliği elde etmek isterler ve bu nedenle başta 

vasıflı çekirdek işgücü olmak üzere tüm çalışanlardan daha fazla sorumluluk ve ekip 

çalışmasına katkıda bulunmasını isterler.
63

 

                                                   
58Koray, a.g.m., s. 754-755.  
59Munck, a.g.e., s.94, Koray, a.g.m., s 755. 
60Koray, a.y. 
61Koray, a.y. 
62Francois, Micon, “Time and Flexibility”, Labor and Society, C. 12, Ocak 1987, 162. 
63Koray, a.g.m., s. 756. 
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Ücret esnekliği, piyasaların değişen koşulları ve üretimin değişen koşullarına göre 

emeğin aldığı ücretin belirlenmesidir.
64

 Ücret esnekliğinin uygulanmasında işletme 

içerisinde çalışanların performansları, işletmenin ekonomik yapısı önem taşır. 

Böylece işletme, ücret düzeyini ayarlama serbestisi ve esnekliğini kazanmış olur. 

Ücret esnekliği konusunda ücretlerin azalan yönde esnek olması savunulur ve bu 

şekilde kriz dönemlerinde ücretler azaltılarak istihdam hacminin daraltılmasının 

önüne geçilebileceği savunulur.
65

 

İşletmeler ücret esnekliğini, yalnızca işgücü maliyetlerini düşürmek açısından değil, 

aynı zamanda bir motivasyon aracı olarak da kullanabilmektedirler. Özellikle 

çekirdek işgücünün ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünün temini açısından yüksek 

ücret cezbedici niteliktedir. Bu açıdan “bireyselleştirilmiş ücret” uygulamasına 

geçmek, işletmeler açısından önem taşır.
66

 

Ücret esnekliği işletme düzeyinde ve makro düzeyde olmak üzere iki açıdan ele 

alınmaktadır. İşletme düzeyinde, sektör ya da işyeri bazında ücret esnekliği; 

ücretlerin endüstrilere, mesleklere, vasıflara ve firmaların gücüne göre esnek 

olmasını, makro düzeyde ise ücretlerin genel ekonomik şartlara göre ve konjonktürel 

dalgalanmalara bağlı olarak katı olmasını değil, uyum sağlama yeteneğine sahip 

olmasını ifade etmektedir.
67

 

Dışsallaştırma (işletme dışına çıkarma), küreselleşme sürecinde işletmelere önemli 

bir hareket serbestliği tanıyan esneklik türüdür. İşletmeler bu sayede üretimin belli 

aşamalarını ülke dışarısına çıkarma ya da bir alt işveren aracılığıyla üretimi işletme 

dışına kaydırma esnekliğine sahip olabilmektedir. Bu durum özellikle gelişmiş 

ülkelerde sosyal kazanımların güçlü olduğu ve işgücünün örgütlü olduğu sektörlerde 

işletmeye önemli avantajlar sağlamaktadır. İşletme, işgücünü karşısına almak yerine, 

üretimi parçalara bölerek alt sözleşmelerle işi başka işletmelere yaptırma olanağını 

bulur. İşletme içi esnekliği sağlamanın zor olduğu durumlarda oldukça karlı görünen 

dışsallaştırma, işgücü maliyetlerini düşürme konusunda da işletmeye önemli 

                                                   
64Munck, a.g.e., s. 94. 
65Nilgün Tunçcan Ongan, “Esneklik Yaklaşımının İstihdam Hacmi Açısından Değerlendirilmesi”, 

Çalışma ve Toplum, S. 3, 2004, s. 132. 
66Koray, a.g.m., s. 758. 
67Süleyman Eryiğit, “Esnek Üretim, Esnek Organizasyon, Esnek Çalışma”, http://www.kamu-

is.org.tr/pdf/5411.pdf, [05.09.2011] 

http://www.kamu-is.org.tr/pdf/5411.pdf
http://www.kamu-is.org.tr/pdf/5411.pdf
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avantajlar sağlamaktadır. Günümüzde gelişmiş ekonomilerin pek çoğu üretimin belli 

bölümlerini ucuz işgücünün yaygın olduğu ülkelere kaydırmaktadır. Artan rekabet ve 

küresel pazardan pay kapma yarışında işletme dışına çıkarma, kayıtdışılığı ve 

enformelliği teşvik edici niteliktedir.
68

  

1.2.2. İstihdam Yapısında Yaşanan Dönüşüm 

Fordizm sonrası üretim yapısına bağlı olarak istihdam yapısında da önemli 

dönüşümler meydana gelmiştir. Küreselleşme ile birlikte fordist dönemin hakim 

istihdam biçimi olan standart istihdam anlayışı terk edilmiş ve işgücü piyasalarının 

yeniden yapılandırılması sürecinde daha fazla çalışan standart dışı istihdam 

türlerinde çalışmaya başlamıştır. Kısmi süreli çalışma, çağrı üzerine çalışma, belirli 

süreli çalışma gibi istihdam türleri yeni işgücü piyasasının istihdam türleri haline 

gelmiştir.  

Neoliberal küreselleşme ve yapısal uyum programlarının hayata geçirilmesi ile 

birlikte işgücü piyasalarında önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Bu süreç ile 

çalışanlar; istihdam belirsizliği, daha kötü çalışma koşulları ve düşük ücret düzeyleri 

ile karşı karşıya kalmıştır. Bu sürecin işgücü piyasalarına yansıması olarak 

güvencesizlik, belirsizlik ve eşitsizlik gibi hem ekonomik hem de sosyal pek çok 

sorun çalışanlar aleyhine baş göstermiştir.  

İşgücü piyasalarında yaşanan dönüşümün bir başka boyutunu ise istihdamın sektörel 

dağılımındaki değişim oluşturmaktadır. Gelişmiş ülkelerde istihdamın sektörel 

yapısı, sanayi sektöründen hizmetler sektörüne doğru kaymaktadır. Sanayileşmekte 

olan ülkelerde ise tarım sektörü istihdam yaratmada önemli bir yer tutmasına 

karşılık, tarımda makineleşme ve ülkedeki sanayileşme ile paralel olarak kente doğru 

artan göçlerin sonucu, istihdamın yapısı tarımdan sanayi ve hizmetler sektörüne 

doğru değişmektedir.
69

 OECD ülkelerinde 1971 yılında tarım sektöründe istihdam 

edilenlerin oranı %10 iken bu rakam 2008 yılında % 5,1’e gerilemiştir. Sanayi 

sektöründe istihdam edilenlerin oranı 1971 yılında %35 iken, 2008 yılında %24,4’e 

gerilemiştir. Hizmetler sektöründe istihdam edilenlerin oranı ise 1971 yılında %47 

                                                   
68Koray, a.g.m., s. 756. 
69Burcu Çalışır, Neoliberal Politikaların İşsizlik Sarmalı, İstanbul. Marmara Üniversitesi, 

(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 2007, s. 65. 
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iken, 2008 yılı sonunda bu oran %70,1’e ulaşmıştır. Bu rakamlar bize gelişmiş olan 

ülkelerde istihdamın sanayi sektöründen hizmet sektörüne doğru kaydığını 

göstermektedir. 

Az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelere baktığımızda istihdam edilenlerin önemli 

bir kısmının tarımsal faaliyetlerin içerisinde olduğu görülmektedir. ILO ve Dünya 

Bankası’nın 2008 yılı verilerine göre, Doğu Asya ve Pasifik ülkelerinde toplam 

istihdamın %35,8’i tarım sektöründe, %25,5’i sanayi sektöründe istihdam 

edilmektedir. Hizmetler sektörünün toplam istihdam içerisindeki payı ise artan 

oranda olmasına rağmen %38,6 oranındadır.
70

 

1.2.2.1.  Kayıtdışı İstihdam 

Dünya genelinde başta gelişmekte olan ülkelerde, ekonominin küreselleşme sürecine 

paralel olarak, istihdam büyük ölçüde kayıtdışı sektörlerde yaratılmaktadır. Hane 

temelli küçük üretim birimlerine dayanan, ticaret, hizmet ve imalât sanayi 

sektörlerinde faaliyette bulunan ve iş gücünü geçici temelde istihdam eden kayıtdışı 

sektörlerde genellikle kendi hesabına işletmeler ile işgücünü süreklilik temelinde 

istihdam eden küçük işverenlerin işletmeleri yer almaktadır. Genellikle işyeri ve 

çalışanları kayıtsız olan bu işletmelerin esas amacı, üretimde bulunan kişilere iş ve 

gelir sağlamaktır. Kayıtsızlık işverenin vergi ve sosyal güvenlik katkısını yerine 

getirmemesi veya istihdam ilişkilerinin standart iş yasalarına tâbi olmaması anlamına 

gelmektedir. Özellikle ekonomik kriz dönemlerinde insanlara çalışarak yaşamlarını 

sürdürecek bir gelir elde etme imkânını sunan bu girişimlerin desteklenmesi ve 

kayıtdışı sektör çalışanlarının haklar ve sosyal koruma açısından güvence altına 

alınması görüşü, günümüzde genel kabul görmektedir.
71

 

Kayıtdışı istihdam kavramı, 1972 yılında ILO’nun Kenya üzerinde yapmış olduğu 

çalışma ve yayınlamış olduğu raporda, kırdan kente göç edenlerin, formel sektörün 

kısıtlı iş yaratma kapasitesi sebebiyle iş bulamadığı koşullarda yaşamlarını 

sürdürmek için yürüttüğü ekonomik faaliyetleri tanımlamak için kullanılmıştır. 

Başlangıçta geçici olduğu düşünülen enformel sektör işleri formel sektöre geçmede 

                                                   
70İstihdamın sektörel dağılımı; tarım, sanayi ve hizmetler sektör verileri için bkz.  

http://data.worldbank.org/indicator/SL.IND.EMPL.ZS/countries?display=graph, [12.09.2011]. 
71 Gülay Toksöz, “Enformel Sektör, Enformel İstihdam: Ortaya Çıkış ve Yaygınlaşma Nedenleri”, 

Tes-İş, Haziran 2006, s. 42. 

http://data.worldbank.org/indicator/SL.IND.EMPL.ZS/countries?display=graph
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bir basamak olarak değerlendirilirken, zamanla sektörün kalıcı bir yapıda olduğu 

genel kabul görmüştür.
72

   

Kayıtdışı istihdam, kayıtlı işgücü-ücret piyasasının dışarısında kalan, çeşitli serbest 

meslek türlerini içeren işgücü piyasası olarak tanımlanmaktadır. Güney 

ekonomilerinde daha sıklıkla görülen kayıtdışı istihdam, gittikçe artan boyutta, 

küresel bir fenomen haline gelmektedir. Esnek üretim ve esnek çalışma türlerinin 

yaygınlaşması sonucu kayıtdışı istihdam oranlarında önemli artışlar meydana 

gelmiştir. 1970 yılında %3 ile %15 arasında değişen kayıtdışı istihdam oranı 

günümüzde daha da yükselmiştir. Güneyde %30 ile %80 arasında değişen bu oranlar 

özellikle tarım dışı istihdam alanında, Sahraaltı Afrika ve Güney Asya ülkelerinde 

%80’i bulmaktadır. Tarım sektörü dahil edildiğinde ise bu ülkelerde kayıtdışılık 

oranının %90’lara vardığı tahmin edilmektedir. Bunda vergiler, iş hukuku kuralları, 

sosyal koruma programları gibi pek çok sosyal politika aracından kaçınmanın önemli 

etkisi vardır.
73

 Munck’a göre tahminlerin bu denli geniş yapılıyor olmasının sebebi, 

kayıtdışılığın boyutlarının tam olarak bilinmemesinde gizlidir.
74

 

ILO tarafından yapılan ve Tablo 1’de yer alan çalışmada özellikle gelişmekte olan 

ülkelerdeki kayıtdışı istihdam bölgeleri incelenmiştir. Özellikle kadın ve erkeklerdeki 

kayıtdışı çalışma oranları bize ciddi anlamda eşitsiz ilişkilerin yeni işgücü 

piyasalarında yer aldığını göstermektedir. Bu araştırmaya göre Afrika kıtasında 

kayıtdışılık oranı %50-60 civarında seyrederken, kadın istihdamında kayıtdışılık 

oranı yine en yüksek oranla Afrika’dadır. Latin Amerika kıtasında da Afrika’ya 

benzer bir durum söz konusu ve %50-60 arasında değişen kayıtdışılık oranının yanı 

sıra, kadınların kayıtdışı oranı erkeklerden daha yüksektir. Az gelişmiş bölgeler bir 

bütün olarak incelendiğinde ise kadınların kayıtdışılık oranı %70-80 oranlarına 

yaklaşmaktadır.
75

  

 

                                                   
72Gülay Toksöz-Şerife Türcan Özşuca, “Enformel Sektörde İstihdamın ve İşgücünün Özellikleri”, 

İktisat Dergisi, Sayı:430, Ekim 2002, s. 29. 
73Henrik Huitfeld, Sida, Johannes Jütting, “Informality and Informal Employment”, Promoting Pro-

Poor Growth: Employment, Paris, OECD Publications, 2009, s. 95.  
74Munck, a.g.e., s. 138 
75Şahin Metin, KayıtDışı İstihdam ve Esnek Üretim Sürecinde Kadın Emeğinin Durumu: 

Türkiye’de Ev-Eksenli Çalışma, Uzmanlık Tezi, TC Başbakanlık Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü 

Ankara. 2011,  s. 42. 
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Tablo 1: Az gelişmiş ülkelerde tarım dışı kayıtdışılık oranı (%) 

ÜLKE/KITA 

Toplam 

Kayıtdışılık 

Oranı 

Kadın 

İstihdamında 

Kayıtdışılık 

Oranı 

Erkek 

İstihdamında 

Kayıtdışılık 

Oranı 

Kuzey Afrika 

Cezayir 

Fas 

Tunus 

Mısır 

48 

43 

45 

50 

55 

43 

41 

47 

39 

46 

49 

43 

44 

53 

57 

Güney Afrika 

Benin 

Çad 

Gine 

Kenya 

Güney Afrika 

72 

93 

74 

72 

72 

51 

84 

92 

95 

87 

83 

58 

63 

87 

60 

66 

59 

44 

Latin Amerika 

Bolivya 

Brezilya 

Şili 

Kolombiya 

Kosta Rika 

El Salvador 

Guatemala 

Honduras 

Meksika 

Dominik Cumhuriyeti 

Venezuela 

51 

63 

60 

36 

38 

44 

57 

56 

58 

55 

48 

47 

58 

74 

67 

44 

44 

48 

69 

69 

65 

55 

50 

47 

48 

55 

55 

31 

34 

42 

46 

47 

74 

54 

47 

47 

Asya 

Hindistan 

Endonezya 

Filipinler 

Tayland 

Suriye 

65 

83 

78 

72 

51 

42 

65 

86 

77 

73 

54 

35 

65 

83 

78 

71 

49 

43 

Kaynak: Şahin Metin, Kayıtdışı İstihdam ve Esnek Üretim Sürecinde Kadın Emeğinin Durumu: 

Türkiye’de Ev Eksenli Çalışma, Uzmanlık Tezi, TC Başbakanlık Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü 

Ankara: 2011, s. 43. 

Kayıtdışı olarak istihdam edilenler genellikle ekonomik, sosyal ve siyasal açıdan 

toplumun en zayıf kesimi olarak görülen kimseler, işsizler, kendi hesabına çalışanlar, 

öğrenciler, mevsimlik çalışanlar, çocuklar ve göçmenlerdir. Özellikle göçmenler, 

gelişmiş ülkelerde geleneksel olarak bildirilmemiş çalışanların en önemli grubunu 

oluşturmaktadır. Uluslararası Çalışma Örgütü verilerine göre göçmen çalışanların 

yaklaşık 48 milyonu Kuzey Amerika ve Avrupa ülkelerinde yaşamaktadır. Bu 
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göçmenlerin büyük bir kesimi çalışma koşulları, iş sözleşmesi, sosyal güvenlik ve 

ücret gibi temel konularda ayrımcılığa maruz kalırlar ve çoğu durumda 

güvencesizlikler karşısında korumasızdırlar.
76

 Enformel ekonomide öne çıkan bir 

başka durum, yetişkin olmayanların istihdamıdır.  İngiltere ve İtalya gibi ülkelerde 

çocuk çalışmasının yaygın olduğu saptanmıştır. Bir araştırmaya göre İngiltere’de boş 

zamanlarında 1 milyon 400 bin okul yaşındaki çocuğun kayıtdışı sektörlerde çalıştığı 

tahmin edilmektedir. Ayrıca yine İngiltere’de 2001 yılında 480 bin okul çocuğunun 

yasal olmayan yollardan çalıştırıldığı İşçi Sendikaları Birliği (TUC) tarafından rapor 

edilmiştir. İtalya’da da kayıtdışı sektörlerde çocuk çalışmasının varlığı bilinmekte, 

ancak sayısal boyutu üzerinde bir belirsizlik bulunmaktadır. İtalya’da çalışan çocuk 

sayısının 144 bin ile 400 bin dolayında olduğunu belirtmektedir.
77

 

Kayıtdışılaşmanın toplumsal sınırları değişken ve politikası belirsizdir. Munck’a göre 

kayıtdışılık “özel bir üretim biçimi olmakla birlikte, yoksullaşmanın ve sosyal 

dışlanmanın kibarcası” olarak tanımlanmamalıdır. Tam tersine kayıtdışılık, “bir gelir 

yaratma ve üretim ilişkisi halidir ve bu yönüyle güney kapitalizminin gelişim 

dinamiklerinin önemli bir parçasıdır”. Başka bir deyişle kayıtdışılık, küresel 

kapitalizmin kritik bir bileşenidir.
78

 

Formal sektördeki istihdam kurallarının, yasalar ve sosyal çevre tarafından 

düzenlenmesi söz konusu iken, kayıtdışı sektörlerdeki ekonomik faaliyetler toplum 

ve kurumları tarafından düzenlenmemiştir. Bu durum Castells ve Portes’e göre 

kayıtdışı ekonominin, emeğin konumu ve çalışma koşulları üzerindeki ayırt edici 

özelliği olarak adlandırılmaktadır. Genellikle alt sözleşme ilişkileri biçiminde işleyen 

kayıtdışı istihdam, kurumsallaşmış hakların kaybını beraberinde getirirken, kayıtdışı 

ekonomi esnekliği, sömürüyü, verimliliği, istismarı, saldırgan girişimciliği, 

savunmasız işçileri ve hırsı kapsamaktadır.
79

  

Kayıtdışı istihdamın yayılmasının temel nedeni, küreselleşen ekonominin yeniden 

yapılanma sürecinde, benimsenmiş olan ihracata dayalı büyüme modelinin, tüm 

                                                   
76Recep Kapar, “Gelişmiş Ülkelerde Enformel İstihdamın Boyutları”, Tes-İş, 2006, s. 51. 
77Kapar, a.g.m., s. 51-52. 
78Munck, a.g.e., s. 140. 
79Alejandro Portes-Manuel Castells, “World Underneath: The Origins, Dynamics and Effects of the 

Informal Economy”, The Informal Economy,2. Bs,  Der. Alejandro Portes, Manuel Castells, Lauren 

Benton, London. The John Hopkins University Press, 1991, s. 11. 
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ülkelerde, özellikle emek yoğun sanayiler üzerindeki etkisidir. Uluslararası 

piyasalarda rekabet edebilmek için işgücü maliyetlerini düşürme zorunluluğu birçok 

imalatçı firmanın kayıtdışı sektöre geçmesine yol açmıştır. Buradaki işletmelerde 

çalışan işçilerin düşük ücret düzeyleri ve sağladıkları çıktı önemli ihracat sanayileri 

de dahil olmak üzere bu sanayilerin büyümesine katkı sağlamaktadır.80
 

Yirmi yıldan fazla süren araştırmalara göre kayıtdışı ekonomi ve kayıtdışı istihdam 

birimlerinin temel karakteristik özellikleri; işe giriş kolaylığı; düşük vasıflı olma, 

küçük ölçekli faaliyet gösteren firmalar; serbest meslek; yüksek oranda aile 

fertlerinin çalıştığı iş yerleri; küçük sermaye ve ekipmanlar; emek yoğun 

teknolojidir. Ayrıca krediye, eğitim ve öğretim ya da hizmetler gibi olanaklara 

erişimde düşük seviyede organize olabilmiş, düşük verimliliğe sahip ve bazı 

uzmanlara göre düşük gelirli, ya da aksine, kimi uzmanlara göre; özellikle yapısal 

uyum programlarının uygulanması ile birlikte kamu sektörüne oranla yüksek gelire 

sahip olmalarıdır.
81

 

1980 sonrası kayıtdışı istihdam birçok gelişmiş ülkede de önemli oranda artmıştır. 

Gelişmiş ülkelerdeki kayıtdışılık oranlarına bakıldığında, kayıtdışılaşmanın sadece 

güney ekonomilerine has bir özellik olmadığı ve kuzey ekonomilerinin de gittikçe 

artan bir eğilimle kayıtdışılığa yöneldiği görülmektedir. AB komisyonu tarafından 

hazırlanan kayıtdışı istihdam raporunda, kayıtdışı istihdamın GSYİH oranına 

bakıldığında AB 15 içerisinde, Yunanistan %20 oranında ilk sırada yer alırken İtalya 

%17 ile ikinci sırada yer almaktadır. AB 15 ortalamasında ise %4 ile %7 arasında bir 

değişim söz konusudur. En düşük oran ise %1,5 Avusturya ve %2’lik oranla İngiltere 

ve Hollanda’da olduğu görülmektedir.
82

 

1.2.2.2.  Taşeronlaşma 

Taşeronlaşma, kendi içerisinde bütünlük taşıyan bir işin bölünerek parçalara 

ayrılması ve parçaların farklı alt işverene yaptırılması sürecini ifade eder.
83

 Örgütlü 

                                                   
80Toksöz-Özşuca, a.g.m, s. 30. 
81Jacques Charmes, “Informal Sector, Poverty and Gender, A review of Empirical Evidence”, 

http://wiego.org/sites/wiego.org/files/publications/files/Charmes-Informal-Sector-Poverty.pdf,        

[9 Nisan 2012]. 
82Metin, a.g.e., s. 45.  
83

Sendikasızlaştırmanın ve Sömürünün Yeni Yöntemi, Taşeronlaştırma, Ankara. Genel-İş 

Yayınları, 1993, s. 6. 

http://wiego.org/sites/wiego.org/files/publications/files/Charmes-Informal-Sector-Poverty.pdf
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emek karşısında sermayenin kullanmış olduğu başlıca araç olan taşeronlaşma ile 

işverenler, kriz anlarında kolaylıkla işçi çıkarabilme imkanına sahip olmuşlardır. 

Ayrıca işletmeler, daha kolay bir biçimde örgütsüz ve ucuz emek istihdam etme 

olanağına da kavuşmuştur. Japonya ve Güney Kore’nin başarı hikayesinin arkasında 

da ucuz emek olgusu yatmaktadır.
84

 

Emek açısından bakıldığında taşeron çalışmanın ciddi hak kayıplarını da beraberinde 

getirdiği görülmektedir. Yüksek iş değiştirme hızı, düşük ücretler karşılığı ağır 

çalışma koşullarında çalışma, sosyal güvencesizlik, işçi sağlığı ve işçi güvenliğinin 

olmaması gibi unsurlar, taşeron çalışanları sosyal hak kayıpları ile karşı karşıya 

bırakmıştır. Küresel kapitalizmin hem merkez hem de çevre ülkelerinde, taşeron 

işçileri, sabit süreli sözleşmeler olmadan, çeşitli görevler yapacak biçimde esnek ve 

sürekli mekan değiştirecek şekilde hareketli hale gelip güvencesiz bir konuma 

itilmişlerdir.
85

  

Taşeronluk sisteminin en yoğun gözlemlendiği alan, küresel meta zincirleridir. 

“Küresel meta zincirleri”, küresel kapitalizmin yeni üretim yapısını açıklamak için 

kullanılan bir kavramdır ve tüccar-yönlendirmeli ve üretici-yönlendirmeli meta 

zincirleri olmak üzere iki farklı kategori öngörülmektedir. Tüccar-yönlendirmeli 

meta zincirinde, merkez ülkelerde büyük tüccarlar, pazarlama şirketleri ve marka 

tacirleri ile çevre ülkelerde üretim yapan fabrikalar vardır. Bu ağ içinde Ar-Ge, ürün 

tasarım ve finans, merkez ülkelerde yoğunlaşırken; çevre ülkelerde ise bağımsız 

fabrikalarda üretim gerçekleşmektedir. Çevrede gerçekleşen üretim taşeronluk ilişki 

ağlarına dayanmaktadır ve emek yoğun bir üretim ilişkisi vardır. Üretici-

yönlendirmeli meta zincirinde ise, üretim, ticaret ve pazarlama işlemleri merkezdeki 

işletmelerde toplanırken; temel ürüne eklemlenecek parçaların üretimi farklı 

ülkelerde gerçekleşmektedir. Üretimin parçalanması sonucu, üretimin belirli 

aşamaları taşeronlarla kurulan ilişkiler içinde üretilmekte ve yeniden ana firma 

bünyesinde birleştirilmektedir. Hem tüccar yönlendirmeli hem de üretici 

                                                   
84Tülin Öngen, “İleri Teknoloji ve Çalışma İlişkilerinin Değişen Paradigması”,  Ankara. Ankara 

Üniversitesi SBF Dergisi, No. 1-2 C. 50, 2000, s. 286. 
85Gamze Yücesan Özdemir, “Despotik Emek Rejimi Olarak Taşeron Çalışma”, Çalışma ve Toplum, 

İstanbul. Birleşik Metal-İş Yayınları, 2010/4, s. 41. 
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yönlendirmeli küresel meta zincirleri içinde yer alan taşeron çalışma, yeni bir 

proleterleşme dalgasını da yaratmaktadır.
86

 

1.2.2.3.   Emeğin Feminizasyonu 

Küreselleşme ve neoliberal dönüşüm sürecinin körüklediği gelir adaletsizliği ve 

yoksullaşma kadınların ailelerini ayakta tutmak üzere göç etmelerinin önemli bir 

nedeni olmuştur. Özellikle 1970’lerden itibaren kadınların işgücüne katılım 

oranlarının artmasıyla birlikte cinsiyet rollerinin değişmesi, küresel ekonomik 

dönüşüm ve göçün küresel düzlemde kadınlaşması, emeğin artan feminizasyonunu 

beraberinde getirmiştir.
87

 

Küreselleşme ile birlikte dünya genelinde çalışan kadın sayısında önemli artışların 

yaşandığına dair yaygın bir düşünce mevcuttur. Özellikle küreselleşmenin yoğun bir 

biçimde hissedildiği 1990’lı yıllardan itibaren kadınların işgücüne katılımlarında 

önemli artışlar yaşanmıştır. Bu trend 1980’li yıllarda emeğin feminizasyonu tezinin 

gelişmesinde önemli bir etkendir. ILO’dan Guy Standing, ücretli işgücündeki çalışan 

kadınların sayısının arttığını ve erkek mesleği olarak görülen pek çok meslek 

grubunda da “dönüşümün/feminizasyonun” görüldüğünü belirtmiştir.
88

 Bununla 

birlikte kadın istihdamında yaşanmış olan artış, güvenceli ve tam zamanlı formel 

işlerde değil, güvencesiz, esnek ve geçici işlerde yaşanmıştır. Kadınlar genellikle iş 

güvencesinin olmadığı, sosyal güvenliğin bulunmadığı olumsuz çalışma koşullarında 

ucuz şartlarda istihdam edilmektedirler. Bütün dünyada kadın emeğinin esnek ve 

enformel üretim süreçlerinde giderek daha fazla yoğunlaştığı tespit edilmiştir.
89

 

Emeğin feminizasyonu kuramı, emek piyasaları içerisinde yer alan kadın sayısının 

artışını, küresel ekonominin feminizasyonu şeklinde açıklamaktadır. Başka bir 

deyişle, kadınların çalıştığı işlerle özdeşleştirilen iş çeşidinin, emek ilişkilerinin,  

                                                   
86Özdemir, a.g.m., s. 47. 
87Çağla Ünlütürk Ulutaş- Alıcan Kalfa, “Göçün Kadınlaşması ve Göçmen Kadınların Örgütlenme 

Deneyimleri”, Fe Dergi, No. 1, Sayı. 2, 2009, s. 14.  
88Munck, a.g.e., s. 144-145. 
89Melda Yaman Öztürk-Saniye Dedeoğlu, “Kapitalizm ve Ataerkil İlişkisi Çerçevesinde Kadın 

Emeği”, Kapitalizm, Ataerkillik ve Kadın Emeği, Der. Saniye Dedeoğlu-Melda Yaman Öztürk, 

İstanbul: Sosyal Araştırmalar Vakfı Yayınları, 2010, s. 9. 
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gelir ve güvensizliğin yayılması sonucu gibi nedenlerle geleneksel olarak erkeklerin 

çalıştığı işlerin dönüşüme uğraması ya da feminizasyonu kastedilmektedir.
90

 

Tablo 2: Dünya Genelinde Kadınların İşgücüne Katılım Oranları (%) 

 1991 1999 2008 2009 

Dünya 52,3 51,8 51,7 51,6 

Gelişmiş Ekonomiler & Avrupa 

Birliği 
50,6 51,8 53,2 52,9 

Orta ve Doğu Avrupa 54,4 49,8 50,7 50,6 

Doğu Asya 71,5 69,9 66,6 66,5 

Güney Doğu Asya 58,8 58,0 57,4 57,4 

Güney Asya 35,4 34,3 35,1 34,9 

Latin Amerika 41,8 46,6 51,6 51,7 

Orta Doğu 18,6 22,6 24,9 25,4 

Kuzey Afrika 25,0 26,6 27,5 27,4 

Sahra Altı Afrika 58,8 60,4 62,1 62,6 
Kaynak: Women in Labour Markets: Measuring Progress and Identfying Challanges, 

Geneva: ILO Publications, Mart 2010, s. 89. 

Dünyada kadınların işgücü piyasasına ve enformel istihdama katılımları erkeklerden 

çok daha hızlı artmaktadır. İşgücü içinde kadınların oranının artışının önemli 

gerekçeleri bulunmaktadır. Kadınların enformel sektörde çalışma sebeplerinin 

başında, yaşamak için gerekli olan gelirden yoksunluk gelmektedir. Hem düşük 

düzeyde ve düzensiz de olsa gelir elde etmeye muhtaç olduklarından, hem de 

çalışacak alan bakımından başka seçenekleri olmadığından giderek daha çok kadın 

enformel işgücüne katılmaktadır. Bu iki temel baskı, gerek formel veya enformel 

ekonomide istihdam fırsatı yaratılmasını, gerekse kadınların ücret düzeyi yüksek ve 

güvenceli istihdam biçimlerine erişimini engellemektedir.
91

 Uluslararası işgücü 

göçünde kadınların sayısının artması, göç süreçlerinde, göç edilen ülkedeki çalışma 

ve yaşam pratikleri, geride kalan hane halkları ile ilişkilerinde niteliksel olarak bir 

iyileşme ve bağımsızlığı beraberinde getirmemektedir. Özellikle göçün her 

aşamasında var olan, toplumsal cinsiyetçi işbölümü kendini bir şekilde yeniden 

üretmektedir. Uluslararası göçü toplumsal cinsiyet bağlamında değerlendiren 

çalışmalar, kadınların, kadın olmaları; göçmen olmaları; farklı bir etnik gruba ve işçi 

sınıfına ait olmaları üzerinden yürüyen dört farklı ilişki seti ve iktidar ilişkisi 

                                                   
90Olga Sanmiguel-Valderama, “The Feminization and Racilization of Labour in the Colombian Fresh-

Cut Flower Industry”, Journal Of Developing Society, 2007, Vol. 23 No. 1-2, s. 72. 
91Tijen Erdut, “İşgücü Piyasasında Enformelleşme ve Kadın İşgücü”, Çalışma ve Toplum, 2005/3, s. 

33. İstanbul. Birleşik-Metal İş Yayınları.  
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içerisinde olduklarını göstermektedir. Bu bağlamda, göçmen işçi kadın göçmen 

olarak, yerli işçi kadın karşısında; kadın olarak erkek göçmen karşısında; işçi olarak 

vasıflı göçmen işçi karşısında dezavantajlı durumda kalmaktadır.
92

 

Az gelişmiş ülkelerde yaşanan ekonomik krizler sebebiyle ailelerin yaşadığı gelir 

kayıpları, kadınların işgücü piyasasına katılımlarını gerektiren nedenlerden birisidir. 

İşgücü piyasasının kuralsızlaştırılması ile kadınların ücret karşılığı çalışma hayatına 

katılımlarındaki artış arasında bir bağ vardır. İşgücü piyasasında kuralsızlaştırma bir 

yandan enformelleşmeyi artırırken, diğer yandan da işgücü içinde kadınların oranının 

artmasına neden olmuştur. Enformel ekonomideki işler yüksek düzeyde bilgi ve 

beceri gerektirmemekte, esnek çalışma saatleri veya evde çalışma gibi esnek çalışma 

koşulları sunulabilmektedir. Ev işleri ve ücretli çalışmaya harcanan zaman arasında 

tercih yapmak zorunda kalan kadınlar için esnekliğin getirdiği sakıncalarla birlikte 

enformel işgücü piyasasında iş bulmak, formel sektöre oranla oldukça 

kolaylaşmaktadır.
93

 

Gelişmekte olan ülkelerde kadınların işgücü piyasasına katılımları genellikle işletme 

dışında veya evde yapılan parça başına çalışma biçimini almaktadır. Enformel 

ekonomide işyeri ve ev çoğu zaman tek ve aynı yerdir ve çalışma büyük ölçüde 

ailenin hoşgörüsünü gerektirmektedir. Evde çalışma düzensiz gelir, uzun çalışma 

saatleri, evde çalışanların ve ailelerinin sağlığına zarar veren zehirli maddelere maruz 

kalmanın yanı sıra, toplumsal ortamlardan dışlanma ve sosyal korumadan yoksunluk 

anlamına gelmektedir. Bununla birlikte, evde çalışan kadınlar çoğunlukla kendilerini 

işçi olarak görmemekte ve asıl işlevlerinin ev işlerini yapmak olduğunu 

düşünmektedir. Evde çalışma kadınlar için hem gelir elde edebilecekleri, hem de 

toplumsal ve kültürel olarak kabul edilebilir bir fırsat olarak sunulmaktadır.
94

 Evde 

çalışma ya da bir başka deyişle ev eksenli çalışma ILO’nun 1996 tarihli Evde 

Çalışma Sözleşmesi’nin 1.maddesinde “Kendi evinde veya işverenin işyeri hariç 

kendi seçtiği bir başka mekanda; ödeme karşılığında yapılan, söz konusu kişinin 

ulusal yasalar, yönetmelikler ve mahkeme kararları uyarınca bağımsız işçi 

                                                   
92Şenay Gökbayrak, “Refah Devletinin Dönüşümü ve Bakım Hizmetlerinin Görünmez Emekçileri 

Göçmen Kadınlar”, Çalışma ve Toplum, Sayı. 22, 2009, s. 64. 
93Erdut, a.g.m., s. 34. 
94Erdut, a.g.m., s. 40. 
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sayılmasını gerektirecek ölçüde özerkliğe ve ekonomik bağımsızlığa sahip olmaması 

kaydıyla; teçhizatı, malzemeyi ve kullanılan diğer girdileri kimin sağladığı önemli 

olmaksızın, işveren tarafından belirlenen bir ürün veya hizmetle sonuçlanan iş” 

şeklinde tanımlanmaktadır. Buna göre ev eksenli çalışan kadınlar talebe ya da kendi 

başlarına ya da ev halkının diğer üyeleri ile beraber mesleki çalışma gerçekleştiren 

ve bu emek karşılığında da ücret alan çalışandır.
95

 

Ev eksenli çalışma biçimi, coğrafi bölgeler ve yapılan işler açısından da önemli 

farklılıklar içermektedir. Gelişmiş ülkelerde daha çok mikro elektronik sistemlerin ve 

otomotiv sektörünün yedek parçaları üzerine çalışılırken, az gelişmiş ülkelerde 

kadınlar daha çok geleneksel ev işleri, gıda işleri ve tarımsal ürün üretiminde 

çalışmaktadırlar.  

Kadın işçiler için kayıtdışı sektörlerde çalışmak, emniyetsizlik, geçicilik ve 

düzensizlik ile eş anlama sahiptir. Bu yönüyle kadınlar için esnek çalışma genellikle 

daha az güvence, çalışma saatlerinde ve ücretlerde azalma, vardiyalarda değişim, 

fazla mesai ücreti kaybı, hastalık ücreti ve doğum izni gibi pek çok sosyal haktan 

mahrum kalmak anlamına gelmektedir.
96

 

Sonuç olarak bakıldığında işgücü piyasalarında kadınların oranlarında ciddi bir artış 

söz konusu olmakla beraber, bu artış pek çok ayrımcılığı ve ciddi bir sömürüye de 

beraberinde getirmiştir. Dünya Bankası’nın 1995 yılında yayınlamış olduğu “Entegre 

Dünya’da Çalışanlar” isimli raporda kadınların içerisinde bulunduğu durumun 

olumsuzluğu kabul görmektedir. 

“Kadın işçiler, erkeklere göre daha savunmasız durumdadırlar, orantısız 

bir biçimde düşük ücretli sektörlerde ya da mesleklerde yoğunlaşmışlar 

ve genellikle kayıtdışı sektöre itilmişlerdir. Bunun sonucu olarak yapısal 

uyum süreçleri boyunca konumları çoğunlukla daha da kötüleşmiştir.”
97

 

Saskia Sassen’e göre küresel şehirlerdeki yaşam tarzı ve yarattığı istihdam olanakları 

kadın istihdamı noktasında önemli fırsatlar yaratmaktadır. Küresel şehirlerin 

                                                   
95Metin, a.g.e., s. 98. 
96Munck, a.g.e., s. 149. 
97World Bank, “Workers In An Integrating World”, World Development Report, 1995, Oxford. 

Oxford University Press, s. 1071’den aktaran Ronaldo Munck, a.g.e., s. 149. 
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ekonomik anlamda da bir çekim merkezi olduğu ve vasıflı emek için çok yüksek 

ücretlerle işçi istihdam ettiği bir gerçektir. Dolayısıyla yüksek ücretlilerin çalıştığı iş 

yerlerinde aynı zamanda ihtiyaç duyulan düşük ücretli çalışanlar, hem de yüksek 

ücretlilerin yaşam alışkanlıklarının ev içinde düşük ücretli çalışanı zorunlu kılması, 

göçmen kadınların buralara doğru hareketini sağlamaktadır. Yüksek vasıflı işçilere 

ihtiyaç arttıkça, hane içi gelir yükseldikçe bakım temizlik gibi işler, ucuz ve yasal 

sorumlulukların taşınmadığı göçmen kadınlara devredilmektedir.
98

 

1.3.  Küreselleşme Döneminde İşgücü Piyasaları 

Yeni çalışma koşullarının oluşmasını etkileyen en önemli unsurların başında, 

kuşkusuz işgücü piyasalarının küreselleşmesi ve ulusal işgücü piyasaları arasındaki 

karşılıklı etkileşim yer almaktadır. Bu yönüyle işgücü piyasalarının küreselleşmesi, 

ulusal işgücü piyasalarının birbirini daha çok etkilemesi ve karşılıklı bağımlılığın 

artmasını ifade eder. İşgücü piyasalarında karşılıklı bağımlığa yol açan 

mekanizmalar ulusal geçirgenliğin artması, uluslararası iş bölümü ve uluslararası 

üretim şeklinde üç başlık altında toplanabilir.
99

 

1970’li yılların sonu ve 1980’li yıllarda gelişmiş ülkelerin birçoğu istihdam 

yaratmadan ziyade, istihdam yaratmaya yönelik piyasa koşullarını değiştirmeye 

yönelmişlerdir. Böylece işgücü piyasalarının önündeki engeller kaldırılarak 

uluslararası ticaret piyasalarında değişikliklere daha çabuk uyum sağlayabilen ve 

esnekleşebilen bir piyasa hedeflenmiştir. Esneklik ile birlikte geleneksel korumacılık 

duvarları aşılmış ve ekonomik bütünleşmeyi zayıflatan sınırlamaların önüne 

geçilmiştir.
100

 Uluslararası düzeyde sermaye hareketlenmesi, mal ve hizmet 

üretiminin coğrafi alana yayılması, emek kullanımı açısından küresel olanaklara 

ulaşmayı beraberinde getirmiş ve en verimli emeği seçebilme olanağını doğurmuştur. 

Sermayenin hareketliliğinin en önemli nedeni iş gücü maliyetlerini ucuzlatmaktır. Bu 

                                                   
98Saskia Sassen, “Global Cities, Survival Circuits”, Global Women: Nannies, Maids and Sex 

Workers in the New Economy, Ed. B. Enrenreich, A. R. Hochschild, Owl Boks, 2004, s. 265. 
99Veysel Bozkurt, Küreselleşmenin İnsani Yüzü, İstanbul. Alfa Yayınları, 2000, s. 260. 
100Bozkurt, a.g.e., s. 261. 
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nedenle işgücü coğrafi açıdan olmasa da emek sunumu ve çalışma koşulları 

açısından ister istemez küreselleşme sürecine girmiştir.
101

 

Küresel işgücü piyasasının işleyişinde yeni uluslararası işbölümü önemlidir.  Yeni 

uluslararası işbölümünün gerçekleşmesi sürecinde, dünyanın pek çok bölgesi küresel 

ucuz emek ekonomisine “aktif şekilde” dahil edilmemiş olmalarına rağmen, emek 

maliyetlerinin düzenlenmesi açısından önemli rol oynayan “ucuz emek rezervleri” 

içermektedir. Gelişmiş ya da azgelişmiş ülke ekonomilerinde herhangi bir merkezde 

ücretlerin arttırılması ve sosyal hakların iyileştirilmesi yönündeki toplumsal baskılar 

karşısında, uluslararası sermaye, üretimi alternatif ucuz emek merkezlerine 

kaydırılabilmekte veya bu merkezlerdeki taşeronlara başvurabilmektedir. Ücret 

düzeylerindeki farklılıklara ek olarak işgücü piyasalarında yaşanan değişim, 

işgücünün verimlilik ve vasıf düzeyleri ile üretimin uluslararası örgütlenme sürecine 

uyum sağlayabilme esnekliğiyle doğru orantılı olarak ilişkilidir.
102

 

İşgücü piyasalarının bağımlılıklarının oluşmasında uluslararası üretimin genişlemesi 

de belirleyicidir. Yeni uluslararası işbölümü ile üretim süreci uluslararası boyutta 

yeniden şekillenmiştir. Bundan böyle üretim sürecinin örgütlenişi, ürünün bir ulusal 

işgücü piyasasında bulunan işgücünün kullanılmasıyla tasarlanıp, üretilerek 

pazarlanmasına bağlı değildir. Yeni örgütlenmede üretim sürecinde bulunan her iş 

bölünüp, değişik ülkelerdeki işgücü piyasalarına dağıtılır. Üretim sürecinde işlerin 

emek yoğun ve imalat özellikli parçalarının üretimi gelişmekte olan ülkelere 

kaydırılmakta, sermaye yoğun ve yüksek nitelik gerektiren uzmanlık isteyen 

bölümleri ise gelişmiş ülkelerde sürdürülmektedir. Üretim sürecindeki işbölümünü 

açıklayan süreç şu şekilde örneklendirilebilir:
103

 

“Koreli bir “üreticinin” yeni çıkaracağı spor araba Japonya tarafından 

finanse edilecek, İtalya’da tasarlanacak, motor ve şanzıman Almanya’da 

üretilecektir. Otomobilin montajı İngiltere’de gerçekleşecek ve otomobil 

                                                   
101Songül Aktürk, “İşgücünün Küreselleşmesi” İşgüç:Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları,2001,  

C.3, Sayı.2, Sıra 4, No:65, http://www.isguc.org/?p=article&id=65&cilt=3&sayi=2&yil=2001 

[15.09.2011] 
102Birgül Şimşek, “İşgücü Piyasalarının Küreselleşmesi ve Küresel İşgücü Piyasasında Ulusal İşgücü 

Piyasalarının Yeri”, İşgüç: Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları, 2000, C. 2, Sayı 1, No. 85, 

http://www.isguc.org/?p=article&id=85&cilt=2&sayi=1&yil=2000 [15.09.2011] 
103Şimşek, a.g.m., http://www.isguc.org/?p=article&id=85&cilt=2&sayi=1&yil=2000 [15.09.2010]. 

http://www.isguc.org/?p=article&id=65&cilt=3&sayi=2&yil=2001
http://www.isguc.org/?p=article&id=85&cilt=2&sayi=1&yil=2000
http://www.isguc.org/?p=article&id=85&cilt=2&sayi=1&yil=2000
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de “Silikon Vadisi”nde icat edilmiş ve Japonya’da üretilmiş elektronik 

aksam kullanılacaktır. Otomobilin reklam kampanyası Fransa’da 

tasarlanacak ve gerekli film ve fotoğraflar Kanadalı bir firma tarafından 

İspanya’da çekilecektir.” 

İşgücü piyasalarının küreselleşmesi, sermaye mal ve finans piyasalarının 

küreselleşmesinden biraz daha farklı bir seyir arz etmektedir. Bu yönüyle işgücünün 

hareketliliğinin arttığını ancak emeğin tüm kesimlerinin bu hareketlilik içerisinde yer 

alamadığını da belirtmek gerekir. Küresel ekonominin öncelikle ihtiyaç duyduğu 

vasfa sahip işgücü bu hareketlilikten faydalanabilmektedir.
104

 

İşgücü piyasalarının küreselleşmesinin emek açısından doğurduğu sonuçların en 

önemlisinin kutuplaşma ve tabakalaşma olduğu görülmektedir. İşgücü içerisindeki 

nitelikli-niteliksiz, örgütlü-örgütsüz gibi ayrımlar gittikçe daha da derinleşmektedir. 

1990’lı yıllardan günümüze işgücünde bölünme, küresel, bölgesel ve işletme 

düzeyinde işbölümünün artmasını ve kesin çizgilerle birbirinden ayrılmasını 

barındırmaktadır. Bir kutupta bilgi, uzmanlık ve nitelik gelişmişken, diğer kutupta 

niteliksiz ya da niteliğe ihtiyaç duyulmayan bir işgücü birikmektedir. Merkez ve 

çevre ülkelerde yaşanan bu farklılaşmada merkezde yer alan işgücünün özgürlük ve 

çalışma koşulları daha tatmin edici iken, çevre ülkelerdeki işgücü için istihdam 

olanakları ve çalışma koşulları gittikçe güvencesiz ve ağır şartlar taşımaktadır.
105

 

İşgücünün iki kutba ayrılmasında teknolojinin payı büyüktür. Sermaye her şartta 

teknoloji-emek arasında seçim yapabilme kolaylığına sahiptir ve her ikisini ikame 

etme olanağı mevcuttur. Böylece pahalı emek yerine ucuz emek kullanabilme imkanı 

doğmuştur. Teknolojinin getirmiş olduğu kolaylıkla emek kullanımı, sermaye için 

küreselleşirken, aynı zamanda dünya genelinde büyük bir işgücü fazlasını da ortaya 

çıkarmıştır. Bu sebeple dünya coğrafyasının önemli bir kısmı işgücü piyasalarına 

dahil olamamakta ve işsizlik yapısal bir durum haline gelmektedir. Ekonomik 

                                                   
104Oğul Zengingönül, Yoksulluk, Gelişmişlik ve İşgücü Piyasaları Ekseninde Küreselleşme, İzmir. 

Adres Yayınları, 2007, s. 64. 
105Koray, a.g.m., s. 761. 
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büyüme sürdürülmesine rağmen istihdam dışında kalma gibi büyük ve derin sorunlar 

ortaya çıkmaktadır.
106

 

Tablo 3: İkili İşgücü Piyasası Özellikleri 

Çekirdek İşgücü Çevre İşgücü 

İyi Eğitim Almış İşçiler 

Kurumsal Olarak Nitelikli İşçiler 

Düzenli İstihdam Kayıtları 

Düşük İşgücü Devri 

İşe İlişkin Önemli Sorumluluklar 

İyi Çalışma Koşulları 

İyi Ücret 

İşletme Destekli Emeklilik ve Diğer 

Yardımlar 

Kariyer Beklentisi 

Sendikalı İşgücü 

Mesleki Eğitimin Sağlanması 

Kötü Eğitim Almış İşçiler 

Nitelik Düzeyi Düşük İşçiler 

Düzensiz İstihdam Kayıtları 

Yüksek İşgücü Devri 

İşe İlişkin Daha Az Sorumluluk 

Kötü Çalışma Koşulları 

Düşük Ücret 

İşletme Emekliliğe İlişkin Destek 

Sağlamaz 

Kariyer Beklentisi Yoktur 

Düşük Sendikalılaşma 

Daha düşük düzeyde mesleki eğitim 

Kaynak: J.R. Shackleton, Training for Employment in Western and US, Edward Elger Pub. 

England, 1995, s.35’ten Aktaran: Şimşek, a.g.m,   

http://www.isguc.org/?p=article&id=85&cilt=2&sayi=1&yil=2000  

                                                   
106 Koray, a.g.m., s. 762. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

KÜRESELLEŞME DÖNEMİNDE GÖÇ 

Günümüzde sermaye, mal ve bilgi akışının yanında, insanların da ulusal sınırları 

aştıkları bir gerçektir. Küreselleşme sürecinin en önemli sonuçlarından birisi de 

uluslararası göç ve göçmenlerin varlığıdır. Göçler 1990’lı yılların sonlarından 

itibaren dünyayı şekillendiren iktisadi, politik ve sosyal dinamiklerin en temel 

öğelerinden biri haline gelmiştir.
107

 Yüz milyondan fazla insanın günümüzde 

doğduğu topraklardan başka topraklara göç ettiği bilinmektedir ve bu göç hareketleri 

beraberinde iki önemli sorunu görünür kılmıştır. İlk olarak kültürel kimliklerin 

oluşumunda “yer” ve “kültürel geçmişin” önemli rolü, insan gruplarının göç ediş 

tarihlerinin üzerinden uzun seneler geçmiş olsa da kültürel aidiyet konusunda, iki 

kültür arasında gidip gelen göçmenlerin “biz kimiz” sorusuna verecekleri cevabın 

zorluğu açısından sıkıntı yaşamalarına neden olmaktadır. İkinci olarak göç süreçleri 

sonucunda toplumsal hafıza ciddi anlamda hasar görmekte ve bu süreçte nelerin 

unutulup, nelerin unutulmayacağı konusunda yönlendirici bir mekanizma gibi etki 

etmektedir. Göç edilen yeni yerin kültüründeki sosyal konum, hatırlanacakları ve 

unutulacakları belirleyen en önemli faktördür ve yeniden oluşan kolektif kimlik bu 

toplumsal hafızaya dayanarak ortaya çıkmaktadır.
108

   

Neoliberal küreselleşme döneminde uluslararası göç hareketlerinin önemi artmış ve 

bu süreçte yerel halklar ile ulusal ekonomiler, küresel ilişkilerle eklemlenmenin bir 

sonucu olan göçten çokça etkilenmişlerdir. Özellikle 1990 sonrası dönemde daha iyi 

ve insani düzeyde yaşama olan ihtiyaçtan ötürü gelişmiş ülkelere yönelik göç 

dalgaları yaşanmıştır. Artan bu göç dalgasının ekonomik, sosyal ve siyasal pek çok 

nedeni olmakla birlikte yoksulluk en önemli sebep olarak ortaya çıkmaktadır. 

Özellikle az gelişmiş ülkelerin içerisinde bulunduğu, artan oranda yoksulluk ve 

yoksunluk sebebiyle, birçok insan çareyi refah seviyesinin görece yüksek olduğu 

yerlere göç etmekte bulmuş ve buna bağlı olarak uluslararası göç hareketlerinde 

artışlar meydana gelmiştir. Bu göçlerin bir sonucu olarak, göç alan ülkelerin işgücü 

                                                   
107Gülay Toksöz, Uluslararası Emek Göçü, İstanbul. Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2006, s. 1. 
108Belkıs Kümbetoğlu, “Küresel Gidişat, Göç ve Göçmenlik”, Uluslararası İlişkilerde Sınır 

Tanımayan Sorunlar Göç, Yurttaşlık, İnsan Hakları, Toplumsal Cinsiyet, Küresel Adalet ve 

Güvenlik,  Der. Ayhan Kaya, Günay Göksu Özdoğan, İstanbul, Bağlam Yayınları, 2003, s. 271-272. 
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piyasalarında göçmenlerin konumları, etkileri ve uyumları gibi son derece önemli 

konular, gerek politik, gerekse de akademik ortamda gündeme gelmiştir. İstihdam, 

işsizlik ve ücret düzeyleri başta olmak üzere gerek ekonomik, gerekse de sosyal pek 

çok açıdan farklılıklar ortaya çıkmıştır. Bu açıdan bakıldığında işgücü piyasalarında 

ikili bir yapı oluşmuş ve beraberinde ayrımcılığı, sosyal dışlanmayı ve yoksulluğun 

yeniden üretimini beraberinde getirmiştir.
109

  

Emek göçünün 20. yüzyıldaki tarihsel nedenlerine baktığımızda, kapitalizmin dünya 

çapında kurmak istediği hegemonyanın ve bu sürecin asli unsuru olan kapitalist 

sermaye birikim sürecinin yayılmacı niteliğinin ve buna paralel olarak işverenlerin 

                                                   
109Hasan Ejder Temiz, “Küreselleşme Sürecinde Uluslararası Göç Hareketleri, Yoksulluk ve İşgücü 

Piyasaları”, TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi, Şubat 2004, C. 18, No. 5, s. 35  

1990’lı yıllarda hem akademik hem de politik çevreler yoksulluğa artan bir ilgi ile yaklaşmıştır. 

Yoksulluğun politik alanda görünürlüğü ile eş zamanlı olarak yoksullukla ilgili yapılan akademik 

çalışmalarda da artış yaşanmıştır. Bu sürecin en dikkat çeken özneleri ise uluslararası kurum ve 

kuruluşlar olmuştur. Dünya Bankası’nın bu çalışmalardaki rolü ise diğer kurumlara nazaran çok daha 

görünür bir hal almıştır. Az gelişmiş ülkelerde artan eşitsizlikler, yolsuzluklar ve bozulan gelir 

dağılımı ile beraber yoksulluğun geldiği boyutlar büyük yankı yapmaya başlamıştır. 90’larda 

yoksulluğun önemli bir toplumsal sorun olduğu açıkça ortaya çıkmış ve halkların hem küresel sisteme 

hem de ulusal yönetimlere güveni sarsılmıştır. Neoliberal ideolojinin saç ayaklarından biri olan 

demokrasiye yönelik inancın sarsılması da uluslararası kurumların yoksulluk konusuna duyduğu ilgiyi 

kaçınılmaz olarak arttırmıştır. Sistemin devamlılığı için, Dünya Bankası, IMF ve Birleşmiş Milletler 

gibi kurumlar siyasal ve sosyal tepkilere duyarsız kalamamış, genel politikalarında büyük bir 

değişikliğe gitmeden programlarına insani bir yüz eklemeyi gerekli görmüştür. Süregelen demokrasi, 

vatandaşlık ve yönetişim tartışmaları da yoksulluğun ve yoksunluğun daha fazla göz ardı 

edilemeyeceğini kanıtlar niteliktedir.(Şenses, 2009: 51-53) Uluslararası kurumların yoksulluğa ilgisi 

1990-2000 yılları arasında doruk noktasına ulaşmıştır. Yapısal uyum programlarının yarattığı derin 

eşitsizlikler ve makro ekonomik reformların yoksulluğu küreselleştirmesi ile ontolojik bir güvenlik 

sorunu olarak algılanır hale gelen yoksulluk, ‘hafifletilmesi’ ve sosyal güvenlik ağları ile 

‘yönetilmesi’ gereken önemli bir gündem maddesi olarak uluslararası kurumlar içinde en çok Dünya 

Bankası ilgisine maruz kalmıştır. (Chossudovsky, 1999: 78)  Banka tarafından bir yönetim meselesi 

olarak yaklaşılan yoksulluk sorunu, radikal sosyal değişimlerin önünü kesebilmek amacıyla üretilen 

bir toplum mühendisliği görünümü sergilemektedir. (Bello, 1998: 78) Bu politikanın en önemli 

ayaklarından biri de yoksulları küresel bütünleşme sürecine katmak olarak değerlendirildiği için 

Dünya Bankası özellikle yoksul bireyleri piyasaya dâhil edip çalışabilecek duruma getirmeyi 

hedeflemektedir. (Oruç, 2001: 84) 
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işgücü maliyetlerini düşük tutma isteklerinin emek göçünde belirleyici olduğunu 

söyleyebiliriz. Sanayi devrimi sürecinde insanların kırdan kente göç etmelerinde 

etkili olan geçinme olanaklarının yetersizliği aynı şekilde günümüzde de ülke içinde 

ya da ülke dışına göçlerde belirleyici faktör olarak ön plana çıkmaktadır. Gelişmiş 

sanayi ülkelerinin özellikle II. Dünya Savaşı sonrasında emek yoğun sektörlerde 

ihtiyaç duydukları göçmenler, zamanla hizmet sektörünün vasıfsız işlerinde istihdam 

edilmişlerdir.
110

 Küreselleşme süreciyle çok uluslu şirketler, emek yoğun üretimi 

merkez ülkelerden çevre ülkelere kaydırmış ve çevre ülkelerde oluşan yeni sanayi 

kentlerinde kırdan kente göç eden ucuz işgücüne, özellikle de genç kadın emeğine 

olan talep artmıştır. Bununla birlikte kapitalist gelişmenin düzeyi, çevre ülkelerinin 

hızlı nüfus artışına ve genç nüfus yapısına denk düşecek düzeyde istihdam 

yaratamamış ve göçmenler kentte enformel ekonomik faaliyetlere yönelmişlerdir. 

Aynı zamanda hiçbir şekilde işgücü piyasalarına dahil olamayan insanlar artan 

yoksulluğun da etkisi ile beraber ülke dışına göç fırsatlarını araştırmışlardır. 

Küreselleşme ile birlikte merkez ve çevre ülkeler arasındaki ilişkilerin gittikçe 

sıkılaşması da uluslararası göç hareketlerinde yaşanan artışı desteklemiştir. Merkez 

ülkelerde işgücü piyasalarının esnekleşmesi ve enformelleşmesi ile birlikte hizmetler 

sektöründe göçmen işgücüne olan ihtiyaç artmıştır.
111

 

Çalışmanın bu bölümünde göç kavramı, uluslararası göç ve göçü etkileyen sebepler 

üzerinde durulacak, Avrupa coğrafyası özelinde göçmen mobilizasyonunun İkinci 

Dünya Savaşı sonrası tarihçesi ve neoliberal dönemdeki göç hareketlerinin işgücü 

piyasalarına olan etkileri incelenecektir. Ayrıca bu bölümde işgücü piyasalarındaki 

tabakalaşma ve göçmenlerin işgücü piyasalarındaki konumları üzerinde durulacak ve 

son olarak küresel krizin işgücü piyasaları ve göçmenler üzerindeki etkisi 

anlatılacaktır. 

2.1.  Kavramsal Olarak Göç  

20.yüzyılın ikinci yarısında dünya genelindeki sosyal dönüşüm ve gelişmelerin 

yaşanmasında uluslararası göç en önemli etkenlerden birisidir ve uluslararası göçün 

önemi 21.yüzyılda da nüfus hareketlerinin gerek hacim, gerekse yeni biçimler alma 

                                                   
110Toksöz, a.g.e., s. 3. 
111Toksöz, a.g.e., s. 4.  
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yönüyle artması ile gittikçe artacağa benzemektedir. Stephen Castles’e göre göç, 

yerel topluluklar ve ulusal ekonominin, küresel ilişkiler ile entegrasyonu anlamına 

gelir. Aynı zamanda gerek göç veren gerekse de göç alan ülkelerde yaşanan 

toplumsal dönüşümlere etkisi büyüktür. Günümüzde de göç, insanların daha güvenli 

ve iyi yaşama arzusu ile köylerden şehirlere, bir bölgeden başka bir bölgeye ya da bir 

ülkeden başka bir ülkeye hareket etme isteğinden kaynaklanmaktadır.
112

 

Göç insanların geçici veya sürekli olmak üzere belirli sınırlarla çevrilmiş coğrafi 

yaşam alanlarından ve sosyokültürel çevrelerinden ayrılmaları veya yaşadıkları ülke 

sınırları içinde bir yerden başka bir yere hareket etmeleri olarak tanımlanmaktadır. 

Göçün unsurları arasında göçün süresi, göç edilen alanlar ve insanların yer 

değiştirmesi yer alır ve bu unsurlar göç sürecinin açıklanmasını kolaylaştırır. Göç, 

süresi bakımından belirli bir süreyi kapsayabileceği gibi, süreklilik de 

gösterebilmektedir. Bu nedenle belirli bir göç hareketinden söz edebilmek için asgari 

bir süre vardır ve bu genellikle en az 6 ile 12 ay olmaktadır. Ancak bu süreler 

ülkeden ülkeye göre değişiklik gösterebilmektedir. Örneğin Belçika ve İtalya’da bu 

süre 3 ay iken, İrlanda’da 12 ayı bulmaktadır. Göç edilen alanlar bakımından göçler 

iç ve dış göçler olarak ikiye ayrılır. İç göç ülke sınırları içerisinde bir yerden başka 

bir yere hareket etme anlamına gelirken, dış göç ise sınırların ötesini ve daha farklı 

kültür ve coğrafyaları kapsar. Yer değiştirme sonucunda göç eden insanlar 

yaşadıkları coğrafi ve sosyokültürel çevreden ayrılarak, başka bir coğrafi ve 

sosyokültürel ortama adapte olmaya çalışırlar ve bu bakımdan göç hareketleri hem 

göç edilen ülkede önemli toplumsal değişimler yaşanmasına, hem de göçmenlerin 

yeni yaşam çevrelerinde ciddi değişimlerin yaşanmasına sebep olur.
113

  

Göç süreci kavramı, uluslararası göçe ve göçün neden olduğu diğer toplumsal 

değişmelere ilişkin karmaşık etkenler dizisinin bir özeti niteliğindedir. Göç bu 

yönüyle toplumsal varoluşun her boyutunu etkileyen ve kendi karmaşık 

dinamiklerini geliştiren bir süreçtir. Portes’e göre uluslararası göç hareketlerini 

                                                   
112

 Stephen Castles, “International Migration At The Begining Of The Twenty First Century: Global 

Trends and Issues, International Social Science Journal, Vol. 52, No. 165, September 2000. s. 269. 
113 Temiz, Küreselleşme Sürecinde Uluslararası…, a.g.m., s. 36-38. 
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açıklayan farklı kuram ve analizler birbirinin yerini tutmamaktadır. Bu sebeple göç 

süreci açıklanırken inter- disipliner bir yaklaşım ile farklı teoriler geliştirilmiştir.
114

  

Göç ile ilgili olarak bilinen ilk çalışma Ravenstein (1885-1889) tarafından 

yapılmıştır. İngiltere’deki göç hareketlerini inceleyen Ravenstein göç hareketlerinin 

kısa mesafelere gerçekleştirildiğini, uzak mesafelere gerçekleştirilen göçlerin ise 

daha çok sanayinin ve ticaretin gelişmiş olduğu yerlere yapıldığını ifade eder.
115

 

Göçün temel nedeninin ekonomik gerekçelere dayandığını iddia eden Ravenstein, 

göçün esas yönünün tarımsal alanlardan sanayi ve ticaret bölgelerine doğru 

gerçekleştiğini, bu bölgelerde yaşanan ekonomik gelişimin de göç hareketlerini 

hacim olarak yeniden arttıracağını ifade etmiştir.
116

 

Ravenstein’ın görüşlerinin bir kısmı geçerliliğini korumakla birlikte geliştirmiş 

olduğu teori, günümüzde de bazı araştırmacılar tarafından kullanılmaktadır. 

Ravenstein’ın yapmış olduğu göç araştırmalarından sonra kapsamlı ilk araştırma II. 

Dünya Savaşı’ndan sonra yapılmıştır. Her biri nüfus hareketlerinin farklı yönleriyle 

ilgilenen teoriler arasında üç farklı teori literatürde önemli yer tutmaktadır. Bunlar 

ekonomik göç teorileri, Dünya sistemleri teorisi ve göç sistemleri teorisidir.
117

 

2.1.1.  Ekonomik Göç Teorileri 

Ravenstein’ın göç teorilerinin başlangıç olarak kabul edilebileceği ekonomik göç 

teorileri, göç sürecini açıklarken, insanların nüfusun yoğun olduğu yerlerden seyrek 

nüfuslu yerlere, gelir düzeyinin düşük olduğu yerlerden, yüksek olan yerlere göç 

etme eğilimlerinde olduğunu vurgular ve göçü iş döngülerindeki dalgalanmalarla 

ilişkilendirir.
118

 Ekonomik göç teorileri neoklasik ekonomi ve yeni ekonomi 

kuramları olarak iki alt dalda incelenebilir. 

                                                   
114Alejandro Portes, “Immigration Theory For A New Century: Some Problems and Opportunities”, 

International Migration Review, Vol. 31, No. 4, New York. 1997, s. 810. 
115Ernst Georg Ravenstein, “The Laws Of Migration”, Journal Of Statistical Society of London, 

Vol. 48, No. 2, Blackwell Publishing, London. 1885, s. 198-199. 
116Ernst Georg Ravenstein, “The Laws Of Migration”, Journal Of Statistical Society of London, 

Vol. 52, No:2, Blackwell Publishing, London. 1889, s. 288. 
117Stephen Castles, Mark J. Miller, Göçler Çağı Modern Dünya’da Uluslararası Göç Hareketleri, 

Çev. Bülent Uğur-İbrahim Akbulut, İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2008, s. 30.  
118Castles-Miller, a.g.e., s. 31. 
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Neoklasik ekonomi uluslararası göç sürecini açıklayan en eski teoridir ve ekonomik 

gelişme sürecinde emek göçünü açıklamaya çalışmaktadır. Teoriye göre uluslararası 

göç ve iç göç, coğrafi farklılıklar ve emek konusundaki arz ve talep alanındaki 

farklılıktan kaynaklanmaktadır. Emek fazlasına sahip olan ülkeler düşük ücret 

yapısına sahipken, sermayeye oranla sınırlı emek piyasasına sahip ülkelerin ücret 

düzeyi daha yüksektir. Bu ücret farklılaşmasından dolayı düşük ücretli çalışan işçiler, 

daha yüksek ücretle çalışabilme imkanı bulabilecekleri ülkelere göç etmektedirler. 

Bu hareketin sonucunda emek zengini ülkelerde emeğe olan talep azalmakta ve ücret 

düzeyleri yükselmekte, sermaye zengini ülkelerde ise ücret düzeyleri azalmaktadır. 

Bu şekilde emek piyasalarında dengeye varılmaktadır.
119

  

Neoklasik ekonominin “uluslararası göç hareketlerinin ülkeler arasındaki ücret 

farklılığından kaynaklandığı, ücret farklılıklarının sona ermesi durumunda işgücü 

hareketlerinin görülmeyeceği, yüksek vasıflı beşeri sermayenin, düşük vasıflı beşeri 

sermayeye oranla farklı nitelik taşıdığı, uluslararası göç hareketlerinin en temel 

mekanizmasının işgücü piyasaları olduğu” varsayımları ve kuramsal çözümlemeleri 

mevcuttur. Ayrıca hükümetlerin, işgücü piyasalarını denetlemek ya da etkilemek gibi 

görevleri bulunmaktadır.
120

  

Todaro ve Borjas, neoklasik teorinin bireysel tercihleri de dikkate alan bir mikro 

modelini geliştirmişlerdir. Buna göre bireyler rasyonel düşünce sistemlerini 

kullanarak maliyet-fayda hesabı yaparlar ve göçün yarar ve maliyetlerini 

değerlendirerek göç kararını gönüllü olarak alırlar. Bu kararların alınması sırasında 

yolculuk ve taşınma masrafları, yeni dil öğrenme, uyum sağlama sürecinde yaşanan 

psikolojik sıkıntıları aşma gibi faktörleri göz önünde bulundurarak planlarlar. Göç 

etmeden önce özellikle illegal göçü de göze alan kişiler sınır dışı edilme ihtimallerini 

de bu hesaplara dahil etmek zorundadırlar. Tüm bu planlar sonucunda göçmenler en 

yüksek karı sağlayabileceği ülkelere göç etmeyi tercih etmektedirler.
121

 

                                                   
119Douglas S. Massey ve diğerleri, “Theories Of International Migration: A Review and Appraisal”, 

Population and Development Review, Vol. 19, No:3, September 1993, s. 433. 
120Massey, a.g.m., s. 434. 
121Massey, a.g.m., s 434.,  George J. Borjas, “Economic Theory and International Migration”, 

International Migration Review, New York, 1989, V. 23, No:3, s. 472. 
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Neoklasik ekonomi teorisinin günümüz uluslararası göç hareketlerini açıklamada 

geçerliliği tartışma konusudur. En az gelişmiş ülkelerden gelişmiş zengin ülkelere 

göç hareketleri incelendiğinde en yoksul kişilerin en az göç ettikleri ve göçmen 

profilinin daha ziyade orta sınıftan olduğu gözlemlenmiştir. Yine nüfus hareketlerini 

açıklamada kullanılan itme çekme faktörlerinde seyrek nüfuslu bölgelerin daha çok 

göç alacağı varsayılır ancak günümüzde en çok göç alan Almanya, Fransa ve 

Hollanda gibi ülkeler nüfus yoğunluğu fazla olan ülkelerdir. Ayrıca teori, 

göçmenlerin tercih edeceği ülkeleri açıklama bakımından da eksik kalmaktadır.
122

 

1990’lı yıllarda Stark tarafından geliştirilen yeni ekonomi teorisine göre ise göç etme 

kararı bireylerin tek başlarına aldıkları kararlardan ziyade ailenin ve hanenin ve 

bazen de bir topluluğun tamamı tarafından alınmaktadır. Bu yönüyle göç kararı 

ailenin göç stratejisinin bir öğesi durumundadır. Göç iki ülke arasındaki ücret 

farklılıklarının değil, güvensizlik, göreli yoksulluk, risk azaltma ve gelir kaynaklarını 

farklılaştırma gibi birçok etkenin ortak sonucudur.
123

 

İkili iş gücü piyasası teorisi ekonomik göç teorileri arasında önemli bir yer 

tutmaktadır. 1970 yılında Piore ve diğerleri tarafından geliştirilmiş olan bu teoriye 

göre uluslararası göç hareketleri modern sanayi toplumlarının yapısal ihtiyaçlarına 

göre şekillenmektedir. Sanayileşmiş ülkelerin göçmen işgücüne duymuş oldukları 

talep ile birlikte tabakalı işgücü piyasası ortaya çıkmaktadır. Gelişmiş ülke 

ekonomilerindeki bu tabakalaşma, işgücü piyasasında sermaye ve emek yoğun 

sektörlerdeki işlerin varlığına göre şekillenmektedir. Birinci bölümde de üzerinde 

durmuş olduğumuz bu yaklaşıma göre vasıflı işçiler sermaye yoğun sektörlerde ileri 

teknoloji, bilgi ve yeteneğe dayalı işleri yapmaktadırlar. Birincil sektör olarak 

adlandırılan vasıflı işçilerin oluşturmuş olduğu bu sektörde işverenler, işçiye 

yaptıkları yatırımdan ve işçinin vasıflılık durumunu göz alarak, işçiyi kolayca işten 

çıkaramaz. Bu yönüyle sermaye ve işgücü arasında bir tamamlayıcılık söz 

konusudur. İstikrarsız koşulların hüküm sürdüğü ikincil sektörde ise işçiler bilgi ve 

beceri gerektirmeyen vasıfsız işleri yapmakta ve kriz dönemlerinde rahatlıkla işlerine 

                                                   
122Castles-Miller, a.g.e., s. 32-33. 
123Toksöz, a.g.e., s. 20. 
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son verilebilmektedir.
124

 Piore’ye göre uluslararası göç hareketleri, göç veren 

ülkelerdeki düşük ücretler ya da yüksek işsizlik oranları gibi faktörlerden değil, göç 

alan ülkelerdeki düşük ücretli işçilere duyulan kronik ve kaçınılmaz ihtiyaçtan 

kaynaklanmaktadır.
125

 

Gelişmiş ülke ekonomilerinde yerli işgücü düşük ücretli, istikrarsız, vasıfsız, 

tehlikeli, düşük statülü ve prestijsiz işlerde çalışmaktan sakındıklarından dolayı bu 

işleri yapacak bir işgücüne daimi ihtiyaç vardır.  Toplumsal itibarı düşük olan bu 

işler göçmen işçiler tarafından statüsü düşük olsa da göç edilen ülkedeki duruma 

göre kazanılan ücret oldukça doyurucu olduğu için yabancı işçi bu şartlara razı 

olabilmektedir. İkincil sektörde çalışan işçiler mesleki hiyerarşi bakımından en altta 

yer almaktadırlar ve buna bağlı olarak da düşük ücret kazanmaktadırlar. Ücretlerde 

meydana gelebilecek herhangi bir artış, diğer kademelerde de artışa yol açacaktır. Bu 

sebeple ücretler düşük tutulmaktadır. Yerli işgücünün sendikal bağları ücretlerin 

düşük tutulmasına engel teşkil edeceğinden tek çare işgücü ithal etmektir. Gelişmiş 

ülkelerin göç akışını durdurma politikalarına karşı bile göç hareketlerinin devam 

etmesi de işgücü arzının bir bakıma sınırsız olduğu iddiasını kuvvetlendirmektedir. 

2.1.2.  Dünya Sistemleri Kuramı 

Dünya sistemleri teorisi, 1960’lı yıllardaki tarihsel-yapısalcı gelenek ve bağımlılık 

okulu geleneğini takip etmekte ve köklerini bu teoriler gibi Marksist politik 

ekonomiden almaktadır. 1974 yılında Wallerstein’ın merkez-çevre-yarı çevre 

kuramını açıklayan çalışmaları doğrultusunda Portes, Walton, Petras, Castells, 

Sassen ve Morawska gibi çeşitli toplumbilimciler, uluslararası göçün kaynağını 

ulusal ekonomilerdeki ikili işgücü piyasasında değil, 16. yüzyıldan günümüze sürekli 

olarak gelişen ve yaygınlaşan küresel pazarın yapısında aramışlardır.
126

 Bu 

                                                   
124Toksöz, a.g.e.,s. 17-18.  
125Joaquin Arongo, “Explaining Migration: A Critical View”, Internatioal Social Science Journal, 

Vol. 52, No. 165, Sep. 2000, s. 288.  
126Wallerstein’ın kuramsallaştırdığı Dünya sistemleri teorisi, kapitalizmin 16. yüzyıldan bu yana süren 

küresel genişlemenin yaratmış olduğu eşitsiz siyasi ve politik yapılanmanın, tüm dünyaya yayıldığı ve 

kapitalist olmayan ya da pre-kapitalist bölgeleri de içince alacak şekilde küresel ekonomi ile 

eklemlendiği ve tarihsel süreçleri yeniden değerlendirip anlamlandırdığı sistemdir. Bu sistem merkez, 

çevre, yarı çevre ve diğer alanlardan oluşmaktadır. Tarihsel olarak bakıldığında ilk olarak Kuzeybatı 

Avrupa merkez konumuna gelmiştir. Günümüzde ise Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Japonya 

ve benzer endüstrileşmiş ulus devletler merkez ülkeler konumundadırlar. Dünya zenginliğinin büyük 

bir kısmı merkezin kontrolü altındadır. Merkezdeki vasıflı işgücü, ücret politikaları ile kontrol 
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çerçevede, kapitalist ekonomik ilişkilerin çevreyi de içine alacak şekilde nüfuz 

etmesi, kapitalist olmayan toplumların göç etmeye başlamalarına sebep olmaktadır. 

Geçmişte daha fazla hammadde, ucuz emek ve yeni pazarlar yoluyla yeni bir tüketici 

piyasası elde etmek ve bu amaçla kar ve refah paylarını arttırmak isteyen kolonyal 

devletler yoksul ülkeleri sömürmüşlerdir. Günümüzde ise neokolonyal hükümetler ve 

çok uluslu şirketler vasıtasıyla çevre ülkeleri sömürmektedirler. Bu şekilde dünya 

ekonomisi kapitalistlerin üretmiş oldukları ulusal seçkinlerin iktidarlarını 

sürdürmelerine yardımcı olmaktadır.
127

 

Dünya sistemleri kuramına göre, göç süreci kapitalist birikim sürecinin yayılmacı 

doğasına bağlı olarak ucuz emeğin harekete geçirilmesinin bir sonucudur. Kapitalist 

dünya sisteminde bir yerde yeterli işgücü yoksa veya işgücü gerekli esneklik ve 

ucuzlukta değilse, çözüm göçmen işgücünün mobilizasyonu üzerinden 

sağlanmaktadır. Zorunlu ya da gönüllü niteliği fark etmeksizin, işgücü göçü 

18.yüzyıl başından itibaren gelişen kapitalist ekonomilerin başlıca kaynağıdır. 

Kapitalist ekonomiler, Batı Avrupa, Kuzey Amerika ve Japonya’daki merkezlerden 

giderek geniş halkalar halinde yayıldıkça dünya nüfusunun giderek büyüyen kısmı 

dünya piyasalarına dahil edilmiş, çevre ülkelerdeki toprak hammadde ve emeğin 

dünya piyasalarının denetimi altına girmesi, yoksullaşan ve mülksüzleşen küçük 

üreticileri, yaşamlarını sürdürmeleri için göçe zorlamıştır. Sassen, küreselleşme 

dinamiklerinin tarımsal üretimdeki dönüşümü güçlü biçimde sürdürüp küçük üretim 

                                                                                                                                                
edilmektedir. Merkez, ekonomik ve politik üstünlüğünü kullanarak çevre üzerinde hâkimiyet kurar ve 

çevreyi kontrol eder. Çevre ülkeler, çoğunlukla merkezin kolonileri durumundadır ve ekonomik, 

politik ve askeri güçten yoksundurlar. Tarihsel olarak çevredeki işgücü zor kullanarak ya da kölelik 

sistemi ile kontrol edilmiştir. Bugün, dünyadaki en kötü çalışma koşulları çevre ülkelerdedir. 

Başlangıçta Doğu Avrupa çevre konumundayken günümüzde Afrika, Karayipler, Orta Amerika ve 

diğer üçüncü dünya ülkeleri çevre ülkeler konumundadırlar. Ekonomik ve politik olarak merkeze 

bağımlı olduklarından ilerleme ve gelişme yaşaması zordur. Bu ülkelerin ekonomileri genellikle 

hammadde ihracına dayanmaktadır. Yarı çevre ülkeler ise, merkez ve çevre arasında yer almaktadır. 
Yarı çevre, ekonomik ve politik olarak merkezden güçsüz ama çevreden daha güçlü konumdadır. İlk 

olarak Akdeniz Bölgesi yarı çevre olarak gösterilmektedir. Günümüzde ise Doğu Avrupa, Meksika ve 

Güney Amerika’nın bazı bölümleri yarı çevre konumundadırlar. Yarı çevre modern dünya sisteminde 

politik istikrarın sağlanmasında önemli bir rol oynamaktadır ve çevreden merkeze yönelik siyasal 

ayaklanmalara karşı sistem denge görevi görür. Yarı çevre modern dünya sisteminde politik istikrarın 

sağlanmasında önemli bir rol oynamaktadır. Wallerstein’a göre yarı çevre ülkeler “çekirdeğin kirli 

işlerini yapar” ve eski sınaî merkezlerde ücretler çok yükseldiğinde çekirdeğin yatırımlarına ev 

sahipliği yaparak sistemde bir tür orta sınıf gibi hareket eder. Aynı zamanda da merkez olabilmek için 

birbirleriyle rekabet etmeleri dünya sistemini sürekli dengesizlik içinde tutar. (Yeşildal, 2011: 182-

184) 
127Massey, a.g.m, s. 444-445. 
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birimlerini yok ederek ihracata dayalı sanayileşmenin ucuz işgücü ihtiyacı üzerinden 

iç ve dış göçü teşvik ettiğini vurgular. ABD ve Batı Avrupa’nın küresel 

metropollerinde bir yandan yüksek vasıflı uzman göçmen işgücüne talep artarken, 

yerli halkın yapmaya yanaşmadığı ikincil sektör işleri için de yasal ve sosyal açıdan 

zayıf konumlarıyla düşük vasıflı göçmen işgücüne talep devam etmektedir.
128

 

Dünya sistemi kuramı; uluslararası göç hareketlerinin, giderek genişleyen küresel 

piyasanın siyasal ve ekonomik örgütlerini izlemekte olduğunu ileri sürmektedir. 

Buna göre teori ile ilgili altı önemli varsayım ortaya çıkmaktadır.
129

 Bunların ilki, 

gelişmiş merkez ekonomilerinin, az gelişmiş çevre ülkelerine girmesi sonucunda 

uluslararası göç hareketlerinin artmasıdır.  

İkinci varsayıma göre uluslararası işgücü akımı, mal ve sermaye akımını zıt yönlü bir 

biçimde takip eder. Kapitalist yatırım, çevre ülkelerinde köklerinden kopmuş göçe 

hazır bir nüfus yaratmakta bunun sonucunda da ulus ötesi hareketler doğmaktadır. 

Üçüncü olarak uluslararası göç; çoğunlukla, geçmişte sömürge ilişkisine sahip olan 

devletlerle onların sömürgeleri arasında cereyan etmektedir. Bu ülkeler ile kurulmuş 

olan kültürel, idari, finans, ulaşım ve iletişimi sağlayan bağlar, süreci 

kolaylaştırmıştır. Böylece ortaya kendine özgü ulus ötesi pazarlar ve kültürel 

sistemler ortaya çıkmaktadır. 

Dördüncü varsayıma göre, uluslararası göç piyasa ekonomisinin küreselleşmesinden 

kaynaklanıyorsa, bunu frenlemenin yolu hükümetlerin çok uluslu şirketlerin 

faaliyetlerini denetlemelerinden geçmektedir. Ancak bu ekonominin küresel çapta 

yıkıma uğramasına yol açacağından dolayı bunun uygulanması olası değildir. 

Beşinci olarak kapitalist ekonomiler, kendi sınırlarının ötesinde yaptıkları yatırımları 

korumak için gerektiğinde siyasal ve askeri müdahaleler yapmaktadırlar. Bu tür 

müdahaleler beraberinde merkez ülkelere doğru sığınmacı ve mülteci akınına yol 

açmaktadır. Bu da uluslararası göçün bir diğer yansımasıdır. 
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Son olarak uluslararası göç, ülkeler arasındaki ücret ve istihdam koşullarından çok az 

etkilenmektedir. Bu akım küresel ekonominin yapısı ve dinamiklerini 

tetiklemektedir.  

2.1.3.  Göç Sistemleri Teorisi 

Neoklasik ekonomi ve dünya sistemleri yaklaşımlarının bir eleştirisi sonucunda çok 

sayıda disiplini içerisine alan ve göç deneyiminin tüm boyutlarını açıklamaya çalışan 

göç sistemleri teorisine göre göç sistemi, birbirinden karşılıklı olarak göçmen alıp 

veren iki ülke ya da daha fazla bölgeden oluşmaktadır. Göç sistemini oluşturacak 

olan bölgelerin, tarihsel açıdan istikrarlı bir ilişki içerisinde olması gerekir ve bu 

ilişkinin niteliği bölgeden bölgeye ya da ülkeden ülkeye göre değişmektedir.
130

 

Genellikle göç veren ve göç alan ülke arasındaki tarihsel ilişki sömürgecilik, savaş, 

ticaret, siyasal etkileşim, yatırım ve kültürel bağlara dayanmaktadır ve göç 

hareketleri de bu bağlara dayanarak gerçekleşmektedir. Meksika’dan ABD’ye 

yaşanan göç hareketleri, Fransa ve İngiltere’nin sömürge ülkelerinden aldığı yoğun 

göç ya da Surinam’dan Hollanda’ya yaşanan göç hareketleri bu tarihsel ilişkilerin ve 

bağların birer sonucu olarak açıklanmaktadır.
131

 

Göç sistemleri teorisinin temel yaklaşımı, bir göç hareketinin makro ve mikro 

yapıların etkileşiminin sonucu olarak görülmesi gerektiğidir. Makro yapılar dünya 

piyasasının ekonomi politiğini, devletlerarası ilişkileri, göçe konu olan ülkelerin 

hukuksal yapıları ve uygulamaları içerir. Bütünleşen bir dünyada üretimin, dağılımın 

ve değiş tokuş ilişkilerinin gelişimi göçün makro belirleyenleridir. Mikro yapılar ise 

göç sürecinde göçmenlerin kendi aralarında geliştirmiş olduğu enformel toplumsal 

ilişkiler ve ağlardır. Çeşitli aile ilişkileri ve cemaat bağları sosyal ve ekonomik 

dayanışmayı beraberinde getirir ve göç sürecinde karşılaşılabilecek olan temel 

sorunların üstesinden gelinmesinde önemli yapılardır. Ayrıca aracı yapılar olarak 

adlandırılan işçi bulma örgütleri, avukatlar, acenteler ve kaçakçıların varlığı da pek 

çok araştırmacının ilgisini çekmektedir.
132
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132Castles-Miller, a.g.e., s. 36-39.  
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2.2. Uluslararası Göç Hareketleri ve Göçün Coğrafyası 

İkinci Dünya Savaşı’ndan günümüze kadar uluslararası göç hareketleri artmış ve 

nitelik değiştirmiştir. İki temel aşamada gerçekleşen bu sürecin ilk kısmını 1945-

1970 arası dönem oluşturmaktadır. Bu dönemde gelişmiş ülkelerdeki temel 

ekonomik strateji, yatırımların artması ve üretimin genişlemesi üzerine inşa 

edilmiştir. Bu bağlamda az gelişmiş ülkelerden başta Batı Avrupa olmak üzere, 

Kuzey Amerika ve Avustralya’nın hızlı gelişen endüstri bölgelerine çok sayıda 

göçmen işçi getirilmiştir. 1973-74 krizi ise sürecin ikinci kısmını oluşturur ve bizim 

çalışmamızda da bu bölüme ağırlık verilecektir. Kriz ile birlikte yaşanan ekonomik 

durgunluğun bir sonucu olarak dünya ekonomisi yeniden yapılanma süreci içerisine 

girmiştir. Bu süreç içerisinde yeni endüstriyel bölgelere sermaye yatırımları artmış, 

dünya ticaretinin kalıpları değişmiş ve yeni teknoloji kullanımı ile dünya ekonomisi 

yeniden yapılandırılmıştır. Bu dönemde uluslararası göç hareketlerinde farklılaşma 

meydana gelmiş ve hem göç alan ülkeleri, hem de göç veren ülkeleri de etkileyen 

karmaşık bir yapı ortaya çıkmıştır.
133

 Ekonomik büyümenin son bulması dolayısıyla 

göçü sınırlamaya çalışan Batı Avrupa ülkeleri ilk olarak yabancı işçi alımlarını 

durdurmuş ve var olan yabancı işçileri de geri gönderme politikaları izlemiştir.
134

 

80’li ve 90’lı yıllar özellikle Avrupa Topluluğu ve daha sonra Avrupa Birliği 

ülkelerinin ortak göç politikaları oluşturma çabaları ile geçmiştir. Sovyetler 

Birliği’nin dağılması ve Doğu Bloku’nun çözülmesi ile birlikte bu ülkelerden pek 

çok insan refah seviyesinin daha yüksek olduğu Batı Avrupa’ya göç etmeyi 

istemişlerdir.  

2.2.1. İkinci Dünya Savaşı Sonrası Uluslararası Göç Hareketleri 

(1945-1980) 

Savaş süresince büyük bir yıkıma uğrayan Batı Avrupa’da, savaş sonrasında 

ekonomik ve sosyal açıdan büyük dönüşümler meydana gelmiştir. Savaş öncesinde 

ve savaş süresince yerli emeğe olan talep daha karlı görülürken 1945 sonrası yabancı 

işgücüne olan talep hızla artmaya başlamıştır. 1945 yılında Avrupa genelinde 60 

milyon insan savaş neticesinde yaşamını kaybetmiş ve Avrupa’nın büyük 
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şehirlerinde tarım ve sanayi üretimi savaş öncesine göre beşte bir oranına 

gerilemiştir.
135

 Önemli ekonomik ve sosyal kayıpların yaşandığı bu savaş sürecinin 

ardından 1947 yılında Marshall yardımlarının da etkisi ile Batı Avrupa ekonomileri 

hızlı bir büyüme süreci içerisine girmiştir. 1952 yılında 13 milyar dolarlık hibe ve 

kredi sağlanması sonucu Batı Avrupa ekonomileri savaşın yaralarını sarmaya 

başlamıştır. Bununla birlikte işgücü eksikliği bu yıllarda büyümenin önündeki en 

büyük engellerin başında gelmiştir.  

Batı Avrupa ülkelerinin işgücü eksiğini kapatmadaki kısa dönemli planı komşu 

ülkelerden yabancı işçi istihdam etmek şeklinde gerçekleşmiştir. Avrupa kıtası 

içerisinde kuzey-güney eksenli göç hareketleri içerisinde İtalya, İspanya, Portekiz ve 

Yunanistan işçi ihraç ederken, İngiltere, Fransa, Batı Almanya, Hollanda, İsviçre ve 

Belçika en çok göç alan ülkeler olmuştur. Bu dönemde 1950 ve 1973 yılları arasında 

göç eden insan sayısı 5-10 milyon arasındadır.
136

 1960’lı yıllarda ise göç veren 

ülkeler çemberi genişlemiş, Türkiye’den ve Kuzey Afrika ülkeleri başta olmak üzere, 

Batı Avrupa ülkelerinin eski sömürgelerinden yüz binlerce insan bu ülkelere göç 

etmiştir. Hemen hemen bütün göçmenler hükümetlerin karşılıklı anlaşmaları ve 

himayesi ile davet edilmiş ve misafir işçi kapsamında değerlendirilmişlerdir. 

Genellikle genç, bekar ve düşük eğitimli bir profile sahip olan göçmen işgücünün 

mesleki eğitimleri sağlanarak kısa süreli ikamet izni verilmiş ve bir süre sonra,  

işgücüne ihtiyacın sona ereceği varsayılarak bu işçilere geçici statü tanınmıştır. 

1960’lı yılların Avrupa’sında misafir işçi sistemi, klasik ekonomi prensibine 

dayanmakta ve emeğe tıpkı diğer metalar gibi, alınıp satılabilen bir meta olarak 

bakılmaktaydı. Yabancı işçilerin daimi ikamet ve vatandaşlık hakları görmezden 

gelinerek, işverenler göçmen işgücüne, esnek ekonominin öğeleri olarak 

davranmakta özgürleşmişler ve göçmenler, ulusal politika ya da kamu yararının birer 

üyesi olarak görülmemişlerdir.
137
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Ülkeler bazında bakıldığında İngiltere hükümeti, mülteci kamplarından ve Avrupa 

Gönüllü İşçi (EVW) projesi ile İtalya’dan çoğunluğu erkek olmak üzere 90.000 işçiyi 

İngiltere’ye getirmiştir. Bu işçiler tahsis edilen işlere bağlı olmakla birlikte, aile 

birleşim haklarından mahrumdular ve kolayca sınır dışı edilebilme olanağı mevcuttu. 

Kapsam olarak oldukça dar olan bu proje 1951 yılına kadar işlemişti. Tarihsel bağları 

sebebiyle sömürge ülkelerinden işçi getirmek daha kolaydı ve 1946 ile 1951 yılları 

arasında 100.000 Avrupalı daha çalışma izinleri ile birlikte İngiltere’ye girmişti.
138

 

1948 yılında İngiliz Vatandaşlık Yasası’nın kabulü ile birlikte eski sömürge ülke 

vatandaşlarının haklarının kabulü sağlanmış ve bu ülkelerden Birleşik Krallığa 

herhangi bir sınırlama olmaksızın göç etme olanağı sağlanmıştır. Batı Hindistan ve 

Jamaika’dan Afrika kökenli göçmenler 1948 yılında ilk kez Britanya adasına doğru 

iş bulma ümidi ile yola çıkmışlar ve böylelikle çok ırklı Britanya’nın ilk örneklerini 

oluşturmuşlardır. Savaş sonrası Britanya ekonomisinin kuvvetli yapısının çekiciliği 

ve yıllık 2.7 büyüme oranıyla birlikte bir çok göçmen işçi için tercih edilen bir ülke 

haline gelmiştir. Göçmen işçiler daha önce İrlandalıların istihdam edildiği, toplu 

taşıma, temizlik işleri ve sağlık hizmetlerinin fiziksel güce dayalı kısımlarında 

istihdam edilmişlerdir. 1950’li yıllarda Hindistan ve Afrika’nın diğer bölgelerinden 

de göçmen işçi alan Britanya’da, göçmenlerin sürekli iş bulma imkanları sayesinde 

göç zinciri gelişmiş ve bu zincir içerisinde göçmenler elde ettikleri kazançları 

geldikleri ülkelerde yaşayan akrabalarına göndererek, onların da göç sürecine katılım 

maliyetlerini karşılamışlardır. Bu şekilde 1951 yılında toplam 218.000 kişi sömürge 

topluluğundan Britanya’ya göç etmiş, bu rakam sonraki 10 yılda iki katına çıkmış ve 

1960’lı yılların sonuna doğru yine katlanarak 1.000.000 seviyesine ulaşmıştır.
139

 

İyi eğitimden ve mali kaynaklara erişimden yoksun olan İngiltere’nin Afrika kökenli 

göçmenleri, çoğunlukla vasıfsız ya da yarı vasıflı sektörlerde istihdam 

edilmektedirler. Londra, Bristol, Leeds, Bradford, Manchester gibi büyük şehirlerin 

azınlık mahalleri ve gettolarında yaşama eğilimi göstermektedirler. Ayrımcılık 

vakalarının rapor edildiği ancak bu raporların yetkili mercilerce nadiren incelenmesi 

sonucu isyanların vuku bulması üzerine 1958 yılında ilk kez medya ve parlamento 

tarafından düzensiz göç konusu gündeme getirilmiştir. Daha ziyade göçmenlerin 
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günlük yaşamdaki görünürlükleri üzerinden sürdürülen tartışmalarda “koyu 

yabancıların” kendilerine has olan dinsel gelenekleri, sosyal adetleri, giyim kodları 

ve yeme içme alışkanlıkları tartışılır olmuştur. Bu çerçevede 1962 yılında ilk kez 

göçmen alımı kısıtlanmıştır.
140

 

Fransa ise Güney Avrupa’dan gelen göçmenlerin işe alımını organize etmek için 

1945 yılında Ulusal Göç Ofisi’ni (ONI) kurmuştur. Savaş sonrasında işgücü açığını 

kapatmak ve “demografik yetersizliğe” çözüm bulmak amacıyla göçe izin veren 

Fransa, kitlesel aile yerleşimlerine izin vermiştir. ONI tarafından her yıl 150.000’e 

kadar, çoğunluğunu İspanya’dan gelen mevsimlik işçilerin oluşturduğu tarım işçileri 

işe alınmıştır. 1970 yılına gelindiğinde 2 milyon yabancı işçi ve onlara bağımlı 

olarak 690.000 kişi Fransa’da ikamet etmekteydi. Bu işçilerin büyük bir kısmı ülkeye 

öncelikle turist olarak gelip, daha sonra iş bulup ikamet ederek var olan durumlarını 

yasallaştırmıştır. Özellikle İspanya ve Portekiz’deki diktatörlüklerden kaçan işçiler 

bu yola başvurarak Fransa’ya göç etmişlerdir. ONI verilerine göre 1968 yılında 

yabancı işgücü nüfusunun %82’si kaçak yollarla “el altından” gelen işçilerden 

oluşmaktadır.
141

 

1950’li yılların sonlarına doğru Fransa’nın güçlenen ekonomisi ve işgücüne olan 

ihtiyaçtan dolayı, Fransız hükümeti, sınırı olan komşu ülkelerden de işgücü ithali 

etmek için çeşitli anlaşmalar yapmıştır. 1963 yılında Fas, Tunus, Portekiz ile 1965 

yılında ise Yugoslavya ve Türkiye ile ikili anlaşmalar imzalanmıştır. 1958 ve 1962 

yıllarında sırasıyla Fransa’nın sömürgelerden çekilmesi ve Cezayir’in bağımsızlık 

ilanı ile birlikte de göç hareketlerinde hızlanma yaşanmıştır. Bağımsızlık 

mücadelesinde Fransızların yanında savaşan Cezayirlilere, bağımsızlık sonrası kendi 

ülkelerinde barınma imkanı doğmamasından dolayı, Fransa tarafından vatandaşlık 

hakları verilmiştir. 1946-1955 yılları arasında yıllık ortalama 66.000 kişi göç ederken 

bu rakam 1956 yılında 250.000’i bulmuştur. Fransa’nın eski sömürgelerinde yaşayan 

vatandaşları herhangi bir kısıtlama ile karşılaşmaksızın 1974 yılına kadar göç 

edebilmişlerdir. 1973 yılında Fransa’da yaklaşk 800.000 Cezayirli, 200.000 Faslı, 

120.000 Tunuslu göçmen yaşamaktaydı. Bununla birlikte 1973 yılında 740.000 
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Portekizli, 573.000 İspanyol ve 571.000 İtalyan da göçmen işçi olarak Fransa’ya 

gelmiştir. Fransızların öngörülerinin aksine Fransa, 1973 yılına gelindiğinde yavaş 

yavaş etnik çeşitliliğin arttığı ve geçici işçilerin de sözleşme yenileyerek ülkedeki 

haklarını sağlamlaştırdığı bir ülke haline gelmiştir.
142

 

Fransız Cumhuriyet Modeli teoride etnik ve dini farklılıkları özgürlük, eşitlik, 

kardeşlik gibi seküler değerlerle birleştirmiş ve Fransız Ulusal kimliğini her zaman 

ön plana çıkararak tek bir kimliği vurgulamıştır. Teoride bütün farklılıkları aşan 

Fransız kimliği ile 1789 öncesindeki toplumsal katmanlaşmanın aşılabileceği 

düşünülmüştür. Fakat pratikte savaş sonrası siyasal düzen, çeşitli etnik yapılı toplum 

düzeninin ortaya çıkmasında ağır kalmış ya da etnisite ve din meşru eşitsizliği 

izlemede kullanmıştır. Batı Afrika ve Batı Hindistan’daki Fransız sömürgelerinden 

önemli sayıda göçmenin gelmesi, özellikle 1960’lı yıllarda önemli toplumsal 

gerilimlerin yaşanmasına sebep olmuştur. Paris başta olmak üzere sanayinin geliştiği 

kentlerin özellikle çöküntü alanlarında ve banliyölerde düşük yaşam standartlarında 

yaşayan ve yüksek oranda işsiz olan göçmenler bu gerilimin özneleri 

konumundadırlar. Göçmenlerin önemli bir çoğunluğunun Müslüman kimliğine sahip 

olması, seküler devletin geleceği hakkında Fransız toplumunda önemli soru 

işaretlerini beraberinde getirmiştir. Bunun sonucunda da Ulusal Göç Ofisi’ne göçü 

kontrol etme, düzenleme ve Avrupa dışından göçmen alımını azaltma konularında 

önemli yetkiler verilmiştir. Yaşanan toplumsal gerilimler, özellikle Afrika kökenli 

siyah yerleşimcilere yönelik ırkçı saldırıların artması sonucu 1972 yılında ayrımcılığı 

önleme yasası kabul edilmiş fakat pek çok alanda bu yasanın uygulanmasında önemli 

gevşeklikler yaşanmıştır. Sömürge ülkelerinden mal ve fikirlerin akışı devam 

etmesine rağmen göçmen nüfusun genişlemesi ülke içerisinde rahatsızlık verici 

boyutlara ulaşmıştır.
143

 

Almanya 2. Dünya Savaşı sonrasında yeniden yapılanma sürecinde işgücüne ihtiyaç 

duyan ve 1950’lerin ortalarında yabancı işçi alımına başlayan bir diğer ülkedir. 

Federal İşçi Ofisi (Bundesanstalt für Arbeit kısa adıyla BfA) işe alma ofislerini 

çoğunlukla Akdeniz ülkelerine kurmuştur. Yabancı işçi çalıştırmak isteyen Alman 
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şirketleri işçi seçimi sırasında işçilerin mesleki becerilerini, sağlık durumları ve tıbbi 

muayenelerini ve polis kayıtlarını BfA’ya ücret ödeyerek öğrenmişlerdir. Bu şekilde 

Almanya’ya gruplar halinde işçiler getirilmiştir. İşe alım, çalışma koşulları ve sosyal 

güvenlik uygulamaları Federal Almanya ve ilgili ülkeler arasındaki ikili anlaşmalar 

yoluyla düzenlenmiştir. Başlangıçta İtalya’dan gelen işçiler daha sonra İspanya, 

Yunanistan, Türkiye, Fas, Portekiz, Tunus ve Yugoslavya’yı da kapsayacak şekilde 

genişlemiştir.
144

 

Almanya’nın yabancı işgücü istihdam politikası “misafir işçi” sistemine bağlı olarak 

şekillenmiştir. Sistemin temel mantığı, yabancı işçilerin geçici bir süre istihdam 

edilmesine ve önceden belirlenen süre sonunda işçilerin geri dönmesine 

dayanmaktaydı. Geçiçi göç sistemi ve yabancı işçi çalıştırma aynı zamanda 

ekonominin durgunluk yaşadığı dönemlerde ve kriz ortamlarında emek piyasalarında 

kolay düzenleme yapılabilmesi açısından uygundur. İstihdam politikası hem 

şirketler, hem de kamu otoritesi tarafından ortak bir şekilde yürütülmüştür. Bununla 

birlikte belirli sektörlerde yerli şirketlere, yabancı şirketler ile alt sözleşme ilişkisi 

kurma serbestisi getirilerek yabancı işçi alımına da izin verilmiştir.
145

 

Almanya’da işgücü piyasasında çalışanların oranlarına bakıldığında 1955 yılında 

göçmen işgücünün, toplam işgücünün %0,4’lük kesimini oluşturduğunu, 1973 

yılında ise bu rakamın toplam işgücünün %10’luk kısmını oluşturduğunu 

görmekteyiz. 1955 yılında yaklaşık olarak 80.000 göçmen, işgücü piyasasında yer 

alırken 1973 yılında bu rakam 2.300.000’e ulaşmıştır. Özellikle aktif istihdam 

politikasının uygulandığı 1955-1973 yılları arasında Almanya’da işsizlik oranlarında, 

göçmen nüfusun yoğunluğuna rağmen azalma meydana gelmiştir. 1959 yılında 2,6 

olan işsizlik oranı 1971 yılında 0,8’e gerilemiştir.
146

 

Avrupa’nın diğer ülkelerine bakıldığında İsviçre, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, 

Danimarka, İsveç ve Finlandiya gibi ülkelerin de genç göçmen işçileri istihdam 

ettiğini görmekteyiz. Belçika hükümeti, bir dizi ikili anlaşma imzalayarak Güney 

                                                   
144Castles-Miller, a.g.e., s. 100. 
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Avrupa’dan, demir-çelik endüstrisinin emek yoğun sektörlerinde çalıştırmak için işçi 

istihdam etmiştir. Aile birleşimi konusundaki hukuki esneklikler sayesinde bu 

ülkedeki göçmen nüfus hızla artmıştır. Hollanda benzer ikili anlaşmalarla işgücü 

açığını kapatmayı amaçlamış ve göçmen işçi kabulünde Fransa ile rekabete girmiştir. 

İspanya, Portekiz, Yunanistan, Fas, Yugoslavya ve Tunus’tan pek çok işçi 

Hollanda’ya ikili anlaşmalar yoluyla göç etmiştir. Yine Karayipler ve Surinam’dan 

Afrika kökenli işçiler 1965 yılından itibaren Hollanda’ya göç etmeye başlamışlardır. 

Surinam’ın 1975 yılında bağımsızlığını elde etmesine kadar geçen süre içerisinde 

yaklaşık 150.000 Surinamlı Hollanda’ya yerleşmiştir. Ayrıca 1950’li yıllarda 

Endonezya ve diğer Asya ülkelerinden 300.000’e yakın siyasi mülteci Hollanda’ya 

göç etmiştir.
147

  

İsviçre 1945-1974 arası dönemde geniş ölçekli bir işçi getirme politikası takip 

etmiştir. İşverenler tarafından yurtdışında işe alınan yabancı işçilerin, kabul ve 

ikamet işlemleri hükümet tarafından kontrol edilmiştir. İş değiştirme kalıcı yerleşim 

ve aile birleşimi mevsimlik işçiler için 1960 yılına kadar yasaklanmıştı. “Misafir 

işçi” sisteminin kusursuz örneğini oluşturan İsviçre’de her gün iş için sınırı geçen 

işçilerden hatırı sayılır oranda fayda sağlanmıştır. İsviçre endüstrisi zamanla göçmen 

işçilere bağımlı bir hale gelmiş ve 1970’lerin başında da işgücü piyasasının üçte biri 

yabancılardan oluşmuştur. 1950 yılında 90.000 civarında seyreden göçmen nüfusu 

1974 yılına gelindiğinde bir milyonu bulmuştu.
148

 

İsveç 19.yüzyıldan beri çift yönlü göçün yoğun ve kesintisiz olarak yaşandığı bir 

ülke olarak göze çarpmaktadır. 20. yüzyılın başında yaklaşık olarak beşte bir 

oranında İsveçli Kuzey Amerika’ya doğru göç etmiştir. II. Dünya Savaşı boyunca 

komşu ülkelerden yoğun bir mülteci akını İsveç’e doğru yaşanmıştır. 1954 yılında 

Baltık ülkeleri tarafından ortak bir işgücü piyasası kurulduğunda göçün hızı daha da 

artmıştır. Gayri safi milli hasıla 1946 yılından 1970’lere kadar yıllık ortalama olarak 

%4 civarında artmış, üretim ise yıllık ortalama %7 oranında büyümüştür. İskandinav 

olmayanların vize gereksinimleri aşamalı olarak düşürülmüş, Yunanistan ve 

Türkiye’den yabancı işçi istihdam edilmiştir. 1960’lı yıllarda İsveç’te sendikalar 
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ücretlerde rekabeti düşürmenin yollarını aramışlar ve İskandinavya dışından emek 

göçünün sınırlandırılması için çağrıda bulunmuşlardır. İlk etapta bu çağrı olumlu bir 

karşılık bulmuş olsa da sonraki on yıl içerisinde aile birleşmelerinin etkisiyle göç 

hızında artış meydana gelmiştir.
149

 

1945-73 arası göçmen hareketlerinin en önemli özelliği, göçün ekonomik 

gerekçelerinin ağır basmasıdır. Batı Avrupa’ya yönelik göç hareketleri gerek 

göçmenler, gerek hükümetler, gerekse de işverenler açısından öncelikle ekonomik 

nedenlerden kaynaklanmıştır. Dönemin bir diğer özelliği ise göçmenler ve 

göçmenleri kabul eden ülkelerin nüfusu arasındaki kültürel farklılıkların gittikçe 

büyümesidir. Başlangıçta kıta içerisinde gerçekleşen göç mobilizasyou daha sonra 

Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkelerinden insanların göç etme eğilimleri ile 

şekillenmiştir. Bu eğilim özellikle sonraki yıllarda daha da büyük sorunların 

yaşanmasına sebep olacaktır. Kolonyal işçiler ve misafir işçiler arasında da önemli 

farklar bulunmaktadır. Kolonyal işçiler eski sömürge ülkelerinin vatandaşları 

oldukları için bazı öncelikli haklara sahiptiler. Kolonyal işçiler genellikle 

kendiliğinden bir şekilde, çoğu zaman kolonyal dönemdeki iletişim ağlarını takip 

ederek göç etmişler ve genellikle sivil ve politik haklara sahip olmuşlardır. Misafir 

işçiler ve diğer yabancı işçiler ise vatandaş değillerdir ve kolonyal işçilere göre 

hakları kısıtlıdır. Çoğunlukla işe alındıkları için göç eden misafir işçilerden 

durumlarını yasallaştırabilenler görece daha iyi konumda olmuşlardır. Ancak misafir 

işçilerin çoğu yasa dışı olarak giriş yapıp kayıtsız olarak çalışmışlardır. Genellikle 

göç alan ülke hükümetleri tarafından geçici nitelikteki işçiler olarak 

görülmüşlerdir.
150

 

2.2.2.  1980 Sonrası Uluslararası Göç Hareketleri 

Dünya ekonomisinde meydana gelen dönüşümler ulusal ekonomiler ve işgücü 

piyasalarında ciddi değişiklikler yaratmıştır. Üretimin, bölüşümün ve yatırımların 

uluslararasılaşmasının başta Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkeleri olmak üzere pek 

çok ülkede önemli sosyal sonuçları olmuştur. Birçok ülke ani nüfus artışları, doğal 
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kaynakların hızla tüketilmesi, plansız kentleşme, siyasal istikrarsızlık, hayat 

standartlarında düşüş, yoksulluk ve açlık gibi sorunlarla yüz yüze kalmıştır. Soğuk 

Savaş’ın bitişi ve Doğu Bloku’nun yıkılışı sonrasında da uluslararası göç 

hareketlerinde önemli değişiklikler meydana gelmiş ve yeni göç formları ve akımları 

ortaya çıkmıştır. Bu göç akımları arasında aile birleşmeleri, mülteci ve sığınmacı 

akımları gibi farklı göç türleri hız kazanmıştır.  

1973-74 petrol krizi ekonomik büyümeyi derinden sarsmış ve yeni işgücü akışını 

keskin bir biçimde azaltmıştır. Kriz sonrasında işgücü piyasalarında yerli ve yabancı 

işçiler arasındaki ilişkide kötüleşme eğilimine girilmiş ve gerilimler yaşanmıştır. 

1970’li yıllarda Yunanistan, İspanya ve İtalya gibi ülkeler göç alan ülkeler sınıfına 

dahil olmuşlar, bununla birlikte Kuzey ve Güney Avrupa ülkeleri arasında göç 

konusunda politika yakınlaşması meydana gelmiştir.  Bazı durumlarda, özellikle 

Asya ülkeleri gibi hem fiziksel, hem de kültürel olarak Avrupa kıtasından oldukça 

uzak olan coğrafyalardan göçlerin artması karşısında da hükümetler arasında bir 

farkındalık oluşmuştur. 1974 yılından sonra hükümetler göçe “kapıları kapayarak” 

daha fazla işgücü göçünün yaşanmasına engel olmaya çalışmışlar ve mevcut yabancı 

işçilerin de geri dönmelerini ummuşlardır. Kriz sonrası artan oranlı işsizlik ve 

süregelen kısıtlayıcı tedbirler göçün niteliğinde değişikliğe yol açmıştır. İşgücü göçü 

oranında düşüş yaşanmış olsa da aile birleşimleri onun yerini almıştır. Örnek olarak 

Hollanda’da 1977 yılında işgücü sağlayan 7 ülkeden 19.000 kişi göç etmiş ancak 

bunların sadece 2.000 tanesi aktif olarak işgücü piyasalarına dahil olmuştur. Geri 

kalan rakam ise aile birleşmelerinin yaşandığını göstermektedir. Bu dönemde 

ekonomik durgunluklar bazı geri dönüşleri beraberinde getirmiş olsa da göçmenlerin 

çoğu, ülkelerine geri dönüş yapmamıştır. Bunda göçmenlerin geri dönüş yaptıktan 

sonra tekrar göç edilen ülkeye giremeyebileceklerini düşünmeleri önemli rol 

oynamaktadır. 1973-75 ve 76 OECD göç raporları başta Fransa, Hollanda ve Belçika 

olmak üzere göçlerin arttığını, Almanya ve İsviçre’de ise oranın dengede olduğunu 

belirtmektedir.
151
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1980’li yıllar Batı Avrupa için başlangıçta göçün dengede seyrettiği ve daha sonra 

yeniden yükselişe geçtiği yıllar olmuştur. Doğu Bloku’nun dağılması beraberinde 

siyasal karışıklığı getirmiş, bunun sonucunda başta Almanya olmak üzere pek çok 

ülkeye göç hareketleri meydana gelmiştir. Daha önceden sözleşmeli işçi statüsünde 

göç eden diğer yabancılar da “mülteci kapısı” olarak nitelendirilen bu süreçten 

oldukça faydalanmışlardır.
152

 1987 yılına kadar uluslararası göç düzensiz ve kaynak 

ülkelerce sıkıca kontrol edilen bir olgu haline gelmiştir.  

1980’ler Avrupa içinde sınırlı göç hareketleri ile başlamıştır. Köken ülkelere 

dönüşler beklenilen oranda olmamış, buna karşılık yeni göç hareketleri yavaş da olsa 

artmış, genellikle aile birleşmeleri ve ikili anlaşmalar şeklinde devam etmiştir. 

Bununla birlikte göç etme eğilimleri daha da çeşitli hale gelmiş, Almanya, İsviçre, 

Fransa, Avusturya gibi ülkelerde yeni göç dalgaları meydana gelmiştir.  

Kitlesel işgücü akışının yaşandığı savaş sonrası dönemden 1980’lere gelindiğinde, 

dikkatler artan göçmen nüfusun entegrasyonuna çevrilmiştir. Amerika, Kanada, 

Avustralya, Yeni Zelanda gibi ülkeler tercihen daha kolay entegre edilebilecek ve 

yüksek vasıflı yabancı işgücünü cezbetmeyi amaçlamışken, Avrupa ülkeleri yabancı 

işgücü ihtiyacını görece daha az vasıflı işlerde kullanmak için almıştır. Bu işçiler ve 

ailelerinin entegrasyonu ve çocukların adaptasyonu, özellikle ekonomik durumun 

kötüleştiği ve işsizliğin artarak işgücü piyasalarının gittikçe parçalandığı dönemlerde, 

zaman içerisinde zorlu problemlerin yaşanmasına sebep olmuştur.
153

 

1980lerle birlikte; Avrupa, 10 yıl öncesinden oldukça farklı bir yabancı kökenli 

nüfusa sahip oldu. Bu nüfus; normal istihdamın temel yapısına iyi adapte olabilen, en 

verimli yaşlarındaki yetişkinleri içeriyordu. Ekonominin iyi gittiği, uygun yatırım 

koşullarında yabancı işgücü değerli ve zaruri olarak görülmüş ve yerli işgücünün 

yapmaktan kaçındığı işleri yapmışlardır. Yeni jenerasyon, çoğunlukla sosyal 

güvenlik sistemlerine katkıda bulunmuş ve daha az fayda beklemişlerdir. Aynı 

zamanda coğrafi açıdan kolaylıkla mobilize olabilen yeni jenerasyon ile önceki 

jenerasyon arasındaki çelişki 1984 OECD raporunda şöyle ifade edilmiştir: 
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“ i) Kökeni, önceki göçmenlerin asimile olmamış gruplarından olan ii) 

öyle ya da böyle düzensiz göç eden, ve iii) uzak ülkelerden gelip sığınma 

talep edenlerden oluşan; “yeni yabancılar” genellikle, hem kendi 

karakteristik özellikleri hem de formel istihdam piyasasının gelişmesi 

nedeni ile, önceden gelenlerle aynı rolü üstlenme durumunda değillerdir. 

Ama bunun aksine, bu gruplar, sıkça, yüksek işsizlik oranlarından ve 

düzensiz istihdam koşullarından muzdariptirler.”
154

 

1990’lı yıllar “Demir Perdenin” yıkılmasından sonra Avrupa’da değişimin yaşandığı 

on yılı ifade etmektedir. Sovyetler Birliği’nin yıkılması ve Doğu Bloku’nun 

parçalanmasını içerisinde barındıran bu süreçte doğudan batıya doğru büyük bir göç 

dalgası yaşanmış ve göç politikasından sorumlu karar alıcılar yeni ve büyük bir 

bilinmeyen durum ile yüz yüze kalmışlardır. Özellikle etnik Almanların (Aussiedler) 

geri dönmesi, Almanya’da keskin bir göç artışının yaşanmasına sebep olmuştur. Bununla 

birlikte bu dönemde Akdeniz’in kuzey kıyıları yeni bir “göç sınırı” haline gelmiştir. 

İtalya, İspanya, Portekiz ve Yunanistan gibi göç veren ülkeler artık göç alan ülkeler 

haline gelmişlerdir.
155

 

Demir Perde’nin yıkılması ile beraber göç hareketlerinde geniş ölçüde bir artış 

yaşanmış ve birbiri ile ilişkili fakat birbirinden farklı üç göç bölgesi şekillenmiştir. 

Batı Avrupa, Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinin haricindeki Orta ve Doğu 

Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu. Her bir bölge başlangıçta güçlü bir 

çevreleme politikasına sahip iken gittikçe küresel göç ağları tarafından ağa düşürülen 

ve bu özelliklerini kaybeden bölgeler haline gelmişlerdir. Orta ve Doğu Avrupa ile 

BDT ülkeleri piyasa ekonomisine geçişin çelişkilerini yaşamışlardır. İşsizlik 

seviyesinin yüksek olması ve seyahat özgürlüğünün artması sonucunda Doğu ve Batı 

arasındaki göç ilişkisi, genellikle Batı’ya göçlerin yaşanmasına sebep olmuş, bu iki 

bölge arasındaki yüksek gelir farklılıklarından dolayı, özellikle yüksek vasıflı emeğin 

Batı’ya göçünü özendirmiştir.
156

  

1990’lar aynı zamanda milliyetçi düşüncelerin yol açtığı etnik kargaşaların getirmiş 

olduğu beklenmedik göç hareketlerinin yaşandığı yıllardır. Özellikle Balkan 
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coğrafyasında, eski Yugoslavya’da yaşanan iç savaşların yol açtığı kargaşa 

beraberinde yüksek oranda mülteci ve sığınmacı hareketlerinin yaşanmasına sebep 

olmuştur. Birçok OECD ülkesi bu göç hareketlerine ve bunu istismar eden artan 

orandaki hileli başvurulara karşı yeni yasal ve idari tedbirler almıştır. Bunun 

sonucunda iltica politikalarında ülkeler arası uyum süreci başlamış ve sığınmacıların 

çoklu başvuru yapmaları engellenmeye çalışılmıştır.
157

 

1990’ların göç hareketlerinin bir özelliği de artan küreselleşme gerçeğinin ülkeler 

tarafından kabul edilmesidir. Özellikle Orta ve Doğu Avrupa’da yaşanan “açılma” ve 

Asya ülkelerinin ekonomik büyümesi sonucunda pek çok ülke göç artışından 

etkilenmiştir. Birçok OECD ülkesinde yasal göç akışları durağan seviyeye gelmiş 

olsa da yüksek vasıflı işgücüne duyulan ihtiyaç rekabete yol açmıştır. Ülkeler bir 

yandan yüksek vasıflı göçmen emeği konusunda rekabet etmeye başlarken diğer 

taraftan vasıfsız emek konusunda işgücü piyasalarında önemli eksiklikler de 

yaşanmıştır. Bununla birlikte göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti konusunda en fazla 

yaygınlaşma yine bu dönemde yaşanmıştır. Bu da yasa dışı göçü kontrol etmek 

isteyen devletlerin karşılaştığı en önemli sorunların başında gelmektedir.
158

 

Sovyetler Birliği’nin dağılması sonrasında eski SSCB ve Doğu Bloku ülkelerinden 

önemli göç hareketleri yaşanmıştır.  1989’dan 1990’ların sonuna kadar 9 milyon kişi 

bu bölgede göç etmiştir. Yaklaşık olarak her 30 kişiden biri gönüllü ya da zorunlu 

olarak göç hareketlerinin içerisinde yer almıştır. 4 milyon kişi Rusya’dan ayrılmış, 

bunların önemli bir kısmı Almanya, İsrail ve ABD’ye göç etmiştir. Ayrıca Fransa, 

Finlandiya, Polonya, Kanada ve Avustralya gibi ülkeler göç edilen ülkeler 

arasındadır. SSCB’nin dağılması sonrasında özellikle Ukrayna, Gürcistan ve 

Kafkasya’daki eski Sovyet Cumhuriyetleri’nden Rusya’ya göç hareketleri 

yaşanmıştır. Avrupa ülkeleri ise daha çok Balkanlar’dan beslenmiştir. AB’de, Berlin 

Duvarı’nın yıkılışı ve Bosna Hersek’te meydana gelen etnik çatışmalar uluslararası 

göçün 1980’lerin sonunda ve 1990’ların başındaki yükselişine önemli oranda katkıda 

bulunmuştur. 1980’lerin ortalarında AB ülkelerinde yıllık ortalama 200 bin civarında 

                                                   
157Alessio Cangiano-Salvatore Strozza, “Foreign Immigration in Southern European Countries: New 

Evidence from National Data Sources”, International Migration in Europe, New Trends and New 

Methods of Analysis, Ed. Corrado Bonifazi, Marek Okôlski, Jeannette Schoorl, Patrick Simon, 

Amsterdam, Amsterdam University Press, 2008, s. 173-174. 
158Garson-Salt, a.g.e.,s. 12-13. 



65 

 

seyreden uluslararası göç ortalaması, 1989 ile 1993 yılları arasında 1 ila 1,5 milyon 

kişiye ulaşmıştır.
159

 

1985’ten 2000’li yılların başı arasındaki dönemde, Avrupa ülkelerindeki göçmen 

nüfusunun önemli oranda arttığı görülmektedir. Avrupa ülkelerindeki yıllık ortalama 

artış yaklaşık %4,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış 1990’lı yılların sonunda daha da 

belirgin bir hale gelmiştir. 1989-1990 yıllarında Almanya’nın birleşmesi sonucu ve 

Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde yaşanan göç hareketlerinin serbestleşmesine bağlı 

olarak önemli nüfus hareketleri yaşanmış ve göçmen nüfusta artışlar meydana 

gelmiştir. 1990’lı yılların sonundaki göçmen nüfusun artışı ise daha çok ekonomik, 

demografik ve sosyal faktörlere bağlanmaktadır. Bununla birlikte 1990’lı yılların 

sonunda yaşanan artışta, AB ülkelerindeki yabancı nüfusun sayısal evriminin 

ülkeden ülkeye önemli sayılabilecek farklılıklar gösterdiği görülmektedir. Bazı 

ülkelerde çok güçlü artışlar yaşanırken diğer ülkelerde kayda değer değişimler 

yaşanmamıştır. 1995-1996 yılları arasında Danimarka’da ve Almanya’da, 1998-1999 

yıllarında Avusturya’da, 2001-2003 arasında İtalya’da ve 2000-2001 yılları arasında 

Portekiz’de yaşanan artışlar önemli artışlar olarak nitelendirilebilir. Bu ülkelere göç 

hareketlerinin büyük oranda Güney Avrupa ülkelerinden İtalya, İspanya, 

Portekiz’den ve ayrıca İrlanda ve Finlandiya gibi ülkelerden yaşandığı 

görülmektedir. Son yıllarda İspanya ve Portekiz en fazla göçmen çeken ülkeler 

arasında yer almaktadırlar. Uluslararası göç hareketleri açısından bakıldığında Batı 

Avrupa’nın çoğu ülkesinde güncel göç eğilimi, göreceli olarak dengelilik halini 

yansıtmaktadır. Son yıllardaki veriler durgunluğa yaklaşık bir durumu ya da önemsiz 

yükselişleri göstermektedir. Bununla birlikte, Avrupa’da kısa dönemli ve resmi 

olmayan nüfus hareketlerinin daha sık yaşanmakta olduğu, özellikle kaçak göçün 

önemli olan bir gerçek olduğu unutulmamalıdır.
160

 

2000’li yıllar emek göçüne yeniden ihtiyacın arttığı ve küresel krizin göçmen 

emeğini olumsuz etkilediği yıllar olmuştur. Göç hareketleri 1990’lı yılların 

sonlarında başlamış ve 2000 ve 2001 yıllarında hızlanma eğilimine girmiştir. Bu 

eğilim, geçici ve daimi emek göçünün yaşanması ile sonuçlanmıştır. Birçok OECD 

                                                   
159İbrahim Soysüren, Avrupa Birliği’nin Emek Göçü Politikaları, İstanbul.  Marmara Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2006, s. 52. 
160Soysüren, a.g.e., s. 52-53. 
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ülkesinde, özellikle yeni teknoloji ve sağlık hizmetleri sektörlerinde işgücü 

piyasalarının ihtiyacı olan yüksek vasıflı yabancı işçilerin istihdam edilmesi 

konusundaki şartlar kolaylaştırılmıştır. Ancak IT sektöründe yaşanan bozulmalar ve 

11 Eylül 2001 olaylarının birleşik etkileri yüzünden, yeni yabancı işgücü istihdamı 

sekteye uğramış ve işgücü istihdamında bir duraksama meydana gelmiştir. 2003 

yılında ise bu durgunluktan çıkılmış ve göç hareketlerinde tekrar artış yaşanmıştır.
161

 

2010 yılında 76,2 milyon göçmenin Avrupa ve Orta Asya’da yaşadığı tahmin 

edilmektedir ki bu rakam 2005 yılı göçmen nüfusu verilerine göre 5,1 milyon 

fazladır. Dünya göçmen nüfusu geneline bakıldığında, her üç göçmenden birisinin 

Avrupa kıtasında yaşadığı görülmektedir. Avrupa kıtası içerisinde ise toplam 

nüfusun % 8,7’lik kısmını göçmenler oluşturmaktadır. Avrupa kıtası içerisinde 

göçmen oranları 2005 ve 2010 yılları arasında bir önceki on yıla oranla artmıştır. 

Göç konusunda kıtanın fotoğrafı farklı alt bölgelerde çeşitlilik gösterse de, Batı ve 

Orta Avrupa ülkelerinin çoğu artan oranda göç ağlarına eklemlenmiştir. Güney 

Kıbrıs, Lüksemburg, İspanya, İzlanda ve İrlanda göçten en fazla etkilenen ülkeler 

olmuşlardır.
162

 

Doğu Avrupa, Orta Asya ve AB’nin yeni üye ülkeleri net göç oranlarında azalma 

yaşarken, bu devletlerin büyük çoğunluğu 2000-2005 yılları arasında 1000 kişilik 

nüfus baz alınarak -1,5 ve 0 oranında nüfus bildirmişlerdir. Arnavutluk, Gürcistan, 

Moldova, Litvanya ve Tacikistan gibi bazı ülkeler hala “göç veren” ülkeler iken, 

1990’lara göre daha az orana sahiptirler. (bkz. Şekil 1)
163

 Son 5 yıl boyunca (2005-

2010), Güney Avrupa artıştan en büyük paya sahip iken (göçmen stokunun %5,2’lik 

yıllık ortalama büyüme oranı ile, 3,4 milyon insan) Orta Asya -0,4’lük oranla 

göçmen stokundaki en düşük büyüme payına sahip olan bölgedir.  

                                                   
161 Garson-Salt, a.g.e., s. 13. 
162Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından, Orta Asya’daki bazı ülkeler de bu rakama dahil 

edilmiştir. Doğu Avrupa ve Orta Asya ülkeleri için bknz. World Migration Report 2010, s. 190. 
163

World Migration Report 2010, International Migration Organization, Geneva, 2010, s. 183. 
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Şekil 1: Bazı Avrupa Ülkelerinde 1000 Kişilik Nüfusa Düşen Net Göç Oranları 

Kaynak: World Migration Report 2010, s. 183. 

Avrupa’da bölgelerarası göç akımları özellikle 2004-2007 arası yaşanan 

genişlemeden dolayı güçlü kalmıştır.  Census 2000’in tahmini verilerine göre, Batı 

ve Orta Avrupalı göçmenlerin büyük bir çoğunluğu AB ülkeleri arasında ya da 

Kuzey Amerika’ya göç etmelerine karşılık, Orta Asya ve Doğu Avrupalı göçmenler 

çoğunlukla eski Doğu Blok’u ülkeleri ve Batı Avrupa’ya göç etmektedirler. Rusya 

Federasyonu hem menşe ülke, hem de varış ülkesi olması açısından Avrupa’nın en 

önemli ülkelerinden birisi konumuna gelmiştir. Ülke genelinde 12 milyon yabancı 

yaşamakta iken aynı zamanda 12 milyon Rusya vatandaşı da yurtdışında 

yaşamaktadır. Bir varış ülkesi olarak Rusya Federasyonu’nu 5,9 milyon insanla 

Ukrayna, 4,2 milyon ile Britanya ve 4,1 milyon ile Almanya takip etmektedir.
164

 

Avrupa genelinde kadın göçmenlerin sayısı 2005-2010 yılları arasında 2,7 milyon 

artarak toplam 36,5 milyon’a ulaşırken toplam göçmen stoku içerisinde kadınların 

oranı %53,6 ile sabit kalmıştır. Yine kadın göçmenler miktar olarak Avrupa 

genelinde çeşitli alt bölgelerde ayrılmışlarken, en fazla kadın oranı Doğu Avrupa’da 

(toplam stokun %57,3’ü), en az kadın oranı ise Batı Avrupa’da yer almaktadır. 

(toplam stokun %49’u).  

                                                   
164United Nations Trends in International Migrant Stock, The 2008 Revision, 

http://www.un.org/esa/population/publications/migration/UN_MigStock_2008.pdf,  [Ekim 2011]  
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Avrupa’daki şehir merkezlerine bakıldığında ise birçok metropolün önemli oranda 

göçmeni cezbettiği görülmektedir. Londra, Paris ve Moskova 1 milyondan fazla 

yabancıya ev sahipliği yaparken, dünya genelinde yabancı nüfusu 100.000 ile 1 

milyon arasındaki 85 şehirden 30’u Avrupa kıtasında yer almaktadır. Amsterdam, 

Brüksel, Frankfurt, toplam yabancı nüfusun dörtte birini barındıran şehirlerdir.
165

 

Küresel ekonomik kriz sebebiyle hemen hemen tüm Avrupa ülkelerinde işsizlik 

oranlarında keskin bir artış görülmüştür. Bu durum hükümetleri yerli işgücü 

piyasalarını koruyabilmek için bazı önlemler almaya yönlendirmiştir. Bu tedbirler 

aracılığıyla yeni göçmenlerin girişinin azaltılması ve var olan göçmenlerin geri 

gönderilmeleri amaçlanmıştır. İş gücüne olan talepteki önemli düşüş, düzensiz 

göçmenlerin işverenlerine karşı önlemleri, daha sıkı oturum izni kuralları 

uygulanmasını ve sınır kontrol yönetiminin geliştirilmesini beraberinde getirmiştir. 

Buna rağmen, işsizlik oranlarının arttığı AB üyesi ülkelerde hükümetler, göçmenler 

ve Avrupa’ya göç ile ilgili yükselen negatif kamuoyu görüşünü gidermek için kayda 

değer bir politika ya da tutum sergileyememişlerdir.
166

 

Batı ve Orta Avrupa genelinde göç verilerine bakıldığında, bu bölgelerin 51 milyon 

göçmene ev sahipliği yaptığı görülmektedir ve tüm Avrupa kıtası içerisindeki 

göçmenlerin üçte ikisi bu bölgelerde yaşamaktadır. Almanya (18,8 milyon), 

Fransa(6,7 milyon), Birleşik Krallık (6,5 milyon), İspanya (6,4 milyon) ve İtalya(4,5 

milyon) 2010 yılı itibariyle Batı ve Orta Avrupa içerisinde en fazla göçmene sahip 

ülkeler olarak göze çarpmaktadır.  

Batı Avrupa ülkelerinde 2005 ve 2010 yılları arasında 5,6 milyon’luk bir göçmen 

artışı kaydedilmiştir. İspanya (1,8 milyon) ve İtalya (1,4 milyon) en fazla göçmen 

artışının yaşandığı ülkeler arasında yer almaktadırlar. Bu ülkeleri Britanya (610.000), 

İrlanda(280.000) ve Fransa (210.000) takip etmektedir.
167

 

 

 

 

                                                   
165World Migration Report 2010, a.g.e., s. 184-185. 
166World Migration Report 2010, a.y. 
167World Migration Report 2010, a.y. 
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Şekil 2: Belirli AB Ülkelerine Yabancı Nüfus Giriş-Çıkış Miktarları 2007 (Bin)  

 

Kaynak: World Development Report 2010 s. 188. 

2004 yılında AB genişlemesinin bir sonucu olarak, yeni üye olan 10 ülkeden %2 ile 

%8 oranında nüfusun uzun dönemde AB 15 ülkelerine göç edebileceği 

beklenilmektedir. Şu anki bulgular yeni üye olan 8 ülke ve AB 15 ülkeleri arasındaki 

göç akışının oldukça mütevazı olduğu izlenimini uyandırmaktadır. Fakat AB 

genişlemesinin, yeni üye ülkelerden Avusturya ve Almanya gibi, başlangıçta işgücü 

piyasalarını göçe açmayan eski üye ülkelere göç akışı üzerinde önemli bir etkisi 

olmuştur. Eldeki veriler, daha fazla serbest piyasa ekonomisine sahip ülkelerin, 

Birliğe yeni üye olan ülkelerin eğitimli ve genç göçmenlerinin büyük bir kısmını 

etkilemeyi başardığını göstermektedir.  
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Şekil 3: Ülkeler Bazında Batı ve Orta Avrupa’da Göçmen Miktarları- İlk 10 

Ülke  

Kaynak: World Migration Report 2010 s. 186. 
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2.3.  Göçmenler ve İşgücü Piyasaları 

Göçmenlerin işgücü piyasaları içerisindeki konumları ve istihdam edilme olanakları, 

makro ekonominin konjonktürüne bağlı olarak şekillenmektedir. Batı Avrupa’da 

1970’lerin krizinden 1980’li yıllara kadar süren ekonomik durgunluk ve yeniden 

yapılanma döneminde, göçmen emek gücü istihdamının genel olarak durgunlaşması 

bunun bir kanıtıdır. Genel olarak dünya ekonomisinin büyümesine bağlı olarak 

işgücü piyasalarında göçmen emeğe duyulan ihtiyaç artmış, özellikle 1990’ların sonu 

ve 2000’li yıllarda yüksek vasıflı göçmen talebi ve aile birleşmeleri de uluslararası 

göç rakamlarını etkilemiştir.
168

 

Göçmen istihdamının en temel ayırt edici özelliği, göçmenlerin birçoğunun belirli 

mesleklerde, endüstrilerde ve ekonomik sektörlerde toplanmasıdır. Özellikle 1970 ve 

1980’li yıllarda işgücü piyasalarında tabakalaşma olarak adlandırılan ve birinci 

bölümde üzerinde durduğumuz teori, vasıfsız emek gücünün mevcut durumunu 

resmetmesi bakımından önemini korumaktadır. Birincil sektörde nitelikli, yüksek 

ücretli, göreli olarak istihdam garantisine sahip ve kariyer yapma olanağı mevcut 

bulunan çekirdek işgücü istihdam edilirken, ikincil sektörde ise düşük ücretli, ağır 

çalışma koşullarının egemen olduğu, işten çıkarmaların yaygın bir biçimde sürdüğü 

niteliksiz çevre işgücü bulunmaktadır. Her iki sektörde de kimlerin çalışacağı, 

cinsiyet, etnik köken gibi işgücü piyasalarıyla doğrudan ilintili olmayan faktörler 

tarafından belirlenir. İşverenlerin toplumda var olan önyargıları çerçevesinde 

cinsiyet, etnik köken ve ırk temelli çeşitli gruplara atfettikleri özellikleri, bunların 

hangi sektörlerde çalışacağı, alacakları ücretin düzeyi açısından belirleyicidir ve bu 

süreç içerisinde çekirdek işgücünden dışlanır. Gelişmiş kapitalist ülkelerde çekirdek 

işgücünü genellikle o ülkenin yerli erkekleri, çevre işgücünü ise kadınlar, göçmenler 

ve etnik azınlıklar oluşturmaktadır.
169

 

Batı Avrupa’daki göçmenlerin işgücü piyasalarındaki konumlarına bakıldığında, 

düşük ücretli, düşük güvenceli, olumsuz ve ağır çalışma koşullarına sahip işlerde ve 

meslek kollarında çalıştıkları, beden gücü gerektirecek işleri yaptıkları tespit 

edilmiştir. Castles ve Kosack’ın birinci kuşak göçmenler üzerinde yapmış olduğu 

                                                   
168Castles-Miller, a.g.e., s. 257. 
169Toksöz, a.g.e., s. 57. 
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çalışmada göçmen işçilerin işçi sınıfının en alt tabakasını oluşturduğu sonucuna 

varmışlardır.
170

 Göçmen işçiler ve yerli işçiler üretim sürecindeki farklı konumları 

nedeniyle birbirlerinden izole olmuşlar ve yerli işçiler göçmenler ile dayanışma 

içerisine girmemiş ve onlara yönelik ayrımcı tutum sergilemişlerdir. Bunun 

sonucunda sınıfsal yapıda yerli işçiler daha iyi koşullara sahip iken yabancı işçiler 

sömürülen grup olarak alt tabakayı oluşturmuşlardır.  

Birçok OECD ülkesinde -genç ya da yaşlı fark etmeksizin- göçmen işçiler işgücü 

piyasalarına girişte bir takım zorluklarla mücadele etmek zorunda kalmaktadırlar. 

Bununla birlikte bu zorluklar çeşitli kategorilerde ve ülkeden ülkeye göre değişiklik 

göstermektedir. Örneğin kadınlar, gençler ve yaşlıların yaşamış olduğu problemler 

zaman zaman birbirinden ayrılmaktadır. Birçok ülkede çıraklık eğitimi ve istihdam 

gelişimi arasındaki bağlar gençlerin istihdamı konusunda teşvik yolu olarak kabul 

edilmekteyken, mali teşvikler ve yaşam boyu eğitim yaşlı insanları işgücü 

piyasalarında tutmanın yolları arasında savunulmaktadır. Çocuk bakımı için devlet 

destekleri, daha dengeli ve adil vergilendirme sistemi ve cinsiyet ayrımcılığıyla 

mücadele önlemleri kadınların temel beklentileri arasındadır.
171

 

Bu bağlamda göçmen gruplarının istihdama erişim konusunda eşitsiz koşullarda 

bulundukları ve zorluklardan etkilendiğini belirtmek gerekmektedir. Örneğin yurt 

dışında doğmuş gençler, yerli gençlere oranla önemli ölçüde daha fazla işsizlik 

problemi ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Fransa’da doğmuş olan Fransız gençleri 

arasındaki işsizlik oranları %20 seviyesinde seyrederken, bu rakam göçmen 

gençlerinde %35’lere kadar çıkabilmektedir. 15-24 yaş arasındaki 50.000 genç 

göçmen, iş arayışını devam ettirmektedir. Aynı durumu Belçika ve İsveç’te de 

geçerlidir ve bu ülkelerde de göçmen gençleri arasındaki işsizlik oranı yerlilere 

oranla iki kat daha fazladır. Bu olguyu açıklayan bir takım açıklamalar mevcuttur. 

İkamet ettiği ülke dışındaki okullarda okuyan gençlerin kendi beceri ve yeteneklerini 

yansıtmalarında büyük problemler yaşadıkları görülmüştür ve bu gençlerin en temel 

                                                   
170Stephan Castles-Godula Kosack, Immigrant Workers and Class Structure in Western Europe, 

London. Oxford University Press, 1973, s. 476-477’den aktaran Toksöz, a.g.e., s. 59. 
171

OECD International Migration Outlook, 2006, s. 53. 
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sorunları arasında dil bilgisi eksikliği gelmektedir. Bu durumlarda da sosyal 

huzursuzlukların arttığı ve risklerin ortaya çıktığı söylenebilir.
172

 

Yine birçok ülkede yaşlı göçmen nüfusun işgücü piyasalarında gençler ile benzer 

sorunlarla mücadele ettiği görülmektedir. Özellikle 1965 ve 1975 yılları arasında 

Almanya, Fransa, Belçika ve İsviçre gibi ülkelere göç eden göçmenler otomobil, 

metal işleri, kimyasal endüstri ve inşaat sektörü gibi işlerde çalışmışlardır. 

Teknolojide yeniden yapılanmanın getirmiş olduğu dönüşümler ve bu sektörlerin 

çağa uygun olarak yeniden yapılandırılması sonucu birçok göçmen işçi işlerini 

kaybetmek zorunda kalmıştır. Sektörlerin yeniden yapılandırılması sonucu birçok 

işçi, mesleki eğitim fırsatlarından mahrum kalmaları yüzünden kendisini 

geliştirememiş ve işgücü piyasalarından dışlanma tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştır. 

İşgücü piyasalarında yaşanan radikal dönüşümler ve istihdamın sektörel dağılımının 

hizmetler sektörüne kayması da birçok göçmen işçinin işinden olmasına sebep 

olmuştur.  

Göçmen işçilerin işgücü katılımlarına bakıldığında genel olarak hizmetler sektörüne 

doğru bir kayıştan söz edilmektedir. Göçmenlerin çoğu genellikle inşaat, otelcilik ve 

restoran sektörleri ağırlıklı olmak üzere çalışmaktadırlar. Sağlık hizmetleri ve sosyal 

hizmetlerde çalışma oranları oldukça yüksektir. Fakat ülkeden ülkeye farklılık 

göstermektedir. Özellikle pek çok AB ülkesinde üçüncül sektör olarak adlandırılan 

hizmetler sektörü göçmen istihdamı içerisinde oldukça önemli bir yer tutmaktadır. 

Başta Britanya, Norveç ve İsveç olmak üzere göçmen işçilerin %75’ine yakını 

hizmetler sektöründe çalışmaktadır. OECD ülkelerinin ortalaması ise %60’tır.
173

 

Bununla birlikte göçmen işçilerin önemli bir kısmı vasıf gerektirmeyen işlerde 

çalışmaktadırlar. Özellikle restoran ve otel işlerinde 19 OECD ülkesinin 14’ünde 

göçmen işçiler ilk sırayı almışlardır. Genellikle çalışma koşulları ve ücret düzeyleri 

bakımından yerli işgücünü cezp etmekten uzak olan ve yerli işçilerin talep etmediği 

ve çalışmaktan kaçındığı sektörler göçmen işçiler tarafından doldurulmuştur. Çocuk 

bakımı ve hasta bakımı gibi hizmetler ile temizlik işleri de genellikle göçmen 

kadınların yoğun olarak çalıştığı sektörlerdir.  

                                                   
172

OECD International Migration Outlook, 2006, s. 54. 
173

OECD International Migration Outlook, 2006, s. 56. 
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Özellikle 2000’li yılların ortalarında birçok ülke verilerinde göçmenlerin gerek 

sayıca, gerekse de yüzde bakımından, serbest mesleklerde çalışma oranlarının son 

derece arttığı görülmektedir. Özellikle bazı ülkelerde bu artış son derece belirgindir. 

2004 yılında Fransa’da serbest meslek çalışanlarının %11’ini göçmenler oluştururken 

bu oran Britanya’da %12, Belçika ve İsveç’te ise yaklaşık %14 oranındadır. Bu 

oranlar göçmen işgücünün toplam işgücü içerisinde payından yüksektir. Bu bulgular 

göçmenlerin bulundukları ülkelerdeki konumlarında iyileşmenin yaşandığı şeklinde 

yorumlanabileceği gibi, aynı zamanda işgücü piyasalarına girişteki yetersiz sosyal 

sermaye, dil bilgisi yetersizliği, sahip olunan niteliklerin tanınmaması gibi engeller 

yüzünden, çözüm olarak göçmenleri kendi işlerini yapmaya ittiği şeklinde de 

yorumlanabilir.
174

 

OECD ülkeleri arasında yapılmış olan araştırmalarda hemen hemen tüm ülkelerde, 

göçmenlerin geçici bir işte çalışma oranlarının yerli işgücüne oranla kayda değer 

ölçüde daha yaygın olduğu görülmektedir. Ele alınan ülkelerde geçici iş imkanları ne 

kadar yaygın ise, aradaki farkın da o kadar büyük olduğu gözlemlenmiştir. Geçici 

işlerin göçmenler arasındaki yaklaşık olarak payı İspanya’da %45, Portekiz’de %30 

oranındadır. Bazı ülkelerde ise, bu sonuçlar, iş gücü piyasasına giren gençler için var 

olan stajyerlik pozisyonlarının hakimiyetinden etkilenmektedir. Bu, özellikle 

Almanya, İsviçre ve biraz daha düşük seviyede Britanya için geçerlidir. Fakat bazı 

koşullarda da bu durum, göçmenleri aşırı derecede etkileyen iş güvencesizliğinin 

göstergesidir. Herhangi bir durumda yorumlanması daha zor olan, yarı zamanlı 

işlerin yaygınlığından kaynaklı sonuçların, doğum yerinden dolayı oluşan herhangi 

bir eşitsizliğe yol açtığı gözlemlenmemiştir.
175
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Tablo 4: Göçmenlerin Sektörlere Göre İstihdam Oranları (2005-2006) 
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Almanya 1,3 21 10 14,1 12,6 3,8 9,4 3,4 23,9 

Fransa 1,9 13,7 10,8 12,8 8,1 5,8 9.8 6.4 27.1 

Britanya 0.5 11,9 4,9 13,0 8,5 8,1 15,7 5,3 31,4 

Belçika 1,1 16,7 7,2 13,0 8,2 6,4 10,4 11,6 24,7 

Hollanda 1,5 17,3 4,0 12,9 7,1 5,5 14,6 6,9 30,1 

İtalya 3,5 23,6 14,2 11,3 8,7 2,4 4,7 1,8 19,6 

Portekiz 2,0 13,8 14,8 14,6 8,2 8,0 8,0 4,9 18,5 

İspanya 5,6 13,0 19,7 11,2 14,2 2,9 2,8 1,1 16,1 

İsveç 0,8 16,9 3,1 10,8 7,3 11,4 19,1 3,9 26,8 

Danimarka 1,7 17,0 4,4 12,0 7,2 7,8 20,2 3,4 26,2 

Kaynak: International Migration Outlook, 2008, s. 73’ten yararlanılarak oluşturulmuştur. 

Not: Kalın yazılan rakamlar, yabancıların yoğun olarak çalıştığı sektörlere işaret etmektedir. Başka bir 

deyişle, sektörde istihdam edilen yabancıların payı, yabancıların toplam istihdam içerisindeki 
payından fazladır. 

2.4.  Küresel Kriz, İşgücü Piyasaları ve Göçmen İşçiler 

Dünya ekonomisi potansiyel olarak ciddi ekonomik ve sosyal sonuçları olabilecek 

bir ekonomik kriz yaşamaktadır. 2007 yılının son aylarında başlayan ve 2008 yılının 

son çeyreğinde şiddetlenen küresel finansal kriz ekonominin tüm alanlarını etkilemiş, 

üretimde keskin düşüşler yaşanmış, işgücü piyasalarında ağır sonuçları olan bir etki 

yaratmış ve buna bağlı olarak işsizlik oranlarında eşi benzeri görülmemiş bir artışa 

yol açmıştır. Son ekonomik göstergeler en kötü durumun yavaş yavaş atlatıldığını ve 

yeniden iyileşmenin gözlemlendiğini ifade etse de, başta OECD ülkeleri olmak üzere 

birçok ülke ekonomisinin ekonomik dalgalanmalarla karşı karşıya olduğu açıktır ve 

toparlanmanın beklenenden erken başlasa bile uzun bir sürede gerçekleşmesi 

beklenmektedir. Küresel kriz ekonomik büyümenin yavaşlamasına, yatırımların 

azalmasına ve insanların işsiz kalmasına yol açarak, istihdam piyasasının etkin 

çalışmasına büyük bir darbe vurmakta ve ülkelerin ekonomik performanslarını 
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olumsuz etkilemektedir. Bir ülkenin ekonomik performansı, istihdam piyasasının 

etkin çalışmasına bağlıdır ve ekonomik kriz nedeniyle ülkede istihdamın azalması, 

bireysel ve toplumsal refahı olumsuz etkilemektedir. İşini kaybetme korkusu, 

insanların beden ve ruh sağlıklarının bozulmasına ve mutsuz olmasına neden 

olmaktadır. İşsizlik, verimsizlik ve istihdama katkıda isteksizlik gibi unsurlar ancak 

işgücü piyasasının etkin çalışması ile iyileşebilmektedir. Dolayısıyla yaşanan 

ekonomik krizler ister yerel olsun, ister küresel, istihdam piyasasını doğrudan 

doğruya ve süratle etkilemektedir.
176

 

İşgücü piyasası koşulları birçok Avrupa ve OECD ülkesinde, benzeri görülmemiş bir 

durumda kötüleşmiş ve çalışanlar arasında iş kayıpları yaygınlaşmıştır. Dünya 

genelinde pek çok şirket, üretimde durma noktasına gelirken tepki olarak kitlesel bir 

biçimde işçi çıkarmaları yaşanmıştır. Aralık 2007 ve Haziran 2009 yılları arasında 

ekonomik darboğaz OECD bölgesinde 15 milyondan fazla insanın işini 

kaybetmesine ve işsizler ordusunun saflarına katılmasına sebep olmuştur. Avrupa 

ülkeleri arasında İspanya %9,7 puanlık artış ile en keskin işsizlik artışı yaşayan ülke 

olurken, İrlanda Cumhuriyeti 7,8 puanlık oranla İspanya’yı takip etmiştir. Bu 

ülkelerde pek çok sektörde dengesiz bir biçimde istihdam kayıpları yaşanmış, belirli 

bir oranda seyreden işsizlik oranlarında da artışlar meydana gelmiştir. Ekonomik 

krizin istihdam üzerindeki etkisi, diğer ülkelerde, başlangıçta daha yavaş olsa da 

2009 yılında tüm OECD ülkelerinde bu oran artmıştır. 

“Daha önceki ekonomik bunalımlar işgücü piyasalarında dezavantajlı 

konumda bulunan gençlerin, düşük vasıflı işçilerin, göçmenlerin, etnik 

azınlıkların düşen istihdamın yükünü taşıdıklarını göstermektedir. 

Ekonomik durgunluk dönemlerinde dezavantajlı gruplardaki işsizlik 

oranlarının artışı; bunların -kısıtlı sayıda iş olanağı için çok daha fazla 

işçinin rekabet ettiği bir ortamda- işten atılmaya ve iş bekleme sıralarında 

daha gerilere itilmeye daha açık olduklarının göstergesidir. Bu güne 

kadar, güncel ekonomik çöküş bu eğilimin varlığını desteklemektedir.”
177
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Tablo 5: OECD-AB Ülkeleri İşsizlik Oranları- İşgücünün Yüzdesi 

 

 2008 2009 2010 2011 

Avrupa Birliği 7.1 9.0 9.7 10,0 

Euro Bölgesi 7.7 9.6 10.1 10.7 

Almanya 7.6 7.7 7.1 5,6 

Fransa 7.8 9.5 9.8 9.9 

Britanya 5.6 7.6 7.8 8,3 

Belçika 7.0 7.9 8.3 7,2 

Hollanda 3.1 3.7 4.5 4.9 

İtalya 6.8 7.8 8.4 9,3 

Portekiz 8.5 10.6 12.0 14,6 

İspanya 11.4 18.0 20.1 23.2 

İsveç 6.2 8.3 8.4 7.5 

Danimarka 3.4 6.1 7.4 7.7 

Yunanistan 7,7 9,5 12,6 21,0 

Türkiye 9,7 12,5 10,6 8,3 

Kaynak: OECD Harmonised Unemployment Rate, s. 2’den oluşturulmuştur. 

http://www.oecd.org/dataoecd/10/34/48854723.pdf, [11.11.2011] 

Ekonomik durgunluk ve kriz dönemlerinde göçmen işçiler en savunmasızlar arasında 

yer almaktadırlar. Göçmen işçiler genellikle yerli ülkelerin vatandaşları ile aynı 

haklara sahip olmadıkları ve yerli ülke vatandaşlarına yönelik koruma politikaları 

kendilerine uygulanmadığı için işgücü piyasalarından kolaylıkla dışlanabilmekte ve 

işlerini kaybedebilmektedirler. Uluslararası iş hukuku, işçiler için fırsat eşitliği ile 

ayrım gözetmeme ilkelerini sağlamasına rağmen, uluslararası devlet sistemi 

içerisinde vatandaşlık kavramı, her bir devletin vatandaşına ayrıcalık sunmaktadır. 

Bu haklardan mahrum kalan göçmenler ise değişik derecelerde topluma, yaşadıkları 

http://www.oecd.org/dataoecd/10/34/48854723.pdf
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ülkenin çalışma kültürüne yabancı kalmakta ve bu durum göçmen işçiler için 

dezavantaj yaratmaktadır.
178

 

Ekonomik performans ve işgücü piyasalarının durumu krizin göçmenler üzerindeki 

etkisinde en önemli belirleyen konumundadır. Fakat aynı zamanda göçmenler de 

kendi aralarında, krizden aynı ölçüde ya da eşit bir biçimde etkilenmemektedir. 

Krizin etkilerinin gözlenmesi açısından en önemli gösterge göçmenlerin ağırlıklı 

olarak çalışmış oldukları sektörlerin durumudur. Ülkenin genel ekonomik durumu ile 

göçmenlerin yoğun olarak çalıştığı sektörlerin kriz koşullarından ne ölçüde 

etkilendiği açıklayıcı olabilmektedir. Bir başka deyişle, krizin etkisi ülkeden ülkeye 

ve göçmenlerin istihdam edildiği sektörlere göre değişiklik göstermektedir.
179

  

Göçmen işgücünün yerli işgücüne oranla, işgücü piyasalarındaki dalgalanmalara 

karşı daha fazla etkilenmelerinin çeşitli sebepleri vardır. Göçmen işgücünün 

ekonomideki dalgalanmalardan daha fazla etkilenen sektörlerde yoğun olarak 

çalışmaları, sözleşme düzenlemelerinin güvence altında olmaması ve birçok göçmen 

işçinin geçici işlerde çalışması, ortalama iş sürelerinin çok kısa olması ve işte 

kolayca çıkarılmaya maruz kalmaları göçmen işçileri olumsuz etkilemektedir.
180

  

Mevcut küresel kriz inşaat ve finans sektörlerinde büyük bir yıkıma yol açmış ve 

yaratmış olduğu büyük negatif etki ile özdeşleşmiştir. İmalat sanayi, özellikle 

dayanıklı tüketim malları sektörü, toptan ve perakende ticaret sektörleri dünya 

ticaretinin çöküşünün bir sonucu olarak birçok iş kaybının yaşandığı en önemli 

sektörlerdir. Şekil 4, Avrupa ülkelerindeki yerli ve yabancı işgücünün istihdamının 

en çok değiştiği 10 endüstriyi göstermektedir. Avrupa işgücü piyasalarında en ağır iş 

kayıpları inşaat sektöründeki istihdam oranlarında yaşanan 1,1 milyonluk düşüşte 

görülmektedir. Göçmenler, Avrupa’da bunların, yaklaşık dörtte birini 

oluşturmaktadır. Finans sektörü de son derece ağır bir biçimde etkilenmiştir. Finans 

sektöründe 114.000’i göçmen işçi olmak üzere toplam 363.000 kişi işini 

kaybetmiştir. Özellikle bu rakamın birçoğu Britanya’daki durumu yansıtmaktadır. 

Son olarak otomotiv endüstrisi, hükümetlerin araba satın alımlarını teşvik edici 

                                                   
178Ibrahim Awad, The Global Economic Crisis and Migrant Workers: Impact and Response, 

ILO, Geneva, 2009, s. 1. 
179Awad, a.g.m, s. 2. 
180
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politikalarına rağmen ekonomik krizden ciddi bir biçimde etkilenmiştir. Toplam 

250.000 kişi motorlu araç endüstrisinde işini kaybederken bunların 30.000’ini 

göçmen işçiler oluşturmaktadır. 
181

 

Şekil 4: Yerli ve Yabancı İstihdamında en fazla Değişimin Yaşandığı 10 

Sektör(2008-2009) 

(2008 yılı 1 ve 3.çeyrek -2009 1 ve 3. çeyrek ) 

                                      

       
Yerli 

 

Yabancı 
       

       

Değişim 
(000) % 

 

 
 

Değişim 
(000) % 

       

      
İnşaat Mühendisliği 366,8 32,4% 

 

109,8 23,8% 

Evde Bakım 

Hizmetleri 
    

      
Eğitim 249,1 1,9% 

 
71,9 6,9% Eğitim 

      

      
Evde Bakım Hizmetleri 211,3 6,2% 

 
59,5 7,1% 

Bina ve Çevre Düzenlemesi 
Hizmetleri 

  

      
İnsan Sağlığı Hizmetleri 208,4 1,9% 

 
48,5 47,4% 

Genel Yönetim 
Hizmetleri 

    

      
Genel Yönetim Hizmetleri 190,1 20,0% 

 
42,5 2,6% Yiyecek ve İçecek Hizmetleri  

   

      

Diğer Mesleki, Bilimsel ve 
Mesleki Faaliyetler 166,4 21,7% 

 

41,2 43,9% 
Diğer Mesleki, Bilimsel ve 
Mesleki Faaliyetler 

  

      

Bina ve Çevre Düzenlemesi 
Hizmetleri 163,5 6,8% 

 
40,5 9,5% Konaklama Hiz. 

     

      

Makine ve Teçhizat Tamir 
ve Montajı 151,6 16,8% 

 
29,7 5,7% Kara Taşımacılığı 

   

      
Bina İnşaatı 128,5 3,1% 

 
26,2 2,4% Hanehalkı Faaliyetleri 

 

      

Elektrik, Gaz, 
İklimlendirme Faaliyetleri 120,4 9,8% 

 
25,4 7,1% 

Bitkisel ve Hayvansal Üretim 
Faaliyetleri 

 

      

Telekomünikasyon -150,3 -12,2% 

 

 
 

-22,4 -12,9% 
Posta ve Kurye 
Servisleri 

    

      

Toptan ve Perakende 
Ticareti,  Taşıt Onarımı -154,2 -4,4% 

 
-25,2 -8,2% 

Sigorta ve Emeklilik Haricindeki 
Finansal Hizmet Faaliyetleri 

 

      

Bitkisel ve Hayvansal 
Üretim Faaliyetleri -185,2 -2,9% 

 
-30,3 -7,6% Motorlu Taşıt İmalatı 

  

      

Depoculuk ve Lojistik 
Hizmetleri -185,5 -8,5% 

 
-32,7 -16,1% İstihdam Faaliyetleri 

    

      

Diğer Kişisel Hizmet 
Faaliyetleri -196,7 -7,6% 

 

-36,8 -20,8% Büro Yönetimi ve Destek Hizmetleri 

      

Hukuki ve Muhasebe 
Faaliyetleri -209,2 -6,7% 

 
-40,3 -17,3% 

Hukuki ve Muhasebe 
Faliyetleri 

    

      
Motorlu Taşıt İmalatı -220,8 -8,5% 

 
-58,0 -14,8% 

Depoculuk ve Lojistik 
Hizmetleri 

  

      

Motorlu Taşıtlar Dışındaki 
Perakende Ticareti -287,8 -1,8% 

 
-78,2 -15,4% Makine Teçhizat Haricinde Metal Ürünleri İmalatı 

      

Makine Teçhizat Haricinde 
Metal Ürünleri İmalatı -379,6 -10,8% 

 

-107,0 -10,6% Yapı İnşaatı 

    
      

İnşaat Uzmanlığı -1303,2 -14,1% 
 

-185,3 -14,4% İnşaat Uzmanlığı 
                                         

       
Kaynak: OECD International Migration Outlook 2010, s. 112’den oluşturulmuştur.  

                                                   
181
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Küresel kriz birçok sektörü olumsuz etkilerken, bazı sektörlerde ise istihdam oranları 

artmıştır. Başta sosyal hizmetler olmak üzere hizmet sektörü içerisinde büyüme 

yaşanmıştır. Avrupa genelinde 2008 ve 2009 yıllarında eğitim hizmetlerinde 

istihdam edilenlerin oranı %5 oranında artmış, sağlık hizmetlerinde çalışanların oranı 

ise %3’lük bir artış kaydetmiştir. Göçmenler bu iki sektörde önemli oranda istihdam 

imkanları bulurken, özellikle eğitim sektörünün pozitif dinamiğinden oldukça 

yararlanmışlardır. Bununla birlikte göçmen istihdamının en fazla arttığı alan evde 

bakım hizmetlerinde gerçekleşmiştir. 2008 ve 2009 yılları içerisinde toplam 110.000 

göçmen evde bakım hizmetlerinde çalışmışlardır. Britanya ve Almanya evde bakım 

hizmetlerindeki artışın en fazla yaşandığı ülkeler iken, İspanya en az artışı sağlayan 

ülke olmuştur. Yiyecek ve içecek sektörleri ile kamu hizmetleri göçmen istihdamının 

arttığı diğer sektörlerdir. Özellikle kamu hizmetlerinde yüksek vasıflı göçmen işçileri 

istihdam edilmektedir.
182

 

Ekonomik krizin göçmen gruplarını farklı ölçülerde etkilediği gözlenmiştir. Göçmen 

grupları içerisindeki ilk farklılık cinsiyetler arasındaki farklılıktan 

kaynaklanmaktadır. Kadınlar erkeklere oranla krizden daha az etkilenmişlerdir. 

Bunda erkek göçmen işçilerin formel sektörlerde daha fazla görünür olmaları 

etkilidir. Kriz sonucunda birçok göçmen erkek işçi orantısız bir biçimde işgücü 

piyasalarından dışlanmış ve işlerini kaybetmişlerdir. Göçmen işçilerin inşaat, imalat 

ve finans sektörlerinde yoğun bir biçimde çalışıyor oluşu bunda etkili olmuştur. 

Ülkeler bazında bakıldığında göçmen kadınlar arasında en fazla işsizliğin İspanya’da 

%7,7 puan olduğu görülürken göçmen erkek işçilerde bu oran %14,4’tür. Belçika ve 

Macaristan dışındaki tüm ülkelerde göçmen erkek işçilerin işsizlik oranları kadınlara 

oranla daha fazladır. Kadınlar işgücü piyasalarında oldukça zorlu koşullarda 

çalışmalarına rağmen, yerli ve yabancılar arasındaki işsizlik aralığı genellikle erkek 

işçiler arasında artmaktadır. Bunda göçmen kadınlar arasındaki istihdam dağılımının 

genellikle sosyal hizmetler ve ev hizmetlerinde dağılımı önemli rol oynar. Göçmen 

kadınlar genellikle bu sektörlerde kayıtsız, kötü koşullarda ve güvencesiz bir biçimde 

istihdam edilmelerine rağmen, istihdam imkanı bulabilmektedirler. Ayrıca krizden 
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dolayı işlerini kaybeden göçmen erkeklerin yaşadığı gelir kayıplarından ailenin 

olumsuz etkilenmemesi için, göçmen kadınların işgücü piyasalarındaki oranları 

artmıştır. 2008 ve 2009’un üçüncü çeyreğinde AB 15 içerisinde kadınların istihdam 

oranları ortalama 0,8 puan oranında artmıştır. Bu rakamlar küçük artışları işaret etse 

de Avusturya, Almanya ve Danimarka gibi işsizliğin artmadığı ülkelerde göçmen 

kadınların istihdam üzerindeki olumlu etkilerini göstermesi açısından önemlidir.
183

 

Gençler ekonomik krizden etkilenen savunmasız gruplardan bir diğeridir. OECD 

ortalamasına göre 2008 ve 2009’un ikini çeyrekleri arasında 15-24 yaş arası 

insanların istihdamında 7 puanlık bir düşüş yaşanmıştır. Birçok ülkede önemli bir 

korkunun kaynağı haline gelen genç işsizliği küresel ekonomik kriz öncesinde de 

yüksek bir haldeyken, kriz sonrasında bu tablo daha da kötüleşmiştir. Birçok çalışma 

kriz sonrasında da gençlerin işgücü piyasalarına girişlerinde önemli zorluklarla 

karşılaştıklarını göstermekte ve en önemli sorunun gençlerin kendi aralarında 

yaşadıkları rekabet olduğuna dikkat çekmektedir.  

Göçmen gençlerinin durumuna bakıldığında bir çoğunun eğitim ve istihdam 

imkanlarından eşit fırsatta yararlanamadığı ve işgücü piyasalarında ciddi sıkıntılar 

yaşadığı görülmektedir. İşsizlik açısından en büyük problem vasıfsız işgücü 

içerisinde yer alanlar arasında yaşanmaktadır. Fransa, Belçika ve Yunanistan gibi 

gençlerin işgücü piyasasına katılımının düşük olduğu ülkelerde genç göçmen 

işçilerin işsizlik oranlarında ciddi düşüşler vardır. Bu ülkelerde kriz sonrası, 15-24 

yaş arası genç istihdamında 15 puanlık bir düşüş yaşanmıştır. Bu oran yerli ülke 

gençlerinin iki katıdır. Danimarka, İngiltere ve İspanya’da benzer özellikler 

gösterirken Almanya, Avusturya, Hollanda ve Norveç’te ise durum biraz daha 

dengeli gözükmektedir.  2009 yılı AB 15 ülkeleri arasındaki genç göçmen işsizliği 

oranı %24,1 iken bu rakam İspanya’da %40,8, İsveç’te ise %35,7 oranındadır ve 

ortalamanın oldukça üstündedir. 
184
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

İŞSİZLİK-IRKÇILIK İLİŞKİSİ ve YENİ IRKÇILIĞIN 

YÜKSELİŞİ 

Küreselleşmenin dünya ekonomisinde yaratmış olduğu dönüşüm ve kaotik ortam 

uluslararası ilişkilerde yeni bir düzenin ortaya çıkmasına yol açmıştır.
185

 Bu kaotik 

ortam içerisinde sosyoekonomik ve demografik yapıyı etkileyen en önemli etken de 

uluslararası göç hareketleridir. Küreselleşme süreci ile birlikte bir yandan ulus 

devletin karar alma mekanizmalarındaki etkinliği göreceli olarak azalmakta, diğer 

yandan refah devleti kazanımları giderek artan oranda yok olmaktadır. Aynı zamanda 

küreselleşme sürecinin, ekonomik işbölümünü yeniden şekillendirmesi, işgücü 

piyasalarını da etkilemiş, işgücü piyasalarında öncelikle işsizlik oranlarını artırmış, 

enformel ekonomik faaliyetlere ve enformel istihdamda artışlara neden olmuştur. Söz 

konusu süreç içerisinde istihdamın sektörel dağılımında da önemli değişimler 

yaşanmıştır. 1970’li ve 80’li yıllarda gelişmiş endüstri ülkelerinde finans alanında 

endüstriyel üretimde ve dağıtımda meydana gelen kapsamlı yapısal dönüşümler 

sonucu büyük metropoller yeni ekonominin planlama, yönetim ve yeniliklerin 

gerçekleştirildiği ana merkezleri olmuştur. Bunun doğal sonucu olarak bu ülkelerin 

işgücü piyasalarında kutuplaşmalar meydana gelmiştir. Bir yanda vasıflı uzman 

işçilere olan gereksinim artarken diğer yanda otelcilik, perakende satış ve hafif sanayi 

üretimi gibi düzenlenmesi zor ve sendikal kontrol mekanizmasının zayıf kaldığı 

meslek dallarında hiçbir eğitime sahip olmayan vasıfsız çalışanların sayısı 

yükselmiştir. Geleneksel endüstriyel üretimin azalması ile göreli olarak daha uygun 

olan ücretler ve çalışma koşulları gerilemiş ve mesleki açıdan yeterli eğitim görmemiş 

genellikle göçmen ve sığınmacı gruplarından oluşan gruplar işgücü piyasalarına 

girmeye çalışmıştır.
186

 

Küresel ekonomi esnek emek piyasaları altında gelişimini sürdürürken toplumsal 

maliyet olarak ortaya koyduğu en belirgin sonuç kuşkusuz işsizliktir. Esnekleştirilen 

                                                   
185Faruk Sapancalı, “Yeni Dünya Düzeni ve Küresel Yoksulluk”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Dergisi, C:3, Sayı: 2, 2001,  s. 116.  
186Füsun Alver, Basında Yabancı Tasarımı ve Yabancı Düşmanlığı, İstanbul. Der Yayınları, 2003, 

s. 176. 
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işgücü piyasaları ile birlikte çalışma süreleri kısaltılmış, işgücü piyasası koşulları 

çalışanların yeniden eğitimini sürekli kılmış ve toplumsal sınıflar belirli bir işte 

çalışmış olmanın verdiği kişisel ve sosyal güvenceyi yitirmekten korkar hale 

gelmiştir.
187

 Küresel ölçekte gelişen işsizlik koşulları ulusal düzlemde farklı kültürleri 

farklı etnik unsurları işgücü piyasasında karşı karşıya getirmektedir. Bu 

karşılaşmanın, bir taraftan ulusal ölçeğe göre betimlenen işgücü piyasalarının küresel 

adaptasyonunu engellediği diğer taraftan işsizlerin etnik aidiyetleri üzerinden yeni bir 

ırkçı söylemi ürettiği gözlenmektedir. Özellikle aşırı sağ partiler ve şiddet grupları 

tarafından popülist bir biçimde dile getirilen bu tür ırkçı söylemlerde göçmenler 

doğrudan hedef gösterilmektedir. Krizlerin yaşandığı ve ekonominin kötü gittiği 

dönemlerde konjonktüre bağlı olarak aşırı sağ partiler yükseliş eğilimi içerisine girmiş 

ve çeşitli şiddet gruplarının eylemleri artış sergilemiştir. En az bunun kadar tehlikeli 

olan bir başka durum ise, merkezdeki partilerin de aşırı sağ partilerin söylem ve eylem 

pratiklerine sahip çıkarak göç ve göçmen karşıtı yeni söylemler geliştirmeleri ve 

göçmenleri krizlerin ve işsizliğin sebebi olarak göstermeleridir. Bu negatif algı ve 

suçlamalar politik temsil sürecinde milliyetçi duyguları yeniden canlandıran 

hareketlerin yükselmesine olanak tanımaktadır. Bu çerçevede çalışmanın son 

bölümünde, ekonomik krizin yol açtığı ve işsizliğin sarmaladığı üretim alanlarında 

sosyal dışlanma mekanizması olarak ırkçılığın nasıl bir işlev gördüğü ve işsizliği 

ekonomi ekseninden nasıl uzaklaştırdığı ele alınacak ve aşırı sağ partilerin ve 

merkezdeki partilerin söylem ve politikalarının nasıl değiştiği incelenecektir. 

3.1.  İşsizlik-Irkçılık İlişkisi 

Dünya genelinde ve Avrupa özelinde incelemeye çalıştığımız ve küresel işsizlik 

koşulları olarak tanımlanabilecek olan üretim süreçlerinde yaşanan dönüşüm ile 

birlikte artan işsizlik olgusu, yapısal anlamda bir dizi krizi de beraberinde getirmiştir. 

Balibar’ın günümüz Fransa’sı için kullandığı, aslında küresel bir sorun haline gelmiş 

olan ırkçılık kavramı, genelde bir kriz görüngüsü olarak iktisadi fakat bir çok yönden 

siyasal, kültürel ve ahlaksal krizin bir sonucu olarak da görülebilir.
188

 Neoliberal 

küreselleşmenin sonuçlarından olan sanayisizleşme, kentsel yoksullaşma ve refah 

                                                   
187Alver, a.e., s. 177. 
188Etienne Balibar, “Irkçılık ve Kriz”, Etienne Balibar, Immanuel Wallerstein, Çev. Nazlı Ökten, Irk 

Ulus Sınıf, 4.bs. İstanbul. Metis Yayınları, 2007, s. 260. 
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devletinin çöküşü Avrupa halklarında göçmen algısının değişmesini tetikleyen 

etkenlerdir. Irkçılık ve yabancı düşmanlığı olgusu ve şiddet edimleri, işsizlik sorunu 

ile birlikte göçmen fobisinin arttığı bir ortamda yeniden şekillenme içerisine girmiştir. 

“Göçmen” olarak adlandırılan/adlandırdığımız, aslında kendi içerisinde türdeş 

olmayan hetorojen bir kitle başta, işsizlik olmak üzere tüm toplumsal sorunların 

sebebi olarak görülmekte ve çözüm olarak göçmenlerin sınırdışı edilmesi ve hatta yok 

edilmesine varacak aşırılıklar ortaya çıkmaktadır.
189

 

Michel Wieviorka’nın yapısızlaşma (destructuration) adını vermiş olduğu bu süreç 

endüstriyel toplumun yaşamış olduğu dönüşümün bir sonucu olarak görülebilir. 

Ekonomide yaşanan dönüşüme bağlı ortaya çıkan işsizlik ve buna bağlı şekillenen 

ırkçılık olgusu çoğu zaman yabancı düşmanlığını tetikleyen bir unsur olarak 

belirmiştir. Endüstri toplumunun çökmesi ve post endüstriyel bir yapı içerisinde 

sosyal kimliğini kaybetmek istemeyenler ırkçılığın yeniden hortlamasına ve dışlayıcı 

ifade biçimlerine yol açmışlardır.
190

  

Wieviorka’nın ifadesiyle orta sınıfın giderek dışarıda kalan kesimi ya da dışarıda 

kalmaktan korkan büyük bir kitle, “adaletsizlik ve önceki toplumsal kimliklerini 

yitirmişlik duygusu içerisindedirler.” Bu durumun sorumlusu olarak da hükümetleri 

ve politikacıları gören geniş kitleler, göçmenler ve etnik azınlıklara karşı popülist 

söylemler geliştiren aşırı sağ partilere yönelebilmektedirler. Ancak göçmenlerin ve 

etnik azınlıkların kendileri gibi sistemin dışarısında kaldıklarını ve aynı deneyimleri 

paylaştıkları gerçeğini göz ardı etmektedirler.
191

 

Tekin Akıllıoğlu, son dönemde yükselen ve “yeni” olarak nitelendirdiği ırkçılığı; 

yabancı düşmanlığı, ayrımcılık, hoşgörüsüzlük ve fundamentalizm gibi diğer 

kavramlarla da yakından ilişkilendirmiş ve bu kavramları, bireylerin sosyal 

güvencesizliğinin bir sonucu olarak değerlendirmiştir. Akıllıoğlu, ırkçılık ve yabancı 

düşmanlığının bireylerin gelecekle ilgili korku ve güvensizliklerinden doğduğunu ve 

aynı zamanda işsizlik ve fakirlikten beslendiğini belirtmektedir. Günümüzde yaşanan 

                                                   
189Balibar, a.g.m., s. 260-263. 
190Michel Wieviorka, “Avrupa’da Irkçılık: Birlik ve Farklılık”, Batı Cephesinde Irkçılık, Modernite 

ve Kimlik, Ed. A. Rattansi, S. Westwood, Çev. Sevda Akyüz, İstanbul: Sarmal Yayınevi, 1997, s. 

219-220. 
191 Wieviorka, a.e., s. 220. 
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ırkçılık, geleneksel ırkçılıktan farklılaşmaktadır. ‘Üstün ırk’ terimi artık egemen bir 

söylem olmaktan çıkmış, tetikleyici bir unsur olarak tatmin edici ya da yeterli olma 

özelliğini kaybetmiştir. Irkçılık retoriğinde en çok kullanılan göçmen unsuru, sadece 

aşağı bir ırka ait olduğu için değil, ayrıca ekonomik ve sosyal faktörler gibi pek çok 

diğer nedenle bağlantılı olarak kullanılmakta, bu söylemin sonucu olarak göçmenler 

toplumdan dışlanmakta ya da nefret söylemine maruz kalmaktadır. Akıllıoğlu, bu 

nedenle ırkçılığın yeni biçiminin özünde çoğunlukla ekonomik unsurların olduğunun 

ve yeni kurbanlarının da göçmen işçilerden oluştuğunun söylenebileceğini 

belirtmektedir.
192

 Bu yaklaşım özellikle neoliberal dönem sonrası Avrupa’da 

yükselişe geçmiş olan aşırı sağ hareketlerin yükseliş sebeplerini açıklayan 

sosyoekonomik argümanlar arasında önemli bir yer tutmaktadır. 

Kapitalizmin kriz süreçleri ile birlikte artan işsizlik sorunu ve bunun etkileri, sadece 

ekonomik boyutu ile sınırlı kalmamakta, aynı zamanda sosyal yönüyle de kendisini 

göstermekte ve hissettirmektedir. Üretim süreçlerinde yaşanan yapısal değişimin bir 

sonucu olarak niteleyebileceğimiz küresel işsizlik olgusu, sosyal yapıyı özellikle 

göçmenler aleyhine yeniden şekillendirmektedir. Bu çerçevede çoğu Avrupa 

ülkesinde, artan işsizlikten en çok etkilenenler göçmenler olmaktadır. Göçmenler 

arasındaki işsizlik oranı, Avrupalı işsiz nüfusun yaklaşık iki katı civarındadır. 

Bununla birlikte kriz koşullarında, işlerini kaybeden göçmenlerin, yasal statülerini de 

kaybederek ülkeden çıkarılma ya da yasadışı göçmen statüsüne düşme riski ile karşı 

karşıya kalması, sosyal içerme ve entegrasyon düzeylerinin kriz ortamından dolayı 

düşmesi de göçmenlerin yaşadığı en büyük sorunlardandır. Sorunun en önemli 

boyutlarından birisi de, aşırı sağcı ve aşırı milliyetçi akımların artarak siyasi 

platformlara taşınması ve hükümetlerin küresel krizle mücadele yollarından biri 

olarak, göçmenlere yönelik göç politikalarını sertleştirmeleridir.
193

 Hükümetler bu 

noktada sınır kontrollerini arttırarak göçü sınırlayıcı kararlar almakta ve krize karşı 

mücadelede seçmenlerini bu şekilde ikna etme yoluna girmektedirler.
194

 Aşırı sağ 

                                                   
192Fatma Yılmaz, Avrupa’da Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığı-AB Politikalarının Etkin(siz)liği, 

Ankara. USAK Yayınları, 2008, s. 25. 
193Fatma Yılmaz Elmas, “Ekonomik Krizin Göçmenler Üzerindeki Etkileri”, Gündem Avrupa, Ed. 

Fatma Yılmaz Elmas, Ankara: USAK Yayınları, Haziran 2010., s. 4. 
194Stephen Castles- Simona Vezzoli, “The Global Economic Crisis and Migration: Temporary 

Interruption or Structural Change”, Paradigm, Vol:2, 2009, s. 69. 
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partilerin popülist politikalarının sonucu olarak şekillenen bu süreç özellikle 1990’lı 

yıllarda ve günümüz küresel krizi sonrasında aşırı sağ akımların yükselmesine olanak 

tanırken aynı zamanda merkezdeki siyasal partilerin de giderek sertleşen politikalar 

gütmesine, göçmen karşıtı söylemler içerisine girmesine neden olmaktadır. Gerek 

aşırı sağ partiler, gerekse de merkezdeki partilerin bir çoğu göçmenler üzerinden 

siyasal rant elde etme yolunu seçmişlerdir. 

Avrupa ülkelerinde, ekonomik gerilemeyle birlikte artan popülizm olgusu, göç 

politikaları üzerinde etkili olmaktadır. Sınırlı kamu kaynakları üzerinde artan 

rekabet, göçmenler ve ülke vatandaşları arasında sosyal gerilimlerin yaşanmasına 

neden olmaktadır. Sınırlı kaynaklardan yararlanma süreci, öncelikle ekonomik krizin 

neden olduğu iş kaybı ve işsizlik artışı sonucunda sosyal rekabeti beraberinde 

getirmiştir. İstihdam alanlarının gittikçe daralması ve sınırlı sayıda kalması 

sonucunda işçilerde, işlerini kaybetme endişesi artmış, işgücüne olan talepte bir 

rekabet faktörü olarak göçmenlerin ön plana çıkması ve işlerin üçüncü ülke 

vatandaşlarına verileceği korkusu oluşmuştur. Bu korkuların yaratmış olduğu algının 

doğru olmasından bağımsız olarak toplumda göçmen karşıtı gösteriler başlamıştır.  

Örnek olarak, İngiltere’de Portekizli ve İtalyan işçilerin Lincolnshire rafineri 

projesinde çalıştırılmasına tepki gösteren İngiliz rafineri işçileri, Şubat 2009 

tarihinde yaptıkları grevde "İngiltere'deki işyerleri, İngiliz işçiler içindir" sloganları 

eşleğinde var olan durumu protesto etmişlerdir. 2009’un ilk ayları süresince, İngiltere 

enerji sektöründe yaşanan grevler, istihdam piyasasında yabancı işçilerin istihdam 

edilme döneminin sonuna yaklaşıldığına yönelik yorumların artmasına neden 

olmuştur.
195

 Lincolnshire eylemlerinin etkisi, korumacılık ve yabancı düşmanlığı 

öğelerinin yerel nüfuslar arasında giderek artmasına sebep olmuştur. Bu süreçte 

hükümetlerin, sosyal ve eğitim programları, göçmenlerin kriz sebebiyle günah keçisi 

ilan edilmesine, çatışma ve potansiyel şiddet eylemlerine karşı gerekli temel 

tedbirleri içermek zorundadır.
196

 

                                                   
195Fatma Yılmaz Elmas, “AB’de Sosyoekonomik Kriz: Ekonomik Krizin Sosyal Maliyeti”, 

http://www.usak.org.tr/makale.asp?id=1000, 22 Haziran 2009 [14.12.2011], Castles-Vezzoli, a.g.m., 

s. 70. 
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Avrupa ülkeleri içerisinde, ırkçılığı besleyen temel nedenler olarak kişisel 

güvensizlik ve gelecek korkusu önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle yaşlanan nüfus 

yapısı ve işgücü piyasalarındaki küçülme bu süreci hızlandırmaktadır. 1997 tarihinde 

Eurobarometer tarafından gerçekleştirilen ankete katılanların birçoğu, ırkçı hisler 

taşıdıklarını belirtmekte ve mevcut yaşam şartlarından memnun olmadıklarını ifade 

etmektedirler. Ayrıca anketin sonuçları, bireylerin gelecekte işlerini kaybetme 

korkusu taşıdıklarını, gelecek için güvensiz olduklarını ve durumun daha da kötüye 

gideceğinden endişe etmekte olduklarını göstermektedir. Ankete göre AB 

vatandaşlarının ırkçı tutum ve davranış sergilemelerinde işlerini kaybetme korkusu, 

işsiz olmaktan daha önemli bir yer tutmaktadır. Birlik genişleme sürecinin, 

uluslararası göç ve benzeri faktörlerle, özellikle ekonomik anlamda AB 

vatandaşlarının gelecekleri hakkında yarattığı sanal korku Avrupa halklarının siyasi 

arenada aşırı tutumlar sergilemelerine neden olmaktadır. Gelinen bu nokta, AB 

bütünleşme sürecine zarar vermekte ve ulusal yapılanma biçimlerine geri dönme 

söylemlerinin artmasında etkili olmaktadır.
197

 

Avrupa halklarının refah ve gelecek kaygısı, insanların yaşamış oldukları belirsizlik 

ve güvensizlik durumundan çok daha kolay etkilendiklerini göstermektedir. Bu 

süreçte göçmenlere yönelik önyargılar, yabancı düşmanı tutum ve davranışların 

sergilenmesinde önemli rol oynamaktadır. Bireylerin gelecek kaygısından dolayı 

kaynaklanan korkular, önyargılara ya da başkalarının bilgilerine güvenme durumuna 

yol açmaktadır. İşgücü piyasalarında ihtiyaç olmasına rağmen, dışarıdan gelen 

“Polonyalı muslukçunun”, önyargı ve gelecek kaygısıyla hareket edilerek, “günah 

keçisi” ilan edilmesi yaşanan kaygıyı gözler önünde sermesi bakımından güzel bir 

örnektir. Doğu Avrupa genişlemesi sonrasında, Doğu’dan gelen işçi göçünü 

simgeleyen Polonyalı işçiler, gerek işgücü dengesini sağlama adına, gerekse ülke 

ekonomilerinin gelişmesi adına olumlu katkılar yapmıştır. İngiltere örneğinde söz 

konusu işçilerin İngilizlerin işlerini ellerinden almaktan ziyade gerekli sektörlere 

katkı sağladıkları ortaya koyulmaktadır. Ayrıca, Doğu Avrupa’dan gelen 

göçmenlerin birçoğu gittikleri ülkelerde geçici bir süre için çalışmakta ve belli bir 

süre sonra ülkelerine geri dönmektedirler. Örnek olarak, Polonya ve diğer Doğu 
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Avrupa ülkelerinden Batı Avrupa’ya giden pek çok inşaat işçisi, genellikle inşaat 

sektörünün yapısı gereği hızlı işe giriş çıkışların yaşanmasından ve kendi ülkelerinde 

işçi sıkıntısı yaşanmasına bağlı olarak işçi ücretlerinin artmasından dolayı ülkelerine 

geri dönüş yapmaktadır. Hükümet ve politikacılara düşen görev bu gerçeğin halklara 

anlatılmasıdır.
198

 

Ekonominin ve piyasanın küreselleşmesinin ulus devlet ve bireyler açısından olumsuz 

olarak nitelendirilebilecek sonuçları, dolaylı da olsa ırkçılık ve yabancı 

düşmanlığının ortaya çıkışı ve artışına neden olmakta ve genellikle bunun için uygun 

bir zemin hazırlamaktadır. Yaşanan büyük ölçekli sorunlar, küresel ekonomik 

sistemin işleyişine bağlı olmasına ve ulus devlet modeli içerisindeki tıkanıklardan 

kaynaklanmasına rağmen, politikacılar ve hükümetler bu sorunları dışsallaştırma 

yolunu tercih etmektedirler. Küreselleşme sürecinin etkileriyle ortaya çıkan 

ekonomik gerileme ve işsizlik sorunları halklara anlatılamayınca, sorunun nedenleri 

olarak Avrupa içindeki göçmenler, üçüncü ülke vatandaşları ya da diğer yabancılar 

görülmüştür. Devletlerin ekonomi politikaları sonucunda, küreselleşen piyasada 

sermaye hareketlerinin ani çıkışına engel olamaması ya da ekonomide meydana 

gelen yeniden yapılanma sürecinde, toplumda belli kesimlerinin işsiz kalması 

sonucunda tepkiler yanlış adrese yönlendirilebilmektedir. Genellikle hedef tahtasına 

göçmenler oturtulmaktadır. Benzer bir şekilde üretimin işgücü maliyetlerinin ucuz 

olduğu yeni endüstrileşen ülkelere kayması sonucunda, gelişmiş ülke ekonomilerinde 

büyüme yavaşlamakta ve işsizlik artmaktadır. Ekonomide yaşanan küçülme sınırlı 

istihdam olanaklarının üçüncü ülke vatandaşları ile paylaşması sürecinde, kaygı 

yaratarak göçmenlerin işgücü piyasalarından dışlanması şeklinde bir tepkiyi 

doğurmaktadır. Diğer yandan üretimin az gelişmiş ülkelere kayması sonucunda, bu 

ülke vatandaşlarına yönelik tepkiler de artmaktadır. Bu da göçmen işçilere yönelik 

ırkçı ve yabancı düşmanı tavır ya da eylemleri beraberinde getirmektedir. Bu durum 

aşırı sağın söylemlerinde sıklıkla dile getirilmektedir. Bu bağlamda, aşırı sağ partiler, 

sosyal ve ekonomik problemlerin sorumluluğunu göçmenlere yüklemekte, işsizlik ve 

sosyal adaletsizlik gibi yapısal problemlerin göçmenlerin varlığından 

                                                   
198Yılmaz, a.g.e., s. 58. 
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kaynaklandığını popülist bir biçimde dile getirmektedirler. 
199

 Böyle bir ortamda, 

krizlerin yıkıcı etkisinden en fazla etkilenen göçmenler bir de siyasetçiler tarafından 

hedef gösterilmekte ve ötekileştirilmektedirler. 

3.2. Sosyal Dışlanma Aracı Olarak Yeni Irkçılık 

Sosyal dışlanma kavramı; eşitsizliğe, sosyal güvencesizliğe ve uyumsuzluğa yönelik 

olarak ifade edilen bütünsel bir yaklaşımdır. Ekonomik, sosyal, kültürel ve benzer 

alanlarda bireylerin ihtiyaçlarının karşılanamaması durumunda, bu alanlarda 

toplumla entegrasyon süreci zorlaşmakta ve bu süreç bireylerin toplumla 

bütünleşmesini engellemektedir.
200

 İlk olarak yetmişli yıllarda Fransa’da gündeme 

gelmiş olan sosyal dışlanma kavramı, seksenli yıllardan itibaren ise tüm dünyada 

kullanılan bir kavram haline gelmiştir. İşsizlik oranlarında yaşanan artış, uluslararası 

göç ve refah devletinin gerilemesine bağlı olarak artan sosyal sorunlar, doğal olarak 

sosyal dışlanma kavramı üzerindeki ilgiyi önemli ölçüde arttırmıştır. Sosyal dışlanma 

biçimlerinin çok çeşitli boyutta olması, bunun da sosyal parçalanma tehlikesi ve 

sosyal patlama korkusunu arttırması, ayrıca dışlanmaya neden olan mekanizmaların 

karmaşıklığı nedeniyle çözüm yollarının geliştirilmesinin son derece güç olması, 

dışlanmayı günümüzde AB’nin en temel sosyal politika tartışmalarının odağına 

taşımıştır.
201

 

Sosyal dışlanma; belirli katmanların, toplumsal bütünün ve sermaye birikim 

sürecinin dışında kalması ve büyümeden adil ölçülerde pay alamaması üzerine 

odaklanmaktadır. Faruk Sapancalı’ya göre sosyal dışlanma, toplum içerisinde belirli 

bireylerin veya grupların yapısal veya kişisel gerekçelere bağlı olarak mekansal 

anlamda olmasa da sosyal katılım anlamında tamamen veya kısmen içinde 

yaşadıkları toplumun dışında kalmaları ve bu toplumdaki yurttaşlığa ilişkin 

eylemlere katılamamaları olarak tanımlanmıştır. Bu eylemler, üretim, tüketim ya da 

                                                   
199Yılmaz, a.g.e., s. 73-74. 
200Özlem Çakır, “Sosyal Dışlanma”,  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 

Cilt: 4, Sayı:3, 2002, s. 83.  
201Faruk Sapancalı, “Avrupa Birliği’nde Sosyal Dışlanma Sorunu ve Mücadele Yöntemleri”, Çalışma 

ve Toplum, 2005, No:3, www.calismatoplum.org/sayi6/Makale%202.pdf, s. 52. [24.12.2011].   

http://www.calismatoplum.org/sayi6/Makale%202.pdf
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tasarruf yönlü olabileceği gibi, siyasal ve sosyal yönlü eylemler biçiminde de 

gerçekleşebilir.
202

 

Alan Walker ve Carol Walker sosyal dışlanma kavramını, toplum içerisindeki bireyin 

sosyal entegrasyonunu belirleyen sosyal, ekonomik, siyasi ya da kültürel 

sistemlerden kısmen ya da tamamen dışarıda bırakan dinamik bir süreç ve kapsamlı 

bir formulasyon olarak tanımlamaktadır. Sosyal dışlanma bu yüzden vatandaşlık 

kavramının getirmiş olduğu sivil, siyasal ve sosyal haklardan yararlanamama ya da 

bu hakların reddi olarak görülebilmektedir. 
203

 Gore ise sosyal dışlanma kavramını, 

göçmenler açısından sosyal parçalanma ya da topluma entegre olamama şeklinde; 

yapısal dönüşümlerden kaynaklanan ve genellikle genç işçilerin işgücü 

piyasalarındaki hareketliliği ve entegrasyonunu ciddi ölçüde geciktiren, gerek 

göçmenler gerekse de vasıfsız işçiler için uzun dönemli işsizlikten kaynaklanan 

bireyler ve toplum arasındaki “yarık” olarak tanımlamıştır. Bu dönüşüm artan sosyal 

problemlerin yaşanmasına neden olmuş ve sosyal yapının bozulmasıyla 

sonuçlanmıştır.
204

 

Ronaldo Munck, küreselleşme süreci ile birlikte artan uluslararası göç hareketlerinin 

ırkçılığı, sosyal dışlanmanın en önemli işaretlerinden biri haline getirdiğini ifade 

eder. İnsanların mobilize hale gelmesi ile ulus devlet sınırları içerisinde çoğulcu 

yapılar ortaya çıkmış ve gerek kültürel, gerekse de biyolojik farklılıklar daha da 

görünür hale gelmiştir.
205

 Cohen ve Kennedy’nin işaret ettiği gibi göç hareketleri 

sonucu ortaya çıkan nüfus artışı, beraberinde sosyal dönüşümleri getirmiş ve daha 

karmaşık yapıların ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Böylece sosyal kimlikler, daha 

karmaşık ve akıcı hale gelmiş, yerli ve yabancılar arasındaki sosyal farklılıklar ise iki 

sosyal katman arasındaki sınırları ayırır hale gelmiş ve yaşanan gerilimler sonucunda 

da demokrasiler tehdit altına girmiştir.
206

 

                                                   
202Sapancalı, a.g.m., s. 53. 
203

Alan Walker, Carol Walker, Britain Divided: The Growth of Social Exclusion in The 1980s and 

1990s, London: Child Poverty Action Group, 1997, s. 8. 
204Charles Gore, “Introduction: Markets, citizenship and social exclusion”, Social Exclusion: 

Rhetoric, Reality, Responses, Ed. Gerry Rodges, Charles Gore, José B. Figueiredo, Geneva. ILO 

Publications, 1995, s. 2.  
205Ronaldo Munck, Globalization and Social Exclusion: A Transformationalist Perspective, 

Connecticut. Kumarian Press, 2004, s. 101,106. 
206Munck, Globalizaion and Social…, a.g.e.,s. 108. 
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Sosyal dışlanma aracı olarak ırkçılık günümüz Avrupa’sında önemli bir sorun olarak 

göze çarpmaktadır. AB Temel Haklar Ajansı’nın (FRA) Birlik ülkelerinden 23 bin 

500 kişiyle yaptığı bir araştırmada, göçmenlere yönelik ırkçılık, ayrımcılık ve 

yabancı düşmanlığının ciddi boyutlara vardığı belirtilmektedir. Araştırmada ırkçılık 

ve ayrımcılığa maruz kalanların yüzde 80’den fazlasının, uğradıkları ayrımcılığı, 

herhangi bir sonuç elde edemeyeceklerini düşündükleri için yetkililere 

bildirmedikleri ortaya çıkmıştır. 25 yıldır insan hakları alanında çalışan FRA Başkanı 

Morten Kjaerum, ortaya çıkan ayrımcılığın boyutu ve bunların şikâyet 

edilememesiyle ilgili yaşanan bu durumdan duyduğu rahatsızlığı “hayret verici” 

olarak ifade etmiştir. Irkçılık ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu’nun 

(ECRI) birçok kez Avrupa ülkelerindeki ırkçı eğilimlerden duyduğu endişeyi dile 

getirdiği açıklamalar, özellikle politikacıların yabancı düşmanlığı konusundaki 

sorumsuz davranışlarına dikkat çekmektedir. 2011 yılında yayınlanan ECRI raporuna 

göre, Avrupa’da siyaset ve ekonomik yaşam başta olmak üzere birçok alanda ırk 

ayrımcılığına ve yabancı düşmanlığına yaygın olarak rastlandığı belirtilmektedir. 

Romanlara ve Müslümanlara yönelik ırkçı ve dışlayıcı davranışlar kaygı verici 

boyutlara ulaşmıştır.
207

 ECRI raporu sürmekte olan ekonomik krizin toplum 

içerisindeki savunmasız gruplar arasında bir kısır döngü yarattığını ifade etmektedir. 

Azalan ekonomik fırsatlar ve kesintiye uğrayan sosyal harcamalar sosyal bölünmeyi 

arttırarak yerleşik ve göçmen işçiler arasında olumsuz duyguların yaşanmasına neden 

olmaktadır. Göçmenler ve tarihsel azınlıklar, topluma yönelik yük olarak 

algılanmaktadırlar. Bu da çok kültürlü modelin sorgulanmasına ve istihdam 

süreçlerinde ayrımcılığa yol açmaktadır. Raporda ırkçılık ve hoşgörüsüzlüğün 

günümüz Avrupa’sında gerilime ve yer yer ırkçı şiddet eylemlerine yol açtığı 

belirtilmektedir.
208

  

Göçmen işçilerin yaşamış olduğu dışlanmaya işgücü piyasaları açısından bakıldığında 

ise, çalışma koşulları, işgücü piyasalarındaki ayrımcı ve göçmenleri dışlayıcı 

nitelikteki uygulamalar, istihdam olanaklarında yaşanan ayrımcı uygulamalar, düşük 

                                                   
207Zeynep Songülen İnanç-Selvet Çetin, Avrupa’nın Kendine Dönen Silahı: Dışlayıcılık ve 

Ayrımcılık, Stratejik Düşünce Enstitüsü, Aralık 2011, s. 17. 
208European Commission Against Racism and Intolerance, Annual Report On ECRI’s Activities, 

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/activities/Annual_Reports/Annual%20report%202011.pdf , 

s. 7.  
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ücretler altında çalışma mecburiyeti, kötü çalışma koşulları, nitelikli sosyal 

korumadan yoksunluk, göçmen işçilerin örgütlenmeleri önündeki engeller, etnik 

ayrımcılık ve yabancı düşmanlığının yol açtığı dışlanmalar karşımıza çıkmaktadır. 

Tüm bu olumsuz faktörler, başka bir ülkede istihdam fırsatı elde etmek ve yoksulluk 

ve yoksunluktan kurtulma arzusu taşıyarak göç eden göçmen işçilerin, göçün 

faydalarından yeterince yararlanamama durumu ile karşı karşıya kalmalarına neden 

olmaktadır. Ayrıca göçmenleri koruyucu politikaların uygulamaya geçişi, yabancı 

işgücü göçünün hızına oranla oldukça geç seyretmektedir ve bu da sorunların 

ötelenmesine neden olmaktadır. 

İşsizlik oranları ve iş güvencesi genellikle yerli ve göçmen işçiler arasındaki 

farklılaşmayı yansıtmaktadır. İşsizlik ve iş güvencesi konusunda bazı farklılıklar 

göçmenlerin göç statüsü, vasıflılık durumu ya da işin doğası ve istihdam sektörü gibi 

faktörlerle açıklanırken, bir kısım farklılıklar ise ayrımcı tutumlara 

dayandırılmaktadır. 2007 yılında yapılmış olan Eurofund istihdam ve çalışma 

koşulları anketine göre birçok ülkede göçmen işçilerin yerli işçilere oranla daha fazla 

işsizlik ile karşı karşıya kaldıkları, istihdam edilen göçmen işçilerin ise ayrımcı ve yer 

yer ırkçı eğilimlere maruz kaldıkları tespit edilmiştir. Özellikle daha yüksek niteliğe 

sahip olan işçilerden, düşük vasıf gerektiren işçileri yapmaları beklenmiştir. Ayrıca 

göçmen işçiler, dikkate değer ölçüde iş güvenliğinden yoksun ve çalışma koşulları 

bakımından iyi olmayan sektörlerde çalışmaktadırlar. Bütün olarak bakıldığında da 

kadınlar ve gençlerin en fazla kırılganlığa sahip dezavantajlı gruplar içerisinde 

bulunduğu söylenebilir.
209

 

Ayrımcılığın uygulanmış olduğu bir diğer alan ise ücret düzeyleri ve ücretlerin 

ödenmesinde yaşanmaktadır. Göçmen işçilerin istihdam ve çalışma koşulları ile ilgili 

yapılan Eurofound anketi, İrlanda, İsveç ve Britanya dahil olmak üzere birçok ülkede 

göçmenlerin statülerinin ücretler üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olduğunu ortaya 

koymaktadır. Aynı zamanda Avusturya, Güney Kıbrıs, Almanya, Polonya ve Portekiz 

gibi ülkelerde, düşük vasıflı işlerde önemli ücret farklılıkları yaşanmakta ve 

göçmenlere yönelik ayrımcı ücret politikaları izlenmektedir. Yine aynı ankete göre, 

                                                   
209ILO, International Labour Migration A Rights-Based Approach, Geneva. ILO Publications, 

2010, s. 72. 
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cinsiyet farklılıkları da ücretlerde önemli bir rol oynamaktadır. Özellikle 

Yunanistan’da kadın göçmen işçiler genellikle temizlik ve evde bakım hizmetlerinde 

çalışmakta ve bu işleri oldukça düşük ücretler karşılığında yapmaktadırlar. Düşük 

ücret ödemelerine ek olarak, kimi zaman işverenler göçmen işçilere ücretlerini tam 

olarak ödememekte, fazla mesai ücretlerinin ödemesini yapmamakta, bu ödemeleri 

çoğunlukla geciktirmekte ve hatta kimi zaman tamamıyla ücret ödemeyi 

reddetmektedirler.
210

 

Göçmenlerin göç ve çalışma statüleri ayrımcılığa sebep olan bir diğer etkendir. 

Göçmenlerin çalışma statüleri, daimi çalışan ve vatandaşlık hakkına sahip olabilmiş 

göçmenler, düzenli statüye sahip olan fakat sözleşmeleri bittikten sonra ülkeyi terk 

etme mecburiyetinde olan geçici olarak çalışan göçmenler ve düzensiz statüye sahip 

ve sınır dışı edilmeyi göze almış, daha ziyade ülkeye kaçak yollardan giren göçmenler 

şeklinde üç kategoride sınıflandırılmaktadır. Beklenildiği gibi ilk kategoride olan 

göçmenler, geçici çalışanlara göre daha iyi çalışma koşullarına sahiptirler. Kadınlar 

her üç kategoride de erkeklere oranla daha savunmasızdırlar. Göçmen işçinin göç 

statüsü zayıfladıkça, işgücü piyasalarında karşısına çıkan engeller, elverişsiz çalışma 

koşulları ve kötü muamele artmaktadır.
211

 

Örgütlenme ve sendika kurma hakkı günümüz çalışma dünyasının en temel 

haklarındandır ancak göçmen işçiler çoğunlukla bu haktan da mahrumdurlar. Bu hak 

en az yerli işçilerin sahip olduğu hak kadar önemlidir. Bir sendikada temsil edilmek 

ve ortak sese sahip olmak, genellikle göçmen işçilerin haklarının korunması ve 

çalışma koşullarının iyileştirilmesinde yardımcıdır. Bu yardım sadece daimi statüde 

çalışan göçmen işçiler için değil, aynı zaman sözleşmeli ya da düzensiz çalışma 

koşullarına sahip göçmen işçiler için de temin edilmelidir. Örgütlenme ve sendikaya 

üye olmak hakkı, işçilerin haklarını savunmaları noktasında son derece önem 

taşımakta ve kayıtiçi ve kayıtdışı sektörlerde, adil olmayan rekabet koşulları 

karşısında da gerek işverenler, gerekse işçiler için önem arz etmektedir.
212

 

                                                   
210ILO 2010, a.g.e., s. 75. 
211ILO 2010, a.g.e., s. 77. 
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Göçmen işçilerin işgücü piyasalarında ayrımcılığa maruz kaldığı bir diğer alan ise işe 

alım süreçlerindeki yabancı düşmanı uygulamalardır. Genellikle göçmenler göç 

ettikleri ülkede dil bilgisi yetersizliği ya da benzer niteliklerden yoksun oldukları 

gerekçesiyle işgücü piyasalarına girişte zorluklarla karşılaşmaktadırlar. Bununla 

birlikte bazı uygulamalar dışlayıcı pratiklerin sadece vasıf ile ilgili olmadığını ve 

olayın arka planında yabancı düşmanlığından kaynaklı nedenlerin olduğunu 

göstermektedir. Bu tür uygulamalar özellikle ülkenin politik ve hukuki yapısal 

özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Ülkeler politik ve hukuki düzenlemeler 

konusunda bağımsız olmalarına rağmen kimi düzenlemelerini gereksiz ölçüde 

kısıtlayıcı nitelikte gerçekleştirmektedirler. Bu tür uygulamaların devam edişi 

göçmenleri toplumun genelinden izole etmekte ve başta göçmen işsizliğinin artışı 

olmak üzere, etnik düzeyde gettolaşma, düşük eğitim seviyeleri, elverişsiz sosyal 

koşullarda yaşama gibi birçok sosyal soruna neden olmaktadır. ILO’nun Fransa, 

Almanya, Belçika, İtalya, Hollanda, İspanya, İsveç gibi Batı Avrupa ülkelerinde 

yapmış olduğu ayrımcılığı ölçen “durum testi” ve “uygulama testi” sonuçları 

işverenlerin işçi alımlarında ayrımcı politikalar izlediklerine işaret etmiştir. Aynı 

metotlar ile Danimarka ve İsviçre’de de benzer işaretlere rastlanmıştır. Aynı niteliğe 

sahip, fakat farklı etnik köken ya da vatandaşlığa sahip iki grup işçinin aynı pozisyona 

başvurduğu bu testte adaylar, işverenlerin işe alma kararlarını etkileyebilecek diğer 

olası değişkenleri ortadan kaldırmak için başvuru sürecinde benzer şekilde 

davranacak biçimde eğitilmişlerdir. Bu şekilde iki aday grubu arasındaki algılanabilir 

farklar sadece isimler ve fiziksel görünümler üzerinde şekillenmiştir. Örnek olarak 

Fransa’da yapılan testte Fransa’da doğan Fransız vatandaşları ve Mağrip kökenli ya 

da Sahraaltı Afrika kökenli göçmen işçilerin kimlikleri ayırt edici tek değişken 

konumuna inmiştir. Test sonucunda istihdama erişimde göçmen kökenlilerin yüksek 

seviyede ayrımcılığa maruz kaldıkları ortaya çıkmıştır. Yerli işçilerle eşdeğer beceri, 

eğitim ve deneyime sahip genç göçmen kökenli adaylar iş arama süreçlerinde olumlu 

tepki alabilmek için 4-5 kez daha fazla uygulamaya tabi tutulmuşlardır. (ilk aşamada 

mülakata davet ve son aşamada görüşmeden sonra randevu biçiminde) Ayrımcılık 

oranları hizmetler sektöründe diğer sektörlere oranla daha yüksek, küçük ve orta 

büyüklü işletmelerde de büyük işletmelere oranla daha yüksek oranda yaşandığı tespit 

edilmiştir. Ayrımcı pratikler üç aşamada gözükmektedir. İlk ve en yaygın formu, 
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göçmen işçi ve işveren arasındaki ilk temasta gerçekleşmiştir. Bu aşamada iki aday 

grubu arasındaki farklar sadece isim ve etnik kökenden ibarettir. İşverenler 

göçmenlere ait sicil bilgilerini gördüklerinden genellikle pozisyonların 

doldurulduğunu ya da başka bir adayın işe alındığını söylemekten çekinmemişler, 

yerli adayların sicillerine göre ise iş mülakatlarına çağrı yaparak doğrudan ayrımcılığa 

imza atmışlardır. Bazı durumlarda ise işverenler göçmen işçiler ile çalışmayı 

istemediklerini belirterek açıkça ayrımcılık yaptıklarını belirtmişlerdir. ILO 

araştırması Fransa’da işe alım süreçlerindeki her on vakadan dokuzunun bu çerçevede 

geliştiğini ortaya koymuştur.
213

 

3.3.   Aşırı Sağ Partilerin İdeoloji-Söylem ve Politikaları 

Son yirmi yıldır Avrupa siyaset sahnesinde aşırı sağ ve popülist partiler çeşitli 

ülkelerde oldukça görünür duruma gelmişler ve seçimlerde önemli başarılar elde 

etmişlerdir. Bu partiler sadece ulusal parlamentolarda değil, aynı zamanda Avrupa 

Parlamentosunda da temsil edilme hakkı elde etmektedirler. Avusturya, İtalya ve 

Danimarka gibi bazı ülkelerde ise aşırı sağ ve popülist partiler koalisyon ortağı 

olabilecek kadar güçlüdürler. Aşırı sağ partilerin birçoğu başta sosyal eşitlikçi düzen 

ve insan hakları olmak üzere bir takım demokratik değerlere muhaliflerdir ve 

ideolojik olarak bu kavram ve değerlerle mücadele ederler. Popülist eylem ve 

söylemler mücadelenin ana eksenini oluşturmakla birlikte Almanya gibi Nazi 

geleneğinin sürmüş olduğu ülkelerde, çeşitli sosyal gruplar ve neo-nazi örgütlerinin 

faaliyetleriyle aşırı sağ, yer yer terör eylemleri ve ırkçı cinayetler biçiminde kendisini 

göstermektedir. 

Aşırı sağın 1980’den günümüze yükselişe geçmesi genellikle Avrupa’da yaşanan 

politik ve sosyoekonomik değişimler ile ilgilidir. Sosyoekonomik ve politik şartlar 

bu partilerin yükselişe geçmesindeki en önemli açıklayıcı nedenler olarak 

gösterilmektedir. Arno Klönne “modernleşme mağdurları” teziyle, post-endüstriyel 

dönüşümler sonucu “kaybedenlerin” radikal sağ partilere yöneldiğini iddia etmiştir. 

Özellikle 1980’den günümüze artan işsizlik meselesi, seçmenlerin hoşnutsuzluklarını 

dile getirmelerine sebep olmuştur ve Avrupa halkları merkezdeki siyasal partilere 
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tepki niteliğinde, genellikle daha önce denenmemiş sağ ve sol yelpazedeki yeni 

partilere oy verme eğilimi içerisine girmişlerdir.
214

 Bununla birlikte 1980 ve 1990’lı 

yıllarda radikal sağ partiler her ülkede başarı sağlayamamışken özellikle günümüz 

kriz koşullarının etkisiyle sosyal demokrasinin beşiği olarak nitelendirilen refah 

seviyesi yüksek kuzey ülkelerinde dahi önemli seçim başarıları elde edecek oy 

oranlarına ulaşmışlardır. 

Aşırı sağ partiler farklı tarihsel, toplumsal ve siyasal bağlama göre pek çok açıdan 

farklılık gösterse de bazı noktalarda benzer özellikler sergilemektedirler. Genelde 

etnik ve dini temaları ön plana çıkaran aşırı sağ partiler bu kavramları popülist bir 

söylemle birleştirmişlerdir. Zamanla seçim sonuçlarında ciddi başarılar elde eden 

aşırı sağ partiler, oy oranlarında belirgin artışlar sağlamış, birçok ülkede siyasal 

gündemi belirler hale gelmişlerdir. Söylem pratikleri açısından aşırı sağ ile 

özdeşleştirilmekten birçoğu kaçınmakta ve işlemez hale gelmiş, halkı temsil 

etmekten uzak siyasal sistemin “gerçek” demokratik alternatifleri olduklarını iddia 

etmektedirler. Temel amaçları ekonomik, sosyal ve siyasal yapının dönüşümünü 

gerçekleştirmek olan aşırı sağ partiler, radikal popülist söylem ve parti programlarına 

sahiptirler. Liberal demokrasilerdeki sosyal ve siyasal kurumlara karşı duyulan 

güvenin yitirilmesi sonucunda, seçmen ile parti bağının çözülmesi, siyasal temsil 

sorunu, siyasal parçalanma, kimlik sorunları gibi çizgilerle tanımlanabilecek “kriz 

siyaseti” izlemişlerdir. Bu yolla sınıf temelli siyasetten uzak bir görünüm sergileyen 

aşırı sağ partiler, “konu temelli”, toplumsal duyarlılıkları deşen ve sömüren ve bu 

duyarlılıklara doğrudan yaklaşabilen, ulus kavramını her şeyden önemli gören ve bu 

kavram dışında bir kategori tanımayan demagojik bir siyasal üslup 

kullanmaktadırlar.
215

 

Kuramsal olarak aşırı sağ partilerin tanımlanmasında, literatürde önemli tartışmalar 

yaşanmaktadır. Terminoloji açısından bakıldığında aşırı sağ kavramının 

tanımlanması konusunda siyaset bilimciler uzlaşabilmiş değillerdir. Sosyal ve siyasal 

jargonda aşırı sağ kavramı oldukça sık kullanılmasına rağmen bu kavramın açık, 
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anlaşılır ve net bir tanımı bulunmamaktadır.
216

 Başlangıçta siyasal partiler üzerinden 

incelenmeye çalışılan aşırı sağ kavramı, zamanla küçük siyasal oluşumlar, yasadışı 

şiddet grupları ve bu gruplar ile siyasal partiler arasındaki bağı inceleyen çalışmalarla 

açıklanmaya çalışılmıştır.
217

 Ivaldi ve Hainsworth gibi kimi araştırmacılar bu 

partilerin ve siyasal hareketlerin ortak ideolojik ve söylemsel düzeyde temel 

karakteristikleri olduklarını iddia etmekteyken, bazı araştırmacılar ise, ulusal 

özellikler ve koşulların her bir parti için belirleyici olduğunu söylemektedir.
218

 Ignazi 

ve Fennema gibi araştırmacılar bu partileri faşist geleneğin devamı olarak niteleyerek 

sistem karşıtı partiler olarak tanımlayarak bu partilerin faşist gelenek ile aralarında 

bağ olduklarını ifade etmişlerdir. Minkenberg ve Cheles gibi araştırmacılar ise bu tür 

partileri “yeni sağ radikalizm” ve “aşırı sağ” partiler olarak tanımlamış ve faşist 

gelenek ile bir bağlarının bulunmadığına işaret etmişler ve bu partileri karmaşık bir 

biçimde sağcı, liberal ve popülist partiler olarak nitelemişlerdir.
219

  

Kavramsal tanım üzerinde anlaşmazlığa ve çeşitli sınıflandırmalara rağmen, birçok 

yazar aşırı sağ partilerin temel karakteristik özelliklerinin bulunduğu konusunda 

hemfikirdir. Swank ve Betz somut olarak aşırı sağ partilerin yabancı düşmanı ve 

rahatsız edici boyutta serbest piyasa ekonomisi savunuculuğu yaptıklarını ifade 

etmişlerdir. Aşırı sağ partiler, göçmen karşıtlığı ve göçmen karşıtı tutum alma, göç 

kontrollerinin arttırılması, işsiz olan göçmenlerin geri gönderilmesi, istihdam ve 

sosyal refahtan sadece ülke vatandaşlarının yararlanması konusunda, “refah 

şovenizmi” olarak adlandırılabilecek tutum ve politikalar önermektedirler. Erken 

dönem faşist partilerin aksine, birçok siyasal parti, anayasal düzen ve seçim 

sistemleri içerisinde meşru yollardan siyaset yapmaya çalışmakta ve ironik bir 

biçimde, “aşırı sağ” ile aralarında bağ olduğu iddiasını reddetmektedir. Mevcut 

siyasal yapının yıkılması amacını taşımamalarına rağmen, var olan siyasal düzenin 

değiştirilmesi gerektiği konusunda birçok siyasal parti hem fikirdirler. Aşırı sağ 

partiler kendilerini parti sistemi içerisinde “dışarıdakiler” olarak görmekte ve bu 

                                                   
216Cas Mudde, The Ideology of the Extreme Right, New York. Manchester University Press, 2000, 

s. 1. 
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nedenle kokuşmuş olarak adlandırdıkları ana akım partilerden ayrıldıklarını iddia 

etmektedirler.
220

 

Aşırı sağ partiler mevcut sosyal sorunların savunucusu olarak söylem ve politika 

üretmekte ve genellikle “bölüşüm ve erişim krizinin” sonucu olarak yükselişe 

geçmektedir. Aşırı sağ hareketler ve sağ popülizmin farklı ülkelerdeki analizlerinde, 

bu partilerin mevcut sosyal süreçler içerisinde “kaybeden” taraflara hitap ettiği 

gözlemlenmiştir. Bu tür partilerin hedef grupları başta işgücü, gelir, prestij, eğitim 

gibi ekonomik ve sosyal değişimler sonucu kendisini tehdit altında hisseden gruplar 

tarafından oluşmaktadır. Batı Avrupa ülkelerinde genel profil bu yüzden genellikle 

alt ve alt orta sınıflardan oluşmaktadır. Doğu Avrupa’da ise geniş bir orta sınıfın aşırı 

sağ partilerin hedef grubu olduğunu söylemek yanlış olmaz. Sonuç olarak Avrupa 

toplumları içerisine nüfusu sadece küçük bir kısmı artan küreselleşme ve 

liberalleşmeden kazanım sağlamakta, geniş bir kitle ise ekonomik ve teknolojik 

kazanımlar açısından kendisini “yasaklanmış” hissetmektedir.
221

 Aşırı sağ partiler ve 

sağ popülist hareketler bu süreç içerisinde kendilerini “kaybedenlerin” temsilcisi 

olarak nitelendirmekte ve kitlelerin temsilcisi olduklarını iddia etmektedirler.  

Çok uzun bir süre olmamasına rağmen, günümüzde ekonomik olarak genellikle 

neoliberal ekonomi politikalarını benimsemiş olan aşırı sağ partiler, serbest piyasa ve 

orta boy girişimciliğin savunuculuğunu yapmakta, sosyal politikaların ise ulusal ve 

sosyal bir boyutta sunulmasını ve refah devletinin nimetlerinden sadece etnik kökene 

bağlı yurttaşların faydalanmalarını savunmaktadırlar. Kuzey Avrupa’daki ülkeler 

dışında refah devleti savunuculuğu bu şekilde gelişmekte, sosyal adaletin yüksek 

olduğu kuzey Avrupa ülkelerinde ise aşırı sağ partiler refah devletine şiddetle karşı 

çıkmaktadırlar.
222

 

Göç ve yabancı düşmanlığı aşırı sağ partilerin ana tanımlayıcı özelliklerinden en 

önemlisidir. Bu açıdan pek çok Avrupa ülkesinde aşırı sağın söylemleri göç karşıtlığı 

ve yabancı korkusu üzerinden şekillenmektedir. Ulusal popülizm olarak adlandırılan 
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ve toplum içerisinde bir ya da birden fazla günah keçisi figürü yaratan bu 

söylemlerde, genellikle toplumun uğramış olduğu hastalığın nedeni olarak göç ve 

göçmenler sayılmaktadır. Klasik faşizm döneminde genellikle Yahudi ve komünist 

kimlikleri günah keçisi olarak görülürken, günümüzde aşırı sağ göçü, tüm 

“hastalıkların” nedeni olarak görmektedir.
223

 

Ulusal popülizm ve yabancı düşmanlığı arasındaki bağ bir dizi elverişli koşulun 

oluşumu sayesinde ortaya çıkmıştır. Küresel işsizlik koşullarını hızlandıran ve 

70’lerin sonunda artan göç hareketleri 80’li ve 90’lı yıllarda yabancı düşmanı 

söylemlerin ortaya çıkması için elverişli bir iklim hazırlamıştır. Gerek günümüz kriz 

koşulları, gerekse de geçmiş ekonomik durgunluk dönemlerinde kıt kaynakların yerli 

ve yabancı işçiler arasında işbirliğinden ziyade rekabete dönüşmesi, sosyal refah 

devletinin tasfiyesi, solun içine girmiş olduğu kriz, siyasal alanda bir boşluk 

meydana getirmiştir. Böylece geleneksel yabancı düşmanı söyleminin ana malzemesi 

olan komünizm, yerini seçimlerde çok daha karlı bir söyleme, yabancı düşmanlığı ve 

göç karşıtlığına bırakmıştır. Bu anlamda göçmenler fakir oldukları için, aşırı sağ 

tarafından 21. yüzyıl Avrupa’sının yeni düşmanı olarak nitelendirilmektedirler. Daha 

iyi bir yaşam için bireysel hak arama süreçlerini olumsuzlayan aşırı sağa göre 

göçmenler, küçülen refah devleti içerisinde, Avrupa halklarının refahını çalan 

“parazitler” olarak görülmektedirler. Aşırı sağcı popülizm, “işgücü piyasalarını işgal 

eden yabancılar söylemiyle”, yabancıları istismar ederek, yabancı işgaline karşı 

ulusal bütünlüğü yücelten korku siyaseti gütmektedirler. Böylece kendilerini, “ülke 

vatandaşlarının” siyaset sahnesindeki tek temsilcileri olarak tanımlayıp, diğer 

partileri ise göçmenleri koruyan partiler olarak nitelemişlerdir.
224

 

Fransa, Avusturya ve Almanya’da çeşitli aşırı sağ parti temsilcileri ve strateji 

uzmanları ile görüşen Givens, bu partilerin işsizlik meselesini en önemli toplumsal 

sorun olarak gördüklerini ifade etmiştir. Görüşme yapılan temsilciler, Fransa’nın bazı 

noktalarında kesişen işsizlik meselesi ve fazla sayıda göçmenin varlığının, Front 

National’a olan desteğin artışının en önemli nedeni olduğunu ifade etmişlerdir. Yine 

başka bir parti temsilcisi ise, işsizlik oranları yüksek olmasaydı, göç konusunun çok 
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fazla gündeme gelmeyeceğini ifade etmiştir. İşsizlik konusu partilerin seçim 

stratejilerini belirlemesi yönünden önemli bir rol oynamaktadır.
225

 

Yabancıların varlığı aşırı sağa oy verilmesinin bir başka nedeni olarak görülmektedir. 

Aşırı sağın yabancı düşmanı söylemi, kültürel homojenliğin tehdit altında olduğunu 

düşünen ve yabancı işçilerin işlerini ve ücretlerini tehdit ettiğini düşünen insanların 

ilgisini çekmektedir. İşsizlik ve göçmenler arasında doğrudan bir bağ 

bulunmamasına rağmen, seçmenler böyle bir ilişkinin var olduğuna dair algılar 

geliştirmişlerdir. Özellikle yüksek işsizlik koşullarında, inşaat sektörü gibi, 

göçmenlerin oldukça fazla istihdam edildiği sektörlerde böyle bir algı 

oluşmaktadır.
226

 

İşsizlik ve göçmenler arasında bağ kuran partiler sadece aşırı sağ partiler değillerdir. 

Fransa’da geçmişte Chirac ve günümüzde Sarkozy göçmenler ve işsizlik arasında 

doğrudan bağ kurmuş ve “1 milyon işsiz ve 1 milyon göçmen” söylemiyle 

“Fransa’nın işsizlik problemi ile yüzleşmesi gerektiğini” ifade etmişlerdir. Fransa’da 

ilginç bir biçimde komünist parti göç meselesini seçim kampanyasında kullanmıştır. 

Komünist bir parti lideri seçim kampanyasında göçmenlerin bulunduğu bir barınağa 

dozer sürerek aşırı sağ partilere taş çıkaracak bir uygulamayı hayata geçirmiştir.  

Minkenberg Alman sağ liderlerinden Helmut Kohl’un şansölye seçildikten sonraki 

ilk konuşmasında göç politikasıyla (Auslanderpolitik) ve göçmen sorunuyla 

ilgileneceğini belirtmiştir. Yine Avusturya Sosyal Demokrat liderlerinden Şansölye 

Klima 1997 yılında iktidara geldiğinde, göçmenlerin ülkeye girişlerine oldukça karşı 

olan Karl Schlögl’ü İç işleri bakanlığına getirmiş ve bakanlığı süresinde Schlögl, 

göçmenlerin ülkeye girişlerine karşı oldukça katı bir tutum takınmıştır. Sosyal 

Demokrat partinin bazı üyeleri hükümeti Haider’in önermiş olduğu politikaları 

izlemekle suçlamıştır. Irkçı partilerin göçmen azınlıklara karşı önyargıları kışkırtarak 

toplumsal bütünlüğü zedeledikleri çeşitli ülke örnekleri bulunmaktadır. Göçmenlerin 

iş bulamaması durumunda aile yardımlarının kesilmesini öneren Avusturya İçişleri 

Bakanı Maria Fekter’in yanı sıra Avusturya’nın Geleceği İçin Birlik Partisi Genel 

Sekreteri de “Çalışmayanı sınır dışı edelim” teklifiyle yabancılara karşı sert 
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önlemlerin alınmasını istemiş ve bu konuda hükümete destek vermiştir. Hollanda ve 

Belçika’da da yükselen milliyetçi dalga sağ popülizmi araçsallaştırarak tırmanışa 

geçmiştir. Belçika’da yabancı düşmanlığının yükselişi sadece Müslüman 

göçmenlerle sınırlı kalmamakta, Vlaams Bloğu tarafından temsil edilen aşırı sağ, 

Flamanlar ve diğer etnik unsurlar arasındaki etnik farklılıkları ön plana çıkararak ve 

bu farklılıklar üzerinden politika izleyerek ülkenin bölünmesini savunmaktadır. 

Hollanda’da ise ırkçılık ve yabancı düşmanlığının en önemli sembol isimlerinden biri 

olan Gaert Wilders, yabancı düşmanlığı üzerinden oylarını artırmaya devam 

etmektedir. Fransa’da yakın zamana kadar aşırı sağcı eğilimler genel olarak Le Pen 

önderliğindeki Ulusal Cephe tarafından yürütülmekteyse de, küresel ekonomik kriz 

sonrasında Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy de bu yarışa dâhil olmuştur. Sarkozy 

uzun yıllardır Fransa’da yaşayan Romanlara yönelik dışlayıcı bir nefret söylemi 

içerisine girmiş ve Romanları, geldikleri ülkelere zorla sınır dışı etme uygulamasına 

başlamıştır.
227

 Böylelikle Fransa’da, yıllar sonra ilk kez geri gönderme politikası 

uygulama alanı bulmuştur. Fransa, aynı zamanda Müslüman göçmenlerin varlığından 

da rahatsız olan en önemli AB üyesi konumundadır. Fransa ve Almanya’da, son 

yıllarda yürürlüğe giren yeni göç yasalarının, aile birleşmelerini önlemeye yönelik 

maddeler içermesi ve bu maddelerin içeriğindeki ırkçı unsurlar, sosyokültürel 

entegrasyon önündeki önemli bir engel olarak göze çarpmaktadır. Her ne kadar aile 

birleşmesi uygulamasıyla ülkeye gelecek göçmenlerin ayrımcı yaptırımlarla 

karşılaşmaları yeni bir durum olmasa da, Almanya tarafından ülkeye kabul edilecek 

kişilerin Almanca bilmeleri gibi yeni şartlar ortaya çıkmıştır. Fransa’daki 

uygulamada ise aile birleşmesi sürecinde hem Fransızca bilinmesi hem de çocuklara 

DNA testi yapılması gibi uygulamalar öngörülmektedir. Göçmenlere yönelik böylesi 

ırkçı, ayrımcı tutum, davranış ve politikalar, toplumdaki karşılıklı güven duygusuna 

darbe vurmakta ve halkların bir arada sürecini sekteye uğratmaktadır. Bu tür 

yaklaşımlar, geçmişten günümüze uygulanmaya çalışılan sosyoekonomik 

entegrasyon politikalarından beklenen sosyal faydayı da son derece olumsuz biçimde 

etkilemektedir.
228
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Göç konusu zaman zaman gündeme gelen ve işsizlikle arasında bağ kurulan ilk 

kavram olsa da, ana akım partilerin işsizlik ve göç konusunda aşırı sağ partilere 

oranla bu konudan daha az kazançlı çıktıkları görülmüştür. Siyasal partilerin işsizlik 

konusuna çözüm üretmekte zorlanmaları, yapısal değişimler ve kısıtlamalar, Avrupa 

para sistemine geçişte yaşanan sorunlar gibi Avrupa Birliği ile doğrudan alakalı 

politikalar,  partilerin başta işgücü piyasaları olmak üzere ekonomi politikalarındaki 

manevra alanlarını kısıtlamaktadır. Aşırı sağ partilerin muhalefet partisi konumunda 

olmalarından dolayı, ana akım partilere yönelik eleştirel bir söylem içerisine 

girmeleri ve işsizlik sorunundan kendilerine fayda sağlamaları ve bunu göçe 

bağlamaları daha kolaydır.
229

 

Avrupa halkları iş güvencesinin ve kültürel homojenliğin tehdit altında olduğunu ve 

buna uluslararası göçün neden olduğunu düşünmektedirler ve merkez partilerin göçü 

kontrol etme ya da sınırlama gibi bir düşüncelerinin olmadığı yönünde algı 

geliştirmişlerdir. İşsizlik ve göç arasında bir bağ kurulmakta ve ekonomik problemler 

ve ekonomik belirsizlikler göçmenlerin “günah keçisi” ilan edilmesine sebep 

olmaktadır. İşsizlik konusunda seçmenler, merkezdeki partilere olan güvensizlik 

nedeniyle protesto niteliği taşıyan davranışlar sergileyebilmekte ve aşırı sağa oy 

verebilmektedirler. Göçmenler konusunda ise yabancı düşmanı ve ırkçı davranışlar 

sergilenmekte ve ne kadar işsiz, o kadar göçmen tarzı söylemler ortaya 

çıkmaktadır.
230

 

Irkçılık ve yabancı düşmanlığının sosyal çatışmaya zemin hazırlayan toplumsal 

boyutları, en az ayrımcı siyasal boyut kadar önemlidir. Bu noktada hükümetlerin 

ırkçılık ve yabancı düşmanlığı konusunda atacakları adımların ve yürürlüğe konması 

beklenen ekonomik ve siyasal politikaların toplum içerisindeki güvensizlik ortamını 

azaltıcı nitelikte olması gerekmektedir. Irkçılık ve yabancı düşmanlığının önlenmesi 

noktasında atılacak adımlarda başta eğitim kurumları ve medya olmak üzere tüm 

sivil toplum örgütlerinin desteğinin alınması gerekmektedir. Küresel ekonomik krizin 

                                                   
229Givens, a.g.e., s. 76. 
230İşsizlik Irkçılık arasında doğrudan bağ olduğunu iddia eden ampirik çalışmalar için bkz. Duane 

Swand&Hans Georg Betz, “Globalization, Welfare State And Right-Wing Popülism in Western 

Europe” Socio Economic Review, Vol.1, No:2, 2003, s, 215-245., Michael S. Lewis-Beck, 

“Economic Models of Voting”, The Oxford Handbook Of Political Behaviour, Ed. Hans Dieter 

Klingemann, Russel J. Dalton, New York. Oxford University Press, 2007. 518-538. 
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yıkıcı etkileri başta Yunanistan olmak üzere, İspanya, İtalya ve Portekiz gibi 

ülkelerdeki halk kitlelerinin yoğun tepkisini çekmekte, bu süreçte Avrupa Birliği 

ülkeleri ise krizin maliyetine ortak olma noktasında gönülsüz davranmaktadır. 

Yaşanan bu gelişmeler, temel hedefi ekonomik bütünleşme olan AB’nin geleceği 

açısından da önemli soru işaretlerinin doğmasına sebep olmaktadır. Ekonomik ve 

finansal sorunlar arttıkça toplumdaki gergin hava artmakta ve bu süreçte yabancıya 

yönelik yanlış algılamalar baş göstermektedir. Bu sebeple ırkçılık ve yabancı 

düşmanlığı konusunda atılacak adamlarda mutlaka sosyal ve ekonomik dengeler 

gözetilmek zorundadır.
231

 

3.4.  Avrupa’da Aşırı Sağın Yükselişinin Ülke Örnekleri 

Avrupa’da aşırı sağın yükselişe geçme eğilimi, çeşitli ülkelerdeki seçim sonuçları 

incelenerek, rakamlarla somutlaştırılabilmektedir. 2000’li yıllardan günümüze, başta 

Fransa ve Avusturya olmak üzere, Finlandiya, Hollanda, Belçika, Macaristan, İsveç 

ve Norveç gibi ülkelerde son yıllarda göze çarpan bir biçimde aşırı sağ partiler 

güçlenmiştir. Ancak, bu yükselişte söz konusu olan, siyasette çoğu zaman marjinal 

kaldığı düşünülen bu partilerin oy oranlarındaki artış değil, popülist öğelerin genel 

siyasi kültüre nüfuz ederek geniş bir tabana yayılmasıdır. Bu sebeple seçim 

sonuçlarını ve aşırı sağın yükseliş eğilimini, sadece rakamlara bağlı bir artış olarak 

okumak eksik ve yanlış olacaktır. Aşırı sağ partilerin oy oranlarındaki artışın genel 

siyasi tercihler ve stratejileri nasıl yönlendirmiş olduğu ve geleceğe dönük olarak 

ulus devlet içerisindeki karar alma mekanizmalarını nasıl yönlendireceği, ya da tam 

tersine genel siyasi eğilimin aşırı sağcı tabanı nasıl etkilediği oldukça önemlidir.
232

 

Avrupa’daki aşırı sağ parti ve örgütler, 1980’li yıllardan itibaren ekonomik ve sosyal 

dönüşümlere bağlı olarak yükseliş eğilimi sergilemiştir. Özellikle Soğuk Savaş’ın 

sona ermesi ve Doğu Bloku’nun dağılmasından sonra artan göçmen ve mülteci akını, 

aşırı sağ hareketlerin yükseliş hızını arttırmıştır. Göçmen ve mültecilerin geçiş yolu 

üzerinde bulunan Avusturya’da 2000’li yılların hemen başında, aşırı sağcı Avusturya 

Özgürlükçü Partisi’nin (FPÖ) koalisyon ortağı olmasıyla aşırı sağ ilk defa bu kadar 

                                                   
231İnanç-Çetin, a.g.e., s. 20. 
232Fatma Yılmaz Elmas-Mehmet Kutlay, Avrupa’yı Bekleyen Tehlike: Aşırı Sağın Yükselişi-

USAK Analiz, No:11 Ankara. USAK Yayınları, Temmuz 2011, s. 5. 
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görünür hale gelmiştir. Jörg Haider’in başkanı olduğu aşırı sağ parti FPÖ’nün 

koalisyon ortağı olması, hem Avrupa hem de dünya genelinde tepkiyle karşılanmıştı. 

Özellikle Avrupa Birliği içerisinden sert tepkiler yöneltilmiş, Haider’in ortaklıktan 

çekilmesi yönünde baskı yapılmış ve Avusturya siyasal arenada yalnız bırakılmıştı. 

1990’lı yıllarda marjinal bir destek bulan aşırı sağ partiler 2000’li yıllarla birlikte 

giderek merkeze kaymış ve sistem karşıtı olmayan söylemleri benimsemiştir. 

Avrupa’daki merkez sağ partilerin zamanla aşırı sağın gündemini takip eder hale 

geldikleri bir gerçektir. Günümüz koşullarında ise gelinen nokta itibariyle 

Avrupa’nın böyle bir gelişmeye aynı tepkiyi vermeyeceği açıktır. Zira aşırı sağ 

hareketler gittikçe merkeze kaymakta, oylarını ciddi oranlarda yükselterek ulusal ve 

yerel parlamentolarda temsil olanağı bulmakta ve kimi ülkelerde de siyasal iktidara 

ortak olmaktadır.
233

 

Avrupa’da aşırı sağın yükselişini tek bir nedene bağlamak doğru değildir. 1980’li 

yıllarda yükselişe geçmiş olan ve Avrupa’da “aşırı sağın yükselişinin üçüncü 

dalgası”
234

 olarak nitelendirilen bu süreçte ekonomik, sosyal ve toplumsal alanda 

yaşanan pek çok dönüşüm ve bunların sonuçlarının aşırı sağın tercih edilmesinde 

etkili olmuştur. 1970’li yıllarda yaşanan ekonomik kriz sonrasında Avrupa ülkeleri, 

1980’li yıllardan itibaren neoliberal ekonomi politikalarını uygulamayı 

sürdürmektedir. Uygulanan bu politikaların sosyal refah devleti olgusunu sarstığı da 

bilinen bir gerçektir. Ekonomik sorunların artan boyutu ve sosyal güvenlik 

harcamalarında yaşanan azalma, Avrupa halklarının yaşamlarını doğrudan 

etkilemiştir. Neoliberal çağın getirdiği güvensizlik ve devlet korumasından 

yoksunluk şeklinde ortaya çıkan söz konusu uygulamaların ulusal politikalar 

açısından, içe kapanma süreçlerini teşvik ettiği söylenebilir. Böylesi bir ortamda 

göçmenler de sorun olarak algılanmış ve Avrupa’daki refah devletlerine tehdit olarak 

görülmüştür. Artan göç hareketlerine bağlı olarak, ekonomik, sosyal ve kültürel 

                                                   
233İnanç-Çetin, a.g.e., s. 28. 
234 Mudde, Zimmermann ve Von Boyme gibi pek çok düşünür aşırı sağın yükselişinin üç dönemde 

incelenebileceğini düşünmektedirler. 1945-1960 arası dönem faşist rejimlerin tasfiyesi ile birlikte 

filizlenen hareketleri içermektedir. 1960-1980 dönemi, keynezyen makroekonomik ilkelere ve refah 

devleti modeline göre yeniden yapılanan liberal kapitalist sistemin, memnun etmeyi başaramadığı 

geniş kitlelerden beslenen partilerin ortaya çıktığı dönem. Üçüncü olarak, 1980 dönüşümü ile birlikte 

post-endüstriyel toplum yapısının içerisinde doğan aşırı sağ hareketler olarak üç ayrı dönemde 

incelenebilir. Sağ Radikalizmin Üç Dalgası için bkz (Vural, 2005, s. 194-203) 
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nedenlerin bir araya gelmesiyle derinleşen bu süreçte içe kapanma eğilimleri aşırı sağ 

partilerin siyasi popülizmiyle birleşerek giderek kuvvetlenmiştir. Milliyetçilik ve 

ulusal kimlik yeniden inşa edilerek bu kavramlar üzerinden siyaset yapmak, 

dışlayıcılığın ve ayrımcılığın meşru hale gelmesi Avrupa’daki yeni eğilim haline 

gelmiştir.
235

 Bu yönüyle Avrupa’da neoliberal politikalar ve kapitalizmin finansal 

krizinin sonucu olarak, sosyal sorunlar, kitlesel işsizlik, yaygınlaşan yoksullaşma 

korkusu, küreselleşmenin getirdiği kimlik bunalımları ve partilere olan güvensizlikler 

gibi çelişkiler, sağ popülizmin yeni dönem siyasal gündemini belirlemede önemli 

faktörler olmuştur.
236

   

Siyasi partilerin seçimlerde aldıkları oylar, aşırı sağ partilerin yükseliş boyutunun 

somut yansıması olarak görülebilir. Son yıllarda Avrupa ülkelerinde aşırı sağ 

söylemler ve partiler, hızla artan bir biçimde geniş kitleler üzerinde etkili olmaktadır. 

Buradan hareketle Avrupa’nın siyasal ve sosyal yapısının aşırı sağ ve milliyetçilikten 

etkilendiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Fransa, Hollanda, Finlandiya, 

Macaristan gibi örneklerde aşırı sağcı siyasi partiler açısından hızlı bir 

merkezileşmenin; toplumsal açıdan ise aşırı sağa yoğun bir desteğin söz konusu 

olduğu görülmektedir. Fransa’nın kriz koşullarında içinden geçtiği sosyoekonomik 

dönüşüm sürecinin ve popülist siyasi ortamın Fransız seçimlerini ilginç kıldığı 

söylenebilir. Buna 2012 yılında gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimleri 

eklendiğinde ciddi bir siyasi rekabetle karşılaşılmaktadır. Söz konusu rekabetin 

boyutu 20 ve 27 Mart 2011 tarihlerinde yapılan kanton seçimlerinde ortaya çıkmıştır. 

Nisan 2012’de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda aşırı sağ parti 

lideri Marine Le Pen önderliğinde Ulusal Cephe (Front National) %18’lik oy oranına 

ulaşarak göz ardı edilemeyecek bir seçim başarısı kazanmıştır. Her ne kadar ikinci 

tura kalamamış olsa da, ikinci turda aşırı sağın oyları Fransa’nın geleceği açısından 

son derece belirleyici olmuştur. 2011 Ocak ayında Ulusal Cephe başkanlığını babası 

Jean-Marie Le Pen’den devralan Marine Le Pen’in yerel ve cumhurbaşkanlığı 

seçimlerinde bir seçim zaferi elde ettiği söylenebilir. Marine Le Pen, partinin yeni ve 

                                                   
235İnanç-Çetin, a.g.e., s. 29. 
236Murat Çakır, Neoliberalizmin Egemenlik Aracı Sağ Popülizm, Avrupa’daki Sağ Popülist Parti 

ve Hareketler, Der. Murat Çakır, (Çevrimiçi), http://www.kozmopolit.com/sagpop1.pdf, 16 Nisan 

2012. 
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değişen yüzü olarak başkan seçilmiş ve eskiye oranla, görece ılımlı ve geniş 

perspektifli bir siyaset izleyerek partinin tabanını genişletmeye öncelik vermiş ve sağ 

seçmenlerin desteğini önemli oranda kazanmıştır. Le Pen seçim kampanyası boyunca 

Ulusal Cephe’nin (FN), geleneksel olarak güvenlik ve göç meseleleriyle anıldığını 

fakat ekonomik ve sosyal alanlardan ekolojiye kadar, parti programlarının geniş bir 

yelpazede bulunduğunu sıklıkla vurgulamış ve seçmenlerden destek istemiştir. 

Avrupa Birliği’nin zayıf bir entegrasyon projesi olması ve hatta yalnızca bir işbirliği 

modeli olması, Avro’dan çıkılması, sınır kontrollerinin sıkılaştırılması ve Fransız 

ulusal kimliğinin yeniden tanımlanması gibi öncelikleri savunmaktadır. Marine Le 

Pen’in izlemiş olduğu bu tutum, aşırılık yanlısı politikaları merkeze taşıyan Avrupa 

sağının en önemli örneklerinden birini teşkil etmektedir.
237

 

Avrupa’da aşırı sağın yükselişte olduğu ülkelerden bir diğeri Macaristan’dır. 2010 

yılı Nisan ayında yapılan seçimlerde, %17 civarında oy alan aşırı sağcı Jobbik (Daha 

İyi Macaristan Hareketi), üçüncü parti olarak parlamentoya girmiştir. 

Macaristan’daki radikal milliyetçi parti olarak bilinen Jobbik, 2002 yılında 

kurulduğunda güçlü bir destekten yoksundu. 2006 yılında yapılan seçimlerde %2,2 

oy alan partinin oy oranını böylesine artırması kısa sürede halktan aldığı desteğe 

işaret etmektedir. Merkez sağda konumlanan ve Jobbik gibi Macar değerlerinin ve 

kültürünün muhafaza edilmesine öncelik veren Fidesz’in 2010 yılında iktidar olması 

ise Macaristan’daki sağ eğilimin giderek güçlendiğini göstermektedir. Roman ve 

Yahudi karşıtlığı, Hıristiyanlık övgüsü ve Macar nüfusun ayrıcalıklı kılınması gibi 

pek çok alanda Fidesz ile Jobbik’in benzer politikaları paylaşmaktadır. 

Macaristan’daki aşırı sağ parti ile merkez sağ partinin yakınlığı, aşırı sağın merkeze 

kaymasının bir başka göstergesi olarak değerlendirilebilir. Bir diğer aşırı sağ parti 

olan Macar Hakları ve Yaşamı Partisi (MIEP) de Jobbik ve iktidar partisi Fidesz ile 

yakın ilişki içerisindedir. Bu partinin söylemleri arasında Ukrayna, Romanya, 

Sırbistan ve Slovenya’da yaşayan yaklaşık 3 milyon Macar azınlığın temsilciliğini, 

açık antisemitizm ve büyük Macaristan’ın yeniden kurulması şeklindeki aşırı 

söylemler yer almaktadır.
238

 1 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe girmiş olan Macar 

                                                   
237İnanç-Çetin, a.g.e., s. 29-30 
238İnanç-Çetin, a.g.e., s. 30, Çakır, a.g.e., s. 85. 
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Anayasa’sında özellikle insan hakları konusunda önemli kısıtlamalar getirilmiş, basın 

özgürlüğü dahil olmak üzere pek çok anayasal özgürlüğin kısıtlandığı, muhalefet 

tarafından dile getirilmiştir. AB tarafından da tepkiyle karşılanan bu gelişmeler 

karşısında Macar başbakanı Victor Orban süreci, “içişlerine karışılması” şeklinde 

yorumlamış ve yeni anayasa ile Macaristan’ın komünizm sonrası dönüşümünü 

tamamladığını ifade etmiştir. Yeni anayasa ile birlikte, özellikle anayasa mahkemesi 

ve merkez bankası üzerinde hükümetin kontrol mekanizmasını arttırması, 

uluslararası kamuoyu tarafından tepkiyle karşılanmış ve Macaristan’ın diktatörlük 

yolunda ilerlediği endişesi dile getirilmiştir.
239

 

Aşırı sağın yükselişte olduğu bir diğer ülke olan Finlandiya’da Nisan 2011’de 

yapılan seçimlerde Muhafazakâr Ulusal Koalisyon %20,4; Sosyal Demokrat Parti 

%19,1; Gerçek Finler %19 ve Merkez Parti %15,8 oy almıştır. Buna göre göçmenlik, 

Avrupa bütünleşmesi, Avro gibi unsurlara karşı çıkan ve ulusalcılığı ve içe 

kapanmayı savunan Gerçek Finler, üçüncü büyük parti olarak parlamentoda temsil 

hakkı kazanmıştır. Ulusal egemenlikten taviz verilmemesini savunan parti, küresel 

krizden çıkış yolu arayan AB ülkelerine mali yardım verilmesi sürecindeki tutumu 

nedeniyle endişe yaratmıştır. Gerçek Finlerin diğer Avrupa halklarını kurtarma 

konusunda pek istekli olmamaları ve ulusala dönüşten yana olmaları yardım 

paketlerinin parlamentoda onaylanmasını tehlikeye düşürmüştür. Bu bağlamda 

Avrupa bütünleşmesine olan şüphecilik ve radikal söylemlerin Fin toplumunda artan 

biçimde destek bulmasının, aşırı sağı merkeze taşıdığı söylenebilir.  

Gerçek Finler sağ popülizmin Batı Avrupa’daki önemli temsilcilerindendir. Popülist 

sağın piyasa ideolojisini, siyasî otoritarizm ve yabancı düşmanı yaklaşımlarla 

birleştiren parti refah şovenisti bir parti olarak tanımlanmaktadır. Göç, güvenlik ve 

yolsuzluk meseleleri, partinin siyasetindeki öncelikli konular olarak 

tanımlanmaktadır. Bununla birlikte Gerçek Finleri, Avrupa’daki diğer aşırı sağ 

hareketlerden ayrı kılan nokta, milliyetçilik yönünden diğer ülkelere oranla daha 

ılımlı olmalarıdır. Seçmenlerinin önemli bir kısmı kendisini sağ seçmen olarak 

tanımlamamakla birlikte bu partiye destek vermektedir. Genellikle orta-sınıf ve iyi 

                                                   
239Edith Balazs-Zoltan Simon, “Hungary’s New Constitution Triggers First Joint Opposition 

Demonstration”, 3 Ocak 2012 (Çevrimiçi) http://www.bloomberg.com/news/2012-01-02/hungary-s-

new-constitution-triggers-first-joint-opposition-demonstration.html, 5 Haziran 2012. 
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gelire sahip seçmenler özellikle korku siyasetinin etkisiyle bu partiyi tercih 

etmişlerdir. 1980lerin sonundan itibaren yüksek iktisadi büyümeye rağmen halkın 

refahında iyileşme yaşanmamış ve çalışan yoksul bir kitle oluşmuştur. Bu da diğer 

Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Gerçek Finlere destek veren halk kitlesinin de 

“ötekilere” karşı reaksiyon göstermesine sebep olmuştur. Genellikle küreselleşme ve 

kapitalizmin yapısal dönüşümünün yol açtığı güvensizlik ortamı partinin yükselişini 

açıklayan ve sağ popülizmin başarıya ulaşmasında önemli bir açıklayıcı argüman 

olarak durmaktadır.
240

 

Aşırı sağ ve İslam karşıtı hareketlerin yükseliş içerisine girdiği bir diğer Avrupa 

ülkesi ise Hollanda’dır. 2010 yılında gerçekleşen seçimlerde Liberal Parti %20,4; 

Sosyal Demokrat İşçi Partisi %19,6; Hollanda Özgürlük Partisi %15,5; Hıristiyan 

Demokratlar ise %13,6 oranında oy almışlardır. Seçim sonuçlarının ardından 

Müslümanların ‘Fitne’ filmiyle tanıdıkları Geert Wilders’ın başkanı olduğu Özgürlük 

Partisi (Partij Voor de Vrijheid-PVV) üçüncü parti haline gelmiştir. Göçmen ve 

İslam karşıtı politikalarını sert bir zeminde savunan Wilders hakkında Müslümanlara 

hakaret ve nefret içeren söylemlerinden dolayı suç duyurusunda bulunulmuşsa da 

Hollanda makamları Wilders’ın yargılanamasına gerek olmadığına hükmetmiştir. 

Ayrıca Hollanda’daki liberal kültürün sınırlarının, gazeteci Theo Van Gogh’un Faslı 

bir Müslüman tarafından öldürülmesi ve devamında yaşanan gerilimlerle önemli 

ölçüde etkilendiği ve pek çok değerin tartışılır hale geldiği bir gerçektir. Cinayetin 

ardından toplumun Müslümanlar ve Müslüman olmayanlar diye ayrılması ve taraflar 

arasındaki gerginlik, Hollandalıların aşırı sağa ne ölçüde eğilimli olduğunu ortaya 

çıkarmıştır. Böyle bir ortamda seçim sonuçlarının da söz konusu siyasi eğilimleri ve 

ortamı yansıttığı ifade edilebilir.
241

 

PVV’nin seçim başarısında Avrupa genişlemesi ve 2000’li yılların başı ve günümüz 

kriz koşullarının önemli etkisi vardır. Küreselleşme sürecine bağlı olarak işyerlerinin 

Doğu Avrupa’ya veya Asya’ya kaydığını düşünen ve ancak zorluklar altında yeni iş 

bulabilen geniş bir kitle Avrupa Anayasa’sının veto edilmesinde önemli bir katkı 

                                                   
240Carl Mars, “The Rise Of Right Wing Popülism in Finland”, (Çevrimiçi) http://www.transform-

network.net/en/categories/article.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=1230&cHash=39692ae7950aa057

d29a81f579fb7bab, 16 Nisan 2012. 
241İnanç-Çetin, a.g.e, s. 31 

http://www.transform-network.net/en/categories/article.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=1230&cHash=39692ae7950aa057d29a81f579fb7bab
http://www.transform-network.net/en/categories/article.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=1230&cHash=39692ae7950aa057d29a81f579fb7bab
http://www.transform-network.net/en/categories/article.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=1230&cHash=39692ae7950aa057d29a81f579fb7bab
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sağlamıştır. Liberal, Hıristiyan-demokrat ya da sosyal demokrat partilerin bu 

kitlelerin sorunlarına çözüm bulamadığını iddia eden Wilders, bu kitlenin 

temsilciliğini üstlenmiş durumdadır. Siyasi kariyerinin başında liberal ekonomi 

yanlısı olan Wilders, 2010 seçimleri öncesinde söylemlerinde değişikliğe giderek, 

başta sosyal hizmetler, sağlık hizmetleri ve öğrenim hayatında çalışanların haklarının 

korunması gerektiğini savunmuştur. Kitlesel göç ve İslam karşıtlığı konularını 

birbiriyle iyi bir şekilde eklemlemeyi başaran parti güvencesiz dönemlerde artan 

yabancılar korkusunu birleştirmeyi başarmıştır.
242

 

Son olarak 6 Mayıs’ta Yunanistan’da, ülke tarihinin en derin ekonomik krizi 

eşliğinde gerçekleşen seçimlerde, aşırı sağ Altın Şafak Partisi %7 oy ve 21 vekille 

parlamentoya girmeye hak kazanmıştır. Ana siyasi partilere duyulan güvensizlik ve 

ekonomik kriz karşısında artan yoğun tepki pek çok seçmenin aşırı uçlara 

yönelmesine sebep olmuştur. Altın Şafak Partisi de tıpkı diğer aşırı sağ partiler gibi 

temel söylemini ulusalcılık ekseninde şekillendirmiş ve “Yunanistan’ı 

temizleyeceğiz” söylemiyle seçimlerde destek aramıştır. Seçimlerden önce göçmen 

karşıtı söylemler iyice artmış ve kaçak göçmen kamplarına “bölgemizin bozulmasına 

hayır” pankartları asılmıştır. Göç meselesi, güvenlik eksenine indirgenerek, 

toplumsal suçların artmasından göçmenler sorumlu tutulmuşlardır. Altın Şafak 

Partisi kriz ortamından beslenerek, özellikle yoksul kitlenin yeni umudu olmuştur. 

Şehirlerin dış mahallelerindeki yoksul kitle Altın Şafak Partisi’ne önemli ölçüde 

destek vermiştir. Altın Şafak hareketi böyle bir ortamda tüm göçmenlerden ülkeyi 

terk etmelerini istemekte, ülkeyi korumak için her türlü eylemi yapacaklarını ifade 

etmişlerdir. Tarihsel açıdan Helen kültürü mirasını sahiplenen parti, Makedonya’nın 

Yunanistan’a bağlanması gerektiğini savunmakta, Balkanlar’da Boşnak 

Müslümanlara yapılan soykırıma karşı Sırpları desteklemektedir. Bu yönüyle Altın 

Şafak partisi ile neo-nazi geleneği arasında da bir bağ olduğu iddia edilmektedir.  

                                                   
242Hans Van Heijningen-Arjan Vliegenthart, “Wilders Fenomeni-Bir Açıklama Denemesi”, Neo-

Liberalizmin Egemenlik Aracı Sağ Popülizm, Der. Murat Çakır, (Çevrimiçi), 

http://www.kozmopolit.com/sagpop1.pdf, 16 Nisan 2012.  

http://www.kozmopolit.com/sagpop1.pdf
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Küresel kriz koşullarında aşırı sağın yükselişi açısından Yunanistan, bu açıdan 

önemli bir örnek olarak göze çarpmaktadır.
243

 

Aşırı sağın yükselişinde bir başka örnek İsviçre’deki, İsviçre Halk Partisi’dir. 2003 

yılında %26,7 ve 2009 seçimlerinde %29 oy oranıyla seçimlerden birinci parti çıkan 

İsviçre Halk Partisi, 62 milletvekili ile parlamentoda en çok sandaleyeye sahip 

siyasal partidir. İsviçre Halk Partisi hükümet ortağı olmasına rağmen muhalefet 

partisi gibi hareket etmekte ve parti içerisinde de önemli çekişmeler yaşanmaktadır. 

Milliyetçi muhafazakar duruşa sahip parti, radikal bir biçimde liberalizm ve refah 

devleti karşıtlığı söylemlerinde bulunmaktadır. İsviçre’nin mutlak bir biçimde 

tarafsız olması gerektiğini savunan parti ülkedeki çeşitli kantonlarda ırkçı ve İslam 

karşıtı kampanyalar düzenlemektedir. İsviçre’deki minare krizinde diğer sağ 

partilerle birlikte hareket eden ve referandumda minare yasağının %57 oyla kabul 

edilmesinde öncü rolü olan parti, genellikle saldırgan bir popülizm siyaseti 

izlemektedir. Parti en çok orta sınıf ve yüksek gelir düzeyine sahip kesimlerden 

destek almaktadır.
244

 

Günümüz Avrupa’sının siyasal temsil düzeyine bakıldığında, aşırı sağ partilerin son 

yıllarda yükselişe geçtiği ve oylarını artırdığı görülmektedir. Geçmişte seçim 

barajlarını aşmakta zorlanan aşırı sağ partiler, günümüzde ulusal-yerel 

parlamentolara ve Avrupa parlamentosuna güçlü partiler olarak girmekte, bu süreçte 

ülkelerin geleceğini belirlemede söz sahibi olmaları oldukça düşündürücü hale 

gelmiştir. Aşırı sağ parti söylemlerinin yol açtığı yeni ırkçılığın normal karşılandığı 

günümüz siyasal ortamında, etnik ya da dini farklılıklara rağmen bir arada yaşama 

kodlarının geçerliliğini aşamalı olarak yitireceği kaygısını öngörmek pek zor 

değildir. Bunun sonucunda ayrımcı ve dışlayıcı eğilimler, aşırı sağın yükselişine 

paralel biçimde artmaktadır. Aşırı sağın yükselişi ve göçmen karşıtı söylemlerin 

artması aynı zamanda çok kültürcü Avrupa felsefesinin sona erdiği yorumlarının 

yapılmasına neden olmuştur. Bu noktada Avrupa’da bugünkü iktidarların 

çoğunluğunun aşırılık yanlısı veya radikal olmasa da, muhafazakâr sağ partilerden 

oluştuğu bir gerçek olarak karşımızda durmaktadır. Sol ve sosyal demokrasi 

                                                   
243http://www.bbc.co.uk/turkce/multimedya/2012/04/120430_dg_greece_farright.shtml, 

Yunanistan’da Aşırı Sağda “Altın Şafak”, [20 Mayıs 2012] 
244 Çakır, a.g.e., s. 84. 
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değerlerinin ağır bastığı ve uzun yıllar boyunca bu partilerce yönetilen İskandinav 

ülkelerinde dahi aşırı sağ partiler yükseliş eğilimi içerisine girmiştir. İtalya’dan 

İrlanda’ya, İngiltere’den Bulgaristan’a ve son olarak Yunanistan’a, Avrupa’da sağ 

partilerin iktidar veya iktidar ortağı oldukları görülmektedir. Bu da ırkçılık ve 

yabancı düşmanlığının, önümüzdeki dönemde Avrupa coğrafyasının ve AB’nin en 

önemli gündem maddelerinden birini oluşturacağını göstermektedir.
245

 

 

Tablo 6: Çeşitli Avrupa Ülkelerinde Aşırı Sağ Partilerin Almış Oldukları Oy 

Oranları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: http://www.bbc.co.uk/turkce/haberler/2011/04/110419_nationalism_europe.shtml 

3.5.  Türkiye’de Irkçılık, Göç ve Sosyal Dışlanma 

Türkiye’de ırkçılık ve etnik ayrımcılık inkar edilenin aksine oldukça yaygındır ve 

gerek medya aracılığıyla gerekse de günlük yaşam pratiklerinde yeniden üretilen bir 

olgu haline gelmiştir. Türkiye’de mevcut etnik ve mezhepsel farklılıklar temelinde de 

ayrımcılığın yaygın olduğu ve özellikle işgücü piyasalarında bu ayrımcılığın gözle 

görülür bir biçimde yaşandığı görülmektedir.  Bununla birlikte Türkiye’nin göç 

yolları üzerinde yer alması ve yabancıya karşı geliştirilmiş olan refleks, bu olgunun 

yerleşmesinde, ırkçı ve yabancı düşmanı tutum ve davranışların şekillenmesinde 

etkilidir. Bu bağlamda, hem dış göç hem de iç göçlerin yoğun olarak yaşandığı 

                                                   
245İnanç-Çetin, a.g.e., s. 32. 

Fransa %18 

Hollanda %15,5 

Danimarka %13,9 

İsveç %5,5 

Finlandiya %19 

İsviçre %29,9 

İtalya %8,3 

http://www.bbc.co.uk/turkce/haberler/2011/04/110419_nationalism_europe.shtml
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Türkiye’de gerek ırkçılık, gerek yabancı düşmanlığı gerekse de etnik ve mezhepsel 

ayrımcılık yaygın bir biçimde gözlenebilmektedir. Özellikle neoliberal politikaların 

uygulanmaya başlanması ve sonrasında işçi sınıfı, alt orta sınıflar ve geçimlik üretim 

yapan köylülerin ücretlerinde yaşanan düşüşler kentsel yoksulluğu beraberinde 

getirmiş ve bunun doğal bir sonucu olarak iç göç hareketlerinde artışlar yaşanmıştır. 

Diğer yandan Türkiye’ye komşu az gelişmiş ülkelerden başta İstanbul olmak üzere 

sanayinin ve hizmetler sektörünün geliştiği kentlere göç akımları süregelmiştir. 

Ayrıca bölge coğrafyasında yaşanan savaşların etkisi ile birlikte çok sayıda sığınmacı 

ve mülteci de Türkiye’ye ülkelerinden ayrılarak göç etmek zorunda kalmıştır. Bu 

aşamada etnik ve dinsel ayrımcılığın ve bu ayrımcılığın sosyal dışlanma aracına 

dönüşmesi sürecinde iç göç hareketlerinin incelenmesi önem kazanmaktadır.  

İç göçler yoksullaşmanın doğal bir sonucu olarak, kırsal alanın iticiliği ve istihdam 

olanakları çerçevesinde kentsel alanın çekiciliğine bağlı olarak kendini 

göstermektedir. Sosyal dışlanmanın en önemli ayağını dışlanmanın mekansal yer 

değişimi olarak adlandırabileceğimiz göç süreçlerinde görmek mümkündür. Bu 

yönüyle kırsal alanda başta toprak ve mülkiyet olmak üzere yeterli ekonomik araca 

sahip olamayan gruplar kentsel alanlara doğru mobilize olmuşlar ve buna bağlı 

olarak da sosyal dışlanma mekansal olarak yer değiştirmiştir. Düşük gelir düzeyini 

arttırma amaçlı yaşanan bu mobilizasyon sonucunda kent merkezlerinde yüksek 

işsizlik, yoksulluk ve hızlı kayıtdışılık ile karşılaşan gruplar genellikle bir sosyal 

dışlanma süreci ile karşı karşıya kalmaktadırlar. 

Türkiye’de göç çalışmalarına dair yapılan araştırmalarda kullanılan yaygın 

dönemselleştirme içinde yaşanılan toplumdaki politik, ideolojik ve ekonomik alanda 

çarpıcı dönüşümlerin yaşandığı zaman dilimlerine göre şekillenmektedir. Bu açıdan 

1980 tarihi genellikle milat olarak kabul edilmektedir. Bu yaklaşıma göre ithal 

ikameci ya da ulusal kalkınmacı politikaların süreklilik arz ettiği 1950-1980 arası 

yıllar ile bundan kopuşu temsil eden 1980 sonrası yıllar kendi bütünlükleri içinde 

birbirini takip eden iki ayrı dönem olarak incelenmektedir.
246

 

                                                   
246Cenk Saraçoğlu, Türkiye’de Göç Çalışmalarında 1980 Sonrası Paradigma Değişimi, 

http://politikadergisi.com/sites/default/files/kutuphane/turkiyede_goc_calismalarinda_1980_sonrasi_p

aradigma_degisimi.pdf, [12.04.2012] 

http://politikadergisi.com/sites/default/files/kutuphane/turkiyede_goc_calismalarinda_1980_sonrasi_paradigma_degisimi.pdf
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1950’li yıllar Türkiye tarihi açısından önemli ekonomik ve sosyal dönüşümlerin 

yaşandığı yıllar olmuştur. Savaş sonrası yeni birikim rejimine geçiş ile birlikte 

kentlerde artan sanayileşme ve kırsal yapıda meydana gelen dönüşüm kırdan kente 

göçün artmasını sağlamıştır. Bu dönemdeki göç hareketleri bölgesel nitelikten daha 

çok ulusal nitelikli bir göç dalgasıdır. Özellikle İstanbul özelinde şehre gelen ilk 

göçmen dalgası genellikle geçici iş bulan mevsimlik işçilerden olmuştur. Daha sonra 

özel konut yapımı ve bayındırlık işlerinde görülen inşaat patlaması göçün eski 

yapısını değiştirmiş ve yeni göçmenler artık şehirlerde yaşar olmuş ve sadece hasat 

zamanı köylerine döner olmuşlardır. 50’li yılların ikinci yarısında artan sanayileşme 

ile birlikte büyük fabrikalarda çalışanların sayısı artmış ve bu nüfus hareketinin bir 

yansıması olarak gecekondulaşma süreci beraberinde gelmiştir.
247

 1960’lı yıllarda ise 

ithal ikameci politikaların etkisiyle yüzde 10’lara varan ekonomik büyüme ve 

sanayileşme hızında yaşanan artış göç sürecini hızlandırmakla birlikte bu hızın 

sanayileşme hızından fazla olması, sanayide ya da kentsel ekonomik faaliyetlerde 

istihdam olanağı bulamayan bir kitlenin oluşmasına neden olmuştur. Özellikle bu 

kitle enformel sektörlere yönelmiş ve zaman içerisinde hemşehrilik bağları 

aracılığıyla formel sektörde istihdam olanağı aramıştır. Özellikle gecekondulaşma 

süreci ile birlikte inşaat sektöründe istihdam olanakları arayan bu kitle dönemin 

kentsel yoksulluk olgusunun geçici de olsa ilk kurbanları haline gelmiştir.
248

 1980 

yılıyla birlikte neoliberal politikaların uygulanmaya konması toplumun geniş 

kesimlerinde yaşam koşullarını ağırlaştırıcı etkiler yaratmıştır. 24 Ocak kararları 

olarak bilinen ve ekonomik istikrar önlemleri olarak nitelenen bu kararlar aynı yılın 

siyasal ortamı ile tamamlanmış ve 12 Eylül askeri darbesi ile uzun süreli bir nitelik 

kazanmıştır.
249

 Hayata geçirilen bu politikaların; işsizlik, gelir dağılımında 

dengesizlik, toplumsal ve mekansal kutuplaşmanın belirginleşmesi, sosyal adalet 

düşüncesinin zayıflaması, kamusal hizmet alanının daralması ve yoksulluk olgusu 

gibi pek çok olumsuz etkisi olmuştur.  

                                                   
247Çağlar Keyder, Türkiye’de Devlet ve Sınıflar, 14.bs, 2009, İstanbul. İletişim Yayınları, s. 169. 
248Sevilay Kaygalak, “Yeni Kentsel Yoksulluk, Göç ve Yoksulluğun Mekansal Yoğunlaşması: Mersin 

Demirtaş Mahallesi Örneği, Praksis, No. 2, 2001, s. 137. 
249Yakup Kepenek-Nurhan Yentürk, Türkiye Ekonomisi, 21.bs, İstanbul. Remzi Kitabevi, s. 195. 
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24 Ocak kararları ile birlikte devlet müdahaleciliği ağırlıklı bir ekonomiden, dışa 

açık serbest piyasa kurallarıyla işleyen bir ekonomiye geçme hedeflenmiştir. Bu 

bağlamda, sanayi ve temel mallara dönük kamu yatırımlarının tasfiye edilmesi, 

ihracata dayalı üretime öncelik verilmesi, tarımda fiyat kontrollerinin ve 

sübvansiyonların kaldırılması, mevduat faizlerinin serbest bırakılması, sermaye 

hareketleri ve ithalat rejiminin serbestleşmesi, sendikal faaliyetlerin askıya alınması, 

ücretlerin dondurulması ve finansal piyasaların serbestleşmesi temel ekonomi 

politikaları olarak uygulamaya geçirilmiştir.
250

  

İhracata dayalı ekonomi modelinin uygulanmaya başlanması ile birlikte, dünya 

ekonomisi ile eklemlenme ve bütünleşme hedeflenmiş, bu süreçte işçi ücretlerinde 

sıkı bir denetim kurulmuştur. Ücretlerin düşürülmesi ve düşük tutulması ile ucuz 

işgücünün Türkiye’nin yabancı sermaye açısından çekiciliğini arttırabileceği 

düşüncesiyle önemli bir araç olarak görülmüştür. Buna bağlı olarak işçi ücretleri 

aşağıya çekilmiştir. Reel ücretlerde azalmalar yaşanmıştır. Hem sanayi hem de 

tarımın toplam yatırımlar içerisindeki payı da azalmıştır. Sermaye birikim rejiminde 

yaşanan değişim ve beraberinde yaşanan sosyal hak kayıplarına bağlı olarak ücretli 

sınıfın yoksulluğu artmıştır. Bu da iç göçlerin yaşanması sürecinde önemli bir 

etkendir. 

80’li ve 90’lı yıllar kent mekanında sermaye mantığının daha önce görülmemiş bir 

biçimde işlediği yıllar olmuştur. Kentsel işgücü piyasasında işten çıkarmalar, 

taşeronlaşma, eve iş verme, parça başı iş, sözleşmeli ve dönemsel işçilik gibi 

uygulamalar yaygınlaşmıştır. Bu durum da bir yandan ücretlerin düşmesine neden 

olurken diğer yandan da yeni göç edenler için örgütsüz çalışma kanallarını 

arttırmıştır. Sonuç olarak ücretli ve yoksul aileler içinde bir hanede birden çok 

kişinin çalıştığı ya da bir kişinin birden çok iş yaptığı yeni aile stratejileri 

gelişmiştir.
251

 

Enformel işgücü piyasalarının gelişmesini sağlayan bir diğer olgu Güneydoğu 

Bölgesinde yaşanan çatışmalara bağlı olarak Kürt nüfusun kitlesel olarak göç 

                                                   
250Kaygalak, a.g.m, s. 137. 
251Kaygalak, a.g.m., s. 139-140. 
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etmesidir. Özellikle siyasal ve ekonomik sorunların yanında bölgede yaşanan 

çatışmalar zorunlu göçü kaçınılmaz kılmış ve gerek Batı’ya gerekse de bölgedeki 

büyük şehirlere önemli oranda nüfus göç etmiştir. 1990-1996 yılları arasında OHAL 

uygulamaları neticesinde Batı’ya ve Güney’e yoğun bir göç akışı gerçekleşmiştir. 

1997 OHAL Bölge valiliği verilerine göre toplamda 905 köy ve 2523 mezra 

boşaltılmış ve yaklaşık olarak 450 bin kişi göç etmek zorunda kalmıştır.
252

 Yerinden 

edilen insanlar başta Urfa, Van ve Diyarbakır gibi büyük kentlere ya da tarım işçiliği 

gibi eğitim ve beceri istemeyen istihdam olanaklarının bulunduğu Mersin, Adana ve 

Antalya gibi kentlere göç etmişlerdir. Bu bağlamda göç olgusu, milliyetçi ideolojinin 

yoksulların siyasi davranışları üzerinde yaratabildiği kırılma etkisini göstermesi 

bakımından son derece önemlidir. Özellikle Güneydoğu’dan göç ile başlayan 

“göçmen Kürt” meselesi özellikle Akdeniz, Ege ve yer yer metropol şehirlerde 90’lı 

yıllar boyunca bir tür “öteki” düşmanlığını tetiklemiştir. Bazı şehir merkezlerinde 

çeşitli yollarla Kürt nüfusu hedef haline getiren olaylar çıkmıştır. Bu gelişme Batı 

Avrupa’daki yabancı düşmanlığı benzeri bir kısım eylemleri beraberinde getirmiştir. 

Özellikle büyük şehirlerde yoksul Türk nüfusu bu göçe karşı ciddi bir reaksiyon 

göstermiştir. Refah şovenizmi çerçevesinde şekillenen bu tepkiler “beyaz Türk” 

ırkçılığı ile medya aracılığıyla pompalanan pop milliyetçi bir dalga ile yaygınlaşmış 

ve yakın temasa geçmiştir.
253

 

Irkçılık ve ayrımcılığın bir başka boyutu da işgücü piyasalarında yaşanmaktadır. 

Neoliberal dönüşüme bağlı olarak işgücü piyasalarında meydana gelen dönüşümler 

ve göç ilişkisi bağlamında kentlerde meydana gelen yeni toplumsal, sınıfsal ve 

mekansal ilişkilere bağlı olarak işgücü piyasalarında da ayrımcı uygulamaların yer 

aldığını vurgulamak gerekir. Söz konusu ayrımcılığın farklı boyutlarını göstermesi 

açısından Kuvvet Lordoğlu’nun yapmış olduğu çalışma önemlidir. Yapılan yüz yüze 

görüşmeler sonucunda önemli bulgular elde eden Lordoğlu’na göre Kürt ve alevi 

kimliklerinden ötürü çalışma yaşamında ayrımcılığa uğrayanlar sekiz farklı türden 

ayrımcılığa maruz kalmaktadırlar. İşverenler tarafından işe alınmamak, işyerinde 

                                                   
252CHP Somut Politikalar Çalışma Grubu Ön Raporu, 1999, s. 339’dan aktaran Kaygalak, a.g.m., s. 

141. 
253Kemal Can, “Yoksulluk ve Milliyetçilik”, Yoksulluk Halleri, Der. Necmi Erdoğan, İstanbul: 

İletişim Yayınları, 2007, s. 184-185. 
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terfi ve kadro ünvanı verilmemesi, işten çıkarılma, işverenin işyerini kapatması veya 

boşaltması, iş ortamında taciz edip işten uzaklaştırmak, iş vermeyerek yaşadığı yeri 

terk etmesini sağlamak, işyeri ortamını değiştirmek ya da sürgün etmek ve uzun 

süreli işyerinde çalışmaya zorlamak veya sosyal güvencesiz işçi çalıştırmak.
254

 

Yapılan görüşmelerde ayrımcılığa uğrayanların bir kısmın, bu ayrımcılığı açık bir 

biçimde beyan ederken, bir kısmı ise işsizlik oranlarının yüksek olduğu ve uzun 

süreli iş arayanların bulunduğu yerlerde etnik ayrımcılığa uğramış olmanın ikincil bir 

önem taşıdığını vurgulamışlardır.  

Ayırımcılık konusunda dikkat çeken öğelerden biri de ayırımcılığın genel olarak 

büyük kentlerde değil etrafındaki küçük kentlerde daha fazla ortaya çıkıyor 

olmasıdır. Burada kent yaşantısının getirdiği külfetler, çalışanlar açısından sadece işe 

bağlı olarak değerlendirilmektedir.  Yani işin zamanında ve sağlam olarak yapılması 

etnik kökene göre bir değerlendirme yapılmasını bir ölçüde engellemektedir. 

Özellikle büyük kentlerde kapitalist ilişkiler içine girmiş bağımlı ve bağımsız 

çalışanların etnik kökenleri çalışma hayatının dışındaki alanlarda daha fazla kristalize 

olduğu gözlenmektedir. Bu ayırımcılığın küçük kentler ve küçük ölçekli işletmelerde 

daha fazla belirgin hale geldiğini buna karşılık büyük kentlerde ve büyük firmalarda 

ise kısmen örtülü bir biçimde sürdüğünü göstermektedir.
255

 Görüşülen kişilerin 

ayırımcılığa uğramalarında ve ayırımcılığın sistematik bir hale gelişinde yapılan iş, 

meslek, işyerinin bulunduğu bölge ve benzer unsurlara göre farklılıklar 

görülebilmektedir. Örnek olarak etnik köken itibarı ile ayrımcılık  eğitim düzeyinin 

yükselmesi ile birlikte işe girişlerde değil, terfilerde belirleyici olmaya başlamıştır. 

Lordoğlu’nun yapmış olduğu çalışma etnik ayırımcılığa uğrayan kişilerin sadece 

işgücü piyasalarında ya da çalışma hayatında değil, yaşamın bütün alanlarında 

ayrımcılığa maruz kaldıklarını göstermektedir. Görüşülen kişiler ayrımcılığın ve 

dışlanmanın kendi bireyselliklerine yönelik birer hak ihlaline dönüştüğüne dair fikir 

                                                   
254Kuvvet Lordoğlu, “İşgücü Piyasalarında Etnik Ayrımcılığa Dair Görüşme Notları ve Yorumlar”, 

http://www.kuvvetlordoglu.com/yazilar/bildiriler/icopec_sunum.pdf, (17.09.2011), [12.04.2012]  
255Kuvvet Lordoğlu, “İşgücü Piyasalarında Etnik Ayrımcılığa Dair Görüşme Notları ve Yorumlar”, 

http://www.kuvvetlordoglu.com/yazilar/bildiriler/icopec_sunum.pdf, (17.09.2011), [12.04.2012]  

 

http://www.kuvvetlordoglu.com/yazilar/bildiriler/icopec_sunum.pdf
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belirtmişlerdir. Ayrımcılığın istihdam, eğitim, kültür, barınma, kamu hizmetlerine 

ulaşma gibi pek çok alanda yaygın ve sürmekte olduğunu göstermektedir.  

Irkçılığa, yabancı düşmanlığına ve ayrımcılığa uğrayan bir başka grup ise 

göçmenlerdir. Türkiye’nin göç yolları üzerinde bulunması ve küresel kapitalizmle 

eklemlenme sürecinde ucuz işgücü ihtiyacı açısından göçmen emeği enformel 

ekonominin bazı sektörlerinde oldukça önemli yer tutmaktadır. Başta merdiven altı 

tekstil atölyeleri olmak üzere gündelik ev işlerinde pek çok göçmen kayıtsız ve 

güvencesiz bir biçimde istihdam edilmektedir. Özellikle sayıları hızla artan küçük 

çaptaki işletmeler göçmen emeği ve başta kadınlar olmak üzere önemli oranda 

istihdam olanağı sağlamakla birlikte, aynı zamanda ucuz, esnek ve güvencesiz işgücü 

haline gelmektedirler.
256

 Örneğin Azerbaycan gibi çevre ülkelerden gelip, tekstil 

sektöründe; Moldova, Romanya gibi ülkelerden gelip gündelik ev hizmetlerinde 

çalışan göçmen kadın sayısında önemli artışlar yaşanmıştır. Büyük kentlerin 

enformel ekonomideki geniş payı başta İstanbul olmak üzere bu ülkelerden pek çok 

göçmen işçiyi cezbetmekte ve her yıl önemli oranda insan göç etmektedir. İşgücü 

piyasaları açısından başta kadınlar ve çocuklar sektörün taşıyıcı ayaklarını 

oluşturmakta ve önemli ataerkil kontrol mekanizmaları ile karşı karşıya 

kalmaktadırlar. Özellikle kaçak göçmenlerin vize problemleri işlerini kaybetmeleri 

açısından sıkıntı yaratmakta, birçok işveren tarafından bu durum ücretlerin 

ödenmemesi, geç ödenmesi ve çok düşük ücret ödenmesi biçiminde kötüye 

kullanılarak, göçmenler istismar edilmektedir. Bunun doğal sonucu olarak göçmenler 

iş gücü piyasalarından dışlanmaktadırlar. Sözlü ve fiziksel şiddet de enformel 

istihdamın ayrılmaz bir parçası haline gelmiş ve özellikle sözel şiddet ve kaba 

tavırlar göçmen işçilerin en çok maruz kaldığı ayrımcılık türlerinin başında 

gelmektedir.
257

 Benzer bir biçimde evde çalışan kadınların da çalışma koşullarının 

son derece ağır olduğu ve her ne kadar “maternalist” ilişkilere benzer ilişkiler söz 

konusu olsa da burada çalışan kadınların baskı altında ve emek sürecinin denetimini 

arttıran koşullarda çalıştığı bir gerçektir. Özellikle uzun çalışma saatleri ve tamamen 

                                                   
256Saniye Dedeoğlu, “Endüstriyel Üretimde Kadın ve Göçmen Emeği: Ataerkillik ve Enformel 

Emek”, Kapitalizm, Ataerkillik ve Kadın Emeği, Der. Saniye Dedeoğlu-Melda Yaman Öztürk, 

İstanbul. Sosyal Araştırmalar Vakfı Yayınları, s. 269. 
257Dedeoğlu, a.g.m., s. 270-272. 
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evde kapalı bir biçimde çalışma, iş tanımlarındaki belirsizlik-yapılan işin belirsizliği 

ve fazlalığına rağmen ücretlerdeki düşüklük ve sınır dışı edilme korkusu bu sektörde 

çalışan göçmen kadın işçilerin yaşadığı sıkıntıların başında gelmektedir. Ayrıca göç 

ettikleri ülkelerin eski Sovyet coğrafyasına ait olması ve toplumda bu coğrafya 

kadınlarına yönelik olan “Nataşa algısı”, göçmen kadınlara birer potansiyel seks 

işçisi olarak bakılmasına neden olmaktadır.
258

 

Türkiye’de 1980 sonrasında yaşanan neoliberal dönüşümün beraberinde getirdiği 

yoksulluğun, milliyetçilik ile söylemsel açıdan kesiştiği noktalar vardır. Özellikle 

taşıyıcı tabanını Orta-Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgesi’nin taşra kesiminden alan 

milliyetçi sağ, yoksulluk karşısında tıpkı Batı Avrupa siyasi partilerinde olduğu gibi 

popülist bir söylem içerisine girmiştir. Oy deposu olarak görülen başta kırsal kesim 

ve seçimleri tamamen kamu kaynaklarına bağımlı kılınan kesimler bunun intikamını 

sistem dışı totaliter popülist hareketleri destekleyerek almışlardır.
259

 Aynı zamanda 

aşırı sağ, yoksulluk karşısında sivrilen tepkilere, özellikle tarımsal yapının çözülme 

sürecinde toprakla uğraşan köylülerin “yoksulluk durumuna” araçsal bir rol biçerek 

ilişki kurmuştur. 90’lı yılların ikinci yarısında Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) 

seçim başarısında taşranın politik belirleyiciliğinin etkisi büyüktür. Taşranın politik 

belirleyiciliği, kendi toplumsal özelliklerinin yanı sıra, kent ve özellikle de kent 

yoksulluğunun durumuyla da yakından ilişkilidir. Bu toplumsal altyapı, milliyetçi 

söylemin yoksulluk durumu ile ilişkisini ve bu söylem etkisindeki kesimlerin 

yoksulluk algısını doğrudan belirlemektedir. Bu yüzden milliyetçi refleksler taşrada 

daha kolay muhatap bulabilmekte, yaygınlaşmakta ve etkili olmaktadır.
260

 1999 

seçimlerindeki yoksulluk temasının ciddi bir payı olduğunu söylemek yanlış 

olmayacaktır. Ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal açıdan kendilerini en geride ve 

dışarıda bırakılmış hisseden ya da böyle bir ihtimalden endişeye kapılan insanları 

ifadelendirecek bir biçimde bir sosyopsikolojik durum olarak algılamak gerekir. Bu 

açıdan bakıldığında MHP’nin aldığı oy bir çözüme verilmiş destekten ziyade temsile 

                                                   
258Çağla Ünlütürk Ulutaş, “Evin İçi İşyeri: Ev Hizmetleri, Ücretli Emek ve Göçmen Kadın Emeği”, 

Kapitalizm, Ataerkillik ve Kadın Emeği, Der. Saniye Dedeoğlu-Melda Yaman Öztürk, İstanbul. 

Sosyal Araştırmalar Vakfı Yayınları, 2010, s. 296-298. 
259Ahmet Süerdem- Hasan Kirmanoğlu, “Globalleşmenin Ekonomik Sonuçları ve Türkiye’de Aşırı 

Sağın Yükselişi”, İktisat Dergisi, Sayı. 431, Kasım 2002, s. 59. 
260Can, a.g.e., s. 184. 
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verilmiş oy olarak görülmelidir. MHP’nin almış olduğu oy oranının milliyetçi 

söylemin yoksullukla kurduğu ilişkinin yoksul, yoksun insanlarda nasıl karşılık 

bulduğunu ve yoksulluk algısının nasıl bir kırılmaya uğradığını okumak mümkündür.  

Batı Avrupa’daki göçmen işçilere yönelik ırkçı politika ve şiddet eylemlerinin 

Türkiye ile karşılaştırılması içerik, ortaya çıkış biçimi ve politik sonuçları açısından 

kuşkusuz birbirinden farklıdır. Bununla birlikte bazı noktalarda benzerlikleri ve 

farkları vurgulamak gerekmektedir. En temel benzerlik neoliberal politikaların ve 

sosyal devletin çöküş sürecinin kentlerde yaratmış olduğu mekansal ve 

sosyoekonomik ayrışmaya bağlı olarak, farklılıkları görünür kılan bir göçmen 

kitlesinin varlığıdır. Ayrıca, sosyal dışlanma süreçlerinde her iki örnekte de kentsel 

yaşamı aşan siyasi süreçlerin varlığından ve bunun kentsel toplumsal ilişkiler 

çerçevesinden ulusal ölçeğe uzanan bir gerilim yarattığını vurgulamak 

gerekmektedir.
 
Buna ek olarak, Batı Avrupa’da süregelen ırkçı ve yabancı düşmanı 

söylem, eylem ve pratikler Türkiye’ye oranla son derece örgütlü ve organize bir 

biçimde gelişirken ve birçok Avrupa ülkesinin ulusal parlamentosunda temsil olanağı 

bulurken, Türkiye’de belli marjinal kesimlerin dışında bu hareketlerin örgütlü bir 

biçimde ilerlediğini söylemek güçtür. Son olarak, Batı Avrupa örneğinde sosyal 

dışlanmaya ve ayrımcılığa maruz kalanların çoğunluğu göçmen statüsündeyken 

Türkiye’de etnik ayrımcılığa uğrayanların yasal olarak ülkenin vatandaşı olduğunu 

vurgulamak gerekir. Her iki örnekte de “sonradan gelene” ve dışarıdan gelene 

yönelik bir tepki noktasında ortaklık söz konusu olsa da nereden geldikleri 

noktasındaki ayrım bu iki dışlama biçiminin farklı özellikler sergilemesini 

doğurmaktadır.
261
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SONUÇ 

Bu çalışmada dünya ekonomisinde yaşanan yapısal dönüşümün sonuçları itibariyle 

incelemeye çalıştığımız yeni çalışma koşulları ve işgücü piyasalarında yaşanan 

enformelleşme sürecinin, işsizlik ve yoksulluk olgusunu beraberinde getirdiği, 

uluslararası göç hareketlerinin de bu sürecin önemli bir unsuru olduğu üzerinde 

durulmuştur. Kapitalizmin, küresel ölçekte yeniden yapılandırılma sürecinde üretim 

ve emek süreçlerinde yaşanan dönüşümler sonucu artan işsizlik ve bunun yol açtığı 

sosyal sorunlara bağlı olarak yükselişe geçmiş olan ırkçılık ve yabancı düşmanlığı 

günümüzde önlenmesi gereken tehlikeli bir durum olarak göze çarpmaktadır. 

Neoliberal politikaların hayata geçirilmesi ile birlikte işgücü piyasalarında meydana 

gelen dönüşüm yeni çalışma koşulları olarak adlandırılan esnek ve güvencesiz 

çalışma biçimlerini ortaya çıkarmış ve bu politikalar küresel çapta işsizliği ve 

yoksulluğu beraberinde getirmiştir. Özellikle tarım ile uğraşan köylüler, vasıfsız 

işçiler, küçük esnaf ve işsizlerin de aralarında bulunduğu geniş bir kitle bu 

dönüşümden en fazla etkilenen kesimler olmuşlardır. Bu sürece bağlı olarak az 

gelişmiş ülkelerde artan yoksulluk ve hayatı idame ettirme kaygısı taşıyan 

milyonlarca insan, çareyi iş imkanlarının görece iyi olduğu, başka ülkelere göç 

etmekte bulmuş ancak göç edilen ülkelerde de güvencesiz ve son derece kötü 

koşullarda çalışmak durumunda kalmışlardır. Bu çalışmada kapitalizmin 

küreselleşmesi sonucu artan işsizlik olgusunun, işsizliğin sarmaladığı üretim 

alanlarında, sosyal dışlanma mekanizması olarak ırkçılığın nasıl bir işlev gördüğü ve 

işsizliği ekonomi ekseninden nasıl uzaklaştırdığı ele alınmış ve bu bağlamda son 

dönemde yükselen ırkçı şiddet eylemleri, ırkçı söylemler ve yabancı düşmanlığına 

varan ayrımcı uygulamalar ele alınmıştır. Sonuç olarak, özellikle son küresel kriz ile 

birlikte gittikçe artan siyasal ve kültürel kriz atmosferi ve sosyoekonomik 

güvensizlik ve güvencesizlik ortamı karşısında aşırı sağ partilerin yükseliş eğilimi 

içerisine girmiş olmaları, çalışmanın temel savı olan post-endüstriyel dönüşümün, 

aşırı sağ hareketleri güçlendirdiği savını doğrular niteliktedir.  

Kapitalist sistem sahip olduğu yapısal çelişkilerle birlikte dönemsel olarak krize 

girmektedir. Bu krizlerde aşırı birikim eksik tüketim gibi sorunlar yer alır ve sistemin 

temeli olan karlılık, zaman zaman kesintiye uğrar. Dünya ekonomisinin 1970’li 
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yıllarda yaşamış olduğu sermaye krizi emeğin ve sermayenin yeniden 

yapılandırılması süreci ile aşılmaya çalışılmıştır. Bu süreçte emeğin 

değersizleştirilmesi adına ücretlerin düşürülmesi, üretim maliyetlerinin azaltılması, 

işçi sınıfının temel haklarının gasp edilmesi ve işlerin daha düşük ücretlerle 

taşeronlara verilmesi gibi pek çok uygulama hayata geçirilmiştir. Üretimin parçalara 

ayrılarak yeniden yapılandırılması süreci ulus ötesi şirketlerin üretimi, ücretlerin 

daha düşük olduğu coğrafyaya yönelmesi ile birlikte emek süreci esnekleştirilmiştir. 

Bu sürece bağlı olarak çevre ve yarı çevre ülkelerde işsiz ve yoksullaşan insan 

sayısında önemli artışlar meydana gelmiştir. Özellikle az gelişmiş ülkelerde 

neoliberal politikaların hayata geçirilmesi sonucunda tarımsal yapıların çözülmesi 

insanların kentlere göç etmelerine yol açmış, fakat kentlerde sınırlı sayıdaki iş 

imkanları sebebiyle istihdam olanağı bulamayan geniş kitle iç göç hareketlerinin de 

ötesinde, çareyi yaşadığı ülkeyi terk etmekte ve yeni iş imkanları bulabileceği 

ülkelere göç etmekte bulmuştur.  

Bu çalışmada, yukarıdaki çerçevede incelediğimiz uluslararası göç hareketleri iki 

önemli dönemsel ayrıma tabi tutulmuştur. Bu ayrımın yapılmasında ekonominin 

genişleme ve daralma dönemlerinde göçmenlere yüklenen anlamın değişmesi 

önemlidir. Bu açıdan ilk olarak kapitalizmin İkinci Dünya Savaşı sonrası yeniden 

yapılandırılma sürecinde merkez ülkelerin ihtiyaç duyduğu işgücü açığının 

kapatılması için gerçekleşen misafir işçi uygulamaları incelenmiştir. Savaş 

sonrasında çeşitli ülkelerle yapılan ikili anlaşmalar şeklinde gerçekleşen göçmen işçi 

alımlarında, merkez ülke hükümetlerinin temel düşüncesi bu göç hareketlerinin 

geçici ve belirli süreleri kapsayan bir şekilde gerçekleşeceği ve bir süre sonra bu 

işçilerin ülkelerine geri döneceği varsayımına dayanmaktaydı. Ancak beklenen bu 

geri dönüşler yaşanmamış ve tam tersine aile birleşmeleri yoluyla önemli sayıda 

göçmen akışı yaşanmıştır. 1970’li yılların başında yaşanan krizin aşılması sürecinde, 

ulusal ve bölgesel işgücü piyasaları birbirine eklemlenerek küresel bir işgücü 

piyasası ortaya çıkmış üretimin yeniden örgütlenmesi sürecinde artan sayıda insan 

küresel işgücü piyasaları ile eklemlenmiştir. İşgücünün yeniden yapılandırılması 

sürecinde fordist dönemin standart istihdam biçiminden farklı olarak kısmi süreli 

çalışma, çağrı üzerine çalışma, standart dışı çalışma, evde çalışma gibi pek çok yeni 
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istihdam biçimi ortaya çıkmıştır. Yaşanan bu dönüşüm sonucunda da çalışanlar; 

işgücü piyasalarında istihdamın belirsizliği, daha düşük ücretler karşılığında daha 

kötü çalışma koşullarında çalışma, istihdamda güvencesizlik gibi birçok 

olumsuzlukla karşı karşıya kalmışlardır. Kayıtdışı istihdam, taşeronlaşma ve emeğin 

feminizasyonu yeni istihdam biçimlerinin en temel ayağını oluşturan özelliklerdir ve 

işgücü piyasalarında yaşanan kutuplaşma, formel ve enformel alanların oluşmasını 

sağlamış ve göçmen işçiler küresel ekonominin enformel alanlarında istihdam 

olanakları bulmuşlardır. İnşaat, turizm, ev içi hizmetler ve yaşlı, hasta ve çocuk 

bakımı gibi vasıf gerektirmeyen ve düşük ücret karşılığında yapılan işler 

göçmenlerin yoğun olarak istihdam edildiği sektörlerdir.  

Küresel ekonomide yaşanan dönüşümler ve kapitalizmin dönemsel krizleri sonucu 

ortaya çıkmış olan işsizlik koşulları, ulusal ölçeğe göre betimlenmiş işgücü 

piyasalarında yerli ve göçmen işçiler arasında rekabete yol açmıştır. Aşırı sağın 

neoliberal politikaların uygulamaya geçmesinden bu yana yükseliş eğilimi 

sergilemesi, genellikle Avrupa’da yaşanan politik ve sosyoekonomik bu dönüşümler 

ile yakından ilgilidir. Sosyoekonomik ve politik şartlar bu partilerin yükselişe 

geçmesindeki en önemli açıklayıcı nedenler olarak gösterilmektedir. Özellikle 

1980’den günümüze artan işsizlik meselesi, seçmenlerin hoşnutsuzluklarını dile 

getirmelerine sebep olmuştur ve Avrupa halkları merkezdeki siyasal partilere tepki 

niteliğinde, genellikle daha önce denenmemiş sağ ve sol yelpazedeki yeni partilere 

oy verme eğilimi içerisine girmişlerdir. Bu partiler özellikle günümüz kriz 

koşullarının etkisiyle sosyal demokrasinin beşiği olarak nitelendirilen refah seviyesi 

yüksek kuzey ülkelerinde dahi önemli seçim başarıları elde edecek oy oranlarına 

ulaşmışlardır. Genellikle anti komünist, ulusalcılık, göçmen karşıtlığı, güçlü ulus 

devlet ve geleneksel değerlerin savunuculuğunu üstlenen bir çizgide siyaset yapan 

aşırı sağ partiler, popülist bir politika tarzını benimseyerek yerleşik siyaset sınıfı 

eleştirisi getirmiş ve merkezdeki siyasal partilerin uyguladığı politikaların yoksulluğa 

ve işsizliğe yol açtığını savunmuşlardır. Göçmen karşıtlığı üzerinden ulusal 

kimliklerin tehdit altında olduğunu savunan aşırı sağ partiler, kendilerini ulusal 

kimliğin tek temsilcisi olarak nitelendirmişlerdir. Bu süreçte ulusal bütünlüğü bozucu 

en önemli etkenlerin neoliberalizm ve buna bağlı gelişen küreselleşme süreci olduğu 
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savunulmakta ve yabancıların varlığının en temel sebebi olarak bu iki olgu 

gösterilmektedir. Küreselleşme bir yandan ülke vatandaşlarını işsiz bırakan bir süreç 

olarak değerlendirilmekte, aynı zamanda toplumun kültürel yapısını ve ahengini 

bozan bir süreç olarak algılanmaktadır. İçerideki yabancılar ise liberal demokratik 

rejimin refah imkanlarından yaralanarak yerli halkları sömürmekte ve bu süreçte 

merkez parti politika yapıcıları, yaşananları görmezden gelmektedir. 

Ülkelerin demokratik kültür ve farklı toplumsal yapılarının aşırı sağ partilerin 

yükseliş eğilimleri ile ilgili olarak farklı sonuçlar doğurması bu çalışmada varılan bir 

diğer sonuçtur. Örneğin aşırı sağın tarihsel olarak çok güçlü olduğu Almanya’da aşırı 

sağ partilerin yeterince yüksek oy alamamış olmaları, demokratik kültür ve ülkenin 

güçlü hukuksal yapısı ile doğrudan alakalıdır. İngiltere örneğini ele aldığımızda da 

benzer bir sonuca ulaşmak mümkündür. Bu tür ülkelerde aşırı sağ partiler yerine 

genellikle merkez sağ partiler destek görmektedirler ve genellikle aşırı sağ görüşü 

savunan akımlar sivil toplum örgütleri düzeyinde hareket imkanı bulmaktadırlar.  

Küreselleşme süreci ile birlikte artan uluslararası göç hareketleri, aşırı sağın yükselişi 

ve yaşanan ırkçı şiddet eylemleri, kapitalizmin yeni evresi ile yakından ilişkilidir. 

Özellikle neoliberal dönüşüm sonucunda, orta sınıfların yaşadığı mağduriyet algısı 

ve sosyal politikanın bu mağduriyet karşısındaki rolünün incelenmesi gerekmektedir. 

Sanayi sonrası kapitalizminin üretim ve bölüşüm ilişkilerinde yaşanan farklılaşmalar 

ve göç hareketleri sonucunda daha da belirgin hale gelen farklı kimlikler, sosyal 

politikanın sistemle uyum ya da farklılıkları bir arada tutma ikilemini beraberinde 

getirmiştir. Bu açıdan kapitalizmin dönüşümünün yol açtığı farklılıklara binaen aynı 

zamanda sosyal politikanın da bir dönüşüm geçirdiğini söylemek yanlış 

olmayacaktır. Bu sebeple küresel işsizlik ve buna bağlı olarak yükselen ırkçılık 

olgusunun nasıl bir sosyal politika ile önlenebileceği sorusu önem kazanmaktadır.  

Kapitalizmin küreselleşmesine bağlı olarak ulus devletin karar alma 

mekanizmalarında yaşanan dönüşüm, sosyal politika araçlarının müdahale gücünü 

zayıflatmış, sosyal politika düzenleyicisi olan devletin müdahale gücünün ve sosyal 

politika araçları üzerindeki rolünün sorgulanmasına yol açmıştır. Günümüz sanayi 

sonrası toplum yapısının içerdiği belirsizlik ve güvensizlik ortamında sosyal 

politikaların niteliğinde de önemli dönüşümler meydana gelmiştir. Devletin, özellikle 
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sınıflar arasındaki dengeyi orta sınıflar lehine düzenlemede önemli bir araç olarak 

görülen sosyal politika siyaseti, neoliberal dönüşüm ile birlikte nitelik değiştirmiştir. 

Devletin, küreselleşme süreci ile birlikte bazı yetkilerinin uluslararası kurumlara ve 

yerel yönetimlere devredilmesi sosyal politika düzenleyicilerinin de değişmesine yol 

açmış, uluslararası örgütler ve yerel yönetimler sosyal politika karar 

mekanizmalarında önemli aktörler haline gelmişlerdir. Küresel sosyal politika olarak 

nitelendirilen yeni sosyal politika anlayışında özellikle uluslararası örgütlerin rolü 

yeni sosyal politikanın anlaşılabilmesi açısından önemlidir. Avrupa Birliği, Dünya 

Bankası ve ILO gibi uluslararası örgütler, refah uygulamalarının yeniden 

yapılandırılmasında söz sahibi olmuşlardır. Fakat bu örgütlerin sosyal sorunların 

çözülmesinden daha ziyade bu sorunlara yönetim odaklı yaklaştıklarını belirtmek 

yanlış olmayacaktır. Dünya Bankası’nın yoksulluk yönetimi anlayışında olduğu gibi, 

kapitalizmin küreselleşmesinin ortaya çıkarmış olduğu sosyal sorunlar, hafifletilmesi 

ve sosyal güvenlik ağları ile yönetilmesi gereken önemli bir gündem maddesi olarak 

uluslararası kurumların ilgi alanına girmiştir. Bu açıdan işgücü piyasalarına yönelik 

düzenlemeler başta olmak üzere, yoksullukla mücadele, refah devleti modelinin 

kamusal hak olarak sağladığı eğitim ve sağlık gibi hizmetlerinin düzenlenmesinde 

uluslararası kurumlar önemli aracı haline gelmiştir. Bununla birlikte bu kurumların 

sosyal politika ve sosyal koruma programlarını algılama düşünceleri muhafazakar-

korporatist bir nitelik taşımaktadır.  

Küresel sosyal politika konusunda bir diğer aktör de sivil toplum örgütleridir. 

Devletin düzenleyici rolünün azaldığı durumlarda hayırsever odaklı din kurumları ve 

aile mekanizmaları devreye girmekte ve genellikle gönüllü örgütlenmeler yoluyla bu 

boşluk doldurulmaya çalışılmaktadır. Yine küreselleşme sürecinde kar amacı 

gütmeyen örgütler ve üçüncü sektör adı verilen sivil toplum örgütlerinin de yeni bir 

sosyal politika aracı olduğundan bahsetmek mümkündür. 

Küreselleşen sosyal politikanın göçmenlere yönelik yükselen ön yargılar karşısında 

yeterli olup olamayacağı önemli bir sorun olarak karşımızda durmaktadır. Fordist-

keynezyen modelin dönüşümünün sosyal politikalara yansıması, sosyal koruma 

programlarının azalması ve refah devleti modelinin aşılması ile açıklanabilmektedir. 

Küresel kapitalizmin yeni evresi ve sosyal politika niteliğinin değişim sürecinde 
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yaşanan sorunların başında göçmenlerin sosyal refah uygulamalarından 

yararlanmalarına ilişkin yaşanan sorunlar yer almaktadır. Yeni çalışma koşullarına 

bağlı olarak uluslararası göç hareketlerinde yaşanan artış İkinci Dünya Savaşı 

sonrasında uygulamaya geçmiş olan başarılı refah uygulamalarının tıkanmaya 

başlamasına yol açmıştır. Fordist-Keynezyen uzlaşının kurumsal yapıları yerine 

enformel ağların önem kazandığı bu süreçte yeni üretim paradigması ışığında sosyal 

korumaların kısıtlanması eğilimi ağır basmıştır. Kamu ve bütçe politikalarında 

yaşanan kısıtlamalar ile birlikte sosyal refah modeli de bundan olumsuz etkilenmiştir. 

Bu süreç içerisinde göçmenler krizden hem en çok etkilenen kesim olmuştur, hem de 

refah rejimlerinin krize girmesinde etkili oldukları suçlaması ile karşı karşıya 

kalmışlardır. 

İkinci Dünya Savaşı sonrasında Batı Avrupa Refah rejimlerinde göçmenler ve 

yabancılar açısından uyum ve entegrasyon amaçlanırken, günümüz sosyal politika 

algısının genel eğilimi, göçmenlerin kapsayıcılıktan ziyade dışlanması üzerine 

kurulduğu görülmektedir. Özellikle sermaye birikim süreçlerinde yaşanan tıkanıklar 

sonucu ekonomilerin krize girmesinde göç ve göçmenler istenmeyen gruplar haline 

gelmiş ve birçok ülke ve Avrupa Topluluklarının göç politikaları göçü sınırlayıcı ve 

daraltıcı biçimde şekillenmiştir. Sosyal politika uygulamaları açısından ise toplumsal 

yaşamdan dışlanan göçmenlerin sistemin dışarısında tutabilecek politikaların 

geliştirildiğini söyleyebiliriz. 

Böyle bir algının doğal sonucu olarak göçmenler arasındaki enformel ağlar gittikçe 

önem kazanmaktadır. Özellikle neoliberal dönem sonrası göç hareketleri 

incelendiğinde göçmenlerin kendi aralarında geliştirmiş oldukları sosyal 

yardımlaşma ve dayanışma ilişkileri, kendi kurallarını yaratan ikincil bir ekonomik 

sektörün ortaya çıkışını hızlandırmıştır. Göçmenlerin işgücü piyasalarındaki 

konumlarını anlattığımız bölümde özellikle büyük metropoller ve kent merkezlerinde 

parçalı (ikili) emek piyasalarında standart istihdam dışındaki örgütlenme 

biçimlerinde çok düşük ücretler karşılığında yüksek emek gücüne dayalı kayıtdışı, 

güvencesiz ve kuralsız ilişkiler biçimi ortaya çıkmış ve göçmenlerin büyük bir kısmı 

bu sektörlerde istihdam edilme fırsatı bulmuşlardır. Böyle bir enformel ağ ilişkisi 

uluslararası göçün kuralsızlaşması ve boyutlarının artmasında önemli bir pay 
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sahibidir. Bu süreç aynı zamanda göçmenlerin gettolaşma sürecini hızlandıran bir 

süreçtir. Göçün boyutlarına bağlı olarak gün geçtikçe dışa olan bağımlılık azalmakta 

ve kapalı ilişkiler sistemi hakim olmaktadır.  

Küresel işsizlik koşullarına bağlı olarak yükselişe geçen ve sosyal dışlanma biçimini 

alan ırkçılıkla ilgili olarak genellikle mücadele düzeyi hukuksal metinler 

çerçevesinden ele alınmaktadır. Özellikle Avrupa Birliği Irkçılık ve Yabancı 

Düşmanlığı ile mücadelede pek çok hukuksal metni onaylamasına rağmen birlik 

içerisindeki tutarsız politikalar bu mücadelenin etkinliği konusu tartışmalı hale 

getirmiştir. Çalışmanın bütününde üzerinde durulduğu üzere, özellikle göç 

politikalarına bakıldığında, ekonominin büyüme-genişleme dönemlerinde sınırların 

göçmenlere açıldığını ve daha özgürlükçü bir hal aldığını, kriz dönemlerinde ise göç 

politikalarının kısıtlayıcı bir hal aldığını ve göçmenlerin ekonomi üzerinde bir yük ve 

hatta toplum içerisinde tehdit olarak görüldüğünü söyleyebiliriz. Bu yönüyle politika 

sürecinde karar alıcıların sürekli değişen göçmen algısı, halklar üzerinde de benzer 

bir görünüm sergilemektedir. Birlik içerisinde ortak bir politika geliştirme 

konusundaki zorluklardan dolayı genellikle ulus devletler parlamentolarda yasal 

değişiklikler yoluyla çeşitli önlemler almayı denemektedirler. Bu önlemlerin başında 

da sivil toplum örgütlerinin ırkçılıkla mücadele konusundaki tutum ve politikalarının 

desteklenmesi, göçmenlerin siyasal katılımlarının önünü açacak düzenlemelerin 

hayata geçirilmesi ve göçmenlerin sosyal entegrasyonlarının gerçekleştirilmesi gibi 

öneriler yer almaktadır. Almanya gibi aşırı sağ ve ırkçı geleneğin çok yüksek olduğu 

kimi ülkelerde demokrasi ve insan hakları gibi kavramlar okullarda zorunlu ders 

olarak okutularak aşırı sağın önlenmesinin önüne geçilmek istenmektedir. Ayrıca 

medyanın da ırkçılık ve yabancı düşmanlığı konusunda önemli bir sorumluluğu 

bulunmaktadır. Batı Avrupa’da son dönemde artan ırkçı şiddet olayları, cinayet ve 

katliamlara varan gelişmeler yaşanmaktadır ve özellikle Norveç’te Anders Breivik’in 

2011 yılındaki gerçekleştirdiği katliam sonrasında ırkçılık konusunda yaşanan 

umursamaz tavır, “Avrupa’da ırkçılığa göz mü yumuluyor” tartışmalarını 

beraberinde getirmiştir. Yine Almanya’da Türk ve diğer etnik kökenli yabancılara 

yönelik cinayetler de ırkçı şiddetin yeniden gündeme gelmesinde etkili olmuştur. 

Özellikle sosyal medya aracılığıyla örgütlenen aşırı sağ ve neo-nazi örgütler, göçmen 



127 

 

karşıtlığı ve İslam karşıtı söylemleri ile ön plana çıkmışlardır. Norveç olaylarında 

Breivik’in akli dengesinin bozuk olduğuna dair yapılan propaganda sonucunda 

akıllara “Avrupa ülkelerinde ırkçılık sorunu görmezden mi geliniyor?” sorusunun 

doğmasına yol açmıştır. Sonuç olarak ırkçılığın çözümü konusunda başta devlet ve 

hükümetler olmak üzere, uluslararası örgütlere, sivil topluma ve medyaya büyük bir 

görev düşmektedir. Irkçılığın önlenmesi konusunda insan haklarının üstünlüğüne 

dayalı yasalar ve yaptırımlar vakit kaybedilmeden yürürlüğe girmeli ve yasa 

uygulayıcıların önyargı ve basmakalıp düşüncelerden kurtularak insan haklarına 

öncelik vermeleri gerekmektedir.  
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