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KIRGIZİSTAN’DA GÖÇ UNSURLARI VE HAREKETLİLİĞİ 

 Göç, toplumsal, siyasi ve ekonomik sonuçları itibariyle içinde yaşadığımız dönemde daha da önem 

kazanmıştır. Göç, toplumsal değişimlerin sonucu ve aynı zamanda değişimi yaratan bir olgu olarak, 

Kırgızistan’da sosyal, kültürel ve ekonomik hayatın şekillenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. 

Kırgızistan, hem iç göç hem de dış göç hareketleri açısından çeşitlilikler ve karmaşık nedensellikler içeren 

bir ülkedir. Ülkenin kapitalist ekonomiye geçiş sürecindeki ekonomik ve parlamenter sistem içindeki politik 

yeniden yapılanması ülkenin yoğun göçmen nüfusu karakteri göstermektedir. Bu kapsamda Kırgızistan’da 

sosyal politikaların belirlenmesi ve göçün ekonomik, sosyal, kültürel hayata etkilerinin 

değerlendirilebilmesinin ilk adımı, göç hareketlerini ve göçmen nüfusun durumunu tespit eden kapsamlı 

verinin analiz edilmesidir.  

 Kapitalist ekonomik sisteme geçiş sürecinde Kırgızistan da önemli değişikler yaşanmaktadır. 

Sovyet sonrası yeni kurulan Kırgızistan Cumhuriyeti’nde Kırgızistan‘da çalışmakta olan 2,3 milyon 

civarındaki işgücünün %30,1‘i tarım, %15,2‘si ticaret, %11,3‘ü ise sanayi sektöründe çalışmaktadır. K.C. 

Çalışma Bakanlığının bilgilerine göre işsizlik oranı %8,5’tir. İlgili Devlet birimlerinde kayıt olanların 

açısından değerlendirildiğinde işsizlik oranı 2,4’tür. Kayıtlı işsizlerin %52,7’si kadındır. Kırsal kesimde uzun 

dönemli işsizlik %70 dolaylarındadır. Hasat dönemlerinde bu oran düşmektedir. Asgari ücret 840 som‘dur 

(19,3 Dolar). Ancak Kırgızistan genelinde bu derece düşük tutar ödenmemekte olup, söz konusu tutar vergi 

hesaplamalarında belirli bir büyüklük olarak kullanılmaktadır. Uygulamada Bişkek için asgari ücret 7.000 – 

9.000 som olarak düşünmek doğru olur (150-200$).  

 17 Kasım 2017 tarihinde Bişkek’te “Koomduk Kengeş” (Toplumsal Kurul) toplantısı yapıldı. 

Gündeminde göçmenler ve bunların aile sorunları müzakere edildi. “Koomduk Kengeş” 2012 yılında göç ile 

ilgili ailelerin haklarını savunma amacıyla kurulur. 2012 yılından 2017 yılına kadar Kırgızistan göçmenlerinin 

sorunlarını gündeme alan 25 toplantı gerçekleştirir (Bayramukova, 2018).  

 “Koomduk Tehnologiyalar Borboru” (Toplumsal Teknolojiler Merkezi) 2016-2017 yıllarında 

Kırgızistan’daki Göçe ilişkin malumatlarında resmi verilere göre 710 bin Kırgızistan vatandaşının yurt 

dışında göçmen olarak barındığını belirtir. Bunların 616 bini Rusya’ya, 30 bini Kazakistan’da, 30 bini 

Türkiye’de, 14 bini Güney Kore’de, 20 bini ise farklı ülkelerde çalıştığı ifade edilir(Bayramukova, 2018). 

 Toplumsal Teknolojiler Merkezi temsilcisi Aleksandr Koak’ın ifadesiyle işgücü göçü  olarak her yıl 

50 bin kişi Kırgızistan’dan ayrılmaktadır. Bazı yıllar bu gösterge 170 bine kadar ulaşmaktadır. Kırgızistan’ın  

Avrasya Ekonomik Birliği’ne girmesinden sonra  Rusya ve Kazakistan’a göçmen olarak gidenlerin sayısında 

artışın olduğunu ifade eder. Her geçen yıl göçmen olarak gidenlerin ülkeye para gönderme miktarı 

aratmaktadır. 2015 yılı göçmenler ülkelerine 1 milyar 683 milyon 600 bin dolar gönderirken  2016 yılı 300 

milyon daha fazla, 2017 yılının ilk sekiz ayında 1,5 milyar dolar göndermiştir(Bayramukova, 2018). 

 Svetlena Baştovenka Kırgızistan’da çalışmaya elverişli işgücünü her geçen yıl artış yaşandığını 

ifade eder. İş bulmak amacıyla 18-30 yaş arası insanların (%48), 31-60 yaş arası insanların (%37) yurt 

dışına gittiğinden bahseder(Bayramukova, 2018)..   
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 Rusya Göç Araştırmaları Merkezi yetkilisi Dmitri Poletayev Kırgızistan ve diğer eski Sovyet 

ülkelerine  birkaç kez gittiğini belirtir. Son 5-7 yıl içinde Rusya’ya işgücü göçünün artış gösterdiği bunların 

yarısının Orta Asya’dan gelenlerin oluşturduğunu ifade eder(Bayramukova, 2018)..  

 Uzmanlar Kırgızistan’ın Avrasya Ekonomik Birliğine girmesiyle iş bulma imkanının kolaylaştığını 

belirtir. Bunların patent almaması etkilidir. Uzman Zulfiya Marat binlerce Kırgız gencinin ekmek parası için 

inşaatçı, kasiyer, temizlikçi, taksici, terzi vs. olarak çalıştığını ifade eder(Bayramukova, 2018).    

 N. H. Kumskova   Kırgızistan’daki göç  eğilimini 5 etaba ayırır (Kumskova, 2015: 109-113).  

 Birinci etap 1990 - 1994 yıllarını kapsar(Kumskova, 2015: 109-111).  Bu etabın özelliği ülkedeki  

göç genel olarak etnik ve siyasi sebeplerle ilişkilidir.  Göç edenlerin geçmişteki vatanlarına geri döndükleri 

gözlenebilir.  Ayrıca 1990 yılların başında büyük ekonomik sıkıntılar ve pek çok fabrika ve tesisin 

kapanması, işsizliğin artması gelecek kaygısıyla insanların ülkeyi terk etmesine neden olmuştur.  1991 yılı 

Merkezi Asya’da yer alan ülkeler bağımsızlığını ilan etmiş,  siyasi ve ekonomik özgürlüğe kavuşmasına 

rağmen vatandaşlarının yurt dışına göç  hareketi gözlemlenir.  Diğer ifadeyle Sovyetlerin dağılmasıyla 

birlikte Merkezi Asya ülkelerinde göç süreci başlamış ve temel sebepleri olarak şunlar ifade edilebilir. 

Sovyet sübvansiyonlarının durması ekonomik ilişkilerin açık vermesi, enerji giderlerinin yükselmesi ve diğer 

kaynaklarda yaşananlar Kırgızistan’ın sosyal ekonomik durumunu olumsuz etkiledi. Kırgızistan’da 

ekonomik kriz meydana geldi. Küreselleşmenim etkisi, sınırların açılması, ekonomik gelir ve beklentiler 

göçleri de beraberinde getirdi. Kırgızistan’ın bağımsız bir devlet olarak ortaya çıktığı ilk dönemde ulus 

merkezli bir yapı oluşturulmaya çalışılır.  

 İkinci etap 1995-1999 yıllarını kapsar(Kumskova, 2015: 111).   Ülkeden ayrılanların sayısı geriledi . 

Bu etapta  göç geçici karaktere sahiptir.  İlk etapta halklar gittikleri yerlerde yerleşmeyi düşünürken ikinci 

etaptakiler  kendi vatanlarına tekrar geri dönmeyi amaçlamıştır.  İşgücü göçünün sebebi yüksek seviyedeki 

işsizlik gösterilebilir.  

 Üçüncü etap 2000–2006 yıllarını kapsar(Kumskova, 2015: 111). 2000’li yıllarda Bağımsız  Devlet 

Topluluğuna olan göç geleneği bozulmuş, farklı  ülkelere de göçler ağırlık kazanmaya başlamıştır.  Bu 

zamana kadar Rusya, Kazakistan ve Özbekistan ile olan ilişkiler daha sonra Batı’ya doğru eğileme de 

evrilmiştir.  

 Dördüncü etap 2007–2011 yıllarını kapsar (Kumskova, 2015: 112-113). Bu yıllarda göçün esasını 

ekonomik getiri amaçlanır.  Dış ülkelerdeki yüksek maaş ve hayat seviyesi etkilidir.  

 Beşinci etap 2012–2014 yıllarını kapsar(Kumskova, 2015:113).  Bu dönemdeki göç ekonomik 

anlamda araştırılması gereklidir. Yurt dışına giden göçmenlerin aile üyelerine ve akrabalarına para 

gönderdiği veya para toplamak amaçlı gittiği görülür. Kırgızistan’ın iç ekonomisine büyük bir katlısı 

olduğunu  belirtmek gerekir.  

 Kırgızistan’dan Rusya Federasyonu'na gerçekleşen işgücü göçü, Kırgızistan Cumhuriyeti 

ekonomisinin ve siyasetinin Rusya’ya bağımlı olmasına neden olmaktadır (İbrayeva ve Ablezova 2016: 

167). 

 1980'lerde Mihail Gorbaçov ov   tarafından başlatılan Sovyet sisteminin politik ve ekonomik 

reformları, o zamanlar benzeri görülmemiş nedenlere ve göç için yeni fırsatlara yol açmış,  Sovyet Sosyalist 

Cumhuriyetleri Birliği (SSCB) topraklarında göç kontrolü kaldırılmıştır. 1989’dan itibaren Kırgızistan'dan 

“büyük göç” adı altında göçler başlamıştır (FIDH, 2016:11) 
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 Yurt dışına çalışmaya giden Kırgızistan vatandaşlarının hak ve hukuklarını tam olarak bilmediği için 

bir takım sorunlarla karşılaştığı belirtilir. Bu bağlamda  Kırgızistan eski cumhurbaşkanı Almazbek 

Atambayev’in  21 Haziran 2017 tarihinde Moskova şehrinde Kırgız diasporası ve gurbetçilerle buluşma 

toplantısı neticesinde Devlet Göç Hizmetleri tarafından Kırgızistan vatandaşlarının Rusya Federasyonu ve  

Avrasya Ekonomik Birliği ülkelerinde çalışma kurallarını içerin bilgilendirme kitabı hazırlanmıştır.   

 1990'lı yılların başında yaşanan göç patlaması,  bağımsızlığın ilk yıllarında  öncelikli olarak 

etnopolitik ve etno-kültürel faktörler üzerinde yerleşmiştir (Malahov ve Elebayeva, 2015:7).   

 Kayıt dışı ekonomi Kırgızistan'ın bağımsızlık döneminin kaçınılmaz bir parçası oldu (Malahov ve 

Elebayeva, 2015:15). 

 Toplumsal tabakalaşma ve toplumsal eşitsizliğin derinleşmesi hızla devam etti. İtibaren göreceli 

olarak homojen bir toplum olan Kırgızistan, kutuplaşmış ve aşırı derecede toplumsal hareketlilik için sınırlı 

imkânlara sahip tabakalı bir toplum oluşmuştur. Toplumsal eşitsizlik, meydana gelen iki devrimin ana 

nedenlerindendir(Malahov ve Elebayeva, 2015:16) 

 Büyük ölçekli yoksulluk, geçiş döneminde yeni bir olgu haline gelmiştir ve halen dış göç üreten kilit 

sorunlardan biridir (Malahov ve Elebayeva, 2015:16). 

 Son 15 yılda işgücü göçü özellikle gençlerin zihninde alternatif bir yaşam strateji olarak yer eder 

olmuştur(Malahov ve Elebayeva, 2015:17). 

аименование показателей 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

                            

Число прибывших - всего 40.939 37.558 26.275 23.015 20.104 18.368 15.910 12.799 10.219 7.879 5.349 5.048 4.893 4.483 3.284 3.761 3.420 3.960 3.497 3.829 3.903 6.337 5.532 4.349 3.928 3.559 3.160 

в том числе:                            

кыргызы 8.136 8.000 5.529 5.999 3.359 2.946 2.574 2.101 1.485 1.428 1.177 884 975 781 721 892 924 1.329 1.380 1.590 1.838 2.692 2.782 2.228 1.890 1.649 1.601 

русские 16.551 14.635 10.781 9.088 9.869 9.242 7.954 6.349 5.191 3.685 2.241 2.409 2.449 2.270 1.551 1.780 1.534 1.223 1.120 1.131 989 1.576 962 749 853 779 632 

украинцы 2.135 1.903 1.314 1.133 1.249 1.139 967 771 671 470 273 275 281 268 160 182 172 138 116 109 103 163 83 64 77 51 56 

белорусы 262 163 116 74 89 63 57 41 39 16 11 16 17 15 9 15 17 5 7 4 5 6 7 2 2 5 1 

узбеки 4.039 3.925 2.509 1.789 1.275 1.068 1.031 866 752 787 636 454 284 254 194 242 190 604 241 298 266 931 1.018 607 420 336 304 

казахи 1.686 1.529 1.104 767 657 569 445 366 266 198 150 108 105 103 72 63 90 95 74 107 111 112 78 69 89 58 86 

грузины 15 21 12 10 11 12 10 6 6 4 2 4 - 5 4 - 2 2 1 - - - 2 2 - 3 1 

азербайджанцы 734 1.034 676 505 333 253 233 207 164 85 69 42 49 75 40 25 25 21 25 25 36 37 25 25 23 28 19 

литовцы 12 22 13 8 5 8 6 4 8 - 1 - - 2 - - - 2 - 1 - - - - 3 - - 

молдаване 63 36 24 30 20 10 29 4 7 4 7 9 5 13 6 1 7 2 2 1 2 3 1 2 - 1 - 

латыши 7 12 5 3 10 8 5 1 1 - 1 5 3 - - 5 1 5 5 2 5 3 5 3 1 1 2 

таджики 391 365 211 442 325 248 271 224 116 123 91 94 68 63 58 37 30 37 32 30 34 43 48 39 44 32 26 

армяне 71 43 44 41 41 31 28 25 8 10 5 11 11 3 10 7 3 7 2 3 4 2 3 1 3 10 4 

туркмены 35 35 7 8 5 2 10 6 6 2 3 4 2 1 1 - - 1 1 1 6 1 2 6 10 1 2 

эстонцы 3 5 8 4 2 3 4 3 3 3 - 1 1 - - 2 1 - - - 1 1 - 1 1 - 1 

татары 1.369 1.283 880 709 720 753 575 469 347 299 197 227 183 189 127 122 110 114 99 134 112 149 94 87 76 82 86 

евреи 79 55 39 45 23 33 19 10 14 5 4 5 4 6 1 6 2 4 3 - - 2 1 1 - 1 - 

немцы 1.952 1.448 808 563 561 563 400 323 251 135 104 95 101 62 63 50 70 61 57 35 25 46 33 29 25 31 26 

уйгуры 589 387 254 186 150 110 110 107 79 51 46 51 52 51 39 39 35 57 52 69 73 153 109 83 112 106 53 

дунгане 397 431 366 242 216 197 194 120 182 108 62 28 47 72 47 44 59 51 87 61 50 77 73 48 33 47 44 

корейцы 644 609 400 338 326 286 289 240 201 166 113 138 74 75 45 107 57 67 57 72 86 118 65 58 64 95 74 

турки 528 571 474 436 299 226 153 132 75 61 36 15 34 25 21 15 9 29 20 24 16 28 19 30 19 33 23 

чеченцы … … … … … … … … … … 14 16 11 10 8 8 9 9 23 8 10 23 11 9 6 4 8 

другие национальности  1.241 1.046 701 595 559 598 546 424 347 239 106 157 137 140 107 119 73 97 93 124 131 171 111 206 177 206 111 

 

Наименование показателей 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Число выбывших - всего 82.852 71.315 103.728 143.619 71.197 37.302 27.584 19.538 15.671 17.818 27.887 31.633 32.717 21.209 22.607 30.741 34.423 54.608 41.287 33.380 54.531 45.740 13.019 11.552 11.685 7.788 7.125 

в том числе:  
          

 
 

 
   

          

кыргызы 4.765 3.740 3.321 3.158 2.268 1.654 1.661 1.440 1.169 1.162 1.396 1.718 2.182 1.654 2.793 6.296 10.674 27.437 15.292 14.552 21.347 17.711 4.070 3.877 3.564 2.142 1.818 

русские 32.893 32.032 59.294 89.984 41.463 18.718 14.020 9.891 7.869 9.281 17.485 20.217 20.351 11.994 12.086 15.272 13.360 13.143 15.470 9.971 12.697 12.834 5.395 4.494 4.811 3.385 3.128 

украинцы 4.484 4.178 8.064 11.740 5.267 2.472 1.773 1.295 1.099 1.125 2.136 2.531 2.445 1.487 1.454 1.585 1.447 1.454 1.507 971 1.129 1.134 450 407 368 269 257 

белорусы 292 342 722 885 366 177 117 102 89 110 130 156 128 80 74 70 93 70 86 60 73 69 24 24 27 9 15 

узбеки 7.982 7.341 8.098 7.766 4.384 3.010 2.043 1.546 1.116 1.673 1.239 998 1.141 811 1.183 1.929 3.191 6.778 3.620 3.145 13.132 8.751 1.063 877 1.054 626 681 

казахи 1.345 1.262 1.512 1.603 870 702 591 415 430 424 507 724 1.008 916 911 1.197 1.332 1.091 775 737 870 662 309 305 296 204 168 

грузины 46 29 36 22 21 19 16 8 6 2 16 19 19 9 10 17 13 16 15 12 9 14 6 3 7 5 5 

азербайджанцы 3.245 778 344 334 168 123 111 96 93 96 130 136 174 165 177 193 154 165 157 155 242 241 82 93 102 68 56 

литовцы 25 33 45 38 14 12 14 10 4 11 10 12 6 - 2 3 9 5 2 2 14 3 3 2 2 2 1 

молдаване 69 54 86 114 72 27 36 14 18 17 39 44 34 22 18 14 33 15 20 16 17 17 11 1 7 - 2 

латыши 9 25 41 57 19 8 10 2 2 3 12 7 13 3 3 15 13 37 27 25 23 10 3 3 6 3 - 

таджики 698 760 748 611 292 182 115 119 116 169 172 89 71 47 49 94 118 284 207 206 368 336 51 60 52 29 33 

армяне 287 124 101 182 95 41 36 38 27 33 35 46 45 27 19 48 20 37 32 25 36 31 7 10 7 7 3 

туркмены 63 48 36 35 22 9 6 2 5 5 4 6 5 5 7 6 1 6 6 2 7 9 7 2 9 - 2 

эстонцы 32 16 12 39 19 17 7 5 6 7 5 6 6 3 7 7 8 9 7 5 4 - 3 1 2 2 2 

татары 2.898 2.311 4.286 9.468 4.128 1.941 1.392 1.048 721 874 1.263 1.288 1.440 920 974 1.116 985 1.049 1.140 787 1.127 1.019 378 364 343 296 197 

евреи 1.044 611 489 637 467 323 235 178 135 161 174 172 113 70 34 29 18 8 28 16 7 15 2 5 4 9 7 

немцы 17.094 14.278 12.833 11.148 8.236 6.070 4.039 2.430 1.934 1.728 1.808 1.688 1.637 1.226 1.076 819 516 568 564 337 310 410 224 181 180 150 159 

уйгуры 509 384 376 420 253 230 170 130 104 110 141 193 185 198 205 232 341 413 309 259 618 572 188 144 121 93 107 

дунгане 241 221 253 225 141 130 100 48 49 97 128 193 294 315 341 449 809 571 642 663 621 412 181 153 159 111 104 

корейцы 611 472 494 715 427 387 289 167 165 206 257 347 374 327 368 473 442 381 332 287 455 417 139 109 129 83 81 

турки 977 539 161 261 125 106 85 46 60 52 115 109 111 147 123 116 136 154 135 155 258 182 76 78 58 47 32 

чеченцы … … … … … … … … … … 36 39 31 21 44 63 55 77 92 66 60 89 32 35 23 11 31 

другие национальности  3.243 1.737 2.376 4.177 2.080 944 718 508 454 472 649 895 904 762 649 698 655 840 822 926 1.107 802 315 324 354 237 236 
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Численность населения, человек Удельный вес в общей численности населения, проценты 

  

2009* 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2009* 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

                      

Все население 5.362.793 5.418.299 5.477.620 5.551.888 5.663.133 5.776.570 5.895.062 6.019.480 6.140.200 6.256.730 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

   в том числе:                     
 кыргызы 3.804.788 3.860.549 3.928.796 4.006.009 4.099.433 4.193.850 4.292.062 4.393.057 4.492.667 4.587.430 71,0 71,3 71,7 72,2 72,4 72,6 72,8 73,0 73,2 73,3 

 узбеки 768.405 780.583 785.977 796.291 816.219 836.065 856.987 878.615 898.363 918.262 14,3 14,4 14,4 14,3 14,4 14,5 14,5 14,6 14,6 14,7 

 русские 419.583 407.981 394.680 381.562 375.438 369.939 364.571 360.580 356.637 352.960 7,8 7,5 7,2 6,9 6,6 6,4 6,2 6,0 5,8 5,6 

 дунгане 58.409 58.914 59.994 61.372 62.966 64.565 66.140 67.622 69.093 70.534 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

 уйгуры 48.543 49.179 49.721 50.346 51.389 52.456 53.525 54.810 56.015 57.002 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

 таджики 46.105 46.686 47.325 48.033 49.046 50.174 51.411 52.729 53.848 54.976 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

 турки 39.133 39.153 39.534 39.913 40.443 40.953 41.556 42.255 42.829 43.411 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

 казахи 33.198 33.047 32.900 32.981 33.368 33.701 34.122 34.615 35.087 35.541 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

 татары 31.491 30.725 29.639 28.656 28.334 28.059 27.688 27.454 27.341 27.200 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 азербайджанцы 17.267 17.498 17.823 18.046 18.516 18.946 19.309 19.630 20.010 20.406 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 

 корейцы 17.299 17.182 16.938 16.711 16.753 16.807 16.828 16.957 17.015 17.074 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

 украинцы 21.924 20.176 18.433 16.657 15.527 14.485 13.501 12.691 11.915 11.252 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 

 немцы 9.487 9.240 9.035 8.766 8.645 8.563 8.453 8.403 8.340 8.269 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

 туркмены 2.005 2.014 2.028 2.037 2.051 2.083 2.116 2.121 2.128 2.139 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 

 чеченцы 1.875 1.833 1.784 1.740 1.737 1.719 1.701 1.705 1.684 1.690 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 белорусы 1.394 1.290 1.186 1.109 1.070 1.029 978 944 897 851 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 армяне 890 856 834 807 810 799 797 810 801 797 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 грузины 598 589 583 571 578 585 582 575 568 570 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 евреи 604 559 539 508 501 491 486 472 457 455 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 молдаване 505 475 453 430 414 407 393 387 382 374 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 литовцы 139 141 137 138 142 151 152 153 145 144 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 эстонцы 105 98 101 104 104 110 107 104 102 98 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 латыши 82 62 60 62 72 88 86 81 77 75 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

другие национальности 38.964 39.469 39.120 39.039 39.577 40.545 41.511 42.710 43.799 45.220 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

 

KIRGIZİSTAN’DA GÖÇ İLE İLGİLİ YAPILAN ARAŞTIRMANIN ANALİZİ 

İçinde yaşadığımız yüzyılda en önemli olgulardan biri olarak karşımıza göç çıkmaktadır. Tüm Toplumlarda 

farklı boyutlarda karşımıza çıkan göç hareketleri hem toplumsal değişimlerin sonucu ve hem de değişimi 

yaratan bir olgudur. Göç Kırgızistan’da da sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik hayatın şekillenmesinde 

önemli bir rol oynamaktadır. Kırgızistan, hem iç göç hem de dış göç hareketleri yoğun olarak yaşanmakta 

ve toplumsal yapıyı derinden etkilemektedir. Ülkenin kapitalist ekonomiye geçiş sürecinde, ekonomik ve 

parlamenter sistem içindeki politik yeniden yapılanması ülkenin yoğun göçmen nüfusu karakteri 

göstermesinde belirleyicidir. Bu kapsamda Kırgızistan’da göçün ekonomik, toplumsal hayata etkilerinin 

değerlendirilebilmesinin için, göç hareketlerini ve göçmen nüfusun durumunu tespit eden kapsamlı veri 

üretilmesi gereklidir. 

Bu çalışma göçün Kırgızistan’ın sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel yapısına etkisini tespit etmeye yöneliktir. 

Çalışma kapsamında nicel veri toplama sürecinde hedef kitle olarak 15 - 64 yaş grubu alınmış ve buna 

bağlı olarak 99 güven düzeyinde 3% hata payında 1848 kişilik bir örneklem hesaplanmıştır. Söz konusu 

tabakalarda amaca yönelik örnekleme yöntemi ile 2256 kişiden soru kâğıdı uygulayarak veri toplanmıştır. 

Bu örneklem tabakalı olarak Batken, Celal-Abad, Issık-Göl, Narın, Oş, Talas, Çüy bölgelerine ve ağırlıklı 

olarak da Bişkek ve Oş şehrinden veri toplanmıştır. Toplanan veriler istatistiksel programlarla analiz 

edilmiştir. 

Cinsiyet dağılımı 

 Frekans Yüzde  Geçerli Yüzde  Birikimli Yüzde  

Kadın  1264  56,0  56,0  56,0  

Erkek  992  44,0  44,0  100,0  

 

Yaş dağılımı 

 Frekans Yüzde  Geçerli Yüzde  Birikimli Yüzde  

15-17 yaşlar  95  4,2  4,2  4,2  

18-28 yaşlar  997  44,2  44,2  48,4  

29-38 yaşlar  575  25,5  25,5  73,9  

39-48 yaşlar  453  20,1  20,1  94,0  

49-64 yaşlar  136  6,0  6,0  100,0  

Toplam  2256  100,0  100,0  

 



5 
 

Hanenin Aylık Ortalama Gelirine Göre Dağılım (KGS) 

 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Birikimli Yüzde  

1140 dan daha az  26  1,2  1,2  1,2  

1141-6141arası  297  13,2  13,7  14,9  

6142-11142 arası  522  23,1  24,1  39,0  

11143-16143 arası  340  15,1  15,7  54,7  

16144-21144 arası  323  14,3  14,9  69,6  

21145-26145 arası  120  5,3  5,5  75,1  

26146-31146 arası  191  8,5  8,8  83,9  

31147-36147 arası  49  2,2  2,3  86,2  

36148-41148 arası  98  4,3  4,5  90,7  

41119-46149 arası  32  1,4  1,5  92,2  

46150-51150 arası  88  3,9  4,1  96,3  

51151 ve üzeri  81  3,6  3,7  100,0  

Toplam  2167  96,1                                    100,0 

Uygulanamaz  89                         3,9 

Toplam  2256  100,0  

 

Çalışmak İçin Başka Yere Giden Hane Üyesine 
Göre Dağılım  

Frekans Yüzde Geçerli Yüzde  Birikimli 
Yüzde  

Evet  592  26,2  27,2  27,2  

Hayır  1587  70,3  72,8  100,0  

Toplam  2179  96,6  100,0  

Uygulanamaz  77  3,4  

Toplam  2256  100,0  

Katılımcılar arasında çalışmak için başka bir yerleşim yerine giden hane üyesinin oranı % 27,2 iken 

katılımcıların % 72,8’sinin başka yerleşim yerine çalışmaya giden hane üyesi bulunmamaktadır. Örneklem 

esas alındığında ülkede dört kişiden birinin doğrudan veya dolaylı olarak göçe muhatap olduğu ileri 

sürülebilir. 

Başka Yere Çalışmaya Giden Hane Üyesinin 
Yakınlık Derecesine Göre Dağılım  

Frekans Yüzde  Geçerli Yüzde  Birikimli Yüzde  

1 derece  273  12,1  46,1  46,1  

2 derece  259  11,5  43,8  89,9  

3 derece  60  2,7  10,1  100,0  

Toplam  592  26,2  100,0  

Uygulanamaz  1664  73,8  

Toplam  2256  100,0  

Başka yere çalışmaya giden aile üyeleri ve katılımcıların akrabalık derecesi incelendiğinde katılımcılarının 

%46,1’nin birinci dereceden (baba, anne, çocuk) yakınlığı bulunduğu tespit edilmektedir. Bunu %43 ile 

ikinci dereceden (büyük baba-dede, büyük anne-nine, kardeş, torun) yakınlık durumu, % 10,1 ile üçüncü 

dereceden (dayı, amca, teyze, hala, yeğen) yakınlık durumu izlemektedir. Özellikle birinci dereden yakınlar 

olan çocukların ve ikinci dereceden yakınlar olan kardeşlerin çalışmak için başka yerlere gitme durumu 

daha yaygındır. 

Katılımcılardan başka yere çalışmaya giden hane üyeleri olduğunu belirtenlerin gittikleri ülkeler 

sıralamasında; Rusya, Kazakistan, ABD, Türkiye, Dubai ilk beş ülkeyi oluşturmaktadır. Katılımcıların aile 

üyelerinin yarıdan fazlası % 60,8 ile Rusya’ya göç etmektedir. Bunu % 4,4 ile Kazakistan, %2,9 ile ABD, 

%2,7 ile Türkiye, % 2,0 ile Dubai izlemektedir. Bu anlamda Rusya ve Kazakistan’ın Kırgızistan vatandaşları 

için göç edilebilecek ülkeler arasında ilk sırada gelmektedir. Bu sonuçları resmi veriler de desteklemektedir. 

2016 verileri dikkate alındığında Bağımsız Devletler Topluluğu’na 7 788 kişi göç etmiştir. Bunların 6 013’ü 

Rusya’ya 1 447’si Kazakistan’a gerçekleşmiştir. Bağımsız Devletler Topluluğu dışına ise 216 kişi göç 

etmiştir, ilk üç sırada 89 kişi ile Almanya’ya, 50 kişi ile ABD’ye, 23 kişi ile Türkiye gelir (Sultanov, 2016a: 

51). Bu bakımdan yapılan araştırma sonuçlarıyla devlet verileri ana hatlarıyla birbirini teyit eder 

mahiyettedir. 
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Başka ailelerin veya aile üyelerinin göç etme sebepleri başında % 79,7 ile ekonomik nedenler gelmektedir. 

Bunu %10,4 ile çok gerilerden ailevi nedenler ve %10,0 ile bireysel nedenler izlemektedir. İkamet ettiği yere 

geliş sebebinde de görüldüğü üzere göç sebebinde ana etken ekonomik gerekçelerdir. Bu anlamda 

Kırgızistan’daki göç hareketliliğinin temelinde ekonomik olguların yattığı ileri sürülebilir. 

Göç Kararını Etkileyen İtici Faktörlere Göre Dağılım 

 Frekans Yüzde  Olayların Yüzdesi 

Açlık, doğal afetler  51  2,0%  2,3%  

Fakirlik  229  8,9%  10,3%  

Düşük ücret  939  36,3%  42,1%  

İşsizlik  1274  49,3%  57,1%  

Aşırı nüfus  16  ,6%  ,7%  

Ayrımcılık  31  1,2%  1,4%  

Savaş ve terör  46  1,8%  2,1%  

Toplam  2586  100,0%  115,9%  

Katılımcılar arasında göç kararlarını etkileyen en önemli itici etkenler arasında ilk sırayı % 49,3 oranı ile 

işsizliğin aldığı görülmektedir. Bu oranı hemen yakın takiple % 36,3 ile ücretlerin düşük olması takip 

etmektedir. % 8,9 oranı ile fakirlik, % 2,0 oranı ile açlık ve doğal afetler, % 1,8 oranı ile savaş ve terör, % 

1,2 oranı ile ayrımcılık, % 0,6 oranı ile aşırı nüfus katılımcıların göç kararlarını etkileyen en önemli itici 

faktörler arasında yer almaktadır. 

Göç Kararını Etkileyen Çekici Faktörlere Göre Dağılım  

 Frekans Yüzde  Olayların Yüzdesi 

Yüksek hayat standardı  315  12,2%  14,2%  

Daha iyi şehir imkânları  184  7,1%  8,3%  

Yüksek ücret  1237  47,9%  55,6%  

İstihdam  667  25,8%  30,0%  

Huzurlu ortam  115  4,4%  5,2%  

Daha iyi sağlık ve eğitim hizmetleri  67  2,6%  3,0%  

Toplam  2585  100,0%  116,2%  

Katılımcıların göç kararlarını etkileyen en önemli çekici etkenler arasında ise ilk sırayı % 47,9 oranı ile 

yüksek ücretin aldığı görülmektedir. % 25,8 oranı ile göç edilen yerde istihdam olanaklarının olması ikinci 

sırada yer almaktadır. % 12,2 oranı ile yüksek hayat standardı,% 7,1 oranı ile daha iyi şehir imkânları, % 

4,4 oranı ile huzurlu ortam, % 2,6 oranı ile daha iyi sağlık ve eğitim hizmetleri çekici faktörler olarak 

sıralanmaktadır. Katılımcıların göç kararlarını almaları noktasında hem itici hem de çekici faktörler birlikte 

değerlendirildiğinde ekonomik faktörlerin her iki kategoride de etkili olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. 

Katılımcıların göç kararını alma nedenleri, ekonomik, sosyal, siyasal ve doğa koşullarına ilişkin nedenler 

olarak sorulmuştur. Bu kapsamda katılımcıların göç kararlarının alınmasında öncelikli ekonomik neden % 

56, 9 oranı ile iş imkânlarının olması olarak ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla gidilecek olan yerlerde yeni 

istihdam alanlarının olması göç kararının alınmasında etkili olan ekonomik faktörlerden biridir. % 24,2 oranı 

ile geçim sıkıntısı ve % 12,0 oranı ile gelir dengesizliği yüksek oranlarda göç kararını etkileyen ekonomik 

nedenler arasında sıralandığı görülmektedir. Doğal kaynakların varlığı ve tarımda makineleşme % 3,0 oranı 

ile daha az oranda olmakla birlikte göç kararını etkilemektedir. 

Göç kararının alınmasında ekonomik nedenler arasında yeni iş alanları ilk sırayı alırken sosyal nedenler 

arasında ise % 56,3 oranı ile eğitim ilk sırayı almaktadır. Bu her iki sonuç göç olgusunu açıklamaya çalışan 

kuramsal çerçeve ile de örtüşmektedir. Eğitim oranını % 16,6 oranı ile sağlık hizmetleri, % 11,9 oranı ile 

kültürel farklar, % 8,3 oranı ile dini sebepler, % 6,9 oranı ile hızlı nüfus artışı izlemektedir. 

Katılımcıların göç kararı almalarındaki siyasal nedenleri arasında % 17,8 oranı ile nüfus değişimleri ilk 

sırada yer alırken bunu % 15,8 oranı ile ihtilaller, % 15,6 oranı ile etnik çekişmeler, % 14,7 oranı ile 

savaşlar, % 12,8 oranı ile terör olayları ve iç isyanlar, % 10,6 oranı ile sınır değişiklikleri gibi nedenler 

oluşturmaktadır. Bu veriler ışığında; o ülkede yaşanan etnik çatışmalar, ihtilaller, iç isyanlar ve terör olayları 



7 
 

gibi faktörler ülkenin güvenliği, refahı, iç huzuru ve yaşamını doğrudan etkilediği için katılımcıların göç 

kararı almalarında etkili olan siyasal nedenler arasında yer aldıkları görülmektedir. 4 Haziran 1990 Oş 

olayları (Mırzakmatov, 2011: 5-6), Ağustos 1999 Batken olayları (Tacibay Kızı, 

https://www.super.kg/article/?article=23697), 17 Mart 2002 Aksı olayları (Tursunova, 2016: 135-137), 24 

Mart 2005 devrimi (Orunbekov, 2009: 6), 1 Ekim 2008 Nookat dini aşırılık olayları (Alımbayeva, 2014: 58), 

7 Nisan 2010 halk devrimi (İsaev, 2013: 251), Mayıs-Haziran 2010 Oş-Celal Abad olayları (Ömürzakov, 

2013), Batken ve diğer eyaletlerin sınır sorunu (Abdikerimov, 2016:178-180) bulunur. Yukarıda bahsi geçen 

olaylar katılımcıların cevaplarını teyit eder mahiyette olup olayların meydana geldiği süreçler ile demografik 

nüfus sirkülasyonu arasında bir bağın olduğu anlaşılır. 

Katılımcıların göç kararı almalarındaki doğal nedenler arasında %48,8 ile deprem ilk sırada gelmektedir. 

Bunu % 16,6 ile kuraklık, %13,1 ile sel ve su baskınları, % 7,6 ile erozyon, % 7,1 ile yangınlar, % 6,9 ile 

heyelan takip eder. Özellikle ülkenin güney bölgesinde yaşanan deprem, sel-su baskını ve heyelanlar 

göçün öncelikli doğal nedenleri arasındadır (Mambetov, http://old.kabar.kg/kyr/society/full/72395; Betoşkin, 

2008). 

Göç Kararını Alma süreci 

Bu yer ekonomik anlamda yetersizdir 

 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde  Birikimli Yüzde  

Kesinlikle katılmıyorum  161  7,1  7,2  7,2  

Katılmıyorum  484  21,5  21,6  28,8  

Kararsız  438  19,4  19,6  48,4  

Katılıyorum  853  37,8  38,1  86,5  

Tamamen katılıyorum  302  13,4  13,5  100,0  

Toplam  2238  99,2  100,0  

Uygulanamaz  18  ,8  

Toplam  2256  100,0  

Göç etme sürecinde belirleyicilerin ne olduğu anlaşılmaya çalışılmaktadır. Bu kapsamda çalışmada sadece 

genel veriler ortaya konulacaktır. Katılımcıların %51,6 oranı yaşadığı yerin ekonomik anlamda yetersiz 

olduğunu belirtirken %28,8 oranı tam aksi yönde görüş beyan etmiştir. Katılımcıların %19,4’ ü ise kararsız 

kesimdendir. Ekonomik yetersizlik katılımcıların yaşadığı yerin temel sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Çalışmak için yabancı ülkeye girme durumuna göre dağılım  

 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Birikimli Yüzde 

Yakın zamanda gitmeyi düşünüyorum  239  10,6  11,1  11,1  

Daha sonra gitmeyi düşünüyorum  550  24,4  25,5  36,5  

Şimdilik gitmeyi düşünmüyorum  627  27,8  29,0  65,5  

Kırgızistan’dan gitmeyi hiç düşünmüyorum  745  33,0  34,5  100,0  

Toplam  2161  95,8  100,0  

Uygulanamaz  95  4,2  

Toplam  2256  100,0  

Katılımcılara çalışmak amaçlı yabancı bir ülkeye gitme durumu sorulduğunda %34,5’i Kırgızistan’dan 

gitmeyi hiç düşünmediğini, %29,5’i şimdilik gitmeyi düşünmediğini, %25,5’i daha sonra gitmeyi 

düşündüğünü, %11,1’i yakın zamanda gitmeyi düşündüğünü belirtmiştir. Çalışmak üzere yabancı ülkeye 

gitmeyi düşünenlerinin oranı %36,6’ dır. Burada göçe hazır aktif bir nüfustan bahsedilebilir. 

Kırgızistan dışında başka bir ülkenin vatandaşlığını tercih etme durumuna göre dağılım  

 Frekans Yüzde  Geçerli Yüzde  Birikimli Yüzde  

ABD ve Kanada  493  21,9  22,8  22,8  

Türkiye  355  15,7  16,5  39,3  

Rusya  702  31,1  32,5  71,8  

Kazakistan  108  4,8  5,0  76,8  

Özbekistan  88  3,9  4,1  80,9  
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Avrupa Ülkeleri  166  7,4  7,7  88,6  

Arap Ülkeleri  84  3,7  3,9  92,5  

Uzak Doğu, Çin, Japonya  93  4,1  4,3  96,8  

Azerbaycan  22  1,0  1,0  97,8  

Diğer  47  2,1  2,2  100,0  

Toplam  2158  95,7  100,0  

Uygulanamaz  98  4,3  

Toplam  2256  100,0  

SONUÇ 

Kırgızistan hızla değişmektedir. Bu değişim bağımsızlıktan sonra yeni ekonomik yapılanma ile kendini 

göstermiştir. Sosyalist ekonomik sistemden liberal ekonomik sisteme geçiş çeşitli zorlukları beraberinde 

getirmektedir. Özellikle sanayileşmenin düşük olası ve temel ekonomik faaliyetin kırsal alanlarda tarım ve 

hayvancılık alanlarında gerçekleşmesi söz konusudur. Kentsel alanlar olarak ifade edeceğimiz alanlarda 

ise hizmet sektörü ön plana çıkmaktadır. Bu durum iç ve dış göç hareketini ortaya çıkarmıştır. 

Araştırma sonuçlarına göre katılımcıların çevresindeki aile ve aile üyelerinin % 37,4’ü göçe muhatap 

olmuştur. Yaklaşık ülkenin dörtte biri olarak ifade edilebilecek bu oran oldukça yüksektir. Bu oran göç 

hareketliliğinin boyutunu ve diğer toplumsal kurumlar üzerine etkisini ortaya koyması bakımından dikkat 

çekicidir. Araştırma sonuçlarına göre göç hareketinin ortaya çıkmasında temel belirleyicilerden biri olarak 

işsizlik gelmektedir. Göç edilecek bölgenin istihdam olanakları araştırılmakta ve buna bağlı olarak göç 

edilmektedir. 

Toplumdaki gelir dağılımı dengesizliği göçü tetikleyen diğer bir nedendir. Söz konusu dengesizlik bölgesel 

gelişme düzeyleri arasındaki farkla birleşince itici faktörler önem kazanmakta sağlık, eğitim gibi imkânlara 

erişim zorluğu da göçü etkilemektedir. Halkın yüksek hayat standartlarına ilişkin beklentisi ve bunu büyük 

kentlerde karşılayacağına olan inancı yüksek ücret ve iş imkânı ile birleşince etki daha da yüksek 

olmaktadır. Göç hane halkı ağları, akrabalık ağları ve sosyal ağların düzeyi bireysel karar vericilerin sosyal 

yapısıyla bağlantılı olarak gerçekleşmekte göç ağı göçmenlerle etkileşim içinde göç ağı oluşmaktadır. Bu 

ağlar ile koruma ve yardımın yanı sıra bilgilerin yayılması için bir temel sağlamaktadır. Sosyal ağlar içindeki 

etkileşimler hareket riskini ve göçün maliyetini azaltarak kolaylaştırmaktadır. Sosyal ağlar uluslararası göç 

ağlarının önünü açmaktadır (Bal, 2015: 131). 

Ülkenin bölgeler arasındaki gelime düzeyine dayalı farkları ortadan kaldırarak temel hizmetler erişimi 

kolaylaştırıcı politikalar izlemesi, hayvancılık ve tarım alanlarına yönelik olarak teşvik politikalarının 

uygulanması, yaşam kalitesini yükseltici önlemlerin alınmasının üretici nüfusun ülkede kalması yönünde 

önemli adımlar olacağı düşünülmektedir. 
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Özet 

İçinde yaşadığımız yüzyılda en önemli olgulardan biri olarak karşımıza göç çıkmaktadır. Tüm 

toplumlarda farklı boyutlarda karşımıza çıkan göç hareketleri hem toplumsal değişimlerin sonucu ve 

hem de değişimi yaratan bir olgudur. Göç Kırgızistan’da da sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik 

hayatın şekillenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Kırgızistan, hem iç göç hem de dış göç 

hareketleri yoğun olarak yaşanmakta ve toplumsal yapıyı derinden etkilemektedir. Ülkenin kapitalist 

ekonomiye geçiş sürecinde, ekonomik ve parlamenter sistem içindeki politik yeniden yapılanması 

ülkenin yoğun göçmen nüfusu karakteri göstermesinde belirleyicidir. Bu kapsamda Kırgızistan’da 

göçün ekonomik, toplumsal hayata etkilerinin değerlendirilebilmesinin için, göç hareketlerini ve 

göçmen nüfusun durumunu tespit eden kapsamlı veri üretilmesi gereklidir. 

Bu çalışma göçün Kırgızistan’ın sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel yapısına etkisini tespit 

etmeye yöneliktir. Çalışma kapsamında nicel veri toplama sürecinde hedef kitle olarak 15 - 64 

yaş grubu alınmış ve buna bağlı olarak 99 güven düzeyinde 3% hata payında 1848 kişilik bir 

örneklem hesaplanmıştır. Bu örneklem tabakalı olarak Batken, Celal-Abad, Issık-Göl, Narın, 

Oş, Talas, Çüy bölgelerine ve ağırlıklı olarak da Bişkek ve Oş şehrinden veri toplanmıştır. 

Toplanan veriler istatistiksel programlarla analiz edilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Göç, Kırgızistan,  Kırgızistan’da göç, iç göç, dış göç. 

REVIEWS ON MIGRATION AND CAUSES OF MIGRATION IN KYRGYZSTAN 

Abstract 

Migration is one of the most important topics of the era we live in. Migratory movement that we 

see at a different scale in all societies as a phenomenon of both result of social change and 

driver of change has been major role in shaping Kyrgyzstan’s socio-cultural and socio-

economic life. Kyrgyzstan is a country that contains complicated causality in terms of both 

internal and external migration. In the transition period to capitalist economy, Kyrgyzstan had 

                                                           
1 Bu makale Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Bilimsel Araştırmalar Birimi tarafından desteklenen  “Kırgızistan’da 

Göçün Sosyo-Ekonomik Ve Sosyo-Kültürel Etkilerinin Tespiti” başlıklı projeden üretilmiştir. 
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gone though politic reconstruction within economic and parliamentary system and consequently 

intensive migrant population has become characteristical feature of the country. 

In this context, the first step of reviewing the impact of migration on economic, social life is to 

product comprehensive data that identify migratory movement and migrant population. The aim 

of this study is to determine the impact of migration on Kyrgyzstan’s socio-economic and 

socio-cultural structure.  

Within the context of this study, 15 - 64  age group was selected as an intended population and 

accordingly sample size of 1848 participants was calculated %99 confidence level, %3 margins 

of error. This sample were collected stratifiedly from Batken, Celal-Abad, Issık-Göl, Narın, Oş, 

Talas, Çüy Regions and mainly Bişkek ve Oş Cities. Gathered data was analyzed with statistical 

programmes.  

Key words: Migration, Kyrgyzstan, migration of Kyrgyzstan, internal migration, external 

migration. 

Giriş 

İnsanlık tarihi incelendiğinde göçler tarihi olduğu görülmektedir. İnsanlar tarih boyunca 

yoğun toplumsal hareketlilikler yaşamışlardır. Göç toplumsal yapılara göre farklı sonuçlar ortaya 

çıkarmış bu sonuçlar sadece bir toplumla sınırlı kalmayarak sınır aşan etkiler ortaya koymuşlardır. 

Farklı toplumlarda görülen göç hareketleri birbirinden farklı olarak birçok sebepten 

kaynaklanmaktadır. Bu hareketlilikler sadece hareketliliği gerçekleştiren topluluklar için değil 

hareketliliğe maruz kalan diğer topluluklar içinde önemli değişiklik kaynağı olmuştur. Göçün bu 

yoğun ve karmaşık etkisi araştırmaların de farklı bilim alanları üzerinde gerçekleştirilmesi 

konusunu ortaya çıkarmıştır. Bu kapsamda farklı disiplinlerce geniş bir göç literatürünü ortaya 

çıkmıştır.   

 

Göç  

Göç tarihi insanlık tarihi kadar eskidir. Bu uzun geçmiş sürecinde insanlar çeşitli 

nedenlerle mekân değişiklikleri yapmışlar ve bu değişikliklere bağlı olarak ta toplumsal 

yapılarında bir çok değişiklik ortaya koymuşlardır. Genel olarak insanların veya toplulukların 

mekân değiştirmesi olarak ifade edilen göçün ortaya çıkardığı sonuçlar ve toplumsal kurumlar ile 

olan ilişkisi oldukça karmaşıktır. Bu karmaşıklık göçün tanımlanmasını da zorlaştırmaktadır.  

Özyakışır (2013: 5-6) literatürde yer alan bazı göç tanımlarını şu şekilde sıralamaktadır: 

 Ekonomik toplumsal ve siyasal sebeplerle bireylerin veya toplulukların bir ülkeden 

başka bir ülkeye, bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine gitme işi, taşınma, 

hicret, muhacerettir. 

 İnsanların bir yerden başka bir yere taşınması veya yer değiştirmesidir. 

 Bireylerin veya grupların sembolik, coğrafi veya siyasi sınırların ötesine, yeni yaşam 

alanlarına ve topluluklara doğru olan hareketlerinin ifadesidir. 
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 Bir yerleşim biriminden, gruptan veya belli siyasi sınırı olan toprak parçasından 

başka birine doğru kısmen sürekli, birey veya kitle hareketidir. 

 İnsanların bir yerden başka bir yere olan hareketidir. Yani Homo Sapiens var olduğu 

sürece, onun üyelerinin çatışmalardan ve afetlerden korunmak için veya yiyecek 

aramak için gerçekleştirdikleri eylemdir. 

 Bir ülke veya toplumdaki ekonomi-politik, sosyal-kültürel, iç ve dış istikrar ile 

bağlantılı olarak yaşanan dinamik bir süreçtir. 

 Daha iyi bir yaşam beklentisi nedeniyle bireyler ya da toplulukların yaşadıkları 

ortamları bırakıp, geçici veya sürekli olarak yeni yerleşim yerlerine gitmeye karar 

verme eylemidir. 

 Nüfusun belirli bir coğrafya üzerinde yer değiştirmesidir. 

 Nüfusun kalıcı veya yarı kalıcı olarak yer değiştirmesidir. 

 Ekonomik, siyasi, ekolojik veya bireysel nedenlerle, bir yerden başka bir yere 

yapılan ve kısa, orta veya uzun vadeli geriye dönüş veya sürekli yerleşim hedefi 

güden coğrafik, toplumsal ve kültürel bir yer değiştirme hareketidir. 

 Genellikle idari sınırlar üzerinden gerçekleşen ve ikametin kalıcı veya geçici olarak 

değiştirildiği bir eylemdir. 

Özcan (1998: 78-82) göç tanımlarında sorunların olduğu ve ayrıca göç olgusunda yer 

ve zaman gibi iki kavram olması gerektiğini belirtir. Ona göre göç olgusu birbiriyle bağlantılı 

dört kavramı barındırır. Birinci kavram alan, göç araştırmalarında esas olarak alınan alanın ve 

uzaklığın ölçü alınarak alınmasının keyfi olduğunu söyler. Göç tanımlarında rastlanan ikinci 

sıkıntılı kavram ise oturulan yerle ilgilidir. Bu anlamda kalma ve kalma sürelerinin 

açıklanması gerektiğini söyler. Göç tanımındaki üçüncü sorun ise zaman ile ilgili 

problemlerdir. Bu anlam bir hareketinin göç olarak kabul edilmesi için ne kadar süre ölçüt 

alınması gerektiğini irdeler. Ona göre bir ferdin doğduğu yer şu anda yaşadığı yerden farklı 

ise göç etmiş sayılması gerekir. Dördüncü ve son kavram ise çalışma durumudur. Ona göre 

daha önceki göç araştırmalarda yaşanan sıkıntı göçmenin yaşandığı yer mi yoksa çalıştığı 

yerin mi esas alınacağıdır. Ona göre dünya ekonomi konjonktürü sürekli değiştiğinden 

yapılacak göç çalışmalarında çalışılan yerin esas alınması gerektirir. 

Eisenstadt (1954) ve Jackson (1986) göçün sosyal boyutunu dikkate almış ve coğrafik 

olarak yer değiştirmeden öte, göçün bir toplumdan başka bir topluma yapıldığına işaret etmişlerdi. 

İlk başta, bu tanımda anlatılmak istenen ile sanki ülkelerarası göç ön plana çıkıyormuş gibi 

görünse de, yer değiştirme, aynı ülke içerisinde bile, yerleşim yerleri arasındaki kültürel 
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farklılıklar nedeniyle, aslında alışılmış bir ortamdan yabancı bir ortama dahil olma şeklindedir. 

Dolayısıyla, bu yeni ortamın farklılığı göç olayının aslında farklı bir kültürel yapı içerisine girme 

gibi bir hissi doğurabileceğini doğrulamaktadır (Yalçın, 2004: 12).  

Göç ekonomik, politik veya bireysel nedenlerle bir yerden başka bir yere yapılan ve 

kısa veya uzun süreli geriye dönük veya sürekli bir mekânsal hareketliktir. Bu hareketliliğe 

ilişkin yapılan tanımlamalar tanımda ön plana çıkartılmak istenen özelliğe göre 

çeşitlendirilmektedir. Bu kapsamda dış göç ve iç göç kavramları ön plana çıktığı gibi zorunlu 

ve gönüllü göç kavramı da önem kazanmaktadır. Bu kapsamda bir ülkedeki bireylerin ya da 

toplulukların başka bir ülkeye göç etmeleri dış göç, ülke sınırları içerisinde bireylerin ya da 

toplulukların bir yerden başka bir yere gidip yerleşmeleri ise iç göç olarak ifade edilmektedir. 

Benzer ayrım ise sebebine göçü zorunlu ve gönüllü göç hareketi olarak ikiye ayırmaktadır. 

Araştırmanın Metodolojisi 

Araştırma sürecinde niceliksel yöntemler kullanılmıştır. Örneklemin belirlenmesinde  

evren olarak Kırgızistan’daki çalışma çağındaki nüfus belirlenmiştir. Bu kapsamda 

Kırgızistan’da yaşayan 15 - 64 yaş arasındaki nüfusa   hedef kitle olarak bu yaş grubu alınmış 

ve buna bağlı olarak 99 güven düzeyinde 3% hata payında 1848 kişilik bir örneklem 

belirlenmiştir. Örneklem tabakalı örnekleme tekniğine uygun olarak, Batken, Celal-Abad, 

Isık-Göl, Narın, Oş, Talas, Çüy bölgelerine, Bişkek ve Oş şehrine dağıtılmıştır. Söz konusu 

tabakalarda amaca yönelik örnekleme yöntemi ile 2256 kişiden soru kâğıdı uygulayarak veri 

toplanmıştır. Araştırma kapsamında uygulanan soru kâğıdı demografik verileri ve göçün 

sebeplerini, göç veren yerin ve göç alan yerin özelliklerini, sosyo-kültürel yapı ve sosyo-

ekonomik yapıdaki değişiklikleri belirleyici nitelikte oluşturulmuştur. 

Araştırmanın Bulguları 

Araştırmanın bulgularını üç kategoride değerlendirmek mümkündür. Bunlardan 

birincisini demografik bulgular, ikinci kategoriyi yaşam alanına ve yaşanılan yere ilişkin 

bulgular üçüncü kategoriyi ise göçe ilişkin bulgular oluşturmaktadır.  

1. Demografik bulgular 

Tablo 1. Cinsiyet dağılımı 

 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Birikimli Yüzde 

Kadın 1264 56,0 56,0 56,0 

Erkek 992 44,0 44,0 100,0 

Toplam 2256 100,0 100,0  
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Örneklem grubunda kadın sayısı, erkek sayısından fazladır. Kadın katılımcılar örneklem 

grubunun % 56’sını, erkekler ise % 44’ünü oluşturmaktadır. Ülke nüfusu esas alındığında, 2016 

istatiksel verilerine göre Kırgızistan 6 019 500 nüfusa sahiptir. Bunun, 3 038 600 ile kadınlar % 

50,5’ini, 2 980 900 ile erkekler % 49,5’unu teşkil etmektedir (Sultanov, 2016a: 47). Bu anlamda 

araştırmadaki cinsiyet örneklemi ile ülke nüfusu verileri uyumluluk göstermektedir.   

Tablo 2. Yaş dağılımı 

 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Birikimli Yüzde 

15-17 yaşlar 95 4,2 4,2 4,2 

18-28 yaşlar 997 44,2 44,2 48,4 

29-38 yaşlar 575 25,5 25,5 73,9 

39-48 yaşlar 453 20,1 20,1 94,0 

49-64 yaşlar 136 6,0 6,0 100,0 

Toplam 2256 100,0 100,0  

Katılımcıların büyük oranını 18-48 yaş arasındaki dinamik iş gücü oluşturmaktadır. 

%44,2 ile 18-28 yaş grubu ilk sırada yer alır, %25,5 ile bunu 29-38 yaş grubu, %20,1 ile 39-

48 yaş grubu takip etmektedir. Pasif iş gücü olarak nitelendirilmesi mümkün olan 49-64 yaş 

grubu %6,0,  15-17 yaş grubu ise %4,2 ile son sıra da yer almaktadır.  

2016 verileri kapsamında Kırgızistan halkının ortalama yaşı 27,4’tür. Bu erkeklerde 26,4 

iken kadınlarda 28,3’e yükselmektedir (Sultanov, 2016a: 47). Örneklem grubundaki ortalama yaş 

oranının örtüştüğü anlaşılır.  Ülke nüfusunun yaş gruplarına göre dağılımına bakıldığında 0-9 yaş 

grubu 1 395 500 kişi ve %23,2 ile ilk sırada yer alır, bunu sırasıyla 20-29 yaş grubu 1 150 800 kişi 

ve %19,1 ile, 10-19 yaş grubu 1 025 900 kişi ve % 17,0 ile, 30-39 yaş grubu 835 700 kişi ve  

%13, 9 ile, 40-49 yaş grubu 646 300 kişi ve %10,7 ile, 50-59 yaş grubu 538 500 kişi ve %9,0 ile, 

60-69 yaş grubu 267 600 kişi ve %4,5 ile, 70-79 yaş grubu 104 500 kişi ve % 1,4 ile 80 yaş üzeri 

grup ise 54 700 kişi ve %0,9 ile son sırada bulunur. Ülkede çalışmaya elverişli işgücü grubu 3 585 

700 kişi ve %59,6 ile ilk sıradadır. Bunu 2 007 900 kişi ve %33,3 ile çalışabilir işgücü grubu, 425 

900 kişi ve %7,1 ile çalışamaya elverişsiz işgücü grubu teşkil eder (Sultanov, 2016a: 46).  

Tablo 3. Eğitim Durumu Dağılımı 

 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Birikimli Yüzde 

Tamamlanmamış orta 162 7,2 7,2 7,2 

Tamamlanmış orta 639 28,3 28,3 35,5 

Özel orta 300 13,3 13,3 48,8 

Tamamlanmamış yüksek 386 17,1 17,1 65,9 

Tamamlanmış yüksek 769 34,1 34,1 100,0 

Toplam 2256 100,0 100,0  

Katılımcıların çoğu yükseköğrenim tamamlamış olduğu görülmektedir % 34,1. 

Takiben orta eğitim tamamlamamışlar % 28,3, yükseköğrenimini tamamlamayanlar % 17,1, 
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özel orta eğitim mezunları % 13,3 ve orta eğitimi tamamlayanlar ise % 7,1’dir. 

Tablo 4. Hanenin Aylık Ortalama Gelirine Göre Dağılım (KGS) 

 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Birikimli Yüzde 

1140 dan daha az 26 1,2 1,2 1,2 

1141-6141arası 297 13,2 13,7 14,9 

6142-11142 arası  522 23,1 24,1 39,0 

11143-16143 arası 340 15,1 15,7 54,7 

16144-21144 arası 323 14,3 14,9 69,6 

21145-26145 arası 120 5,3 5,5 75,1 

26146-31146 arası 191 8,5 8,8 83,9 

31147-36147 arası 49 2,2 2,3 86,2 

36148-41148 arası 98 4,3 4,5 90,7 

41119-46149 arası 32 1,4 1,5 92,2 

46150-51150 arası 88 3,9 4,1 96,3 

51151 ve üzeri 81 3,6 3,7 100,0 

Toplam 2167 96,1 100,0  

Uygulanamaz  89 3,9   

Toplam 2256 100,0   

Hanenin ortalama geliri esas alındığında katılımcıların ülkenin ağırlıklı olarak 

gelirinin 1 141- 21 1 44 KGS (Kırgız somu) arasında olduğu ifade edilebilir. Katılımcıların 

büyük oranı % 24,1 ile 6142-11 142 KGS arasında aylık ortalama gelire sahiptir. Bunu 

sırasıyla % 15,7 ile 11143-16143KGS, % 14, 9 ile 16144-21144 KGS, %13,7 ile 1141-6141 

KGS ortalama aylık hane geliri takip eder.% 1,2’si 0-1140 KGS ile askeri ücretle geçinirken 

% 3,7’si 51 151KGS ile en yüksek ortalama gelirine sahiptir. Her ne kadar resmi makamlarca 

hanenin aylık ortalama geliri 11-13 000 KGS bandında bulunsa da araştırmamızın esasında 

bunun 11 000 KGS altında olduğu anlaşılmaktadır. 2016 yılında bir ailenin aylık açlık sınırı 5 

377KGS olarak belirlenmiştir. Bu da neredeyse asgari ücretin beş katına mukabil gelmektedir 

(İndina, http://knews.kg/2016/06/v-kyrgyzstane-minimalnaya-zarabotnaya-plata-sostavlyaet-

1-tys-60-somov/). Bunun yanı sıra 2017 yılında 1USD’ ın yaklaşık 69KGS olduğu 

düşünüldüğünde veri önemli bir anlam kazanmaktadır. 

2. Yaşam Alanına Ve Yaşanılan Yere İlişkin Bulgular 

Tablo 5. Konut Tipine Göre Dağılım 

 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Birikimli Yüzde 

Müstakil 1799 79,7 79,7 79,7 

Apartman dairesi 400 17,7 17,7 97,5 

Gecekondu 25 1,1 1,1 98,6 

Baraka 32 1,4 1,4 100,0 

Toplam 2256 100,0 100,0  

  

http://knews.kg/2016/06/v-kyrgyzstane-minimalnaya-zarabotnaya-plata-sostavlyaet-1-tys-60-somov/
http://knews.kg/2016/06/v-kyrgyzstane-minimalnaya-zarabotnaya-plata-sostavlyaet-1-tys-60-somov/
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Müstakil konut tipinde yaşayanlar ile apartmanda yaşayanlar katılımcıların 

çoğunluğunu oluşturmaktadır.  Konutların içerisinde % 79,7 ile müstakil konut tipi en yaygın 

tipi oluştururken, apartman dairesinde yaşayanlar % 17,7 ile ikinci sırada yer almaktadır. 

Katılımcıların çok az bir oranı % 1,4 ile barakada, % 1,1 ile gecekonduda yaşamaktadır. 

Katılımcıların yaşadığı konutların yapı türüne bakıldığında ise; yarısına yakınının % 

47,6’nın taş yapılardan oluştuğu görülmektedir. Kerpiç yapılar % 37,9, betonarme yapılar % 9,3 

ile takip etmekte, yığma ve ahşap yapılarda ikamet edenlerin oranının ise düşük olduğu tespit 

edilmiştir. 

Katılımcıların kullanmakta oldukları konutların metrekare bakımından büyüklüğüne 

bakıldığında; yaygın olarak 51-100 m
2
 arası kullanım alanı olan konutlarda  % 35,4 yaşanıldığı, 

bu oranı % 29,7 ile 101-150 m
2
 arası kullanım alanı olan konutlar takip etmektedir. Sırasıyla daha 

sonra % 20,2 ile 151+ m
2
 evler ve %14,7 ile 0-50 m

2
 arası kullanım alanı bulunan evler 

izlemektedir. Hanede yaşayan kişi sayısı esas alındığında konutun oda sayısı ve konutun genişliği 

hanede yaşayanların ihtiyaçlarını tam olarak karşılamaktan uzak olduğu ileri sürülebilir.  

Konutta tuvalet, banyo ve mutfakların olup olmama durumu değerlendirildiğinde ise 

tuvaleti konutun içerisinde olduğunu ifade edenlerin oranı % 32,4 iken yaşanılan konutun dışında 

olanların oranı ise % 67,6’dır. Banyonun konutun içerisinde olduğunu ifade edenlerin oranı % 

20,9, banyonun konutun dışında olduğunu ifade edenlerin oranı ise % 35,6’dır. Hamam ve banyo 

özelliği bulunmayan konutlar % 43,5’tir. Mutfağı konutun içerisinde olan konutlar % 67,7 

mutfağı konutun dışarısında olanlar % 26,3 ve mutfağı olmayan konutlar ise % 6,1 oranındadır. 

İçme suyunu konutun içerisinden kullanan katılımcılar % 44,8 iken, içme suyunu 

konutun dışından karşılayanlar % 41,4 oranındadır. Konutun içme suyunu daha farklı biçimde 

temin edenlerin oranı ise % 13,8’dir. Bunun yanı sıra kullanım suyu konutun içerisinde 

bulunanlar % 33,2 iken kullanım suyunu konutun dışından karşılayanlar % 57,9’dur. Konutun 

kullanım suyunu daha farklı biçimde temin edenlerin oranı ise % 9,6’dır. Konutun 

özelliklerine dair yetersizlik ve olumsuz koşullar ilgili kurum ve kuruluşların raporlarına da 

yansımaktadır(Asanakunov,  http://citykr.kg/analitica_rash_kg.php?ify_id=100). 

3. Göçe İlişkin Bulgular 

Tablo 6. Yaz Kış Sürekli Oturduğu Yere Göre Dağılım 

 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Birikimli Yüzde 

Evet 1948 86,3 88,5 88,5 

Hayır 253 11,2 11,5 100,0 

Toplam 2201 97,6 100,0  

Uygulanamaz 55 2,4   

Toplam 2256 100,0   

  

http://citykr.kg/analitica_rash_kg.php?ify_id=100
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Örneklem grubunun %85,5’i yaz kış aynı yerleşim yerinde ikamet ederken  % 11,5’i 

sürekli hareket halindedir ilgili yerleşim yerinde sürekli olarak oturmamaktadır. Bunların 

mevsimsel göç eden grup içerisinde yer aldığı düşünülebilir 

Tablo7. İkamet Ettiği Yerdeki Yaşama Süresine Göre Dağılım 

 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Birikimli Yüzde 

0 dan 1 yıla kadar 307 13,6 13,9 13,9 

1-3 yıl 162 7,2 7,4 21,3 

4-7 yıl 236 10,5 10,7 32,0 

8-11 yıl 171 7,6 7,8 39,8 

12-15 yıl 127 5,6 5,8 45,6 

16-19 yıl 242 10,7 11,0 56,6 

20-23 yıl 322 14,3 14,6 71,2 

28 ve üzeri yıl 480 21,3 21,8 100,0 

Toplam 2201 97,6 100,0  

Katılımcıların ikamet ettiği yerdeki yaşama süresine göre dağılım incelendiğinde ise, 

%21,8’i 28 ve üzeri yıllarda bulunduğu yerleşim yerinde ikamet ederken bunu % 14,6 ile 20-23 

yıl arasında aynı yerde ikamet edenler takip etmektedir. Bu dağılımda katılımcıların %13,9 unun 

ise 1 yıl ve daha az aynı yerde ikamet süresi dikkati çekmektedir. Araştırmada katılımcıların 

%11,0 ile 16-19 yıldan beri ikamet edenlerden, %10,7 ile 4-7 yıldan beri ikamet edenlerden, % 

7,8 ile 8-11 yıllar arasında ikamet edenlerden, % 7,4 ile 1-3 yıldan beri ikamet edenlerden, % 5,8 

inin ise 12-15 yıldan beri ikamet edenlerden oluşmaktadır.   Ülkede yaşanan sosyal, ekonomik ve 

siyasi süreçler hiç şüphesiz uzun süreli ikamet süresiyle orantılıdır. 

Tablo 8. 1 Yıldan Az İse Daha Önce İkamet Ettiği Yere Göre Dağılım 

 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Birikimli Yüzde 

Ülke içi 230 10,2 74,9 74,9 

Ülke dışı 77 3,4 25,1 100,0 

Toplam 307 13,6 100,0  

Uygulanamaz 1949 86,4   

Toplam 2256 100,0   

İkamet ettiği yerdeki yaşama süresinde 1 yıldan az ise daha önce ikamet ettiği yere 

göre dağılım incelendiğinde ise katılımcıların %74,9’u ülke içinden %25,1’i ise ülke dışından 

göçle gelmiştir. Bazı sebeplerden ötürü ülkede iç göç yaşanmakla birlikte ülke dışında 

bulunup geri dönmeler de tespit edilmiştir. Kırgızistan devlet istatistiklerine göre, dış göç 

2010 yılında 3 903 iken, 2011 yılında bu sayı 6 337’e yükselmiştir İç göç ise 2010 yılında 9 

476 iken 2011 yılında bu sayı 10 076’a yükselmiştir (Osmanaliyev, 2013: 293, 316). 2010 

yılında meydan gelen sosyal ve siyasi olayların dış ve iç göçü arttırışı ifade edilebilir. 2015 

yılına gelindiğinde hem dış hem de iç göç de gerileme söz konusudur. 2015 yılında dış göç 3 

559 kişi iken iç göç 9 465 kişiden ibarettir (Sultanov, 2016b: 278, 316). Fakat ülkede göç 

trendinin devam ettiği açıkça görülür.  
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Tablo 9. Çalışmak İçin Başka Yere Giden Hane Üyesine Göre Dağılım 

 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Birikimli Yüzde 

Evet 592 26,2 27,2 27,2 

Hayır 1587 70,3 72,8 100,0 

Toplam 2179 96,6 100,0  

Uygulanamaz 77 3,4   

Toplam 2256 100,0   

Katılımcılar arasında çalışmak için başka bir yerleşim yerine giden hane üyesinin 

oranı % 27,2 iken katılımcıların % 72,8’sinin başka yerleşim yerine çalışmaya giden hane 

üyesi bulunmamaktadır. Örneklem esas alındığında ülkede dört kişiden birinin doğrudan veya 

dolaylı olarak göçe muhatap olduğu ileri sürülebilir.  

Tablo 10. Başka Yere Çalışmaya Giden Hane Üyesi Sayısına Göre Dağılım 

 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Birikimli Yüzde 

1 kişi 363 16,1 61,3 61,3 

2 kişi 145 6,4 24,5 85,8 

3 kişi 41 1,8 6,9 92,7 

4 kişi 22 1,0 3,7 96,5 

5 kişi 21 ,9 3,5 100,0 

Toplam 592 26,2 100,0  

Uygulanamaz 1664 73,8   

Toplam 2256 100,0   

Araştırmaya katılanlardan çalışmak için başka bir yerleşim yerine giden olduğunu 

ifade edenlerin yarısından fazlasının aile üyesinden birisinin başka yerde çalışmaya gittiği 

anlaşılmaktadır(%61,3). Aile bireylerinden %24,5 ile iki kişi, %6,9 ile üç kişi, % 3,7 ile dört 

kişi ve % 3,5 ile beş kişi göç vermiştir. 

Tablo 11.  Başka Yere Çalışmaya Giden Hane Üyesinin Yakınlık Derecesine Göre Dağılım 

 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Birikimli Yüzde 

1 derece 273 12,1 46,1 46,1 

2 derece 259 11,5 43,8 89,9 

3 derece 60 2,7 10,1 100,0 

Toplam 592 26,2 100,0  

Uygulanamaz 1664 73,8   

Toplam 2256 100,0   

Başka yere çalışmaya giden aile üyeleri ve katılımcıların akrabalık derecesi 

incelendiğinde katılımcılarının %46,1’nin birinci dereceden (baba, anne, çocuk) yakınlığı 

bulunduğu tespit edilmektedir. Bunu %43 ile ikinci dereceden (büyük baba-dede, büyük anne-

nine, kardeş, torun) yakınlık durumu, % 10,1 ile üçüncü dereceden (dayı, amca, teyze, hala, 

yeğen) yakınlık durumu izlemektedir. Özellikle birinci dereden yakınlar olan çocukların ve 

ikinci dereceden yakınlar olan kardeşlerin çalışmak için başka yerlere gitme durumu daha 

yaygındır. 
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Tablo 12. Başka Yere Çalışmaya Giden Hane Üyesinin Gittiği Ve Yaşadığı Yere Göre 

Dağılım 

 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Birikimli Yüzde 

ABD 17 ,8 2,9 2,9 

Rusya 360 16,0 60,8 63,7 

Kore 10 ,4 1,7 65,4 

Arabistan 8 ,4 1,4 66,7 

Almanya 10 ,4 1,7 68,4 

Bişkek 57 2,5 9,6 78,0 

Bulgaristan 7 ,3 1,2 79,2 

Çek 8 ,4 1,4 80,6 

Çin 10 ,4 1,7 82,3 

Dubai 12 ,5 2,0 84,3 

Gürcistan 9 ,4 1,5 85,8 

Hollanda 8 ,4 1,4 87,2 

İsveç 8 ,4 1,4 88,5 

İtalya 8 ,4 1,4 89,9 

Kazakistan 26 1,2 4,4 94,3 

Suriye 8 ,4 1,4 95,6 

Türkiye 16 ,7 2,7 98,3 

Yakutistan 10 ,4 1,7 100,0 

Toplam 592 26,2 100,0  

Uygulanamaz 1664 73,8   

Toplam 2256 100,0   

Katılımcılardan başka yere çalışmaya giden hane üyeleri olduğunu belirtenlerin 

gittikleri ülkeler sıralamasında; Rusya, Kazakistan, ABD, Türkiye, Dubai ilk beş ülkeyi 

oluşturmaktadır. Katılımcıların aile üyelerinin yarıdan fazlası % 60,8 ile Rusya’ya göç 

etmektedir. Bunu  % 4,4 ile Kazakistan, %2,9 ile ABD, %2,7 ile Türkiye,  % 2,0 ile Dubai 

izlemektedir. Bu anlamda Rusya ve Kazakistan’ın Kırgızistan vatandaşları için göç 

edilebilecek ülkeler arasında ilk sırada gelmektedir. Bu sonuçları resmi veriler de 

desteklemektedir. 2016 verileri dikkate alındığında Bağımsız Devletler Topluluğu’na 7 788 

kişi göç etmiştir. Bunların 6 013’ü Rusya’ya 1 447’si Kazakistan’a gerçekleşmiştir.  Bağımsız 

Devletler Topluluğu dışına ise 216 kişi göç etmiştir, ilk üç sırada 89 kişi ile Almanya’ya, 50 

kişi ile ABD’ye, 23 kişi ile Türkiye gelir (Sultanov, 2016a: 51). Bu bakımdan yapılan 

araştırma sonuçlarıyla devlet verileri ana hatlarıyla birbirini teyit eder mahiyettedir. 

Tablo13. Göç Eden Tanıdıkların Varlığına Göre Dağılım 

 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Birikimli Yüzde 

Evet 811 35,9 37,4 37,4 

Hayır 1355 60,1 62,6 100,0 

Toplam 2166 96,0 100,0  

Uygulanamaz 90 4,0   

Toplam 2256 100,0   

Bu anlamda katılımcıların çevresindeki tanıdıkların % 37,4’ü göçle karşılaşmıştır. % 

62,6’sı göçle doğrudan veya dolaylı olarak karşılaşmamıştır.  Katılımcılar arasında çalışmak 

için başka bir yerleşim yerine giden hane üyesi (% 27,2) ile mukayese edildiğinde bu oran 
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daha da yüksek çıkmıştır. Bu durum Kırgızistan’da ciddi bir göç yoğunluğunu ortaya koyması 

bakımından manidardır. 

Tablo 14. Yaşanılan Yerdeki Tanıdıkların Göç Sebeplerine Göre Dağılımı 

 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Birikimli Yüzde 

Ekonomik nedenler 646 28,6 79,7 79,7 

Bireysel nedenler 81 3,6 10,0 89,6 

Ailevi nedenler 84 3,7 10,4 100,0 

Toplam 811 35,9 100,0  

Uygulanamaz 1445 64,1   

Toplam 2256 100,0   

Başka ailelerin veya aile üyelerinin göç etme sebepleri başında % 79,7 ile ekonomik 

nedenler gelmektedir. Bunu %10,4 ile çok gerilerden ailevi nedenler ve %10,0 ile bireysel 

nedenler izlemektedir. İkamet ettiği yere geliş sebebinde de görüldüğü üzere göç sebebinde 

ana etken ekonomik gerekçelerdir. Bu anlamda Kırgızistan’daki göç hareketliliğinin 

temelinde ekonomik olguların yattığı ileri sürülebilir. 

Tablo 15. Göç Kararını Etkileyen İtici Faktörlere Göre Dağılım 

 Cevaplar 

Olayların Yüzdesi  Frekans Yüzde 

Açlık, doğal afetler                  51 2,0% 2,3% 

Fakirlik   229 8,9% 10,3% 

Düşük ücret                             939 36,3% 42,1% 

İşsizlik                                     1274 49,3% 57,1% 

Aşırı nüfus              16 ,6% ,7% 

Ayrımcılık 31 1,2% 1,4% 

Savaş ve terör 46 1,8% 2,1% 

Toplam 2586 100,0% 115,9% 

Katılımcılar arasında göç kararlarını etkileyen en önemli itici etkenler arasında ilk 

sırayı % 49,3 oranı ile işsizliğin aldığı görülmektedir. Bu oranı hemen yakın takiple % 36,3 

ile ücretlerin düşük olması takip etmektedir. % 8,9 oranı ile fakirlik, % 2,0 oranı ile açlık ve 

doğal afetler, % 1,8 oranı ile savaş ve terör, % 1,2 oranı ile ayrımcılık, % 0,6 oranı ile aşırı 

nüfus katılımcıların göç kararlarını etkileyen en önemli itici faktörler arasında yer almaktadır. 

Tablo 16. Göç Kararını Etkileyen Çekici Faktörlere Göre Dağılım 

 Cevaplar 

Olayların Yüzdesi  Frekans Yüzde 

Yüksek hayat standardı           315 12,2% 14,2% 

Daha iyi şehir imkânları 184 7,1% 8,3% 

Yüksek ücret                          1237 47,9% 55,6% 

İstihdam 667 25,8% 30,0% 

Huzurlu ortam                         115 4,4% 5,2% 

Daha iyi sağlık ve eğitim 

hizmetleri   
67 2,6% 3,0% 

Toplam 2585 100,0% 116,2% 
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Katılımcıların göç kararlarını etkileyen en önemli çekici etkenler arasında ise ilk sırayı % 

47,9 oranı ile yüksek ücretin aldığı görülmektedir. % 25,8 oranı ile göç edilen yerde istihdam 

olanaklarının olması ikinci sırada yer almaktadır.   % 12,2 oranı ile yüksek hayat standardı,% 7,1 

oranı ile daha iyi şehir imkânları, % 4,4 oranı ile huzurlu ortam, % 2,6 oranı ile daha iyi sağlık ve 

eğitim hizmetleri çekici faktörler olarak sıralanmaktadır. Katılımcıların göç kararlarını almaları 

noktasında hem itici hem de çekici faktörler birlikte değerlendirildiğinde ekonomik faktörlerin her 

iki kategoride de etkili olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. 

Katılımcıların göç kararını alma nedenleri, ekonomik, sosyal, siyasal ve doğa 

koşullarına ilişkin nedenler olarak sorulmuştur. Bu kapsamda katılımcıların göç kararlarının 

alınmasında öncelikli ekonomik neden % 56, 9 oranı ile iş imkânlarının olması olarak ortaya 

çıkmaktadır. Dolayısıyla gidilecek olan yerlerde yeni istihdam alanlarının olması göç 

kararının alınmasında etkili olan ekonomik faktörlerden biridir. % 24,2 oranı ile geçim 

sıkıntısı ve % 12,0 oranı ile gelir dengesizliği yüksek oranlarda göç kararını etkileyen 

ekonomik nedenler arasında sıralandığı görülmektedir. Doğal kaynakların varlığı ve tarımda 

makineleşme % 3,0 oranı ile daha az oranda olmakla birlikte göç kararını etkilemektedir. 

Göç kararının alınmasında ekonomik nedenler arasında yeni iş alanları ilk sırayı 

alırken sosyal nedenler arasında ise % 56,3 oranı ile eğitim ilk sırayı almaktadır. Bu her iki 

sonuç göç olgusunu açıklamaya çalışan kuramsal çerçeve ile de örtüşmektedir. Eğitim oranını 

% 16,6 oranı ile sağlık hizmetleri, % 11,9 oranı ile kültürel farklar, % 8,3 oranı ile dini 

sebepler, % 6,9 oranı ile hızlı nüfus artışı izlemektedir. 

Katılımcıların göç kararı almalarındaki siyasal nedenleri arasında % 17,8 oranı ile nüfus 

değişimleri ilk sırada yer alırken bunu % 15,8 oranı ile ihtilaller, % 15,6 oranı ile etnik çekişmeler, 

% 14,7 oranı ile savaşlar, % 12,8 oranı ile terör olayları ve iç isyanlar, % 10,6 oranı ile sınır 

değişiklikleri gibi nedenler oluşturmaktadır.  Bu veriler ışığında; o ülkede yaşanan etnik 

çatışmalar, ihtilaller, iç isyanlar ve terör olayları gibi faktörler ülkenin güvenliği, refahı, iç huzuru 

ve yaşamını doğrudan etkilediği için katılımcıların göç kararı almalarında etkili olan siyasal 

nedenler arasında yer aldıkları görülmektedir. 4 Haziran 1990 Oş olayları (Mırzakmatov, 2011: 5-

6), Ağustos 1999 Batken olayları (Tacibay Kızı, https://www.super.kg/article/?article=23697), 17 

Mart 2002 Aksı olayları (Tursunova, 2016: 135-137), 24 Mart 2005 devrimi (Orunbekov, 2009: 

6), 1 Ekim 2008 Nookat dini aşırılık olayları (Alımbayeva, 2014: 58), 7 Nisan 2010 halk devrimi 

(İsaev, 2013: 251), Mayıs-Haziran 2010 Oş-Celal Abad olayları (Ömürzakov, 2013), Batken ve 

diğer eyaletlerin sınır sorunu (Abdikerimov, 2016:178-180) bulunur. Yukarıda bahsi geçen 

olaylar katılımcıların cevaplarını teyit eder mahiyette olup olayların meydana geldiği süreçler ile 

demografik nüfus sirkülasyonu arasında bir bağın olduğu anlaşılır.  
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Katılımcıların göç kararı almalarındaki doğal nedenler arasında %48,8 ile deprem ilk 

sırada gelmektedir. Bunu % 16,6 ile kuraklık, %13,1 ile sel ve su baskınları, % 7,6 ile 

erozyon, % 7,1 ile yangınlar, % 6,9 ile heyelan takip eder. Özellikle ülkenin güney bölgesinde 

yaşanan deprem, sel-su baskını ve heyelanlar göçün öncelikli doğal nedenleri arasındadır 

(Mambetov, http://old.kabar.kg/kyr/society/full/72395; Betoşkin, 2008). 

Sonuç ve Değerlendirme 

Kırgızistan hızla değişmektedir. Bu değişim bağımsızlıktan sonra yeni ekonomik 

yapılanma ile kendini göstermiştir. Sosyalist ekonomik sistemden liberal ekonomik sisteme 

geçiş çeşitli zorlukları beraberinde getirmektedir. Özellikle sanayileşmenin düşük olası ve 

temel ekonomik faaliyetin kırsal alanlarda tarım ve hayvancılık alanlarında gerçekleşmesi söz 

konusudur. Kentsel alanlar olarak ifade edeceğimiz alanlarda ise hizmet sektörü ön plana 

çıkmaktadır. Bu durum iç ve dış göç hareketini ortaya çıkarmıştır.  

Araştırma sonuçlarına göre katılımcıların çevresindeki aile ve aile üyelerinin % 37,4’ü 

göçe muhatap olmuştur. Yaklaşık ülkenin dörtte biri olarak ifade edilebilecek bu oran oldukça 

yüksektir. Bu oran göç hareketliliğinin boyutunu ve diğer toplumsal kurumlar üzerine etkisini 

ortaya koyması bakımından dikkat çekicidir.  Araştırma sonuçlarına göre göç hareketinin 

ortaya çıkmasında temel belirleyicilerden biri olarak işsizlik gelmektedir. Göç edilecek 

bölgenin istihdam olanakları araştırılmakta ve buna bağlı olarak göç edilmektedir.  

Toplumdaki gelir dağılımı dengesizliği göçü tetikleyen diğer bir nedendir. Söz konusu 

dengesizlik bölgesel gelişme düzeyleri arasındaki farkla birleşince itici faktörler önem 

kazanmakta sağlık, eğitim gibi imkânlara erişim zorluğu da göçü etkilemektedir. Halkın yüksek 

hayat standartlarına ilişkin beklentisi ve bunu büyük kentlerde karşılayacağına olan inancı 

yüksek ücret ve iş imkânı ile birleşince etki daha da yüksek olmaktadır. Göç hane halkı ağları, 

akrabalık ağları ve sosyal ağların düzeyi bireysel karar vericilerin sosyal yapısıyla bağlantılı 

olarak gerçekleşmekte göç ağı göçmenlerle etkileşim içinde göç ağı oluşmaktadır. Bu ağlar ile 

koruma ve yardımın yanı sıra bilgilerin yayılması için bir temel sağlamaktadır. Sosyal ağlar 

içindeki etkileşimler hareket riskini ve göçün maliyetini azaltarak kolaylaştırmaktadır. Sosyal 

ağlar uluslararası göç ağlarının önünü açmaktadır (Bal, 2015: 131).  

Ülkenin bölgeler arasındaki gelime düzeyine dayalı farkları ortadan kaldırarak temel 

hizmetler erişimi kolaylaştırıcı politikalar izlemesi, hayvancılık ve tarım alanlarına yönelik 

olarak teşvik politikalarının uygulanması, yaşam kalitesini yükseltici önlemlerin alınmasının 

üretici nüfusun ülkede kalması yönünde önemli adımlar olacağı düşünülmektedir.    
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Kırgızistan'da Göç Olgusu ve Göçün Dinamikleri 
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Özet 

Toplumsal hareketlilikler tarihin her döneminde göç görülmüştür ve göç 
hareketliliği farklı nedenlerden kaynaklanmaktadır. Savaşlar, ekonomik krizler, 
siyasal çatışmalar insan doğa ilişkisine ilişkin sorunlar gerek bireysel gerekse 
kitlesel göçlerin nedenleri arasında sayılabilir. Göç bu kapsamda toplumsal 
hayatı derinden etkileyen bir öneme sahiptir. Göç, toplumsal değişimlerin sonucu 
ve aynı zamanda değişimi yaratan bir olgu olarak Kırgızistan’da sosyal, kültürel 
ve ekonomik hayatın şekillenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. 
Çalışmamızda Kırgızistan'daki göç hareketi ve bu göç hareketinin dinamikleri 
ortaya konulmaya çalışılmıştır. Kırgızistan, hem iç göç hem de dış göç 
hareketleri açısından çeşitlilikler ve karmaşık nedensellikler içeren bir ülkedir. 
bu nedenselliklerin ortaya konulması için çalışma kapsamında Kırgızistan-
Türkiye Manas Üniversitesi tarafından desteklenen araştırmanın sonuçlarından 
faydalanılmıştır. Burada 15 - 64 yaş arasındaki çalışma çağındaki nüfus hedef 
kitle olarak belirlenmiş nicel veri toplama sürecinde bu yaş grubundan1848 
kişilik bir örneklem hesaplanmıştır. Bu örneklem tabakalı olarak Batken, Celal-
Abad, Isık-Göl, Narın, Oş, Talas, Çüy bölgelerine ve ağırlıklı olarak da Bişkek ve 
Oş şehrine yoğunlaşmıştır. Söz konusu sahadan amaca yönelik örnekleme 
yöntem ile 2256 kişiden veri toplanmıştır. 

 
Anahtar Kelimeler: göç, iç göç, dış göç,  Kırgızistan 

 

 

Giriş 

Toplumsal olayların nedeninin toplumsal olaylarda aranması ve toplumsal olayların çok nedenliliğine 
ilişkin kabullerimiz sosyolojinin tarihi kadar eskidir.  Burada olduğu gibi kişilerin veya grupların coğrafi yer 
değiştirmeleri de insanlık kadar eskidir. Bu kabullerimizden daha eski bir şey vardır ki oda insanların 
hareketliliğidir. İnsanların her ne sebeple olursa olsun coğrafi olarak yer değiştirmeleri göç olarak ifade 
edilmektedir. Bu yer değiştirmelerin kişilerin veya topluluğun ülkesinin sınırlarını aşması mümkün 
olabildiği gibi ülke içinde gerçekleşmesi de mümkündür. Bunun yanı sıra bu yer değiştirme hareketi istemli 
olarak gerçekleşebildiği gibi istemsiz olarak ta gerçekleşebilir. Bu dinamikler göçün tanımlanmasında veya 
çeşidinin ortaya konulmasında belirleyici olmuş bu kriterlere göre göç çeşitleri belirlenmiştir. 

İçinde yaşadığımız dönemde daha çok ekonomik sebeplerden kaynaklı görülen göç olgusu daha çok 
gelişmekte olan toplumsal yapılardan ekonomik gelişimini tamamlamış toplumsal yapılara doğru 
olmaktadır. Bu karakteri ile göç iki farklı şehir arasındaki hareketlilikleri kapsadığı gibi iki farklı ülke 
arasındaki hareketlilikleri de ifade eder( T.C. Serhat Kalkınma Ajansı, 2012:13) 
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Günümüzde göç araştırmaları için önemli bir literatür gelişmiş ve bu literatür göçü çeşitli boyutları ile 
tartışmaktadır. Bu çerçevede Lee göçlerin karakteristik temel ortak özelliklerini ortaya koymaya çalışmış 
ve bunun için de göçe ait itici ve çekici faktörleri saptamış, analizine temel oluşturacak dört temel faktör 
belirlemiştir. 

Bunlar, 

1. Yaşanan yerle ilgili faktörler, 

2. Gidilmesi düşünülen yerle ilgili faktörler, 

3. İşe karışan engeller, 

4. Bireysel faktörler (Lee 1969’dan aktaran Yalçın, 2004: 30). 

Lee’nin kendi kuramına ait olarak belirlediği bu faktörler göç kuramları arasında önemli bir yer tutan  
“itme çekme” kuramının temel işleyişini ve bileşenlerini oluşturmaktadır. burada kuramda hedef ülke ile 
göç veren ülkeye ilişkin itici ve çekici faktörlerin ayrı ayrı değerlendirilmesinin gerekliliği üzerinde 
durulmaktadır.  bu kapsamda, yaşanılan yerdeki itme-çekme faktörleri kendi içerisinde bir bütün olarak; 
göç edilecek yere ilişkin itme çekme faktörleri de kendi içerisinde değerlendirilmelidir. Dolayısıyla kurama 
göre, hiçbir bağlam ve düzlemde mutlak itme ve mutlak çekme faktörü yoktur. İtme çekme faktörlerinin 
içeriğinin belirlenmesi birçok etkene bağlıdır (Çağlayan, 2006: 73-74). 

Göçe ilişkin önemli bir başka kuram ise ilişkiler ağı kuramıdır. göç sürecinde birey bir sosyal ağa dahil 
olmaktadır. bu ağ göç sürecinde belirleyicidir. Göçmen için sosyal ağlar içindeki etkileşimler hareket riskini 
ve göçün maliyetini azaltarak göç etmeyi kolaylaştırmaktadır. Sosyal ağlar uluslararası göç ağlarının önünü 
açmaktadır (Bal, 2015: 131). İlişkiler ağı kuramının temelini; göçmenlerin göç ettikleri ülkede kurdukları, 
aynı zamanda göç alan ülke ile göç veren ülke arasında da kurdukları sosyal ağların varlığı ve bu ağların, 
süre giden karşılıklı göçler üzerine olan etkisi oluşturmaktadır. Bu ağlar hemen her tür sosyal temele ve 
değişkene bağlı olarak kurulmuş, güçlü ve zayıf ağlar olabilir. Abadan-Unat (2006: 18) bu ağları daha genel 
bir bakışla şöyle tanımlamaktadır: “Göçmen ilişkiler ağı, geldikleri ülke ile yeni yerleştikleri ülkelerde eski 
göçmenler, yeni göçmenler ve göçmen olmayan kişiler arasında ortak köken, soydaşlık ve dostluk 
bağlarından oluşan kişiler arası bağlantılardır.” 

Bu yaklaşımda önemli değişkenler arasında sayılan daha önce göç etmiş akraba, hemşeri ve komşularla 
kurulan temas oldukça önem taşımaktadır. Öncü göçmenler yeni göç edecek olan bireylere yerleşmeleri, iş 
bulmaları, güvenlikleri, göçün maliyeti ve riskleri hakkında önemli bilgi ve destek sağlamaktadırlar. Kurulan 
ilişkiler ağları ile göçmenler ve aileleri açısından göç sürecinin güvenli ve daha kontrol edilebilir olması 
sağlanmaktadır(Çağlayan, 2006: 86). 

Bu kapsamda Kırgızistan’daki göç olgusunu değerlendirirken 1991 yılından itibaren başlayan ekonomik 
sistem değişikliği ile ortaya çıkan yeni sisteme uyum çabasını yani serbest piyasa ekonomisine geçişi ve 
sosyalist ekonomik sistem içinde oluşan tarihi sosyal kültürel yakınlaşmaları göz önünde bulundurmamız 
gerekecektir. Bu iki faktör birçok faktör içinde beklide önemli olarak öne çıkan faktörlerden bir kaçından 
ikisi olacaktır.  

Metodoloji 

çalışmaya esas olan veriler, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi desteğinde Hayati Beşirli 
yürütücülüğünde gerçekleştirilen bilimsel araştırma projesinden elde edilmiştir. Araştırmanın veri toplama 
sürecinde survey tekniği uygulanmıştır. Bu kapsamda, Kırgızistan’ın tamamından örneklem belirlenmiştir. 
çalışma kapsamında 15 - 64 yaş arasındaki çalışma çağındaki nüfustan 99 güven düzeyinde 3% hata payında 
1848 kişilik bir örneklem hesaplanmıştır Nicel veri toplama sürecinde hedef kitle olarak bu yaş grubu 
alınmış ve buna bağlı olarak bu örneklem tabakalı olarak Batken, Celal-Abad, Isık-Göl, Narın, Oş, Talas, Çüy 
bölgelerine ve ağırlıklı olarak da Bişkek ve Oş şehrine yoğunlaşmıştır. Söz konusu sahadan amaca yönelik 
örnekleme yöntem ile 2256 kişilik veri toplanmıştır. Bu kapsamda cinsiyet, etnik durum, yerleşim yeri türü 
kotaları uygulanmıştır. 
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Bulgular 

Yaş: 

Tablo 1. Yaşa göre dağılımı 

 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Birikimli Yüzde 

15-17 yaşlar 95 4,2 4,2 4,2 

18-28 yaşlar 997 44,2 44,2 48,4 

29-38 yaşlar 575 25,5 25,5 73,9 

39-48 yaşlar 453 20,1 20,1 94,0 

49-64 yaşlar 136 6,0 6,0 100,0 

Toplam 2256 100,0 100,0  

 

Araştırma katılımcıların büyük oranını 18-48 yaş arasındaki dinamik iş gücü oluşturmaktadır. 
Katılımcılardan ilk sırayı %44,2 i ile 18-28 yaş grubundan bireyler oluşturmaktadır. Bunu, %25,5 ile 29-38 
yaş grubu, %20,1 ile 39-48 yaş grubu takip eder. 

Yerleşim yeri türü: 

 

Tablo 2. Yaşadığı yerleşim yerine göre dağılımı 

 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Birikimli Yüzde 

Kent 1009 44,7 45,2 45,2 

Kırsal 1225 54,3 54,8 100,0 

Toplam 2234 99,0 100,0  

Uygulanamaz 22 1,0   

Toplam 2256 100,0   

 

Örneklem grubunu %45,2 ile kentte ve %54, 8 ile kırsalda yaşayanlar teşkil eder. 2016 verilerine göre 
Kırgızistan nüfusunu oluşturan 2 029 500 kişi ile nüfusun %33,7’si kentte, 3 990 000 kişi ile nüfusun 
%66,3ü ise kırsalda yaşamaktadır(Sultanov, 2016a: 45). Kentlere yönelik iç göç eğilimi örneklemin 
dağılımının belirlenmesinde etkili olmuştur. Doğduğu yerleşim yeri tablosu bu hareketliliği en bariz şekilde 
ortaya koymaktadır.  
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 Uyruk: 

 

Tablo 3. Uyruğa dağılımı 

 

 Frekans Yüzde Geçer
li Yüzde 

Biriki
mli Yüzde 

Kırgız 1650 73,1 73,1 73,1 

Rus 162 7,2 7,2 80,3 

Özbek 269 11,9 11,9 92,2 

Ahıska
lı 

28 1,2 1,2 93,5 

Azeri 21 ,9 ,9 94,4 

Dunga
n 

20 ,9 ,9 95,3 

Kazak 27 1,2 1,2 96,5 

Kore 24 1,1 1,1 97,6 

Tacik 24 1,1 1,1 98,6 

Uygur 31 1,4 1,4 100,0 

Topla
m 

2256 100,0 100,0  

 

Katılımcıların uyrukları incelendiğinde en yüksek oranı %73,1 ile Kırgızlar oluşturmaktadır. Bunu 
%11,9 ile Özbekler, %7,2 ile Ruslar ve diğer etnik gruplar oluşturur. Diğer etnik grupların örneklem içinde 
ki dağılımı incelendiğinde ise bu dağılımda, %1,4 ile Uygurlar, 1,2 ile Kazaklar, %1,2 ile Ahıska Türkleri, 
%1,1 ile Koreliler, %1,1 ile Tacikler, %0,9 ile Dunganlar, % 0,9 ile Azerilerin yer aldığı görülür. Kırgızistan,  
Sovyetler Birliği döneminde kolektifleştirme ve izleyen dönemlerde çok uluslu ve etnikli yapısı kazanmıştır. 
Bağımsızlık sonrası her ne kadar etnik grupların vatan olarak gördükleri ülkelere göçü yaygın görülse de 
günümüzde varlıklarını halen devam ettirmektedir. 2016 verileri çerçevesinde ülkede yaşayan halklar şu 
şekilde tasnif edilmiştir.  4 393 100 kişi ve %73,0 ile Kırgızlar;  878 600 kişi ve %14,6 ile Özbekler; 360 600 
kişi ve %6,0 ile Ruslar; 67 600 kişi %1,1 ile Dunganlar; 54 800 kişi %0,9 ile Uygurlar; 52 700 kişi ve %0,9 
ile Tacikler; 42 300 kişi ve %0,7 ile Ahıska Türkleri; 34 600 kişi ve %0,6 ile Kazaklar; 27 500 kişi ve %0,5 
ile Tatarlar; 19 600 kişi ve %0,4 ile Azeriler; 17 000 kişi ve %0,3 ile Koreler; 12 700 kişi ve %0,2 ile 
Ukraynalılar;  8 400 kişi ve %0,1 ile Almanlar; Türkmenler, Çeçenler, Ermeniler, Beleruslular, Gürcüler, 
Yahudiler, Latinler, Litvanyalılar, Moldovalılar ve diğer etnik gruplardır (Sultanov, 2016a: 48). 

Hane Özelikleri: 

Katılımcılar geniş ailelerden oluşmaktadır. Araştırma kapsamına giren hanelerinde yaşayan kişi sayısı 
incelendiğinde katılımcıların ailelerinin ağırlıklı olarak % 22,5 ile beş kişiden, % 22,1 ile dört kişiden, %18,1 
ile altı kişiden, % 10,8 ile üç kişi, %9,9 ile yedi kişiden oluştuğu görülmektedir. Genel olarak hanede 1-17 
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arasında kişilerin yaşadığı, hane genişliğinin yüksek olduğu ifade edilebilir. Katılımcılar arasında 3 kişiye 
kadar kişilerden oluşan aile sayısı %18.9 iken 4 kişinin üzerindeki üyelerden oluşan aile sayısı %81.1’dir. 
Hanede yaşayanların yakınlık durumu değerlendirildiğinde ise katılımcıların %15,8 ile annesiyle, %14,8’i 
oğluyla, %12,5’i babasıyla, %12,2 ‘si kızıyla yaşadığını belirtmiştir. Bunu daha sonra sırasıyla %9,6 ile koca, 
%8,0 ile karı, %6,7 ile erkek kardeş, %6,4 ile kız kardeş, %5,6 ile abi, %3,8 ile ablasıyla yaşadığını belirtenler 
takip eder. Genel itibariyle ülkede çekirdek ailenin ağırlıkta olmasına rağmen geniş aile göstergelerine de 
rastlamak mümkündür. Bu durum büyükbaba ve büyükanne, kaynata ve kaynana ile yaşama şeklinde 
görülmektedir. 

Hanenin ortalama geliri esas alındığında katılımcıların gelirinin 1 141- 21 144 KGS arasında olduğu ifade 
edilebilir. Katılımcıların büyük oranı %24,1 ile 6142-11 142 KGS arasında aylık ortalama gelire sahiptir. 
Bunu sırasıyla %15,7 ile 11143-16143KGS, % 14, 9 ile 16144-21144 KGS, %13,7 KGS, 1141-6141 KGS 
ortalama aylık hane gelire sahip katılımcılar takip eder. Katılımcıların %1,2’si 0-1140 KGS ile askeri ücretle 
geçinirken %3,7’si 51 151 KGS ile en yüksek gelirine sahiptir. Her ne kadar resmi makamlarca hanenin aylık 
ortalama geliri 11 000-13 000 som bandında bulunsa da araştırmamızda esasında bunun 11 000 som 
altında olduğu anlaşılmaktadır. 2016 yılında bir ailenin aylık açlık sınırı 5 377 som olarak belirlenmiştir. Bu 
da neredeyse asgari ücretin 5 katına karşılık gelmektedir1 (Beşirli, Geri, Ünal, Aksoy, 2017:232). 

 

Göç Kararını Alma süreci: 

 

Tablo 4. Bu yer ekonomik anlamda yetersizdir. 

 Freka
ns 

Yüzd
e 

Geçer
li Yüzde 

Birikimli 
Yüzde 

Kesinlikle katılmıyorum 161 7,1 7,2 7,2 

Katılmıyorum 484 21,5 21,6 28,8 

Kararsız 438 19,4 19,6 48,4 

Katılıyorum 853 37,8 38,1 86,5 

Tamamen katılıyorum 302 13,4 13,5 100,0 

Toplam 2238 99,2 100,0  

Uygulanamaz 18 ,8   

Toplam 
2256 

100,
0 

  

 

Göç etme sürecinde belirleyicilerin ne olduğu anlaşılmaya çalışılmaktadır. Bu kapsamda çalışmada 
sadece genel veriler ortaya konulacaktır. Katılımcıların %51,6 oranı yaşadığı yerin ekonomik anlamda 
yetersiz olduğunu belirtirken %28,8 oranı tam aksi yönde görüş beyan etmiştir. Katılımcıların %19,4’ ü ise 

                                                      
1 Mariya İndina, Minimalnaya Zarplata v Kırgızstane Sostavila 1 Tıs. Somov. http://knews.kg/2016/06/v-kyrgyzstane-minimalnaya-zarabotnaya-plata-
sostavlyaet-1-tys-60-somov/ Erişim: 17.03.2017. 

http://knews.kg/2016/06/v-kyrgyzstane-minimalnaya-zarabotnaya-plata-sostavlyaet-1-tys-60-somov/
http://knews.kg/2016/06/v-kyrgyzstane-minimalnaya-zarabotnaya-plata-sostavlyaet-1-tys-60-somov/


 

  433 

kararsız kesimdendir. Ekonomik yetersizlik katılımcıların yaşadığı yerin temel sorunu olarak karşımıza 
çıkmaktadır.  

 

Tablo 5. Bu yerde güvenlik sorunu vardır. 

 Freka
ns 

Yüzd
e 

Geçer
li Yüzde 

Birikimli 
Yüzde 

Kesinlikle katılmıyorum 292 12,9 13,6 13,6 

Katılmıyorum 707 31,3 32,9 46,4 

Kararsız 465 20,6 21,6 68,0 

Katılıyorum 501 22,2 23,3 91,3 

Tamamen katılıyorum 187 8,3 8,7 100,0 

Toplam 2152 95,4 100,0  

Uygulanamaz 104 4,6   

Toplam 
2256 

100,
0 

  

 

Göç kararı almada güvenlik algısı incelendiğinde örneklem grubu içinde yer alan katılımcıların % 45,5 
oranı yaşadığı yerde güvenlik sorunu olmadığını belirtmesine karşın %32 oranı aksi yönde görüş 
bildirmiştir. Bunu % 21,6 oran ile kararsız kitle takip eder. Genel itibariyle katılımcıların yaşadığı yerlerde 
bariz olarak ekonomik ve güvenlik sorunu olduğundan bahsetmek mümkündür.  
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Tablo 6. Çalışmak için yabancı ülkeye girme durumuna göre 
dağılım 

 
Frekans Yüzde 

Geçerli 
Yüzde 

Birikimli 
Yüzde 

Yakın zamanda gitmeyi 
düşünüyorum 

239 10,6 11,1 11,1 

Daha sonra gitmeyi 
düşünüyorum 

550 24,4 25,5 36,5 

Şimdilik gitmeyi 
düşünmüyorum 

627 27,8 29,0 65,5 

Kırgızistan’dan gitmeyi 
hiç düşünmüyorum 

745 33,0 34,5 100,0 

Toplam 2161 95,8 100,0  

Uygulanamaz 95 4,2   

Toplam 2256 100,0   

 

Katılımcılara çalışmak amaçlı yabancı bir ülkeye gitme durumu sorulduğunda %34,5’i Kırgızistan’dan 
gitmeyi hiç düşünmediğini, %29,5’i şimdilik gitmeyi düşünmediğini, %25,5’i daha sonra gitmeyi 
düşündüğünü, %11,1’i yakın zamanda gitmeyi düşündüğünü belirtmiştir. Çalışmak üzere yabancı ülkeye 
gitmeyi düşünenlerinin oranı %36,6’ dır. Burada göçe hazır aktif bir nüfustan bahsedilebilir.   

 

Tablo 7. Eğitim almak için yabancı ülkeye girme durumuna göre dağılım 

 
Frekans Yüzde 

Geçerli 
Yüzde 

Birikimli 
Yüzde 

Yakın zamanda gitmeyi düşünüyorum 185 8,2 8,6 8,6 

Daha sonra gitmeyi düşünüyorum 425 18,8 19,6 28,2 

Şimdilik gitmeyi düşünmüyorum 539 23,9 24,9 53,1 

Kırgızistan’dan gitmeyi hiç düşünmüyorum 1014 44,9 46,9 100,0 

Toplam 2163 95,9 100,0  

Uygulanamaz 93 4,1   

Toplam 2256 100,0   
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Katılımcılara eğitim amaçlı yabancı bir ülkeye gitme isteği durumu sorulduğunda %46,9’u 
Kırgızistan’dan gitmeyi hiç düşünmediğini, % 24,9’ u şimdilik gitmeyi düşünmediğini, %19,6’u daha sonra 
gitmeyi düşündüğünü, %8,6’sı yakın zamanda gitmeyi düşündüğünü belirtmiştir. Eğitim almak üzere 
yabancı ülkeye gitmek isteyen %28,2 oranında bir katılımcı mevcuttur.  Katılımcıların %44,2’si 18-28 yaş 
grubunda olduğu göz önünde bulundurulduğundan eğitim çağındaki gençlerin eğitimlerini yurt dışında 
devam ettirme arzusunda olduğu düşünülebilir.  

 

 

Tablo 8. Kalıcı yaşamak için yabancı ülkeye gitme durumuna 
göre dağılım 

 
Frekans Yüzde 

Geçerli 
Yüzde 

Birikimli 
Yüzde 

Yakın zamanda gitmeyi 
düşünüyorum 

103 4,6 4,8 4,8 

Daha sonra gitmeyi 
düşünüyorum 

255 11,3 11,8 16,6 

Şimdilik gitmeyi 
düşünmüyorum 

581 25,8 26,9 43,5 

Kırgızistan’dan gitmeyi 
hiç düşünmüyorum 

1220 54,1 56,5 100,0 

Toplam 2159 95,7 100,0  

Uygulanamaz  97 4,3   

Toplam  2256 100,0   

 

 

Katılımcılara kalıcı yaşamak için yabancı bir ülkeye gitme durumu sorulduğunda %56,5 oranı 
Kırgızistan’dan gitmeyi hiç düşünmediğini, %26,9’u şimdilik gitmeyi düşünmediğini, %11,8’i daha sonra 
gitmeyi düşündüğünü, %4,8’ i yakın zamanda gitmeyi düşündüğünü belirtmiştir. Kalıcı yaşamak üzere 
yabancı ülkeye gitmek isteyen %16,6 oranında bir katılımcının mevcut olduğu anlaşılır.  

 

 



 

  436 

Tablo 9.Kırgızistan dışında başka bir ülkenin 
vatandaşlığını  

tercih etme durumuna göre dağılım 

 
Frekans Yüzde 

Geçerli 
Yüzde 

Birikimli 
Yüzde 

ABD ve 
Kanada 

493 21,9 22,8 22,8 

Türkiye 355 15,7 16,5 39,3 

Rusya 702 31,1 32,5 71,8 

Kazakistan 108 4,8 5,0 76,8 

Özbekistan 88 3,9 4,1 80,9 

Avrupa 
Ülkeleri 

166 7,4 7,7 88,6 

Arap Ülkeleri 84 3,7 3,9 92,5 

Uzak Doğu, 
Çin,     Japonya 

93 4,1 4,3 96,8 

Azerbaycan 22 1,0 1,0 97,8 

Diğer 47 2,1 2,2 100,0 

Toplam 2158 95,7 100,0  

Uygulanamaz 98 4,3   

Toplam 2256 100,0   

 

Katılımcıların Kırgızistan dışında yaşamak istedikleri ülkeler sıralamasında; Rusya, ABD-Kanada, 
Türkiye’nin ilk üç sırada olduğu görülmektedir. Katılımcılar arasında Rusya 32,5 oranında yaşamak için en 
fazla seçilen ülkedir. İkinci sırada %22,8 ile ABD-Kanada, üçüncü sırada %16,5 oranı ile Türkiye yer 
almaktadır.  Bu ülkeleri sırasıyla %7, 7 ile Avrupa ülkeleri, %5,5 ile komşu ülke olan Kazakistan, %4,3 oranı 
ile Uzak Doğu-Çin-Japonya, %4,1 oranla Özbekistan, %3,9 oran ile Arap Ülkeleri, Azerbaycan ve diğer 
ülkeler oluşturmaktadır.  Bu verilerden hareketle katılımcıların tercihleri arasında gerek Çin gerekse 
Avrupa Birliği gibi ülkelerinin arka planda olması ilginç bir sonuç ortaya koymaktadır. 

Katılımcıların göç kararlarını etkileyen en önemli çekici etkenler arasında ilk sırayı % 47,9 oranı ile 
yüksek ücretin aldığı görülmektedir. % 25,8 oranı ile göç edilen yerde istihdam olanaklarının olması ikinci 
sırada yer almaktadır. % 12,2 oranı ile yüksek hayat standardı,% 7,1 oranı ile daha iyi şehir imkânları, % 
4,4 oranı ile huzurlu ortam, % 2,6 oranı ile daha iyi sağlık ve eğitim hizmetleri çekici faktörler olarak 
sıralanmaktadır. Katılımcıların göç kararını alma nedenleri, ekonomik, sosyal, siyasal ve doğa koşullarına 
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ilişkin nedenler olarak sorulmuştur. Bu kapsamda katılımcıların göç kararlarının alınmasında öncelikli 
ekonomik neden % 56, 9 oranı ile iş imkânlarının olması olarak ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla gidilecek 
olan yerlerde yeni istihdam alanlarının olması göç kararının alınmasında etkili olan ekonomik faktörlerden 
biridir. % 24,2 oranı ile geçim sıkıntısı ve % 12,0 oranı ile gelir dengesizliği yüksek oranlarda göç kararını 
etkileyen ekonomik nedenler arasında sıralandığı görülmektedir. Doğal kaynakların varlığı ve tarımda 
makineleşme % 3,0 oranı ile daha az oranda olmakla birlikte göç kararını etkilemektedir. Göç kararının 
alınmasında ekonomik nedenler arasında yeni iş alanları ilk sırayı alırken sosyal nedenler arasında ise % 
56,3 oranı ile eğitim ilk sırayı almaktadır. Bu her iki sonuç göç olgusunu açıklamaya çalışan kuramsal 
çerçeve ile de örtüşmektedir. Eğitim oranını % 16,6 oranı ile sağlık hizmetleri, % 11,9 oranı ile kültürel 
farklar, % 8,3 oranı ile dini sebepler, % 6,9 oranı ile hızlı nüfus artışı izlemektedir. Katılımcıların göç kararı 
almalarındaki siyasal nedenleri arasında % 17,8 oranı ile nüfus değişimleri ilk sırada yer alırken bunu % 
15,8 oranı ile ihtilaller, % 15,6 oranı ile etnik çekişmeler, % 14,7 oranı ile savaşlar, % 12,8 oranı ile terör 
olayları ve iç isyanlar, % 10,6 oranı ile sınır değişiklikleri gibi nedenler oluşturmaktadır(Beşirli, Geri, Ünal, 
Aksoy, 2017.227-240). 

 

Katılımcılar arasında göç kararlarını etkileyen en önemli itici etkenler arasında ilk sırayı % 49,3 oranı 
ile işsizliğin aldığı görülmektedir. Bu oranı hemen yakın takiple % 36,3 ile ücretlerin düşük olması takip 
etmektedir. % 8,9 oranı ile fakirlik, % 2,0 oranı ile açlık ve doğal afetler, % 1,8 oranı ile savaş ve terör, % 1,2 
oranı ile ayrımcılık, % 0,6 oranı ile aşırı nüfus katılımcıların göç kararlarını etkileyen en önemli itici 
faktörler arasında yer almaktadır. 

 

Sonuç ve Değerlendirme 

Göç bir çok faktöre bağlı olarak gerçekleşen bir olgudur. Kırgızistan’ ın bağımsızlıktan sonra yeni 
ekonomik sisteme uyumu gelir dağılımda önemli değişikliler meydana getirmiştir. Bu dönemde yapılan 
özelleştirmeler ile endüstriyel yatırımlar canlılığını yitirmiştir. Ülkedeki sanayi yatırımlarının azlığı ve 
bağımsızlık sonrası kullanılamaması istihdam açısından önemli bir sorun alanı yaratmaktadır. ülkede en 
önemli istidam alanı tarım ve hayvancılık ile hizmet sektörü olarak görülmektedir. 

tarım ve hayvancılık alanında ise teknolojik gelişme ve üretimi arttıracak uygulamalar takip 
edilememiştir. bu özeliği ile tarımsal ve hayvansal üretim cazibesini sürdürmekte zorlanmaktadır. İstihdam 
açısından ülkede en önemli sektör hizmet sektörü olarak görülmektedir. sektöründe sınırlı Bişkek ve OŞ ile 
sınırlı kaldığı görülmektedir.  

Bu koşullar altında Kırgız toplumunda büyükşehirlere yığılma veya yurtdışına göç görülmektedir. 
Nüfusun yaklaşık dörtte üçü büyük şehirlerde toplanmıştır. Bunun yanı sıra Rusya, Türkiye ve Avrupa 
ülkeleri önemli bir hedef ülke konumuna gelmiştir.  
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3. 
TÜRKİYE'DE İÇ GÖÇLER 

GİRİŞ 
Türkiye'nin göç süreçlerini anlayabilmek ve analiz edebilmek 

için, özellikle Türkiye'ye olan göçlerde, Osmanlı Devleti'nin son 
dönemlerinden başlayan ve yeni Türkiye Cumhuriyeti'ne de dev-
reden 'ulus devletleşme' anlayışının temel belirleyici etkisinin göz 
önünde bulundurulması gerekir. 19. yüzyılın ikinci yansından son-
ra Osmanlı Devleti'nin Anadolu'nun îslamlaştınlması politikası 
dahilinde Kafkasya ve Balkanlardan hem zorunlu hem de gönüllü 
yapılan göçler, Cumhuriyetin ilanından sonra da bir politika olarak 
izlenmeye devam etmiştir. Osmanlı Devleti'nin kaybettiği toprak-
lardan milyonlarca insan Anadolu'ya göç etmiştir. Balkanlar, Kaf-
kaslar ve Kınm'dan gelen Müslüman göçmenlerle bugünkü Türki-
ye nüfus yapısı oluşmuştur. 

Cumhuriyetin ilanından 1950'lere kadar geçen sürede kent-
leşme neredeyse sabit kalmış; Demokrat Parti'nin iktidara gelme-
sinden sonra ise, İkinci Dünya Savaşı somasında ortaya çıkan 
yeni konjonktürün de etkisiyle hızlı bir kentleşme sürecine giril-
miştir. 1980'lere kadar devam eden kırdan kente göç, 1980 sonra-
sı liberal politikalar ve 1985'lerden sonra yaşanan terör olaylan 
nedeniyle farklı bir boyut kazanmıştır. Bu tarihlerden soma sade-
ce kırdan kente değil, kentler arası göçler de dikkat çekici biçim-
de artmıştır. 

35 
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Türkiye'de kentleşme Batı ülkelerinde olduğu gibi sanayileş-
meye bağlı olarak gelişmemiş olmakla birlikte, zamanla iş bulma 
ve diğer ekonomik faktörler göç hareketlerinin temel motivasyo-
nunu oluşturmuştur. Politik nedenler, tarım alanındaki gelişmeler, 
ulaşım ve iletişim imkânlarının gelişmesi, sosyo-psikolojik neden-
ler göç sürecini hızlandıran diğer nedenler olarak sayılabilir. 

Bu bölümde, Türkiye'nin göç süreçlerini, İlhan Tekeli'nin 
kavramsallaştırmasıyla, Cumhuriyet öncesi dönemden başlayarak 
günümüze kadar devam eden Balkanlaşma göçlerini ele alarak 
başlayacağız. Daha sonra ise 1950'den itibaren hız kazanan iç göç-
leri, 1923-1950 arası, 1950-1980 arası ve 1980 sonrası olmak üzere 
üç temel tarihsel dönemde inceleyeceğiz. 

TÜRKİYE'DE GÖÇ SÜREÇLERİ 
Türkiye'ye olan göç süreçlerini ele alırken, Osmanlı Devle-

ti'nin son dönemlerinden başlamamız, iç göç olgusunu daha kolay 
anlamamızı sağlayacaktır. Özellikle Balkanlar ve Kafkasya'dan 
Cumhuriyet sonrası da devam eden göçler, Osmanlı dönemindeki 
hesaplaşmaların ve savaşlann sonucu olarak değerlendirilmelidir. 

Türkiye'de göç alanındaki akademik çalışmaların öncü isim-
lerden biri olan İlhan Tekeli, Türkiye'nin göç tarihinin şu dört te-
mel kategoride ele alınmasını önermektedir: Balkanlaşma göçleri, 
kentleşme, kentlerarası göçler ve yaşam güzergahları göçleri 
(2011, s.43-44). 

Bu dört kategoriden ilki, genellikle 1860-1927 yıllan arasını 
kapsayan, Osmanlı'nın ve akabinde Türkiye Cumhuriyeti'nin ulus-
laşma sürecinde, Osmanlı'nın toprak kaybettiği coğrafyalardan 
kitlesel biçimde Anadolu'ya olan göçleri ifade eden 'Balkanlaşma 
göçleri'dir. Kentleşme dönemi ise, İkinci Dünya Savaşı'nın sona 
ermesiyle 1945'ten başlayarak, 1980'lere kadar devam eden dö-
nemdeki kırdan kente göçleri kapsamaktadır. Üçüncü kategeori ise, 
kentleşmenin belli bir düzeye ulaşmasıyla 1975'lerden itibaren 
hakim olan kentlerarası göç sürecidir. Son kategori ise, yaşam 
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güzergahları'dır. Bu kategori, insan ve mekan ilişkisinin değişme-
sinin göç kavramı ile tanımlamanın yetersiz kaldığı iddiası üzere 
düşünülmüş olup, günümüz insanlarının hayatları boyunca çok 
sayıda yer değiştirmekte, bir güzergah üzerinde hareket etmekte ve 
bu güzergahların bazılarını planlayabilmekte olmalarını anlatmak 
üzere geliştirilmiştir. 

Osmanlı Bakiyesi Topraklardan Türkiye'ye Göçler 
Halen Türkiye topraklan olmayan bölgelerden gelenleri ifade 

eden Balkanlaşma göçleri, bir anlamda iç göç gibi değerlendirildiği 
için bu bölümde ele alınmaktadır. Tekeli'ye göre, 'eskiden iç olan-
lar birden dışa dönüşmüştür' ve aynı zamanda 'bir süre önce içte 
olanlar, yeniden içte olmak için yer değiştirmektedir' (2011, s44). 
Diğer taraftan Balkanlaşma göçleri sadece Balkan ülkelerinden 
gelenleri değil, Kınm ve Kafkasya'dan gelen göçleri de kapsaya-
cak biçimde değerlendirilmektedir. 

19. yüzyılın başlarında Balkanlar, Kınm ve Kafkasya'yı da 
kapsayan çok geniş topraklara sahip ve üzerinde milyonlarca 
nüfusu banndıran büyük bir Osmanlı Devleti vardı. Sadece yüzyıl 
sonra ise bu muazzam ülke Anadolu, Trakya ve Güney Kafkas-
ya'nın çok küçük bir bölgesinden ibaret hale gelmiştir. Kaybedi-
len topraklarda ise, büyük bir kıyım ve sürgün yaşanmıştır. Bal-
kanlar, Kınm ve Kafkasya'da yaşayan milyonlarca müslüman 
öldürülmüş, kalanlar ise göçe zorlanmış ve Anadolu'ya sığınmak 
zorunda kalmışlardır. Osmanlı Devleti'nin yıkılmasının ardından 
kurulan yeni Türkiye Cumhuriyeti halkının önemli bir bölümünü 
Bulgaristan, Yunanistan, Ermenistan, Gürcistan, Rusya, Ukrayna 
ve diğer bölgelerden gelenler oluşturmuştur. 1821-1922 yıllan 
arasındaki dönemde 5 milyondan fazla müslüman bu topraklardan 
Anadolu'ya sürülmüş ve 5,5 milyon müslüman ise savaşlarda ve 
sürgün yollannda hayatını kaybetmiştir (McCarty, 2012, s.l). 
Küçülen Osmanlı Devleti'nde yaşanan iç göçlerle, devletteki 
Müslüman oranı hızla yükselmiş, 1878-1911 yılları arasında 
Anadolu nüfusu, yıllık ortalama % 1,5 büyüyerek, toplam nüfus 
% 50 artmıştır (McCarty'den akt. Tekeli, 2011, s. 49). 
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Osmanlı Devleti Anadolu'ya yerleştirdiği Müslüman göçmen-
lerin, yerli nüfus ile kaynaşabilme potansiyellerini de dikkate alan 
bir iskân politikası gütmüştür. Devlet dış göçü olduğu kadar, iç 
göçü de sınırlayarak 'mürur tezkeresi' (geçiş izin belgesi)ne bağ-
lamıştır. Ancak Kırım Harbi'nden sonra yeni bir göç politikası 
izlenmeye başlanarak, 1857 yılından sonra göçler serbest hale geti-
rilmiştir (Tekeli, 2011, s.47). 1860'ta kurulan Muhacirin (Muhacir-
ler) Komisyonu; göçmenleri misafir etmek, iskân yerlerini tespit 
etmek, onları bu yerlere nakletmek, gerek duyulursa evlerini, hay-
vanlarını, tohumlarını vs. vermek, misafir bulundukları veya yer-
leştikleri halde ürün alamayan göçmenlere yevmiye ve diğer yar-
dımları yapmakta görevlendirilmiştir. 

ilk göç hareketi 1774 Osmanlı Rus Savaşı'nı takip eden yıllar-
da (özellikle 1789-1800 arasmda) 500.000 Tatar'ın Osmanlı top-
raklama göçmesiyle başlamıştır. İkinci Kırım göçü 1828-1829 
Osmanlı Rus Savaşı sonrasında; Üçüncü Kırım göçü ise, 1860-
1864 yıllan arasında yaşanmıştır. 1783-1922 yıllan arasında Os-
manlı topfaklanna göçen Tatarlann sayısının 1.800.000 olduğu 
tahmin edilmektedir (Tekeli, 2011, s. 150). Kırım Savaşı'ndan 
(1853-55) sonra, Kınm'dan o zamanlar Osmanlı toprağı olan Dob-
ruca'ya göçenlerin4, önemli bir bölümü yaklaşık yirmi yıl sonra 
Dobruca'nın Romanya'ya katılmasıyla, buradan Anadolu'ya göç-
müştür. 1930'lu yılların ikinci yansında uluslararası anlaşma ile 
yapılan göç dalgasmda 70.000 Kınm Tatan daha, Dobruca'dan 
Anadolu'ya göç etmiştir (Karasu, 2011, s. 15). Bugün için Türki-
ye'de Kınm ve Kazan kökenli 5-6 milyon kişinin yaşadığı tahmin 
edilmektedir (Karpat, 2015, s.xxxi). 

1850'lerden itibaren Kafkas göçleri başlamış ve 1850-1865 
yıllan arasmda çoğunluğu Çerkez ve Abaza olmak üzere 520.000 
kişi Osmanlı topraklanna göçmüştür. 1879 yılma kadar bu rakamın 
2 milyona yaklaştığı tahmin edilmektedir (Tekeli, 2011, s. 151). 

4 Halen Dobruca'da 6 0 bin dolayında Kırım Türkü yaşadığı tahmin edilmektedir. Kırım 
lehçesi, adetleri, mutfağı ancak bu grup arasında yaşatılmaktadır (Karpat, 2015, s.xxxi). 
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1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı (93 Harbi), Balkan Savaşları 
ve sonrasındaki Birinci Dünya Savaşı, daha önce Osmanlı egemen-
liği altında bulunan topraklardan yüz binlerce kişinin Anadolu'ya 
göç etmesine neden olmuştur. 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı son-
rasında Balkanlar'da, Romanya ve Bulgaristan devletlerinin ku-
rulması üzerine Büyük Balkan Göçü başlamış ve yüzlerce yıl için-
de Anadolu Türkmenlerinin, Yörüklerin ve bunlara daha sonra 
katılanların kurduğu şehirlerden birkaç ay içinde yüz binlerce kişi 
sürülmüştür (Karpat, 2015, s.xxxii). Zorla göçe tabi tutulanların 
sayısı 1 ila 1,5 milyon arasında değişmektedir (Karpat, 2015, 
s.xxxi; Tekeli, 2011, s. 151). Karpat, göç edenler arasında 30-40 
bin civarında Yahudi de olduğunu, çünkü onlann da Rus veya Bul-
gar idaresi yerine, Osmanlı idaresinde yaşamayı tercih ettiğini ifa-
de etmektedir (Karpat, 2015, s.xxxii). 1912-1913 Balkan savaşları 
sonrasında ise 640.000 Müslüman-Türk nüfus Osmanlı toprakları-
na göçmüştür (Tekeli, 2011, s. 151). Tam rakam bilinmemekle 
birlikte 1859-1922 yıllan arasında yaklaşık 4.000.000 Kafkasyalı 
ve Kınm Tatan Türkiye'ye sığınmıştır (Özgür, 2012, s. 205). 
Cumhuriyetin kurulmasından sonra da Türkiye'ye Osmanlı bakiye-
si topraklardan göçler devam etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devle-
ti, Kafkasya, Kınm ve Balkanlar başta olmak üzere, 1923-1995 
yıllan arasında Türk, Boşnak, Çerkez, Arnavut, Pomak, Tatar gibi 
eski Osmanlı tebaası etnik unsurlardan yaklaşık 1.700.000 göçmen 
kabul etmiştir (Ciğerci, 2012, s. 107). 

Cumhuriyet Sonrası (Kırdan Kente) Göçler 
Türkiye, 1950'lerden itibaren kent nüfusunun hızla arttığı bir 

ülke olmuştur. Bu artışın nedeni ise kentlerdeki doğum oranlan, 
yani doğal nüfus artışı değil, kırsal kesimden büyük kentlere yaşa-
nan iç göçlerdir. 

Batı'da, Sanayi Devrimi sonrasında hızlı bir kentleşme başla-
mış, sanayinin ihtiyaç duyduğu istihdam için, kırsal kesimlerden 
kent merkezlerine doğru büyük bir toplumsal hareketlilik yaşan-
mıştır. Türkiye'de ise, bütünüyle sanayileşmeye bağlı olduğunu 
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söylemek çok zor olsa bile, İkinci Dünya Savaşı'nm ardından izle-
nen yeni sosyo-ekonomik politikaların da etkisiyle kırdan kente bir 
göç dalgası başlamıştır. 

Akşit'e göre Türkiye'de iç göçler 1950 öncesi, 1950-1985 ara-
sı ve 1985 sonrası olmak üzere üç temel tarihsel aşamada ele alına-
bilir (Akşit 1998'den aktaran Kaya, 2009, s. 63): 

• 1950'lere kadar Türkiye, köyün modernizasyonu ve ulus 
devletin oluşum sürecinde Anadolu'ya göçen bazı grupların 
iskânı gibi konularla ilgilenmiştir. 

• 1950-1985 arası dönemde, Türkiye nüfusu köyden kentlere 
ve/veya Anadolu kentlerinden büyük kentlere akarak har-
manlanmıştır. 

• 1985 sonrası dönemde ise, özellikle Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu bölgelerinden büyük kentlere zorunlu göç akım ya-
şanmıştır. Türkiye ortalamasının çok üzerinde doğurganlık 
oranlarına rağmen, Batı'ya yaşanan göçler sonucu bu bölge-
lerin nüfuslarının toplam nüfus içindeki paylan azalmaya 
devam etmiştir. 

Bu bölümde, Cumhuriyet sonrası iç göçleri Akşit'in dönemsel-
leştirmesine yakın olmakla birlikte, 1985 yerine 12 Eylül askeri 
darbesinin olduğu 1980 yılını ikinci dönemin sonu ve üçüncü dö-
nemin başı olarak ele alacağız. 

1923-1950 Dönemi 
Kentsel gelişim, Tekeli'ye göre yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin 

bir modernleşme projesinin en önemli aşamalanndan biridir. Bu 
amaçla Ankara'nın başkent seçilmesi, demiryolu ağlannın inşa 
edilmesi ve Anadolu kentlerinde fabrikalar kurulması gibi üç 
önemli unsuru kapsayan bir strateji izlenmiştir (Tekeli, 1998, 
s.5'ten aktaran, Turhanoğlu, 2013, s.202). 

Cumhuriyetin kuruluşundan çok partili siyasi hayata geçiş ve 
ardından yapılan ilk serbest seçimlerin yapıldığı 1950 yılına kadar 
Türkiye'de kentleşme oranı yerinde saymıştır. 1927'deki ilk nüfiıs 
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sayımından bu tarihe kadar neredeyse hiç artmayan şehirli nüfus, 
seçimlerin ardından ulusal ve uluslararası ölçekteki bazı gelişmeler 
sebebiyle önemli bir artış trendine girmiştir. 1927'de yapılan ilk 
nüfus sayımına göre Türkiye nüfusunun % 24'ü kentlerde (il ve 
ilçe merkezlerinde), % 76'sı belde ve köylerde yaşamaktaydı. 
1950'ye kadar bu oran kent lehine sadece 0,82 puan artışla (kent-
leşme % 25'e çıkarak) neredeyse sabit kalmıştır. Bu tarihten sonra 
ise, Anadolu kırsalından, İstanbul başta olmak üzere, şehirlere 
büyük bir göç dalgası yaşanmıştır. Kentleşme oranı, 1950-1955 
yıllan arasındaki sadece 5 yıl içinde, 4 puana yakın artarak yüzde 
28,8'e ulaşmıştır. 

1950-1980 Dönemi 
Türkiye'nin hızlı kentleşme süreci, 1950 seçimlerinin ardından 

iktidara gelen Demokrat Parti döneminde başlamıştır. Demokrat 
Parti, öncelikli olarak sanayi değil, tanm sektörünün güçlendiril-
mesini hedeflemiştir. 

Türkiye'de kentleşme, Batı'da olduğu gibi sanayileşmeye bağ-
lı olarak gelişmemiştir. Gelişmekte olan ülkelerdeki 'geçiş dönemi 
kentlerini' inceleyen Sjoberg, gelişmekte olan toplum kentlerinin 
sanayi kenti özelliklerine sahip olmadıklannı vurgulayarak, bu 
kentlerin Batı'nın sanayi kentlerinden farklı sosyal süreçlerden 
geçtiğini ifade etmektedir. Batı kentleri, sanayileşmeye bağlı ola-
rak kentleşirken, Türkiye'nin de aralannda bulunduğu gelişmekte 
olan ülkelerin büyük kentleri sanayileşmeye bağlı olmayan kent-
leşme özellikleri göstermektedir. Sjoberg, Türkiye'de II. Dünya 
Savaşı'ndan sonra yaşanan kırdan kente göç dalgasının yarattığı 
kentleşme biçimini 'sanayileşmeye bağlı olmayan kentleşme' ola-
rak ifade etmiştir (Sjoberg, 1967'den aktaran Aslanoğlu, 1998, s. 
37). Karpat da, Türkiye'de köyden kente nüfus akınının başladığı 
1951 ve 1952 tarihlerinde, (1958'e kadar) Türkiye'de gözle görülür 
bir endüstrileşme olmadığını ifade etmektedir (2013, s. 453). Kar-
pat'a göre, kentleşmenin sanayileşme olmaksızın gerçekleşmiş 
olması, 'kent köylüleri ve yarı kentleşme' (2003, s. 45) gibi kav-
ranılan ortaya çıkarmıştır. Köydeki yoksulluğun ve işsizliğin İs-
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tanbul hasta olmak üzere büyük kentlere taşınmasına neden olan 
göçler ve plansız biçimde büyüyen kentler birçok sosyal bilimci 
tarafından eleştirilse de Karpat bu hızlı kentleşme hamlesini 'çağ-
daş iktisadi kalkınma ve kentleşme-modernleşme sürecinin bir 
parçası' (2003, s. 21) olarak görmektedir. 

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bütün gelişmekte olan ülke-
lerde görülen kentleşme oranlarındaki artış, göçü tetikleyen iç poli-
tikaların da etkisiyle Türkiye'de kendisini fazlasıyla hissettirmiştir. 
1950'de yüzde 25 düzeyinde olan kentte yaşayanların nüfusu, 
1980'e gelindiğinde yüzde 43,9'a, 1985'e gelindiğinde ise yüzde 
53'e ulaşarak, nüfusunun yansından fazlasının kentlerde yaşamaya 
başladığı bir Türkiye ortaya çıkmıştır. 

Kırdan kente göç akını 1970'li yıllan da kapsayacak şekilde 
devam etmiştir. Göç her ne kadar sanayileşmenin bir sonucu olarak 
başlamamış olsa da, 1950'lerin sonundan itibaren kentlerdeki kapi-
talistleşme süreci ile birlikte bir sanayi hamlesi başlamış ve sana-
yide çalışacak işgücü de göçü beslemeye devam etmiştir (Çağla-
yan, 2013, s. 107). Nüfus artışı, tarımda makineleşme ve yapısal 
değişiklikler vb. gibi sebeplerle kırsal kesimdeki fazla işgücü 
1960'lı yıllarda da artarak büyük şehirlere akmaya devam etmiştir. 
Bu yıllarda ilk kez planlı ekonomi (5'er yıllık kalkınma planlan) 
dönemine girilmiş, kent merkezlerinde yoğunlaşan büyük iş yerleri 
ve sanayi kuruluşlan kentlerin dışına taşınarak sanayi siteleri ör-
gütlenmelerine gidilmiştir (Koyuncu, 2015, s.32). Sınırlı da olsa 
kentlerde sanayi alanında istihdam yaratılmış, ancak İstanbul başta 
olmak üzere büyük kentlerin işgücünü emme kapasitesi iç göçlerle, 
kente yığılan nüfusun hızına yetişememiştir. Doğal olarak bu hızlı 
kentleşme, istihdam, bannma, uyum gibi birçok sorunu da berabe-
rinde getirmiştir. Hızlı kentleşmenin bir sonucu olarak Türkiye, 
gecekondulaşma ve çarpık kentleşme sorunu ile yüzleşmek duru-
munda kalmıştır. Kente gelen göçmenler, çoğunlukla kamu arazile-
ri üzerine imar ve iskân izinleri olmayan sağlıksız konutlar yaparak 
bannma ihtiyaçlannı karşılamışlardır. 1966'da çıkan Gecekondu 
Kanunu ise gecekondulara yasal bir zemin hazırlanmıştır (Koyun-
cu, 2015, s.35). 
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T ü r k i y e ' d e K e n t l e ş m e O r a n ı ( 1 9 2 7 - 2 0 1 5 ) 

Yıllar Kent Niifusu % Yıllar Kent Nüfusu % 

1927 24,2 1980 43,9 

1940 24,4 1985 53,0 

1950 25,0 1990 59,6 

1955 28,8 2000 64,9 

1960 31,9 2007 70,5 

1965 34,4 2010 76.3 

1970 38,6 2014 91,8 

1975 41,8 2015 92,1 

TÜİK 2015 Verileri: http://ww.tuik.gov.tr/Pretablo.do7alt_id-1068 

1980 Sonrası Dönem 
1980'lere kadar gelen iç göç süreci Özallı yıllar olarak adlan-

dırılan 1980'lerden sonra, liberal piyasa ekonomisinin etkisiyle 
farklı bir mecraya kaymıştır. Bu yıllar, ekonomide serbest piyasa-
nın hakim olduğu, yoğun özelleştirmelerin gerçekleştiği, buna bi-
reysel liberalleşme ve özgürlüklerin eklendiği bir dönem olmuştur. 
Kentlerde eğitim, ulaşım, sağlık gibi sosyal hizmetlerin kalitesinin 
artması bir diğer kentleşme unsuru olarak dikkati çekmektedir. 
Yine 80'li yıllarda Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölge-
sindeki terör olayları ve güvenlik sorunları nedeniyle zorunlu bir 
göç dalgası ortaya çıkmıştır. Bu göç sürecinde, önemli bir nüfus 
önce daha güvenli kabul edilen Diyarbakır, Van, Batman gibi il 
merkezlerine daha sonra ise, Batı ve Orta Anadolu'ya göç ederek, 
mevcut kentsel sorunların daha da büyümesine neden olmuştur 
(İçduygu, 1999, s. 253). İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirler 
bu zorunlu göçlerden etkilenirken, güvenlik endişesiyle zorunlu 
olarak göç eden nüfusun önemli bir kısmının da daha yakın kentler 
olan Adana, Mersin, Antalya ve Gaziantep gibi kentlerde yoğunlaş-
tıkları görülmüştür. 1987 yılında çıkarılan Olağanüstü Hal Kanunu 
(OHAL) kapsamında 'kamu güvenliği' için Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu Bölgeleri'nde bazı yerleşim birimleri boşaltılmıştır. 

http://ww.tuik.gov.tr/Pretablo.do7alt_id-1068
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OHAL kapsamında zorunlu olarak göç edenlerin sayısı tam olarak 
bilinmemekle birlikte, 1 ila 3 milyon kişi arasında olduğu yönünde 
farklı araştırma raporları bulunmaktadır.5 

1985'lerden itibaren üç bölgede nüfus ve kentleşmenin diğer 
bölgelere nazaran çok daha hızlı arttığı görülmektedir. Bunlar; 
Doğu ve Güneydoğu, Akdeniz kıyılan ve Marmara Bölgesidir. 
Ancak bu üç bölgede kentleşmeye yön veren dinamikler birbirin-
den farklıdır. Koyuncu, bu dönemde Türkiye'deki kentleşmenin üç 
dinamiğinin, terör, turizm ve sanayi olduğunu ifade etmektedir 
(Koyuncu, 2015, s.42-44). 

Kentler Arası Göçler 
1980-2010 döneminde Türkiye genelinde göç eden nüfus pa-

yının artan bir eğilim gösterdiği görülmektedir. Ancak göçlerin 
yapısı değişmiş, artık köyden kente göç değil, bulunduğu kentten 
başka bir kente göç veya kent içinde göç gibi farklı bir toplumsal 
hareketlilik ortaya çıkmıştır. 1975-1980 yıllan arasında toplam 
nüfusun yüzde 9,3'ü (3,6 milyon kişi) göç ederken, 1995-2000 
arasındaki dönemde nüfusun yüzde 11 'i (6,7 milyon kişi) göç et-
miştir. 1965-2000 yıllan arasında 21,1 milyon kişi yaşadığı kenti 
değiştirmiştir (Koyuncu, 2015, s.44). İller arası net göç hızlannın 
pozitif olduğu illerin tamamına yakınının Türkiye'nin batısında yer 
aldığı dikkat çekmektedir. Net göç hızı ekside bulunan iller ise, 
Türkiye'nin orta ve doğu bölgelerindeki iller olmuştur. 

1995-2000 yıllan arasında iller arası göç eden nüfusun göç 
etme nedenlerinin başında iş bulma, tayin, eğitim ve evlilik gel-
mektedir (Koyuncu, 2015, s.46). 2000-2005 yıllan arasında 4,5 
milyon kişi göç etmiş ve en fazla göç alan iller Antalya ve İstanbul 
olmuştur. 2000 yılından sonra göç edenlerin sosyo-ekonomik dü-

Hacettepe Nüfus Etütleri Enstitüsü'nün 2006 yılında kamuoyu ile paylaştığı "Türkiye'de 
Göç ve Yerinden Edilmiş Nüfus Araştırmaları"na göre yerinden edilmiş kişi sayısı 953 
bin ila 1 milyon 2 0 1 bin kişi arasındadır. Göç-Der bu sayının 1 ila 3 milyon arasında ol-
duğunu iddia etmektedir. TESEV ise bu rakamın 1,5 milyon civarında olabileceğini tah-
min etmektedir (Gün, 2010, s. 83). 
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zeyleri önceki göçmenlere nazaran daha yüksektir ve daha ziyade 
ücretli işlerde çalışan işçi ve memurlardan oluşmaktadır. Göçlerde 
ağırlığın eğitimli ve nitelikli işgücüne kayması, tayin ve atamaların 
yoğunlaşması, önceki dönemlerde yaşanan yoksulluk ve işsizlik 
göçlerini azaltmıştır (Koyuncu, 2015, s.49). 

Türkiye'de 10 büyük şehrin nüfusları 

Sıra Şehi r Nüfusu 

1 İstanbul 14.657.434 

2 Ankara 5.270.575 

3 İzmir 4.168.415 

4 Bursa 2.842.547 

5 Antalya 2.288.456 

m Adana 2.183.167 

7 Konya 2.130.544 

8 Gaziantep 1.93.836 

9 Şanlıurfa 1.892.320 

10 Mersin 1.745.221 

TÜİK 2015 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) Verileri 

İÇ GÖÇÜN TEMEL DİNAMİKLERİ 
Everet Lee'nin kavramsallaştırmasıyla kırsalın itme ve kentin 

çekme nedenleri, Türkiye'nin kentleşme sürecinin analizine de elbet-
te uygulanabilir. Ancak kentleşmenin Türkiye'ye özgü bazı dinamik-
lerinin olduğu da muhakkaktır. Özer, Türkiye'ye özgü bu kentleşme 
nedenlerini; demografik nedenler, tarımsal yapıdaki değişimler, 
ulaşımdaki gelişmeler, hukuki ve siyasi nedenler, sosyo-psikolojik 
nedenler ve dış etmenler olarak özetler (2012, s.326-335). Koyuncu 
ise, nüfus artışı, tarımda makineleşme, parçalanan tanmsal alanlar, 
arazi kamulaştırmaları, kalkınma programlan, imalat sektöründeki 
gelişmeler, ulaştırmanın gelişmesi, terör olaylan ve doğal afetleri 
göçün temel nedenleri arasında saymaktadır (2015, s.50-51). Burada 
1950'lerden itibaren hız kazanan Türkiye'deki kentleşmenin temel 
nedenlerini kısaca açıklamaya çalışacağız. 
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Ekonomik Nedenler 
Savaş, sürgün, siyasi baskılar, kıtlık gibi zorunlu haller dışın-

da, göçlerin temel motivasyonunun ekonomik olduğu söylenebilir. 
Türkiye'deki kentleşmenin de en önemli nedeni, köydeki ekono-
mik imkânların büyük şehirlere oranla çok daha sınırlı olmasıdır. 
Dünyada kentleşmenin temel nedenleri arasında sayılan sanayileş-
me de yine emek göçüne dayandığı için ekonomik temelli bir göç 
olarak yorumlanmalıdır. 

Politik Nedenler 
İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra demokrasi, insan haklan ve 

liberalizm söylemleri hızla yayılmaya başlamış, aynı zamanda 
dünya iki kutuplu bir hale gelmiş ve soğuk savaş dönemi başlamış-
tır. 1950'de ilk kez yapılan çok partili seçimlerde, CHP'den aynlan 
bir grup milletvekilinin kurduğu Demokrat Parti, Cumhuriyetin 
kurulmasından beri tek partili sistem ile ülkeyi yöneten CHP'den 
iktidan devralmıştır. Adnan Menderes'in başbakanlığı döneminde 
1952'de Türkiye resmen NATO'ya üye olmuştur. 

Çift kutuplu dünyada ABD tarafını seçen Türkiye, Sovyetler 
Birliği merkezli sosyalist politikalardan uzaklaşarak, daha liberal 
ve modernleşmeci politikalar izlemeye başlamıştır. Savaş sonrası 
Sovyetler Birliği baskı ve tehdidi altındaki ülkelere Amerikan kay-
naklı bir ekonomik yardım politikası geliştirmiş, Marshall Yardım-
ları adı altında Türkiye de bu yardımlardan faydalanmıştır. 

Kapalı ekonomiden, liberal pazar ekonomisine geçilmiştir. 
Ekonomik hayata kapitalist üretim ilişkilerinin hakim olmasıyla 
üretim ve bölüşümün denetimi kentlerde toplanmıştır. Marshall 
Yardımlan ile tanmda makineleşme ve modernleşme hamlesi baş-
lamış, üretim koşullannın ve verimliliğin artınlmasına yönelik 
tedbirler alınmıştır. Ancak bu gelişmeler, tanm sektöründe çalışan 
köylüyü toprakta tutmak yerine, göçü tetikleyen unsurlar arasında 
yer almıştır. 
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Tarım Alanındaki Gelişmeler 
Türkiye'de kentleşmenin temel nedeni, kırsal kesimlerde yaşa-

yan insanların topraktan kopmasıdır. Marshall Yardımlarının da 
etkisiyle tarımda makineleşme ve modernleşme çabalarına ilave 
olarak, bir yapısal değişimin de olduğuna dikkat çekilmesi gerek-
mektedir. Pazar ekonomisine geçilmesi, tarımda yapısal bir dönüşü-
mün de önünü açmıştır. Tarımda makineleşmenin bir göstergesi 
olarak 1950'de 16 bin olan traktör sayısı, 1955'te 40 bini aşmıştır. 
Hükümet tarımı destekleyici önemli adımlar atmış, buğday fiyatları 
piyasa fiyatlarının üzerinde çiftçiden alınmıştır. Yeni tarım alanları 
açılmış, ekilebilir alan 1949'da 4 milyon hektar iken, 1960'ta 7,7 
milyon hektara yükselmiştir (Koyuncu, 2015, s.58-59). Teknolojik 
gelişmelerden faydalanan ve makine kullanan toprak sahipleri mülk-
lerini daha da genişletmiştir. Bunun sonucunda küçük toprak sahibi 
köylüler topraklarını yitirmiş, tarım arazileri daha az sayıda kişinin 
elinde toplanmaya başlamıştır. Ortakçı-yancı olarak çalışan köylüle-
rin emek gücünün yerini makineler almıştır (Özer, 2012:330). 

Göçe neden olan tarımsal nedenleri şu şekilde sıralamak 
mümkündür: 

• Toprak mülkiyetinin dengesiz dağılımı, 
• Kişi başına düşen tarımsal gelirin düşük olması, 
• Tarım sektörünün artan nüfusu istahdam edememesi, 
• Kullanılan teknolojinin yetersiz olması, 
• Tarımda makineleşmenin emeğin yerini alması, 
• Yeni tarım alanı imkânlarının kısıtlı olması. 

Ulaşım ve İletişim İmkânlarının Gelişmesi 
Ulaşım ve haberleşme alanındaki gelişmeler köyden kente gö-

çün önemli nedenleri arasında sayılabilir. 

Haberleşme alanındaki gelişmeler kırsal kesimde yaşayanların 
kentteki yaşam ile ilgili daha kolay haber almasını sağlamış, radyo 
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ve televizyonun yaygınlaşması kent yaşamı hakkında daha fazla 
bilgi edinilmesini kolaylaştırmıştır. Büyük şehirlere gurbete giden 
kişilerin memleketleri ile ilişkileri hem haberleşme hem de ulaşım 
imkânlarının artması, göç kararını vermeyi kolaylaştırmıştır. 

Ulaşım araçlarının gelişmesi, modernleşmesi, çoğalması ile 
birlikte yerleşim yerlerini birbirine bağlayan karayollarının uzun-
luğu ve kalitesi artmıştır. Bu artış hem insanların hem de ticari 
ürünlerin bir yerden başka bir yere taşınmasını kolaylaştırmıştır. 
Ayrıca karayollarının gelişmesiyle kırsal kesimlerde üretilen tarım-
sal ürünlerin pazarlanması ve dağıtılması ticareti geliştirmiştir. 
Yerel tüccarlar, yeni pazar olanakları aramaya başlamıştır. Kırsal 
kesimde ekonomik olarak zorluk çeken kesimler, daha fazla kazanç 
sağlamayı umdukları şehirlere göç etmişlerdir. 

Sosyo-Psikolojik Nedenler 
Kentlerin çekici özellikleri, sosyo-psikolojik özellikler olarak 

sayılabilir. Büyük kentlerdeki ekonomik, toplumsal ve kültürel 
fırsatlar ile birlikte, 'köyde değil, kentte yaşıyor olma' duygusu 
önemli bir çekici faktör olabilmektedir. Sağlık ve eğitim alanmda 
kentlerdeki fırsatlar önemli bir çekim unsuru olarak gösterilebilir. 
Sosyal statü olarak kentli olmak ve kentte yaşamak, köyde yaşa-
maktan daha üst olarak algılanmaktadır. Köyde yaşayan genç kız-
ların evlenmek için gurbete giden veya kentte yaşayanları tercih 
etmeleri, yine bir sınıf atlama isteğinin yansıması olarak değerlen-
dirilebilir. Sosyo-psikolojik faktörler göçü başlatan temel neden 
olmamakla birlikte, diğer faktörlerle beraber değerlendirildiğinde 
kentleşmeyi hızlandıran bir yan etkiye sahip olduğu görülebilir. 



5. 
TÜRKİYE'DEN GÖÇLER 

GİRİŞ 
ikinci Dünya Savaşı'nın ardından, Avrupa'nın yeniden inşası 

için çok yoğun bir işgücü ihtiyacı ortaya çıkmıştır. 1960'lardan 
itibaren, Almanya başta olmak üzere, Türkiye ile birçok Avrupa 
ülkesi arasında anlaşmalar imzalanmış ve kitlesel olarak yurtdışına 
işgücü göçü başlamıştır. Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) aracılığı 
ile 1961'de Federal Almanya, 1964'te Avusturya, Hollanda ve 
Belçika, 1967'de Fransa ve 1968'de Avustralya ile işgücü anlaş-
maları yapılmış ve milyonlarca kişi çalışmak üzere Avrupa ülkele-
rine gönderilmiştir. 

1960'lı yılların başlarındaki kitlesel işgücü göçlerine kadar, 
Türkiye'de yurtdışına çıkış yasağı olduğundan, Türkiye kaynaklı 
göçleri ağırlıklı olarak gayrimüslim göçleri oluşturmuştur. 1960 
darbesinden sonra hazırlanan anayasa ile kısmi bir özgürlük ortamı 
oluşturulmuş, yurtdışına çıkışlar kolaylaştırılmıştır. 1961'de ilk 
olarak Almanya ile başlayan işgücü anlaşmaları dışında da bireysel 
ve zincirleme göçlerle Türkiye'den Avrupa ülkelerine yüz binlerce 
kişi göç etmiştir. 

Avrupa ülkeleri dışında, yerleşmek amacıyla göç edilmemiş olsa 
bile, müteahhitlik projeleri çerçevesinde Suudi Arabistan, Libya, Ku-
veyt, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri gibi Arap ülkelerinde, Rusya ve 

63 
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diğer Birleşik Devletler Topluluğu ülkelerinde de erkek ağırlıklı bir 
çalışan Türk nüfusun bulunduğu da göz ardı edilmemelidir. 

Türkiye'den Avrupa ülkelerine yapılan göçler kabaca 5 döne-
me ayrılabilir: 1960'larda başlayan işgücü göçü, 1970'lerde aile 
birleşmeleriyle sosyal göçe, 1980'lerde 12 Eylül darbesi sonrası 
siyasal göçe, 1990'larda ise terör nedeniyle etnik göçe dönüşmüş-
tür. 2000'li yılların ortalarından itibaren Türkiye'deki demokratik 
ve ekonomik gelişmeler sonucunda sınırlı da olsa bir tersine göç 
süreci başlamıştır. 

Göçün ilk yıllarında hem Türkiye hem de Almanya tarafı gö-
çün geçici olacağını ve bir süre sonra Türk işçilerin vatanlarına 
döneceklerini düşünmekteydi. Zaten 30 Ekim 1961'de imzalanan 
göç anlaşmasına göre de, işçi pasaportları en fazla üç yıl uzatıl-
makta, çalışma ve oturma izinleri de iki yılla sınırlı tutulmaktaydı. 
Ancak ikişer yıllık oturma izinleri sürekli yenilenmiş ve geçici 
işçilik her iki tarafın nzası ile zamanla kalıcılığa dönüşmüştür. 
Özellikle 1973 yılında yaşanan petrol krizi nedeniyle işçi alımlan 
durdurulmuş, Türk işçiler ise memleketlerine dönmek yerine Tür-
kiye'deki eş ve çocuklarını da yanlarına getirerek aile birleşimi ile, 
Avrupa'da kalıcı olmak adına önemli bir adım atmışlardır. 

Göç serüveninin başlamasının üzerinden yarım asırdan fazla bir 
süre geçmesine rağmen, Avrupa'daki Türkiye kökenlilerin istihdam, 
eğitim, uyum, anadili, din dersi vb. problemleri hâlen devam etmek-
tedir. Çalışmak üzere giden birinci kuşaktan sonra, sayılan milyon-
larla ifade edilen, göç edilen ülkelerde dünyaya gelen veya hayatının 
önemli bir kısmım göçmen olarak geçiren yeni kuşaklar, bulunduk-
lan ülkenin vatandaşlığına geçmiş olsalar da yabancı olmanın tüm 
dezavantaj lannı yaşamaya devam etmektedirler. 

GAYRİMÜSLİMLERİN GÖÇLERİ 
1960'lı yıllara kadar Türkiye'den yurtdışına yapılan göçlerin 

ağırlıklı olarak gayrimüslimlerin göçleri olduğu bilinmektedir. Bu 
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göçlerin, ekonomik nedenlerden ziyade siyasi ve kültürel nedenler-
den kaynaklanan göçler olduğu görülmektedir. 

1923-1960 yıllan arası dönemde, binlerce gayrimüslim bazen 
kişisel girişimleri bazen de küçük gruplar halinde ülkeden aynlmış-
tır. Sözgelimi, 1935 yılında Yunanca konuşan 10 bin Türk vatan-
daşının Türkiye'den göç etmesi gibi. Aynca, 1940'lı yıllann başın-
da çıkanlan Varlık Vergisi gayrimüslimlerin göçlerini hızlandır-
mıştır. Öte yandan, İsrail Devleti'nin kuruluşundan soma 1948 ve 
1952 yıllan arasında yaklaşık 35 bin Musevi Türkiye'den İsrail'e 
göç etmiştir (İçduygu ve Sirkeci, 1999, s. 254). 

1942-43 Varlık Vergisi, 6-7 Eylül 1955 olaylan, 1964 yılında 
Kıbrıs'daki çatışmalar gibi nedenlerle Rumların nüfusunda çok hızlı 
bir düşüş yaşanmıştır. Nüfus mübadelesi sonrasında 1925'te 100 
bine düşen İstanbul'daki Rum nüfus, 1955'te 80 bine, 1960'ta 65 
bine, 1965'te 48 bine düşmüştür. TÜİK etnik bazda sayım yapmadı-
ğı için Türkiye'de kaç Rum yaşadığı net olarak bilinmiyor. Ancak, 
İstanbul'da yaşayan Rum sayısının bin 500 olduğu tahmin ediliyor.7 

İŞGÜCÜ ANLAŞMALARI 
Türkiye'den yurtdışına göçler açısından Almanya ile ilk işgü-

cü anlaşmasının imzalandığı 1961 yılının önemli bir dönüm noktası 
olduğunu vurgulamamız gerekmektedir. Bu tarihten sonra Türkiye, 
birçok Batı Avrupa ülkesi ile ikili anlaşmalar imzalayarak, Avru-
pa'daki işgücü açığını kapatan önemli bir kaynak ülke olmuştur. 

Uzun süren İkinci Dünya Savaşı'nm ardından, Avrupa'nın ye-
niden inşası için çok yoğun ve ucuz işgücü ihtiyacı ortaya çıkmış-
tır. Bu ihtiyaç da Batı ve Kuzey Avrupa ülkelerine ilk işgücü göçü-
nü başlatmıştır. Önce İngiltere ve Fransa'ya, 1950'lerden sonra ise 
Almanya'ya kitlesel bir işgücü göçü başlamıştır. Avrupa'nın bu 
merkez ülkeleri, önce İtalya, İspanya, Portekiz, Yunanistan gibi 
Avrupa'nın çevre ülkeleri ile işgücü anlaşmalan imzalamışlardır. 

1 http: / /www.istanbulrumazinl igi .com/index.php?m=art&c=807&n=282 

http://www.istanbulrumazinligi.com/index.php?m=art&c=807&n=282
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Daha sonra ise ihtiyaç duyulan daha fazla işgücünün karşılanması 
için Fas, Tunus gibi Kuzey Afrika ülkeleri, Türkiye ve Yugoslavya 
göç anlaşmalan imzalayan ülkeler arasına katılmıştır (Abadan-
Unat, 2007,s3; Ramadan, 1999, S. 119). 

İngiltere ve Fransa eski sömürge ülkelerinden işçi alırken, sö-
mürgesi bulunmayan Almanya ise NATO üyesi Akdeniz ülkeleriyle 
yaptığı işçi anlaşmalarıyla işçi açığı sorununu aşmaya çalışmıştır. 
Savaşta büyük oranda genç erkek gücünü kaybeden Almanya, 
1955'te İtalya, 1960'ta da İspanya ve Yunanistan ile işgücü anlaşma-
lan yapmıştır. Doğu Almanya'dan 380 bin işgücü, diğer kaybedilen 
topraklardan göçen 120 bin Alman işgücü açığı sorununu biraz ha-
fifletmiştir. Ancak, 1961 yılında örülen Berlin Duvan, Batı Alman-
ya'daki işçi sıkıntısını had safhaya ulaştırmıştır (Aslan, 1996, s.4). 
Sorunun çözümü için yeni göçmen işçi anlaşmalan devreye sokul-
muştur. 1961'de Türkiye, 1963'te Fas, 1964'te Portekiz, 1965'te 
Tunus ve 1968'de Yugoslavya ile işçi göçü anlaşmalan yapılmıştır. 

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) aracılığı ile 1961'de Federal 
Almanya, 1964'te Avusturya, Hollanda ve Belçika, 1967'de Fransa 
ve 1968'de Avustralya ile işgücü anlaşmalan yapılmış ve milyon-
larca kişi çalışmak üzere Avrupa ülkelerine gönderilmiştir. Avru-
pa'da gerek işgücü anlaşmalan gerekse bireysel göçler ve iltica 
yolu ile Avrupa'ya giden ve orada hayatını devam ettiren, önemli 
bir bölümü bulunduğu ülkenin vatandaşlığına geçmiş, 5 milyona 
yakın Türkiye kökenli kişi bulunmaktadır. 

Türkiye'den Avrupa ülkelerine işçi ihraç edilmesi, işgücünü 
dışanya gönderen Türkiye açısından hem olumlu hem de olumsuz 
sonuçlar doğurmuştur. Yurtdışında istihdam edilmek üzere işçi 
gönderen Türkiye, ülke içinde işsizliğin azalması, giden işçilerin 
her türlü ek maliyetinden kurtulma ve onlann ülkeye getirebilecek-
leri döviz gibi avantajlar sağlamıştır. Ancak ülke içinde bağımlılık 
oranının artması, kalifiye işçinin yurtdışına çıkması, giden işçilerin 
hem gittikleri ülkelerde hem de ileride geri döndükleri zaman ciddi 
sosyal uyumsuzluklarla karşı karşıya kalacak olmalan gibi deza-
vantajlarla da karşı karşıya kalmıştır. 



Türkiye'den Göçler 6 7 

İşgücü Göçleri Dönemleri 
Bu bölümde, Türkiye'den yurt dışma göçleri, işgücü anlaşma-

larının imzalanmasından önce, bireysel gayretleri ile Avrupa ülke-
lerine çalışmaya gidişlerin başladığı 1950'li yıllardan itibaren 10'ar 
yıllık dönemler halinde ele alacağız. Hem ilk anlaşmanın Almanya 
ile yapılması hem de yurtdışındaki Türklerin yansından fazlasının 
bu ülkede ikamet etmesi nedeniyle, dönemselleştirmeler ve açık-
lamalar daha fazla Almanya örneği üzerinden yapılmıştır. 

1950-1960 Dönemi 
Bu dönemde Türkiye'den giden işçiler, diğer Akdeniz ülkele-

rinden merkez Avrupa ülkelerine gidenlerden farklı bir nitelik ta-
şımaktaydı. Diğer ülke işçileri iki ülke arasındaki karşılıklı işgücü 
anlaşmalan ile giderken; Türkiye'den giden sınırlı sayıda işçiler, 
Almanya'daki iş adamlannın ticari ilişkileri üzerinden ismen çağn-
larak giden kişiler veya küçük gruplardan oluşmaktaydı. Türk-
Alman Ekonomik İlişkiler Araştırma Enstitüsü gibi bazı özel kuru-
luşlar, Almanya'daki sanayi tesislerinde çalışmak üzere Türki-
ye'den işçi temin etmekteydi. Bu işçiler mesleki bilgilerini artır-
mak üzere stajyer sıfatı ile işe yerleştiriliyorlardı. Almanya ile Tür-
kiye arasında işgücü anlaşmasının imzalanmasının ardından özel 
şirketlerin işgücü temin etme faaliyetleri de sonlanmış oldu (Aba-
dan-Unat, 2007, s.4). 

1960-1970 Dönemi 
Türkiye'den Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerine 

yapılan kitlesel göçün, işgücü anlaşmasından itibaren "işgücü gö-
çü" ile başlayan, 'sosyal göç' ile süren ve zorunlu göç kapsamında 
değerlendirilebilecek 'siyasal göç' olarak devam eden yaklaşık 
10'ar yıllık üç farklı aşamada gerçekleştiği söylenebilir. 1960-1970 
dönemini kapsayan ilk aşamayı işgücü göç dönemi olarak adlandı-
rabiliriz. 



6 8 Göç Sosyolojisi nohi'I 

Türkiye'de 1961 Anayasası'nm yürürlüğe girmesinden sonra 
seyahat hürriyeti getirilerek yurt dışına çıkış yasaklan kaldınlmış, 
planlı ekonomi dönemine girilmiş ve 1962-1967 yıllannı kapsayan 
ilk 5 yıllık kalkınma planı yürürlüğe koyulmuştur. Bu ilk kalkınma 
planında 1961 yılında Federal Almanya ile imzalanan işgücü an-
laşmasına özel bir önem atfedilmiştir. İşgücü ihracı ile artan nüfus 
artışı frenlenecek, ülkede işsizlik azalacak, gelecek işçi dövizleri 
ile gelişme politikası desteklenecek ve nihayet Almanya'dan kali-
fiye işçiler olarak dönenlerle Türkiye'nin endüstrileşmesi için ge-
rekli eğitimli elemanlar sağlanmış olacaktı. Almanya'dan sonra 
1964'te Avusturya, Hollanda ve Belçika, 1965'te Fransa, 1967'de 
İsveç ile anlaşmalar imzalanmıştır (İçduygu ve Sirkeci, 1999, s. 
254; Abadan-Unat, 2007, s.5). Bu anlaşmalar göç dalgalannı baş-
latmakla birlikte, göç akımlannın tamamen bu anlaşmalar üzerin-
den yürümesi gibi bir durum söz konusu değildir. Anlaşmalar ile 
kurulan ilişkilerden sonra, göçler daha çok göçmen ağlan üzerin-
den zincirleme göç ile devam etmiştir. 

İşgücü anlaşmasının ardından, hem İstanbul'da açılan Alman 
İrtibat Bürosu aracılığıyla gelenlere hem de çalışacağı işyerini ken-
disi bulanlara çalışma ve oturma izni verilmiştir. Anlaşmanın ya-
pıldığı 1961 yılı sonuna kadar Almanya'ya giden işçilerin sayısı 7 
bin 116'yı bulmuştur. 

Göçün ilk döneminde, işgücü göçüyle sınırlı kalacağı ve bir-
kaç yıl içinde 'misafir işçiler'in Türkiye'ye geri dönecekleri düşü-
nülmüştü. Bu yüzden göçmenler 'para kazanıp dönmeyi' kurgular-
ken, Almanya da işçilerin sözleşmelerini ilk etapta iki yıllık yap-
mıştır. Bireysel sözleşmeler ise 'geri dönüş-rotation' ilkesini kap-
sıyor ve işçilerin bir yıl sonra ülkelerine geri dönmelerini öngörü-
yordu (Piest, 2000, s.6). Bu yüzden işgücü anlaşmasıyla gelenlere 
gastarbeiter (misafir işçi) denmiştir. 

1961'de yapılan anlaşmanın ardından Türkiye'den Alman-
ya'ya resmen başlayan işgücü göçünde bir işçi için süreç şu şekilde 
işlemekteydi: Önce İş ve İşçi Bulma Kurumu'na müracaat edil-
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mekte, ardından muayeneler ve diğer formaliteler yerine getiril-
mekte ve İstanbul'dan gelecek 'İşçi Davet Mektubu' beklenmek-
teydi. Daha soma işçiler İstanbul'daki Alman İrtibat Bürosu'na 
gidip kendini takdim etmekteydi. Bu aşamaların geçilmesinden 
sonra işçilerin Almanya'ya gitmesine karar verilmekte ve kendile-
rine bir çalışma mukavelesi imzalatılmaktaydı. Bu prosedürlerin 
tamamlanmasının ardından işçiler Sirkeci'den trenle, bir kumanya 
paketi ve içinde iki litre su olan ibrikle Münih'e ve buradan da 
Almanya'da çalışacakları kente gönderilmekteydi. Ardından 
'heim' denilen 'işçi yurtlan'na yerleştirilen 'göçmen işçi adayı' 
birkaç gün içinde iş başı yapmaktaydı. 

Yapılan anlaşmalar, Türkiye'den gelen işçilerin Avrupa'da 
serbestçe dolaşımlarını denetim altına almış ve kendi başlanna iş 
bulma imkânlarını büyük ölçüde ortadan kaldırmıştır. Farklı neden-
lerle sevkiyat harici kalanlar, yani sıranın geç gelmesi veya isteni-
len vasıflan taşımamalanndan dolayı elemelerde kaybedenler, 
yabancı ülkelerde iş bulmak amacıyla turist olarak yurt dışma çık-
mayı tercih etmişler ve normal işçi statüsünün dışında kaçak veya 
turist olarak çalışmaya başlamışlardır. 

Yabancı işverenlerin arz ettikleri iş türlerinin düşük statülü ve 
çalışma şartlan bakımından zor olmasına rağmen, önemli bir işgü-
cü kitlesi, yurt dışında çalışarak sosyo-ekonomik durumlannı dü-
zeltmek ve dönüş soması daha üst bir statüye ulaşmak amacıyla 
göç sürecine katılmıştır (Taşdelen ve Diğerleri, 2000,s.4). 

Kooperatiflerin yurt dışına işçi göndermede etkili olduğu 1966 
-1973 yılları arası dönemde, yurt dışına işçi göçü beklenmeyen bir 
noktaya ulaşmıştır. 1961'den 1966 yılma kadar yoğun biçimde 
devam eden yurt dışı işçi göçü, 1966-1967 yıllannda özellikle 
otomotiv endüstrisindeki ekonomik daralma nedeniyle 70 bine 
yakın Türk işçisinin işten çıkanlması ile önemli bir aşamaya geç-
miştir. Ancak bu işten çıkanlan Türkler yurda dönmek yerine, 
hemşehrilik ağlannı kullanarak Almanya'ya komşu Hollanda, Bel-
çika, Danimarka gibi diğer ülkelere geçmişlerdir (Abadan-Unat, 
2007, s.6). 
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1970-1980 Dönemi 
1961'de başlayan işgücü göçü dönemi, ekonomik kriz nede-

niyle yabancı işçi alımının durdurulduğu 1973 yılına kadar devam 
etmiştir. Bu dönem, erkek işgücü yoğunluklu bir nüfusa sahip olan 
Almanya'daki Türklerin, aile birleşmeleri (Türkiye'deki eş ve ço-
cukların getirilmesi) ve Türkiye'den evlenmelerle kadm-erkek 
dengesi sağlanmaya başlandığı 'sosyal göç' dönemi olarak adlandı-
rılabilir. 

1973 petrol bunalımıyla birlikte, Almanya yabancı işçi alımını 
yasaklayan yasayı devreye sokmuştur. Yabancıların Alman nüfu-
sundaki oranım azaltmayı amaçlayan bu yasanın yürürlüğe girdiği 
yıl, Almanya'daki Türk nüfusu 910 bini aşmıştır. Bu tarihten sonra 
Avrupa'ya işgücü göçü önemli ölçüde durmuş, mevcut yabancı 
işçilerin çalışması engellenmemekle birlikte, yabancı işçilerin ülke-
lerine geri dönmeleri tavsiye edilmiştir. 1973 yılında yasak gelene 
kadar 103.753 kişi gitmişken, 1975 yılı boyunca sadece 640 işçi 
Federal Almanya'ya işçi olarak gidebilmiştir. Türkiye'de listeye 
yazılıp işçi olarak gitmeyi bekleyenlerin sayısı ise 1 milyonu aş-
mıştır (Abadan-Unat, 2007, s.7). Resmi gidiş yollan kapanınca, 
Avrupa'ya gidişler yasal olmayan yollarla, turist ya da mülteci ola-
rak devam etmiştir. Bunlara ilave olarak aile birleşimi ve ithal ge-
lin ve damatlarla Türklerin nüfusu beklentilerin üzerinde artmayı 
sürdürmüştür. 1973-1981 yıllan arasında Yunanlılar'ın sayısı 
193.500, İspanyollar'ın sayısı 77.800 kişi azalmışken, Türklerin 
sayısı 436.500 kişi artmıştır (Aslan, 1996, s.6). 

Aile birleşmelerinin bir diğer önemli etkisi de Avrupa'daki Türk 
işçilerinin artık 'misafir' değil 'kalıcı' olduklan yönündeki kanaatle-
rin belirginleşmesine olan katkısıdır. Kalıcılık eğiliminin belirgin-
leşmesiyle sadece işçiler değil, hükümetler de bazı adımlar atmıştır. 

Türkiye, göçmen gönderdiği Batı Avrupa ülkeleriyle anlaşma-
lar imzalayarak, işçilerin sağlık bakımlarını, iş kazası, sakatlık ve 
ölüm hallerinde yapılacak yardımlan sosyal sigorta kapsamına 
almış, doğum ve çocuk yardımlan, işsizlik ve emeklilik haklan 
tanımıştır (Abadan-Unat, 2007, s.6). 
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A l m a n y a ' d a k i T ü r k ve Diğe r Y a b a n c ı l a r ı n N ü f u s Dağı l ımı 8 (1975-2015) 

Yıllar Y a b a n c ı N ü f u s T ü r k N ü f u s 

T ü r k l e r i n 
T o p l a m 

Y a b a n c ı l a r a 
O r a n ı % 

Y a b a n c ı l a r ı n 
A l m a n y a 

N ü f u s a 
O r a n ı % 

1975 4.089.594 1.077.100 26,3 6,6 

1980 4 .453.308 1.462.400 32,8 7 ,2 

1985 4 .378.942 1.400.400 32,0 7,2 

1990 5.342.532 1.694.649 31,7 8,4 

1995 7.173.866 2.014.311 28,1 8,8 

2000 7.296.817 1.998.534 27,4 8,9 

2010 6.753.621 1.658.083 24,5 8,2 

2013 6.927.700 1.549.808 22,4 8,6 

2014 8.200.000 1.527.118 18,6 10,1 

2015 9.107.893 1.506.113 16,5 11,2 

Kaynak: Alman Federal İstatistik Dairesi, Statistisches Bundesamt Deutschland. 
http://www.destatis.de 

Bu dönemde, Avrupa'ya yapılan işgücü göçünü izleyerek önce 
Avustralya gibi uzak coğrafyalara, sonra Orta Doğu ve Kuzey Af-
rika ülkelerine geçici işçi göçü başlamıştır. Avustralya'ya yapılan 
göçler kalıcı olmaya yönelik olarak yapılırken; Orta Doğu ve Ku-
zey Afrika ülkelerine olan göç, Türk şirketlerinin bu ülkelerde 
aldıkları müteahhitlik işlerinde geçici işçi olarak çalışma biçiminde 
gelişmiştir (İçduygu ve Diğerleri, 2014, s.57). 

Alman Federal istatistik Dairesi 'nin verileri, A lman vatandaşl ığ ına geçen yabancı köken-

lileri d ikkate a lmamaktadır . Dolayısıyla tablodaki Türk Nüfusu ile ilgili rakamlar A lman-

ya'da yaşayan Türk iye Cumhur iyet i vatandaşlar ın ı ifade etmektedir . 

http://www.destatis.de
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1980-1990 Dönemi 
Avrupa'ya kitlesel göçlerin üçüncü ve son dönemini, 

1980'lerden itibaren 12 Eylül darbesinin yarattığı baskı rejimi ne-
deniyle Türkiye'den kaçanların başlattığı 'siyasal göç' dönemi 
oluşturur. Siyasi baskılardan dolayı Fransa, Almanya ve İngiltere 
başta olmak üzere Avrupa ülkelerine yoğun bir iltica hareketi baş-
lamıştır. Örnek vermek gerekirse, Almanya'ya iltica talebinde bu-
lunanların sayısı 1976'da sadece 809 iken, 1980'de bu sayı 
57.913'e yükselmiştir (Abadan-Unat, 2007, s.8). 

Türkiye'den Avrupa'ya sığınmacı akını başlaması, Avrupa ül-
kelerini de bazı yeni tedbirler almaya itmiştir. Yabancılar yasasın-
da yeni düzenlemeler yapılmış, işçi alımlarını ve aile birleşmelerini 
güçleştirmek için, 1980 Ekim ayından itibaren Türkiye'ye vize 
uygulamaya başlanmıştır. Yeni yasaya göre aile birleşimi yaşı 
18'den 16'ya düşürülmüştür. 

İngiltere ise, Türklere Almanya'dan 9 yıl sonra, 1989'dan iti-
baren vize uygulamaya başlamıştır. Bu yüzden 1980-1989 yıllan 
arasmda Türkiye'den siyasi baskılardan veya bu gerekçelerle ka-
çanların ilk tercihleri İngiltere'ye sığınma başvurusunda bulunmak 
olmuştur. 

Almanya'daki Türk nüfusunun artışına engel olamayan Al-
manya, 1983-1984 yılları arasında Türkiye'ye geri dönmeyi teş-
vik edici bir takım kararları yürürlüğe sokmuştur. 28 Kasım 1983 
yılında yürürlüğe giren Geri Dönüşü Teşvik Kanunu'na göre 30 
Haziran 1984 tarihine kadar kesin olarak Türkiye'ye geri dönen-
lere Almanya devleti 10 bin 500 Alman Markı yardımda bulun-
muştur. Aynca her çocuk başına 1.500 Alman Markı ödeme ya-
pılmış, sigorta paralarının belli bir kısmı hiç bekletilmeden iade 
edilmiştir. Bu teşviklerden yararlanan 250 bin kişi Türkiye'ye 
dönüş yapmıştır (Abadan-Unat, 2007, s.8; Taşdelen ve Diğerleri, 
2000,s.8). 
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T ü r k i y e ' d e n A l m a n y a ' y a İl t ica T a l e b i n d e B u l u n a n l a r 

Yıl Sayı 

1980 57.913 

1984 4 .180 

1986 8.693 

1988 14.873 

1990 22 .082 

1996 23.814 

1997 16.840 

Kaynak: Faist, 2003, s.124 

1990-2000 Dönemi 
Federal Almanya'daki Türkler açısından 1990'h yılların en 

önemli olayı 1991 yılında yürürlüğe giren Yabancılar Yasası ol-
muştur. Bu yasa ile gençlerin Alman vatandaşlığına geçişi kolay-
laştırılmış, Almanya'da doğup Türkiye'ye ailesi ile dönüş yapmış, 
15-21 yaş arası gençlere Almanya'ya dönüş hakkı verilmiştir. An-
cak yasa ile çifte vatandaşlık hakkı verilmemiştir. Mutlak bir şekil-
de uyum sağlayacağı düşünülen kimseleri gözeterek çıkarılmış bu 
yasa, yabancı kökenliler ile Almanlar arasındaki keskin ayrışmayı 
devam ettirmiştir. 

9 Kasım 1989'da Doğu ve Batı Berlin'i ayıran duvarın yıkıl-
masından sonra, artan işsizlik ve ekonomik sorunların da etkisiyle 
Almanya'da yabancı düşmanlığı yükselmiş, Yahudi karşıtlığı gide-
rek Türk ve Müslüman karşıtlığına dönüşmüştür. 

İstatistiklere bakıldığında 1998 yılma kadar Türk nüfusu sü-
rekli artarken, bu yıldan sonra düştüğü görülmektedir. 1998 yılında 
2.110.223 Türk vatandaşı varken, 1999 yılında bu rakam 
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2.053.564'e, 2000 yılında ise 1.998.536'ya gerilemiştir. Bu azal-
manın nedeni son dönemlerde Türk göçmenlerin yoğun bir biçimde 
Alman vatandaşlığına geçmeleridir. 

Türkiye'den yurt dışına yönelen göçün son safhasını Birleşik 
Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerine olan göç hareketi oluşturmuş-
tur. Körfez Krizi'nin getirdiği olumsuz koşullar nedeniyle Orta Do-
ğu ülkelerine yönelik göçün giderek azaldığı bir dönemde, BDT 
ülkelerine yönelen göç dalgası, Türkiye'den yurt dışına göçün sürdü-
rülebilirliği bakımından oldukça önemlidir. 1990 sonrası SSCB ve 
diğer Doğu Bloku ülkelerinde meydana gelen siyasal ve ekonomik 
gelişmeler, Türkiye'den bu ülkelere işçi ve işveren olarak gidenlerin 
sayısında önemli bir artışa neden olmuştur. 1992 yılında yıllık 8000 
olan BDT'daki göçmen işçi sayısı 1993 yılında 20 bini, 1994 yılında 
ise 40 bini aşmıştır; 2005 yılında 70 binden fazla Türk işçisinin böl-
ge ülkelerinin işgücü pazannda çalışmakta olduğu kaydedilmiştir 
(İçduygu ve diğerleri, 2014, s.204). 

T ü r k i y e ' d e n İ ş k u r ile R u s y a ' y a G ö n d e r i l e n İşçi S a y ı l a n 

Yı l l a r İşçi Sayıs ı Yı l l a r İşçi Sayıs ı 

1989 932 2000 2 .199 

1990 1.243 2001 4 .190 

1991 4.693 2002 10.160 

1992 6 .708 2003 10.816 

1993 21 .436 2 0 0 4 13.281 

1994 41 .837 2005 19.540 

1995 35 .792 2006 24.142 

1996 20 .460 2007 23 .118 

1997 13.195 

1998 7.426 2013 11.703 

1999 2 .215 2014 7.652 

Kaynak: İŞKUR, http://www.iskur.gov.tr); İçduygu ve Diğerleri. 2014, s. 208 

http://www.iskur.gov.tr
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2000 Sonrası Dönem 
1991 yılında çıkan Göç Yasasına eklenen bir madde ile, 1 

Ocak 2000 tarihinden sonra doğan Türk çocuklarına 23 yaşına 
kadar Alman vatandaşlığına da sahip olmalarına karşın, bu yaştan 
sonra Almanya ile Türkiye arasında bir vatandaşlık tercihi yapma 
şartı getirilmiştir. 

Türkiye vatandaşlarının sayısı 2005 yılında 1 milyon 764 bine, 
2009 yılı sonunda 1 milyon 658 bine düşmüştür.9 Alman vatandaş-
lığına geçenler ve doğumla Alman vatandaşlığını kazanan 167 bin 
kişi ile birlikte Alman vatandaşlığını elde eden Türkiye kökenlile-
rin sayısı 2010 yılı itibariyle bir milyonu geçmiştir. 

Almanya ile Türkiye arasında 31 Ekim 1961'de yapılan İşgü-
cü Anlaşması'nın üzerinden yarım asırdan fazla bir zaman geç-
miştir. 1961'de Türkiye'den Almanya'ya göç edenlerin sayısı 
sadece 5 bin 193 iken, bu sayı 1973'de 910 bine, 2015 yılında 3 
milyona yaklaşmıştır. Bugün Almanya'da yaşayan Türkiye kö-
kenlilerin % 48,5'u Almanya doğumlu ve yaklaşık bir o kadarı da 
Almanya vatandaşıdır. Avrupa'daki Türkiye kökenlilerin, Avrupa 
ülkelerinin nüfusları dikkate alındığında önemli bir kitleyi temsil 
ettikleri görülebilir. 2,5 milyona yaklaşan AB vatandaşı Türkiye 
kökenli Avrupa siyasetinde önemli bir yer tutmaktadır (Sirkeci ve 
Erdoğan, 2012, s.298). Türkiye dışında yaşayan 6 milyona yakın 
Türkiye kökenlilerin yaklaşık olarak yüzde 80'i Avrupa ülkele-
rinde, % 50'si ise Almanya'da yaşamaktadır. Almanya nüfusunun 
yüzde % 3,5'inden fazla bir nüfusa sahip Türkiye kökenliler 16 
eyaletten oluşan Federal Almanya'nın dört eyaletinden (Bremen, 
Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern ve Saksonya) daha fazla 
nüfusa sahiptir. 

İstatistiklere bakıldığında, Türkiye'nin ekonomik durumunun 
göreceli olarak düzelmesiyle 2005 yılından itibaren geri dönüşlerin 
hızlandığı görülmektedir. Bu yıldan itibaren Türkiye'den Alman-

Alman Federal İstatistik Dairesi, Statistisches BundesamtDeutschland, h t t p : / / w w w . 
destatis.de. 

http://www
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ya'ya gidenlerin sayısı, gelenlerden daha az olmaya başlamıştır. 
1998-2005 yıllan arasında Türkiye'den Almanya'ya giden vatan-
daşlann toplam sayısı 323 bin 335 kişi iken, 259 bin 454 Türk 
vatandaşı Almanya'dan aynlmıştır. 2006-2009 yıllan arasındaki 4 
yıllık dönemde ise 114 bin 272 Türk vatandaşı Almanya'ya gider-
ken, 136 bin 602 vatandaş ise Türkiye'ye dönmüştür.10 Almanya 
Türkiye'den kalifiye elaman alımına her zaman sıcak bakarken, 
Türkiye'ye dönenlerin önemli bir bölümünün yüksek eğitim almış 
kalifiye kişiler olması dikkat çekicidir. 

10 Alman Federal İstatistik Dairesi, Statistisches Bundesamt Deutschland, ht tp: / /www. 
destatis.de. 

http://www


6. 
TÜRKİYE'YE GÖÇLER 

GİRİŞ 
Türkiye'ye göçleri temel olarak düzenli ve düzensiz göçler 

olarak iki kategoride ele alabiliriz. Düzenli göçleri, Türkiye'nin 
izni ve bilgisi dahilinde, yasal prosedürlerin uygulanmasıyla kabul 
edilen genellikle Türk kökenli veya Müslüman unsurların göçleri 
oluşturmaktadır. Düzensiz göçler ise, yasa dışı yollardan Türki-
ye'ye giriş yapan veya yasal yollardan girdiği halde, vize süresini 
geçiren göçmenleri ifade etmektedir. Eski Doğu Bloku ülkelerin-
den gelenler vize ile giriş yaptıkları halde, kaçak olarak çalışmakta 
ve yasal vize sürelerini geçirerek düzensiz göçmen durumuna düş-
mektedir. 

Bugünün Türkiyesi, Osmanlı bakiyesi topraklardan gelen Türk 
ve Türk kültürüne bağlı kitlelerin göçleri ile harmanlanan bir nüfus 
yapısı ile kurulmuştur. Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde hız 
kazanan bu göçler, Cumhuriyet'ten sonra da devam etmiştir. Bu 
göçlerin en dikkat çekici olanı Cumhuriyet'in "büyük mübadele" 
olarak bilinen Türk-Yunan nüfus değişiminin yaşandığı Lozan 
Mübadelesi olmuştur. Anadolu, sonraki yıllarda da yakın tarihe 
kadar Balkanlarda yaşanan baskı, tehcir ve soykırımdan kaçanların 
sığınağı olmuştur. 

77 
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Türkiye, devletin izni ile gelen 'Türk soyundan gelen veya 
Türk kültürüne bağlı' bu tür göçmenlerden farklı olarak, dünyadaki 
düzensiz küresel göç hareketlerinden de nasibini almaktadır. Afrika 
veya Asya'daki ülkelerinden savaş, çatışma, insan haklan ihlalleri, 
açlık ve kıtlık gibi zorunlu nedenlerle Avrupa'ya ulaşmak isteyen 
ve iltica arayan kişilerin en önemli güzergâhlanndan biri de Türki-
ye olmaktadır. 

Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine yasadışı yollardan git-
mek isteyenler Trakya bölgesinden karayolunu veya Ege bölgesin-
den deniz yolunu kullanabilmektedirler. Türkiye 1951 Cenevre 
sözleşmesini coğrafî sınırlama ile imzaladığı için Avrupa ülkele-
rinden gelmeyenlerin iltica başvurusunu kabul etmemektedir. An-
cak, bir başka ülkeye iltica başvurusu yapanlan, üçüncü bir ülkeye 
gidene kadar geçici mülteci statüsünde misafir etmektedir. 

Türkiye uluslararası göç yollarının üzerinde bulunduğu için 
gerek karayolu gerekse deniz yoluyla Avrupa'ya gitmek isteyenler 
için önemli bir transit ülkedir. Son yıllarda Suriye'deki iç savaş 
nedeniyle Avrupa'ya geçmek isteyen Suriyeliler Türkiye'yi bir 
transit ülke olarak kullanırken, özellikle Birleşik Devletler Toplu-
luğu ülkelerinden gelenler için Türkiye daha çok bir hedef ülke 
konumunda bulunmaktadır. 

DÜZENLİ GÖÇLER 
Osmanlı Devleti ve toplumu, 19. Yüzyılın ikinci yansından 

itibaren aldığı kitlesel göçlerle büyük değişimlere uğrayarak, 
'Türk' karakterinin baskın olduğu bir toplum ve devletin doğması-
nı sağlamıştır. Anadolu'ya göçler 20. yüzyılın başlannda da yoğun 
bir biçimde devam etmiş; azalarak da olsa, 1930'lu, 1950'li, 
1980'li yıllarda da toplumsal, siyasal ve kültürel olarak karakteris-
tik varlığını sürdürmüştür. Bugünün Türkiyesi Osmanlı bakiyesi 
topraklardan gelen Türk ve Türk kültürüne bağlı kitlelerin göçleri 
ile harmanlanan bir nüfus yapısına sahiptir. Anadolu'ya gelen mil-
yonlarca göçmen toplumsal yapıyı ve demografiyi değiştirmiş ve 
Türkiye Cumhuriyeti milli bir ulus devlet haline gelmiştir. Burada-
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ki 'milli' kelimesinin ırk-soy, dil farkı gözetmeksizin Türkiye sı-
nırları içinde yaşayan bütün unsurları kapsadığının göz ardı edil-
memesi gerekmektedir (Karpat, 2015, s.xxxix). 

Dönemlere Ve Geldikler i Ülkelere G ö r e Düzenli Göçmeni e r 

Dönem Bulgar is tan Yugoslavya Yunan i s t an R o m a n y a Diğer T o p l a m Yüzde 

1923-1949 220.085 117.212 394.753 121.339 10.109 825.022 52,1 

1950-1959 154.473 138.585 14.787 5 4.222 312.072 18,9 

1960-1969 2.582 42.512 2.081 259 1.047 48.481 2,9 

1970-1979 113.562 2.940 147 139 16.788 7,1 

1980-1989 225.892 2.550 4 686 4.457 233.589 14,2 

1990-1999 74.564 2.159 126 773 77.622 4,7 

2000-2007 138 1.548 - 2 49 1.731 0,1 

Toplam 791.296 307.506 408.625 122.564 20.796 1.650.787 100 

Yüzde 47,9 18,6 24,8 7,4 1,3 100 -

Kaynak: KHGM, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Raporları 

Düzenli göçler olarak adlandırdığımız, karşılıklı anlaşmalar 
veya yasal prosedürler ile gerçekleşen göçler; ister zorunlu ister 
gönüllü olsun, Türkiye Devleti'nin önceden izni ve bilgisi dahilin-
de yapılan göçlerdir. Cumhuriyet Dönemi Türkiye'sinde Göç Ha-
reketleri ismini taşıyan çalışmada Cumhuriyetin kurulmasından 
sonra Türkiye'ye yönelen göçler 1923-45 arası, 1945-80 arası ve 
1980 soması olmak üzere üç döneme ayırarak ele alınmıştır (İç-
duygu ve Sirkeci, 1999, s.263-265). Biz de düzenli göçleri bu genel 
kategorileştirme çerçevesinde inceleyeceğiz. 

1923-1945 Dönemi 
1923-1945 yılları arasını kapsayan 'ulusal inşa' dönemi olarak 

adlandırılabilecek ilk dönemin temel karakteristiği, Osmanlı Dev-
leti'nden soma kurulan Türkiye'nin sınırları dışında kalmış Müs-
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lüman (ve çoğunlukla Türk) insanların 'anayurt' Anadolu'ya göç-
leridir. Bu dönemde Anadolu'ya ne kadar insan göçtüğü tahmin-
lerden öte geçememektedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin o zamanki 
sınırlan dışında doğanlann sayısı bir kriter olarak kabul edildiğinde 
bu sayı bir milyonun üzerine çıkabilmektedir (Içduygu ve Sirkeci, 
1999, s.264). 

1912-1922 yıllan arasındaki savaşlarda büyük bir nüfus kay-
bına uğrayan Osmanlı bakiyesini devralan Türkiye, milli savunma 
için asker ve ekonomik kalkınma için işgücü ihtiyacını karşılaya-
cağı 18-40 yaş arası nüfusu artırmak için özel bir göç politikası 
izlemiştir. Yunanistan ile yapılan nüfus mübadelesinden sonra, 
1930'larda Bulgaristan ve Romanya ile anlaşmalar yapılarak etnik 
köken veya kültür olarak Türk olanlann Türkiye'ye göçmeleri 
sağlanmıştır. Bu göçleri daha cazip hale getirmek için, göçmenlere 
askerlik ve vergi vb. konularda imtiyazlar sağlanmıştır (Karpat, 
2015, s.xxxiii). 

1925 yılındaki Türk - Bulgar ikamet sözleşmesi ile 1949 yılına 
kadar 75.877 kişi iskânlı, 143.121 kişi serbest göçmen olmak üzere 
toplam 218.998 kişi Türkiye'ye göç etmiştir.11 

Bu dönemde gerçekleşen Lozan Nüfus Mübadelesi hakkında 
biraz daha aynntılı bilgi verilmesinde fayda olacaktır. 

Lozan Nüfus Mübadelesi 
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıllan 'büyük mübadele' ola-

rak bilinen Türk-Yunan nüfus değişimine tanık olmuştur (Içduygu 
ve Sirkeci, 1999, s.254). Bulgaristan ile yapılan mübadele anlaşma-
sından12 10 yıl sonra, 1923 yılında Lozan Banş Anlaşmasına ek 
olarak, Türkiye ile Yunanistan arasmda nüfus değişimini öngören bir 

11 ht tps: / /www.tbmm.gov. t r / tutanaklar /TUTANAK/TBIVIM/d23/c003/b014/ tbmm230030 
140470.pdf 

12 Cumhuriyetten önce Osmanlı Devleti'nin Türk ve Müslüman nüfusu artırma politikası-
nın bir yansıması olarak Bulgaristan ile bir mübadele anlaşması yapılmıştır. 1913 yılında 
İttihat ve Terakki Hükümeti ile Bulgaristan arasında istanbul Anlaşması imzalanmış ve 
bu anlaşmaya göre sınırın her iki yakasında 15 kilometre mesafede oturanlar "ahali de-
ğişimi" kapsamında göçe tabi tutulmuştur. 

https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/TBIVIM/d23/c003/b014/tbmm230030
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anlaşma imzalanmıştır. Anlaşmaya göre nüfus değişimi din esasına 
dayalı olarak zorunlu bir biçimde gerçekleştirilecektir. Türkiye'de 
sadece istanbul, Gökçeada ve Bozcaada'da oturan Rumlar; Yunanis-
tan'da ise sadece Batı Trakya'da oturan Türkler mübadeleye dahil 
edilmemiştir. Anlaşma dahilinde 1923 yılında Yunanistan'dan Tür-
kiye'ye doğru başlayan Türklerin göçleri, 1927 yılına kadar dalgalar 
halinde devam etmiştir. Bu süreçte mübadele ile 1.200.000 Ortodoks 
Hıristiyan Rum Anadolu'dan Yunanistan'a; 500.000 Müslüman Türk 
de Yunanistan'dan Türkiye'ye göç etmek zorunda kalmıştır. 

Mübadelede etnik kimliğe göre değil, din esasına göre yapıl-
mıştır. Bu yüzden Anadolu'dan mübadeleye tabi tutulanlar arasın-
da, Türkçe'den başka dil bilmeyen Gagavuzlar ile Karaman'daki 
Türk Ortadokslar da bulunmaktadır. Yunanistan'dan gelen Müslü-
manların arasında da Türklerin yanında Drama, Kavala, Karacaova 
ve Kesriye'den gelen Bulgarca ve Makedonca konuşan Pomaklar, 
Rumence konuşan Ulahlar, Rumca konuşan Patriyotlar ve kendi 
dilleriyle konuşan Arnavutlar da bulunmaktaydı. 

1945-1980 Dönemi 
Bu döneme, 1950-1951 ve 1969-1978 yıllan arasında iki parti 

olmak üzere Bulgaristan'dan göçler damgasını vurmuştur. İlk parti 
göç, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Bulgaristan'da komünist bir 
rejimin kurulması ve Türkiye'nin Amerika öncülüğündeki kapita-
list kutba yakın bir politika izlemeye başlamasıyla, Bulgaris-
tan'daki Türk azınlığın Türkiye'ye gönderilmesi gündeme gelmiş-
tir. 1950'de Bulgaristan, Türkiye'den 250 bin Türk'ü almasını 
istemiş ve Ocak 1950-Kasım 1951 tarihleri arasında 154 bin kişi 
Türkiye'ye sürülmüştür. 

İkinci parti göç ise, 'Bulgarlaştırma' ideolojisi nedeniyle, 1968 
yılında baskı gören Türklerin kendi istekleriyle göçmelerinin önü-
nü açan Türkiye-Bulgaristan Yakın Akraba Göçü Anlaşması'nın 
imzalanması ile olmuştur.131968-1979 yıllan arasında bu anlaşma 

13 h t tps : / /www. tbmm.gov . t r / tu tanak la rAUTANAK/MM _ / d 0 2 / c 0 3 5 / m m _ 0 2 0 3 5 0 6 5 s s O 
822.pdf 

https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklarAUTANAK/MM
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çerçevesinde 117 bin kişi Türkiye'ye göç etmiş ve bu göç ile 1950-
1952 yıllan arasında gelen göçmen ailelerden büyük bölümünün 
Bulgaristan'da kalan yakınlannın Türkiye'ye serbest göçmen olarak 
gelmeleri sağlanmış ve böylece parçalanmış ailelerin birleşmesi 
gerçekleştirilmiştir. Bu iki göç süreci ile 270 bin kişi Bulgaris-
tan'dan Türkiye'ye gelmiştir. 

Yine bu dönemde Sosyalist Yugoslavya da Türk azınlığı göçe 
zorlamış, iki ülkenin anlaşması ile 185 bin kişinin Türkiye'ye gö-
çüne izin verilmiştir. 

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki 35 yıl içinde (Yunan iç sa-
vaşı sonuna kadar) 30 bine yalan Türk'ün Yunanistan'dan Türki-
ye'ye geldiği tahmin edilmektedir. 

Bu dönemde Doğu Türkistan kökenli yaklaşık 2 bin kişi de 
Türkiye'ye göç etmiştir. 

1980 Sonrası Dönem 
1982 yılında, Afgan savaşının ardından Pakistan'a sığınan 7 

bin dolayında Kırgız, Özbek, Türkmen asıllı Afgan aşiret mensubu 
Türkiye'ye göç etmiştir. 

Bu dönemin en önemli kitlesel göç olayı, 1989 yılı Mayıs 
ayında Bulgaristan'daki Jivkov Hükümetinin baskısı ve çağnsı ile 
Türklerin göçe zorlanmasıdır. Bulgar hükümetinin zorlaması ile 
Türkiye, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da görülen en 
yoğun ve zorunlu göç akımını karşılamıştır. Yaklaşık üç ay gibi 
kısa bir süre içinde 227 bin kişiyi serbest göçmen olarak kabul 
edilmiştir. Yoğunluğu azalarak Bulgaristan'dan göçler devam et-
miş, kitlesel göçten itibaren 1995 yılma kadar da aralıklı olarak 
gelen serbest göçmenlerin sayısı 74 bin kişiye ulaşmıştır. Toplam-
da gelenlerin sayısı 320 bin kişiyi bulmuştur. 

Burada zikretmemiz gereken bir nokta da, 1989 yılının Kasım 
ayında Jivkov hükümetinin yıkılması ve bazı yasal reformlar ya-
pılması ile, 1990 yılında asimilasyon politikalannın son bulacağı 
ümidiyle 125 bin kişinin Bulgaristan'a geri dönmesidir. 
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DÜZENSİZ GÖÇLER 
Türkiye, 1980'lerden itibaren göç veren bir ülkeden, yavaş ya-

vaş göç alan bir ülkeye doğru evrilmeye başlamıştır. Osmanlı Dev-
leti'nin son dönemlerinden başlayıp, Cumhuriyetin kurulmasından 
bu tarihe kadar devam eden süreçte Türkiye, 'Türk soyundan gelen 
veya Türk kültürüne bağlı olan' göçmenlere kapılarını açan bir 
ülke konumunda olmuştur. 1980'lerden sonra ise Türkiye tarihinde 
ilk kez kökenleri itibariyle Türk ve Müslüman olmayanların, yani 
'yabancıların' da Türkiye'ye göçleri başlamıştır. Yabancıların göç-
leri büyük ölçüde düzensiz göçler olarak dikkat çekmektedir (İç-
duygu ve Diğerleri, 2014, s. 5 8). 

Türkiye, 1980'lerin başlarından itibaren, nispeten daha liberal bir 
ekonomi politikası izlemiş, kapılarını uluslararası sermaye ve mal 
akınıma açarak küresel ekonomiye daha açık bir hale gelmiştir. Bu 
tarihten sonra yabancı yatırımların da etkisiyle Türkiye'ye gelen ya-
bancıların sayısında büyük bir artış yaşanmaya başlamıştır. Bu ya-
bancıların büyük çoğunluğu geçici ziyaretler için gelen turistler ol-
masına rağmen, bunların arasında önemli sayıda, kalmak üzere veya 
üçüncü bir ülkeye geçmek üzere gelen kişiler de bulunmaktaydı. Bu 
yıllarda Türkiye göç veren bir ülke olmaktan ziyade, göç alan veya 
transit ülke konumuna dönüştüğü görülmektedir. Türkiye'nin bazı 
komşu ülkelerindeki uluslararası gelişmeler de Türkiye'nin göçmen 
alan bir ülke olma yönünde değişen yörüngesinin belirlenmesinde 
önemli ölçüde etkili olmuştur. (İçduygu ve Biehl, 2009, s.4). 

T ü r k i y e ' d e k i M ü l t e c i ve S ı ğ ı n m a c ı l a r ı n İ l k e l e r e G ö r e Dağı l ımı (31.01.2015) 

ı wm Kiş i Sayıs ı Y ü z d e 

İrak 22.473 40 

Afganis tan 10.071 18 

Iran 9 .975 17 

Somali 2 .677 5 

Diğer 11.507 2 0 

T o p l a m 56.703 100 

K a y n a k : BMMYK, http://www.ı m her. org. tr/uploads/root/tr(24).pdf 
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Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının kesişim noktasında bulu-
nan Türkiye, coğrafi konumu itibariyle göç yollarının tam üzerinde 
bulunmaktadır. Türkiye'nin yakın çevresinde ve ulaşım güzergâhı 
üzerindeki ülkelerde siyasi gelişmeler, istikrarsızlık, savaşlar ve iç 
çatışmalar nedeniyle büyük bir göç hareketliliği yaşanmaktadır. 
Özellikle Suriye'deki iç savaş nedeniyle Türkiye dünyada en fazla 
mülteci barındıran ülke durumuna gelirken, gerek transit gerek 
hedef ülke olarak uluslararası göç politikalarındaki önemi de her 
geçen gün artmaktadır. 

Dünya göç trafiğinde Türkiye'nin çok ayrı ve özel bir önemi var-
dır. 1951 Cenevre Sözleşmesi nedeniyle sadece Avrupa'da meydana 
gelen olaylardan dolayı Avrupa ülkelerinden gelenlerin mültecilik 
başvurusunu kabul eden Türkiye, Batı Avrupa'ya ulaşmak isteyen 
Asya ve Afrika ülkelerinden gelen ve iltica edecek bir ülke arayanların 
gözde geçiş/transit ülkelerinden biri durumundadır. 

Transit ülke olarak Türkiye; 

• 1990'lardan itibaren iç çatışmalar ve savaşlar nedeniyle 
Afganistan, Pakistan, Bangladeş, Irak, İran, Filistin gibi 
Asya ülkelerinden gelenler için, 

• 2000'li yıllardan sonra yasadışı yollarla Somali, Sudan, 
Eritre, Moritanya gibi Afrika ülkelerinden gelenler için bir 
transit ülke durumundadır. 

Hedef ülke olarak Türkiye', 

• Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Doğu Avrupa ve 
Birleşik Devletler Topluluğu ülkelerinden çalışmak üzere 
yasal vizeleri ile gelen, özellikle Gürcistan, Ermenistan ve 
Azerbaycan'dan gelenler için bir hedef ülke durumundadır. 

Kaynak ülke olarak Türkiye', 

• 1960'lardan itibaren işgücü anlaşmaları ile başlayan yasal 
göç sürecine katılamayan ekonomik göçmenler, yasadışı 
yollardan Avrupa ülkelerine giriş yapmışlardır. 
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• 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra Türkiye'deki siyasi 
ortam sebebiyle çok sayıda Türk vatandaşı Avrupa ülkele-
rine sığınmak durumunda kalmıştır. 

Türkiye ile 70'den fazla ülke arasında vize muafiyeti anlaşma-
sı bulunmaktadır. Ayrıca yine onlarca ülke ile sınır kapılarında vize 
alınabilmesine yönelik anlaşmalar mevcuttur. Vizesiz veya güm-
rükte kolay vize alarak Türkiye'ye gelen birçok Asya ve Afrika 
ülkesi vatandaşları küçük çaplı ticaret veya gündelik işlerde kaçak 
olarak çalışmaktadır. Türkiye'ye yasal yollardan girmiş olmasına 
rağmen vize süresi geçen veya çalışma izni olmadığı halde enfor-
mel sektörlerde çalışan göçmenlerin önemli bir kısmı çok zor ko-
şullar altında Türkiye'de kalmaktadırlar. Bazıları insan ticareti 
mağduru olmakta, bazıları ev işlerinde, bazıları ise seks sektöründe 
çalıştırılmaktadırlar. 

Türkiye 1951 Cenevre Sözleşmesi'ne coğrafi sınırlılık ile imza 
koyduğu için, Avrupa ülkelerinden gelenler dışındaki göçmenler, 
Türkiye'ye mültecilik başvurusu yapamamaktadır. Bu sebeple 
düzensiz göçmenler üçüncü bir ülkeye gidebilmek için sığınma 
aramakta, BMMYK'ne başvurarak beklemektedir. 

Avrupa'dan sığınma başvurusu yapanların sayısı ise çok düşük 
seviyede kalmaktadır. 1997-2008 yıllan arasında yapılan toplam 
56.561 sığınma başvurusundan yüzde 85'ten fazlasının İranlılar ve 
Iraklılar tarafından yapıldığı görülmektedir. BMMYK verilerine 
göre, Doğu Avrupa ve Sovyetler Birliği'nden Türkiye'ye 1945-
1991 yıllan arasında 8000'den daha az sığınma başvurusu yapıl-
mıştır (İçduygu ve Diğerleri, 2014, s.238). 

EGM verilerine göre, 2005-2013 yıllan arasındaki 9 yılda 
Türkiye'den sığınma talep edenlerin sayısı 118.007'yi bulmuştur. 
Özellikle Suriye savaşının başladığı 2011 yılından itibaren sığınma 
başvurulannda büyük bir artış olmuş, son 3 yıldaki başvuru sayısı 
toplam başvurunun yüzde 66'sını aşmıştır. 
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Yıllar Sığınma Başvuru Sayısı 

2005 2.935 

2006 3.550 

2007 5.882 

2008 12.002 

2009 6.792 

2010 8.932 

2011 17.925 

2012 29.678 

2013 30.311 

Kaynak: E G M . https://www.egm.gov.tr/sayfalar/iltica-goc-islemleri.aspx 

Genellikle sığınmacı, mülteci ve düzensiz göç hareketleri bir-
biri içine girmekte ve doğal olarak anlam karmaşası da yaşanmak-
tadır. Bu durum hem sığınmacılar hem de mültecilerin yasadışı 
yollardan ülke sınırını geçmelerinden, yani düzensiz bir göç hare-
keti yapmalarından kaynaklanmaktadır. Türkiye Avrupa ülkeleri 
dışından gelenlerin mültecilik başvurularını kabul etmediği için, 
BMMYK üzerinden üçüncü bir ülkeye gitmek üzere mültecilik 
başvurusunda bulunanları geçici mülteci statüsünde ülkede kalma-
larına müsaade etmektedir. 

Sığınma talepleri reddedilen sığınmacıların ülkelerine geri 
dönmeleri veya üçüncü bir ülkeye mülteci olarak gitmek üzere 
bekleme sürecine girenler, Türkiye'de kayıt dışı sektörlerde çalış-
maktadırlar. Bekleme süresinin çok uzun olması nedeniyle Türki-
ye'den yasadışı yollarla Avrupa ülkelerine gitme çabaları düzensiz 
göçle sığınma hareketlerinin iç içe geçmesine neden olmaktadır 
(İçduygu ve diğerleri, 2014, s.238). 

Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre 2005-2010 tarihleri 
arasında 829.161 yasadışı göçmen yakalanmıştır. Suriye'de başla-
yan iç savaş sonrasında ise, bu rakamlar dramatik bir biçimde art-
mıştır. Geçici Koruma statüsünde sınırlardan Türkiye'ye kabul 
edilen Suriyelilerden bir kısmı kaçak yollarla Yunanistan üzerin-
den Avrupa'ya geçmeye çalışmakta ve yakalanmaktadır. 

https://www.egm.gov.tr/sayfalar/iltica-goc-islemleri.aspx
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Yakalanan Yasa dışı Göçmen Sayısı 

2005 57.428 

2006 51.983 

2007 64.290 

2008 65.737 

2009 34.345 

2010 32.667 

Toplam 829.161 

EGM verilerine göre, 2005-2013 yılları arasında Türkiye'den 
geçici koruma talep eden 37.966 kişiden 33.596'sının (%85) talebi 
kabul edilmiştir. 1994-2013 arasında geçen 20 yılda 55.604 sı-
ğınma 3. Ülkelere yerleştirilmiştir.14 1995-2013 yılları arasında 
960.974 yasadışı göçmen yakalanmıştır. 1988-2013 yılları arasında 
ise 13.362 göçmen kaçakçısı yakalanmıştır.15 

Transit Göçler 
Türkiye, başta çevre ülkeler olmak üzere, Orta Doğu ülkele-

rindeki savaş, çatışma ve iç karışıklıklar nedeniyle Avrupa ülke-
lerine ulaşmak isteyen mültecilerin de bir geçiş/transit ülkesi 
olmuştur. 

Orta Akdeniz yolunun tehlikeli ve pahalı olması, Karadeniz'in 
kuzeyinden yapılacak bir seyahatin ise çok fazla sınır geçmeyi 
gerektirmesi ve uzun olması Türkiye'yi gözde bir transit ülke hali-
ne getirmektedir. 

14 https://www.egm.gov.tr/sayfalar/iltica-goc-islemleri.aspx 1 Temmuz 2016'da bağlanıldı. 
l s http://www.egm.gov.tr/Sayfalar/yasadisi-goc-ve-gocmek-kacakciligi.aspx 1 Haziran 

2015'te bağlanıldı. 

https://www.egm.gov.tr/sayfalar/iltica-goc-islemleri.aspx
http://www.egm.gov.tr/Sayfalar/yasadisi-goc-ve-gocmek-kacakciligi.aspx
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Türkiye'nin Doğu-Batı (Asya-Avrupa) ve Güney-Kuzey (Af-
rika-Avrupa) göç trafiğinde önemli bir transit ülke olmasının temel 
sebeplerini şu şekilde özetleyebiliriz: 

• Avrupa'ya ulaşmak için en güvenli, kısa ve ekonomik gü-
zergâhta bulunması, 

• Coğrafî konumu itibariyle göç güzergâhlarının üzerinde, kay-
nak ve hedef ülkeleri bağlayan bir köprü durumunda olması, 

• Doğu sınırlarının dağlık olması nedeniyle kontrolünün zor 
olması, 

• Ege ve Akdeniz sahillerinin coğrafi yapısının (koyların) 
yasadışı geçişler için uygun olması, 

• Yunanistan üzerinden Avrupa'ya ulaşmak için Ege Deni-
zi'nde çok sayıda ada bulunması, 

• Komşu ülkelerdeki siyasi ve ekonomik problemler, iç ça-
tışmalar ve savaşlar yüzünden çok istikrarsız bir bölgede 
yer alması, 

• Doğu ve Güneydoğu'da yasayan Türk vatandaşlarının, sınır 
ötesi aile ve akrabalık bağlarının bulunması. 

1979 îran Devrimi'nin ardından pasaportu olan veya olmayan 
1,5 milyon İranlı'nın Avrupa ülkelerine gitmek üzere Türkiye'ye 
geçtiği ve halen bunlardan 200 bin kadarının Türkiye'de yaşadığı 
tahmin edilmektedir (İçduygu ve Sirkeci, 1999, s.265). 

1988-1991 yıllan arasında 600 binden fazla Irak kökenli gerek 
Transit ülke olarak Türkiye'yi kullanmış gerekse sığınmacı veya 
misafir olarak bir süre Türkiye'de kaldıktan sonra ülkelerine geri 
dönmüştür. Iraklılar arasında Kürtler, Araplar, Süryaniler ve 
Türkmenler gibi farklı etnik kökenden insanlar bulunmaktadır. 
Sayılan net olmamakla birlikte, bu göçmenlerden bir kısmı da Tür-
kiye'de kalmıştır. 

1992 Bosna Savaşı sırasında da yaklaşık 20 bin Boşnak Türki-
ye'ye sığınmış ve savaş sonrasında büyük bir bölümü ülkelerine 
geri dönmüştür. 
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Doğu Bloku Ülkelerinden Göçler 
Eski Doğu Bloku ülkelerinin düzensiz göçmenleri açısından 

Türkiye önemli bir hedef ülke durumundadır. Sovyetler Birliği'nin 
dağılması ve Doğu Avrupa'daki komünist rejimlerin çöküşü Türki-
ye'ye çalışma amacıyla gelen düzensiz göçmenlerin sayısını artır-
mıştır. 1970'lerin sonlarında Polonyalı göçmenlerin gelişleriyle baş-
layan "bavul ticareti", 1990'larm ortasında Romanyalıları ve eski 
Sovyet vatandaşlarım da kapsayarak zirve noktasına ulaşmıştır. 

Eski Sovyet bloku ülkelerinden bavul ticareti göçü 1990'larm 
ortasında düşmeye başlamış ancak, aynı yıllarda Türkiye'ye düzen-
siz göç akışlarında bu ülkelerin vatandaşlarının sayısında belirgin 
bir artış olmuştur. Bu süreçte, Eski Sovyetlerden gelen ve Türki-
ye'de seks işçisi olarak çalışan kadınların sayısında da önemli bir 
artış olmuştur (İçduygu ve Biehl, 2009, s.4-5). Rusya, Ukrayna, 
Gürcistan, Romanya ve Moldova gibi ülkelerden gelerek Türki-
ye'deki fuhuş sektöründe çalışan genç kadınların yanı sıra, ev işle-
ri, yaşlı ve bebek bakımı gibi enformel işlerde de çalışan önemli bir 
göçmen topluluk bulunmaktadır. 

Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler 
Geçici koruma, devletlerin geri göndermeme yükümlülükleri 

çerçevesinde kitleler halinde ülke sınırlarına ulaşan kişilere, birey-
sel statü belirleme işlemleri ile vakit kaybetmeden, belirli haklar 
sağlamayı hedefleyen pratik ve tamamlayıcı bir çözüm yoludur. 

Arap bahan olarak adlandınlan ve Arap ülkelerinde meydana 
gelen halk isyanlan 15 Mart 2011 tarihinde Suriye'ye sıçramıştır. 
Yaşanan iç çatışmalar nedeniyle ülke kaosa sürüklenmiş, 300 bini 
aşkın insan hayatmı kaybetmiş, milyonlarca insan ülke içinde yerin-
den edilmiş, 4 milyondan fazla kişi ise mülteci durumuna düşmüştür. 

Suriye'de yaşanan insani krizin büyümesiyle Nisan 2011'den 
itibaren Suriye'den Türkiye'ye yönelik kitlesel mülteci hareketleri 
yaşanmaya başlamıştır. Suriye'deki insan haklan ihlallerinde 2012 
ve sonrasında ortaya çıkan hızlı artış, insani yardım ihtiyaçlannda 
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dramatik artışları da beraberinde getirmiştir. İç karışıklıkların baş-
lamasından bu yana, Suriye ile güçlü tarihi, kültürel ve komşuluk 
bağlan olan Türkiye Cumhuriyeti bu durumdan etkilenen Suriye 
vatandaşlan için 'açık kapı' politikası izlemiştir. Yaklaşık 254 bini 
10 ildeki çadır kentlerde olmak üzere 2 milyon 730 bine yakın 
Suriyeli Türkiye'ye sığınmıştır.16 

Daha önce Türk yasalannda yer almayan, kitlesel akın durum-
lannda sağlanacak 'geçici koruma' sistemi, 11 Nisan 2013 tarihin-
de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yabancılar ve 
Uluslararası Koruma Kanunu ile Türk Hukuk Sistemine girmiştir. 
Kanun, bu sistemin detaylannın Bakanlar Kurulu yönetmeliğiyle 
belirlenmesini öngörmek suretiyle, bu alanda Türk göç hukukunun 
oluşmasına imkân sağlanmıştır. 

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile 
BM'in toplu sığınma kriterlerine tam olarak uyum sağlayan ve 
'Geçici Koruma' uygulanan Türkiye'deki Suriyeliler'in durumuna 
da yasal bir dayanak kazandınlmıştır. 

Yaşam Tarzı Göçleri 
1980'lerden sonra mal, hizmet ve insan hareketliliğin uluslara-

rası bir akışkanlık kazandığı, küreselleşmenin iyice kendisini his-
settirdiği bir döneme girilmiştir. Bu süreçte uluslararası göçler hem 
sayısal olarak artmış, hem de nitelik olarak farklılaşmaya başlamış, 
göç kategorileri arasına yaşam tarzı (life style migration) göçleri de 
eklenmiştir. 

Daha iyi iş ve hayat koşullan nedeniyle veyahut siyasi baskı-
lar, içi çatışmalar, savaşlar nedeniyle ortaya çıkan sığınmacılık, 
mültecilik gibi nedenlerden farklı olarak gelişen yaşam tarzı göçü 
denilince ilk olarak akla emekli göçü (International retirement 
migration) gelmektedir. Bu göç, gelişmiş batı ülkelerinden Güney 
Avrupa ve diğer Doğu Akdeniz ülkelerine orta yaş ve ileri yaşlar-

1 6 Göç İdaresi B M İstatistikleri. 01.09.2016 
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daki emekli ya da emekliliği yakın, iyi gelir düzeyine sahip kimse-
lerin göçüdür. Daha iyi bir yaşam kalitesi için yapılan turizm ile 
bağlantılı olan bu göçlerde iklim önemli bir faktör olarak ön plana 
çıkmaktadır. 

İngiltere, İskandinav ülkeleri ve Almanya'daki 65 yaş üzeri 
emeklilerin bir kısmı İtalya Toskana bölgesine, İspanya Costa Del 
Sol kıyılarına ve Yunan Adalarına yerleşirken, bir kısmı ise Türki-
ye'de özellikle Antalya, Aydın ve Muğla'nın denize yakın ilçeleri-
ne yerleşmektedirler. Bu üç ilde mülk sahibi olan yabancıların 
sayısı 80 binin üzerindedir (Tuna ve Özbek, 2012, s.33). Sadece 
Alanya'da 7 bin Alman, 3 bin Hollandalı, 1.500 İrlandalı ev sahibi 
durumdadır (Abadan-Unat, 2006, s. 366'dan Aktaran Tuna ve Öz-
bek, 2012, s.26). 

T ü r k i y e ' d e M ü l k S a h i b i Ola ı ı Y a b a n c ı l a r 

Ü lke Kiş i Sayıs ı 

İng i l t e re 35.825 

A l m a n y a 29 .219 

Y u n a n i s t a n 10.830 

İ r l a n d a 6 .816 

H o l l a n d a 5.907 

D a n i m a r k a 5.833 

N o r v e ç 5.541 

R u s y a F e d e r a s y o n u 5.415 

K a y n a k : www. tkgm.gov . t r ' den aktaran Tuna ve Özbek , 2012, s.26). 

Türkiye'den Avrupa ülkelerine giden birinci kuşak Türklerin 
tamamı artık emekli olmuştur. Türkiye'ye kesin dönüş yapmayan-
ların önemli bir kısmı, hayatlarının bir kısmını yaşadığı Avrupa 
ülkesinde, bir kısmını ise Türkiye'de geçirmektedir. Bir emekli 
göçü olarak değerlendirilemese de, ikili bir yaşam süren bu insan-
ları da yaşam tarzı göçleri içinde zikretmekte fayda vardır. 



7. 
KÜRESEL GÖÇ HAREKETLERİ 

GİRİŞ 
Dünya kurulduğundan beri insanlar ekonomik, sosyal veya 

güvenlik gibi sebeplerle bulundukları yerleşim yerlerini değiştir-
mektedir. İnsanların yaşadığı yeri değiştirmesi kimi zaman daha 
müreffeh bir hayat için gönüllü olarak gerçekleşirken, kimi zaman 
ise iç çatışmalar, savaşlar, siyasi baskılar vb. gibi kaygılarla zorun-
lu olarak yapılmaktadır. 

Dinamik bir olgu olan göç, denetlenmesi ve sınırlandırılması 
gereken, önemli bir güvenlik sorunu olarak algılanmakta, yasal ve 
yasal olmayan göç gibi temel kategorilere ayrılarak ülkeler arasın-
daki sosyal hareketlilik bir biçimde kontrol edilmek istenmektedir. 
Bu hareketlilik, hem göç veren hem de göç alan ülkenin sosyo-
ekonomik yapısını yeniden şekillendirmekte, hem olumlu hem de 
olumsuz olarak değerlendirilen sonuçlarıyla ulus devletin sınırları-
nı aşan bir boyuta ulaşmaktadır. 

Küreselleşmenin dünyayı daha fazla birbirine bağlaması ve 
yakınlaştırması ile göç hareketleri zengin yoksul, kuzey güney, 
merkez çevre bütün ülkeleri ilgilendiren bir boyut kazanmıştır. 
Dünya üzerinde mal ve hizmetlerin dolaşımı hızlanmış, ulusal sı-
nırlar yavaş yavaş anlamını yitirmeye başlamıştır. Dünya tek bir 
küresel pazar haline gelmiştir. Bu küresel pazarda da ülkeler ara-

93 
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sındaki emek, iş ve para gibi maddi olgular kadar güvenlik, refah, 
demokrasi ve insan haklan gibi bütün dengesizlikler küresel bir 
göç dalgalan ile dengelenmeye çalışılmaktadır. 

Bu bölümde, küreselleşmeyi, Avrupalılar'm yeni pazarlar ve 
kaynaklar bulmak için dünyaya açılmasıyla başlatarak göç süreçle-
rini bu tarihten itibaren ele alacağız. Küresel göç hareketlerini, 
Birinci Dünya Savaşına kadar olan dönem, iki dünya savaşı arası 
dönem ve İkinci Dünya Savaşı soması dönem olmak üzere üç dö-
nemde inceleyeceğiz. 

KÜRESEL GÖÇ HAREKETLERİNİN KISA TARİHİ 
Küreselleşmenin tarihini kapitalizm ile başlatmak mümkün-

dür. Bireyler (işgücü), hizmet ve ürünler, küreselleşme ve kapita-
lizm ile birlikte ulusal sınırlan aşarak bütün dünyada dolaşıma 
girmiştir. Kapitalizm, tüm dünyayı bir pazar olarak görürken, küre-
selleşen dünyada insanlar da bazı şartlan yerine getirerek vatandaşı 
olduklan veya doğduklan ülkenin dışında, farklı bir ülkede işgücü-
ne katılabilmektedir. Yeni ulaşım ve iletişim imkânlan birey, hiz-
met ve mallann tüm dünyada sınırsız bir biçimde dolaşımını müm-
kün kılmıştır. 

Tarihsel olarak göç süreci, köle ticareti, sömürgecilik akınlan, 
ulus devletlerin sınırlarının çizilmesi, mübadeleler, misafir işçilik 
gibi değişik biçimlerde, devletlerin ve küresel sermayenin çıkarlan 
doğrultusunda topluluklan sürüklemesiyle devam edegelmiştir. 

Avrupa ülkeleri, hem kolonizasyon dönemi ile dış göçleri hem 
de sanayileşme ile birlikte iç göçleri yaşayarak en şiddetli biçimde 
yaşamış ve batı toplumlan tamamen göç süreçleri sonucunda şekil-
lenmiştir diyebiliriz. Batı ülkelerinde Sanayi Devrimi ile birlikte 
büyük bir toplumsal dönüşüm yaşanmış, toplumsal ilişkiler ve 
kurumlar yeniden tanımlanmıştır. Özellikle devrimin başladığı 
İngiltere'de, önce kısa mesafeli kırsal göçlerle, ardından İngiliz 
kolonisi ülkelerden uzak mesafeli göçlerle sanayi kentlerinin nü-
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fuslan çok hızlı artmaya başlamıştır. Sadece 18. yüzyılın ikinci 
yansında Britanya adalarından ve kolonilerden İngiltere'deki sana-
yi kentlerine 1 milyondan fazla kişi göç etmiştir (Rauhut, 2010, s. 
109). Giddens'a (2000) göre yaşanan bu yapısal dönüşüm, işgücü-
nün tarım sektöründen ve kırsal alandan kısa sayılabilecek bir sü-
rede sanayi sektörüne kayması, sanayi toplumlarında yaşanan top-
lumsal dönüşümlerin en önemlisi ve en köklüsüdür (aktaran Ya-
man, 2013, s. 21). Çünkü, işgücünün sanayi üretiminde yoğunlaş-
ması, üretim ilişkilerinin değişmesi, aynı zamanda kentleşmeyi de 
beraberinde getirmiştir. 

Küreselleşme süreci ile başlayan göç hareketlerini yıllar için-
deki gelişimlerine göre temel olarak üç dönem ve altı farklı katego-
ride ele alabiliriz (Abadan-Unat, 2002, s.31-35; Topçuoğlu, 2012, 
503-505). Kabaca, küresel göç dalgalan dikkate alınarak oluşturu-
lan bu kategorilere göre küresel göç hareketlerinin kısa tarihi şu 
şekilde sınıflandınlabilir: 

1. Birinci Dünya Savaşına Kadar Olan dönem 
o Avrupalılann Dışanya Göçleri 
o Sömürge Ülkelerinden Göçler 

2. İki Dünya Savaşı Arası Dönem 
o Ulus Devletleşme Sonrası Göçler 

3. İkinci Dünya Savaşı Sonrası Dönem 
o Sömürgecilik Sonrası Göçler 
o İşgücü Göçleri 
o Soğuk Savaş Sonrası Göçler 

Birinci Dünya Savaşına Kadar Olan Dönem 

Avrupalıların Dışarıya Göçleri 
Son üç asırdır küresel göç hareketlerini yönlendiren İngiltere, 

İspanya, Portekiz, Hollanda ve Fransa gibi Avrupa ülkeleri, gelişen 



9 6 Göç Sosyolojisi nohi'I 

nüfuslarına yeni yerleşim yerleri bulmak ve yeni kaynaklara ulaş-
mak için sömürgeler kurmuşlardır. Bir taraftan milyonlarca Avru-
palı emperyalist amaçlarla diğer kıtalara dağılırken, bir taraftan da 
sömürdükleri ülkelerden milyonlarca insanı köleleştirerek Kuzey 
ve Güney Amerika'ya taşımışlardır. 

• 1821 -1924 yıllan arasındaki yaklaşık bir asırlık dönemde 55 
milyon Avrupalı, denizaşın yolculuklarla Avrupa Kıtası dı-
şına göç etmiştir (Weiner, 1995'ten aktaran, Topçuğlu, 
2012, s.503). Bunlardan 34 milyonu Birleşik Amerika'ya 
göçmüştür (Abadan-Unat, 2002, s.31). 

• 1846-1932 yıllan arasında 18 milyon İngiliz, 10 milyon İtal-
yan, 5 milyon Alman Avrupa'dan ayrılarak ülkelerinin sömür-
gelerine göç ederek başka coğrafyalarda iş peşine düşmüştür 
(Weiner, 1995'ten aktaran, Topçuğlu, 2012, s.503). 

• Fransızlar önce Kanada'nın Quebec bölgesini iskân etmiş, 
sonra Afrika'ya yönelmiştir. 

• 1846-1932 yıllan arasında 18 milyon kişi İngiliz adalann-
dan Kuzey Amerika, Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Af-
rika ve Karayip Adalan'na göç etmiştir. 

Sömürge Ülkelerinden Göçler 
Üç yüzyıl süren bu küresel göç dalgası dünyanın siyasal siste-

mi ve ekonomik yapısında köklü değişimlere neden olmuştur. Av-
rupalı göçmenler gittikleri Kanada, Birleşik Amerika, Yeni Zelan-
da ve Avustralya gibi ülkelerde yerlileri azınlığa düşürüp yeni dev-
letler kurmuşlardır. Yerlilerin azınlığa düşürülemediği Güney 
Amerika gibi ülkelerde ise aynlıkçı sistemler kurarak (aparheid) 
siyasal hegemonyalannı devam ettirmişlerdir. 

Bu dönemde; 
• 17. ve 18. yüzyılda Avrupalı tüccarlar Kuzey Afrika'dan 

topladıklan köleleri Güney Amerika ve Karayip Adalan'na 
götürmüşlerdir. 
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• 19. yüzyılda köleliğin kaldırılmasından soma İngilizler, 
uzun süreli sözleşmeler ile Güney Asya'dan insan gücü top-
layarak Doğu Afrika, Guyana, Jamaika, Surinam ve Trini-
dad'a taşımışlardır. 

• Avrupalılar Endonezya, Malezya, Tayland ve Hindiçin'de 
Çinli istihdam etmişlerdir. 

İki Savaş Arası Dönem 
(//ı/s Devletleşme Sonrası Göçler 
Birinci Dünya Savaşı'nın ardından imparatorluklar çözülmüş 

ve onlarca yeni ulus devlet ortaya çıkmıştır. Ancak bölünen ulus 
devlet sınırlan ile etnik nüfiıslann sınırlan her zaman örtüşmediği 
için, bazı etnik gruplar başka bir ulus devletin coğrafi sınırlan için-
de kalmıştır. O dönemlerde yükselen milliyetçilik akımının da 
etkisiyle ulus devletler homojen bir nüfus yapısına ulaşmayı hedef-
leyerek, ülkedeki diğer etnik unsurlan göçe zorlamışlardır. Göçle-
rin bazılan devletlerin karşılıklı anlaşmasıyla nüfiıs değiş tokuşu 
biçiminde olurken, bazılan farklı etnik ve dini kökenden olanlann 
zorla sürgün edilmesi şeklinde olmuştur. 

• Osmanlı Devleti'nin Balkanlarda kaybettiği topraklardan 
Anadolu'ya Türk ve Müslüman göçleri, 

• 1920'li yıllarda yaşadıkları yeri terk edip sığınmacı duru-
muna düşenler (Yunan, Polonyalı, Macar, Bulgar, Sırp ve 
Yahudi göçleri), 

• Rus Devrimi nedeniyle iç savaştan kaçan Beyaz Ruslar, 
• Hitler'in iktidara gelmesinden sonra Nazi zulmünden kaçan 

Yahudiler. 

İkinci Dünya Savaşı Sonrası Dönem 
Sömürgecilik Sonrası Göçler 
İkinci Dünya Savaşı somasında doğrudan sömürgecilik sona 

ermiş; Avrupalıların sömürdükleri Asya, Afrika ve Ortadoğu ülke-
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lerinde etnik ve dini temellere dayanan onlarca zayıf yeni devlet 
kurulmuştur. Sömürgecilerin otoritesini çekmesinden sonra birçok 
ülkede şiddet hareketleri baş göstermiş, milyonlarca insan mülteci 
durumuna düşmüştür. 

• 1947'de Pakistan'ın Hindistan'dan ayrılmasıyla 14 milyon 
Hindu ve Müslüman sığınmacı durumuna düşmüştür. 

• 1948'de İsrail'in kurulmasıyla çeşitli ülkelerden kısa süre 
içinde 250 bin Yahudi İsrail'e göç ederken, yüzbinlerce 
Arap Filistin topraklarından sürülmüştür. 

• Fransızlar Cezayir'den, Portekizliler Angola'dan, İngilizler 
Zimbabve'den ayrılmıştır. 

• Çin'de komünist bir yönetim kurulunca milliyetçi askeri ve 
siyasi liderler Tayvan'a sığınarak ayrı devlet kurmuştur. 

• 1979 Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı işgal etmesiyle 2,5 
milyon Afgan Pakistan'a sığınmıştır. 

İşgücü Göçleri 
1950'lerden itibaren İkinci Dünya Savaşı ile yıkılan Avrupa 

ülkeleri başta olmak üzere, ABD ve petrol zengini Arap ülkeleri 
ihtiyaç duydukları işgücünü karşılayabilmek için gelişmekte olan 
veya üçüncü dünya ülkelerinden ile işçi ithal etmeye başlamışlar-
dır. Eski sömürge ülkelerinden ve Türkiye gibi gelişmekte olan 
ülkelerden yapılan göçler önce 'misafir işçi' (guestvvorker / gastar-
beiter) olarak başlamış, ancak zamanla kalıcılığa dönüşmüştür. 
Misafir işçi olarak gelen milyonlarca insan ve aileleri halen Batı 
ülkelerinde göçmen olarak yaşamaktadır. 

• Batı Avrupa ülkeleri, İspanya, Portekiz, İtalya, Yunanistan, 
Yugoslavya ve Türkiye ile işgücü anlaşmalan ile göçmen 
işçi alımı yapmıştır. 

• ABD, yoğun olarak Meksika ve Karayipler'den işgücü 
amaçlı göçmen kabul etmiştir. 

• Petrol Zengini Arap Ülkeleri (Birleşik Arap Emirlikleri, 
Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Bahreyn) Hindistan, Pakis-
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tan, Bangladeş, İran, Mısır, Yemen ve diğer Arap ülkelerin-
den göçmen almıştır. 

Soğuk Savaş Sonrası Göçler 
• 1989'da Berlin Duvarının yıkılmasından sonraki 2 yılda 800 

bin kişi Doğu Almanya'dan Batı Almanya'ya göç etti. 
• 1991 Körfez Krizi nedeniyle 4 milyon kişi yaşadığı toprak-

lardan ayrılmak zorunda kalmıştır. 
• 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla milyonlarca eski 

Sovyet vatandaşı kendilerine yeni bir yurt arayışına girmiştir. 
• İkinci Dünya Savaşı sonrasında sürgün edilen 1 milyona 

yakın Alman kökenli Rus vatandaşı, Kazakistan'dan Al-
manya'ya göç etmiştir. 

ULUSLARARASI GÖÇLERİN GENEL GÖRÜNÜMÜ 
Kapitalist Batı ülkeleri bilgi, sermaye ve malların bütün dünyada 

serbest dolaşımım savunurlarken, insan hareketliliği ve işgücünün 
serbest dolaşımı konusunda ise bu kadar liberal tutum takınmamakta-
dır. Hatta işgücünün serbest dolaşımı önündeki en yüksek duvarları ve 
en güçlü bariyerleri kapitalist batı devletleri kurmaktadır. AB ülkeleri-
nin, AB'ye üyelik tarihleri ne kadar eski ise, dışarıdan gelecek göçlere 
karşı o derece olumsuz bir tutum takınmaktadır. Topçuoğlu bu duru-
mun Bauman'ın 'hiyerarşik küreselleşme' tezini desteklediğini ifade 
eder (2012, s.509) Post-Marksistler ve liberal felsefeciler tarafından 
eleştirilen doğum yerine göre göçmenleri kategorize eden ve dışlayan 
politikalar, Bauman tarafından 'küreselleşme içinde bazı ulusların 
vatandaşları diledikleri gibi hareket edebilirken, diğerlerinin hareketle-
ri yasaların dışına itilmektedir' biçiminde özetlenmektedir. 

Birleşmiş Milletler 2015 Göç Raporu'na göre, uluslararası 
göçmenlerin sayısı 2015'te ise 244 milyona ulaşmıştır.17 Dünyada-

http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/migrationre  
port/ docs/ MigrationReport2015_Highlights.pdf 

http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/migrationre
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ki uluslarası göçmenlerin 76 milyonu Avrupa'da, 75 milyonu As-
ya'da, 54 milyonu Kuzey Amerika'da yaşamaktadır. Bu göçmenle-
rin 104 milyonu (yüzde 43) Asya'da, 62 milyonu (yüzde 25) Avru-
pa'da doğmuştur. 

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) 
2014 sonu verilerine göre, dünyada zorla yerinde edilmiş insanlann 
sayısı 59,5 milyona ulaşmıştır. Bu sayı İkinci Dünya Savaşı'ndan 
beri en yüksek değeri ifade etmektedir. Bunlardan 19,5 milyonu 
mülteci, 1,8 milyonu sığınmacı, 38,2 milyonu ise ülke içinde ye-
rinden edilmiş kişilerden (ÜYEK) oluşmaktadır. 

Göçmenlerin ve mültecilerin dünya ülkeleri arasındaki dağılı-
mı büyük bir farklılık göstermektedir. Mülteci ve sığınmacıların 
yüzde 90'a yakınını gelişmekte olan ülkeler misafir ederken, refah 
devletlerindeki göçmenlerin oranı da artmaya devam etmektedir. 
Hem mülteci üreten hem de mültecileri kabul eden ülkeler tama-
mına yakını Müslüman ve gelişmekte olan (veya gelişmemiş) ülke-
lerdir. Göçmenler dünyanın gelişmiş ülkelerinde yaşarken, mülteci-
ler ise gelişmemiş veya gelişmekte olan ülkelerde yaşamaktadır. 47 
milyon göçmen sayısı ile dünyanın en fazla göçmen banndıran 
ülkesi ABD iken, en fazla mülteci banndıran ülkesi Türkiye'dir. 
ABD'yi 12 milyon göçmen sayısı ile Almanya ve Rusya izlemekte, 
daha sonra ise 10 milyon göçmen sayısı ile Suudi Arabistan gel-
mektedir. 

2016 yılında 2,7 milyonu Suriyeli olmak üzere, 3 milyon mül-
teci (geçici koruma altındaki kişiler ve geçici mülteciler) ağırlayan 
Türkiye dünyada en fazla mülteci banndıran ülke olmuştur. Türki-
ye'yi Pakistan, Lübran ve İran izlemektedir. Dünyadaki mültecile-
rin yansından fazlasını (yüzde 53) Suriye, Afganistan ve Somaliler 
oluşturmaktadır. 

Artık, Avrupa nüfusunun yüzde 10'dan fazlasını göçmenler 
oluşturmaktadır. Bazı Avrupa devletlerindeki göçmenlerin oranla-
rına bakılırsa, İngiltere'de yüzde 12,4, Almanya'da yüzde 11,9, 
Fransa'da yüzde 11,6, İspanya'da yüzde 13,8, Hollanda'da yüzde 
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11,7 olduğunu görürüz. Bahreyn, Kuveyt, Katar, BAE gibi Körfez 
ülkelerinde ise göçmenlerin nüfusu yerli halktan daha fazladır. Bu 
rakamlar ve istatistikler, bize göç olgusunun dünyadaki bütün dev-
letleri ilgilendiren, dünya sisteminin önemli bir bileşeni olarak 
karşımızda durduğunu apaçık ortaya koymaktadır. 

Castless ve Miller'in Göçler Çağı kitabı, modern dünyadaki 
uluslararası göç hareketlerini ve bu göç hareketliliğinin nasıl ya-
şandığını, göç olgusunun farklı boyutları açısından ele alarak, ulus-
lararası göçlerde dikkat çeken yeni eğilimlerin ilk sırasına 'küresel-
leşme'yi koyarlar. 

Ulaşım ve iletişim araçlarının gelişmesi dünyanın her köşesini 
daha kolay erişilebilir hale getirmiş; Giddens'ın deyimiyle 'dünya 
çapında toplumsal ilişkilerin yoğunluğu' bundan önceki dönemler-
dekinden çok daha ileri bir düzeye ulaşmıştır. Toplumsal etkinliğin 
küreselleşmesi, gerçek anlamda dünya çapında bağlantıların ve 
uluslararası işbölümünün gelişmesi biçiminde yorumlanmaktadır. 

Kapitalizm ile birlikte küreselleşmenin dönüştürdüğü, emek, 
çalışma yaşamı, örgütlenme biçimleri, iş teknolojileri, iletişim yön-
temleri ve ulaşım ağlan ülkeler arasındaki sınırların çok daha kolay 
aşılmasını sağlamıştır. 

Dünya sürekli yeni buluşlar ile yeni teknolojik imkânlara ka-
vuşmakta, modernizmin nimetleri dünyanın her köşesine hızla 
yayılmaktadır. Ancak, bu yeni buluşlar ve teknolojik ilerleme, 
devletler, toplumlar veya bölgeler arası eşitsizlikleri ortadan kal-
dırmamış ve en önemlisi de küresel bir banş ve huzur ortamı inşa 
edilememiştir. 21. yüzyılı yaşadığımız bu yıllarda insanlık, tekno-
lojik olarak en ileri seviyede iken, birlikte yaşama ve farklılıklara 
tahammül açısından en ilkel dönemlerini yaşamaktadır. Zorunlu 
olarak anavatanlanndan ayn yaşamak zorunda kalan insanlann 
sayısı, dünya tarihinin en yüksek seviyelerine ulaşmıştır. Yoksul-
luk, işsizlik, açlık, kuraklık, doğal afetler, din, mezhep veya etnik 
köken farklılıklanna dayalı baskılar, savaşlar, iç savaşlar, soykınm, 
sürgün gibi nedenlerle insanlar doğup büyüdükleri yerlerden başka 
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bir şehre veya başka bir ülkeye göçmektedir. Küreselleşme sonu-
cunda çok uzun süredir yerleşik olan insanlık, binlerce yıl sonra 
adeta göçebeliğe geri dönmüştür. 

Küreselleşme çağı olarak tanımlanan yaşadığımız çağ, zaman 
ve mekân olgusunun yeniden tanımlanmasını gerekli kılmaktadır. 
Küreselleşme, modern ulaşım imkânları sayesinde uluslararası göç 
hareketlerini hızlandırmıştır. İnsanlar daha güvenli ve müreffeh bir 
hayat için, sürekli olarak (güneyden kuzeye, doğudan batıya) göç 
etmektedirler. Her yıl yüzbinlerce insan çok zor ve riskli bir yolcu-
luğu göze alarak göç sürecine katılmaktadır. 

Kitabın ilerleyen bölümlerinde bu konular daha ayrıntılı işlene-
cek olmakla birlikte, bulundukları ülkelerdeki savaş veya iç çatışma-
lardan kaçan insanların Akdeniz'den geçerek Avrupa ülkelerine 
ulaşmak için çok tehlikeli ve ölümcül yolculuklarını göze aldıklarını 
ve her yıl binlercesinin hayatını kaybettiğini burada ifade etmeliyiz. 

E n Faz la G ö ç m e n B a r ı n d ı r a n Ülke le r (201 S) 

Sı r a Ülke G ö ç m e n Sayıs ı (Bin) 

1 Amerika Birleşik Devletleri 46.627 

2 Almanya 12.006 

3 Rusya 11.643 

4 Suudi Arabistan 10.186 

5 İngiltere 8.543 

m Birleşik Arap Emirlikleri 8.095 

7 Kanada 7.836 

8 Fransa 7.784 

9 Avustralya 6.764 

10 İspanya 5.853 

19 Türkiye 2.965 

http://www.migrationpolicy.org/programs/data-hub charts/top-25-destination-countries-
global-migrants-over-time 

Gelişmiş batı ülkelerinde sanayi ve hizmet sektörlerinin çok ge-
lişmiş olmasına rağmen düşük nüfus ve doğurganlık oranlan nede-

http://www.migrationpolicy.org/programs/data-hub
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niyle nüfusun yaşlanması sürekli bir işgücü açığı ortaya çıkarmakta-
dır. Gelişmemiş veya gelişmekte olan ülkelerde yüksek nüfus ve 
doğurganlık hızı sebebiyle genç ve üretken bir nüfus fazlası oluş-
maktadır. İkinci dünya savaşından sonra gelişmekte olan tüm ülke-
lerde hızlı bir kentleşme yaşanmıştır. Türkiye'nin 1950-1980 yılları 
arasında tecrübe ettiği gibi hızlı kentleşme, kırdan kente göç kentler-
de işsizlik oranlarını artırmış, güvencesiz ve enformel sektörlerde 
yığılma meydana getirmiştir. 

Günümüzde ulaşım ve iletişim imkânlarının gelişmesi, küresel 
göç hareketlerini hızlandırmıştır. Küreselleşme çağında, ister yasal 
isterse yasadışı yollardan olsun, bir ülkeden başka bir ülkeye geç-
mek çok kolaylaşmıştır. Düzenli veya düzensiz olsun, küresel göç 
hareketlerinin temel belirleyicisi ekonomi ve ülkelerin duyduğu 
işgücü ihtiyacı olmaktadır. ABD, Kanada, Avustralya gibi bazı 
ülkeler sistemli ve düzenli bir şekilde göçmen kabul ettikleri için 
'göç/göçmen ülkesi' olarak bilinmektedir. 

N ü f u s u n a O r a n l a E n Faz la G ö ç m e n B a r ı n d ı r a n Ülke le r (2013) ( .000 kişi) 

Ü L K E T o p l a m N ü f u s G ö ç m e n N ü f u s u G ö ç m e n O r a n ı % 

BAE 9.346 7.827 83,7 

K a t a r 2 .169 1.601 73,8 

Kuvey t 3 .369 2 .028 60,2 

B a h r e y n 1.332 729 54,7 

S i n g a p u r 5.412 2 .323 42,9 

Ü r d ü n 7 .274 2 .926 40,2 

Hong K o n g 7.204 2.805 38,9 

Suud i A r a b i s t a n 28.829 9 .060 31,4 

l i m m a n 3.632 1.112 30 ,6 

A v u s t r a l y a 23 .343 6 .469 27,7 

İsra i l 7 .733 2 .047 26,5 

Yeni Z e l a n d a 4 .506 1.133 25,1 

K a z a k i s t a n 16.441 3 .476 21,1 

T O P L A M / O r t a l a m a 120.590 43 .536 36,1 

K a y n a k : h t t p : / / w w w . m i g r a t i o n p o l i c v . o r g 

http://www.migrationpolicv.org
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Dünyanın en fazla göçmen barındıran ülkeleri sıralamasında 
üst sıralarda yer almasa bile, bazı ülkelerde göçmen nüfusun ülke 
nüfusunun üzerinde olduğu bazı ülkeler de bulunmaktadır. Sözge-
limi körfez ülkelerinden Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) nüfusu-
nun yüzde 83,7'sini göçmenler oluştururken, bu oran Katar'da 
73,8, Kuveyt'te 60,2 ve Bahreyn'de 54,7'yi bulmaktadır. 

KÜRESEL SERMAYENİN YENİ GÖÇ POLİTİKASI 
İşgücü göçleri, 1970'lerdeki ekonomik darboğaz ve petrol kri-

zi ile birlikte (özellikle Avrupa ülkelerinin) işçi alımlarının dur-
durmalarına, 1980'lerde ise işçilerin geri dönmeye teşvik edilmele-
rine yerini bırakmıştır. 

Emek piyasası da çok uluslu şirketler gibi ulus ötekileşme sü-
recine girmiştir. 1970'lerden itibaren küresel sermaye artık daha az 
işgücüne ihtiyaç duymaktadır. Sanayileşmiş ülkeler üretim süreçle-
rinin esnekleşmesi neticesinde artık gerekli işgücünü ise ithal et-
mek yerine, üretimi diğer ülkelere kaydırma yoluna gitmektedir. 
Böylece yeni göç paradigması toplulukları itekleme değil, oldukları 
yerde sabitlemeye doğru evrilmiştir (Topçuoğlu, 2012, s. 505). 

İmalat sanayinde düşük maaşlı ve düşük statülü işler gelişmiş 
ülkelerden gelişmekte olan ülkelere kaymıştır. Dünyanın en büyük 
ve prestijli markalan tekstilden, bilgi teknolojilerine kadar ucuz 
işgücü isteyen üretimlerini gelişmekte olan çevre ülkelerde yaptır-
maktadırlar. Sözgelimi Türkiye, Avrupa ve Uzak Doğu otomotiv 
markalannın üretim üssü olurken, tekstil alamnda da dünyanın en 
büyük markalannın fason üretimlerini yapmaktadır. 

Küreselleşme ile birlikte üretim süreçlerindeki örgütlenme bi-
çimleri, klasik örgütlenmeden farklı olarak daha esnek, akışkan, 
biçimsiz ve farklı ortamlara daha kolay uyum sağlayabilen bir hale 
gelmiştir. Küresel kapitalizmin, 'sermaye - teknoloji - emek' iliş-
kisi yeniden kurgulanmıştır. Çok akışkan olan ve sıklıkla yer değiş-
tiren bu üç faktör, yeni dönemde emeğin çekim merkezi olduğu 
yeni bir örgütlenme modeli oluşturmaya başlamıştır. Klasik kapita-
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üst örgütlenmede emek, çevre ülkelerden merkez ülkelere taşınır-
ken; küreselleşme sonrası yeni örgütlenmede, sermaye sahibi giri-
şimciler teknolojik yatırımı çevre ülkeye yaparak fabrikalarını o 
ülkelere kurmakta ve emek hareketi yerine, sermayeyi ve teknolo-
jiyi taşımaktadır. Birim başına maliyeti düşürmek için, sermaye 
emeğin ayağına gitmektedir. Böylece sanayi ürünleri daha ucuz bir 
işgücü ile çevre ülkelerde üretilmektedir. Aynca bir emek göçü 
riskinin önüne geçilmekte, sanayileşmenin yaratacağı çevre kirliği, 
sağlık ve sosyal güvenlik harcamaları ve diğer riskler çevre ülke-
lerde bırakılmaktadır. 



8. 
KÜRESEL DÜZENSİZ GÖÇLER 

GİRİŞ 
Her ne sebeple olursa olsun, bir ülkeden başka bir ülkeye git-

mek için en azından geçerli bir kimlik belgesi, pasaport, vize vb. 
gibi bir takım yasal evrak ve prosedürlere ihtiyaç vardır. Vatandaşı 
olduğu ülke dışında bir ülkede çalışabilmek, süreli veya süresiz 
oturum alabilmek veya başka bir ülkenin vatandaşlığına geçebil-
mek çok daha zor ve uzun yasal süreçler gerektirmektedir. Ekono-
mik göçmenler bu süreçleri kullanarak başka ülkelere gidebilirken, 
genellikle savaş ve çatışmalardan kaçan düzensiz göçmenler, yasal 
seyahat prosedürleri dışındaki yollarla diğer ülke sınırlarını geç-
mektedirler. 

Dünya kurulduğundan beri insanlar ekonomik, sosyal veya 
güvenlik gibi sebeplerle bulundukları yerleşim yerlerini değiştir-
mektedir. Ekonomik veya hayati tehlikeler nedeniyle yaşadıkları 
ülkeden ayrılmak zorunda kalanlar, önce tabii olarak yasal yollan 
tercih etmekte, başaramazlarsa yasadışı yollan denemektedirler. 
Yasal olarak göç etmek için hiçbir ümit taşımayanlar doğal olarak 
doğrudan düzensiz göçlerle, bir başka ülke/ülkelerin sınırlanndan 
geçmek istemektedirler. Ülkelerindeki zorlu hayat şartlanndan 
başka ülkelere yasadışı yollardan gitmek isteyenler, uluslararası 
insan (göçmen) kaçakçılığı şebekelerini kullanmaktadırlar. 

107 
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Sınır, devlet olmanın önemli göstergelerinden birisidir. Bu 
bölümde, sınır olgusunu düzensiz göçlerin farklı boyutları ve so-
nuçlarıyla birlikte ele alacağız. 

SINIR OLGUSU 
Düzensiz göç tanımlarını ve kapsamını ortaya koyarken en 

temel belirleyicimiz devletleri birbirinden ayıran 'sınır' olgusudur. 

Ulus devletler için ülke sınırlarını sıkı sıkıya korumak, bir 
'namus meselesi' olarak algılanır. Ayrıca küresel terörün tırmandı-
ğı çağımızda, sınırların kontrolsüz ve izinsiz geçişlere karşı ko-
runması önemli bir güvenlik önlemi olarak görülmektedir. 

Devletler için sınır yönetimi demek, aslında göç hareketlerini 
yönetmek demektir. Bir ülkenin sınırlarından kimlerin geçebilece-
ği, geçilen ülkede ne kadar süre ile kalabileceği, o ülkede çalışıp 
çalışamayacağı, yasadışı yollardan (düzensiz olarak) geçilmesi 
durumunda nasıl bir işlem yapılacağı gibi hususlar hem iç hem de 
dış politikanın bir yansıması olarak göç yönetiminin en önemli 
bileşenlerini oluşturmaktadır. 

Sınır, bir ülkenin egemenliğinin en önemli unsurlarından biridir. 
'Yabancı' birinin sınırdan geçebilmesi bir izne (vize vb.) bağlıdır. 
Bu izin yabancıların, gittikleri başka bir ülkede 'neleri yapıp, neleri 
yapamayacaklarını' da kapsar. İzin almadan, yani 'düzensiz' olarak 
bir ülkenin sınırlarını ihlal eden yasadışı göçmenler, o ülkenin ege-
menliğine meydan okumuş ve ona karşı suç işlemiş sayılmaktadırlar. 
Düzensiz göçlerin artması ile kaçak göçmen, kaçak, yasadışı göç vb. 
gibi ifadelerle göç ile suç, göçmen ile suçlu birbirini çağrıştıran kav-
ramlara dönüşmektedir. Göç politikalarının bir güvenlik sorunu ola-
rak görülmeye başlamasıyla göçmenler, suçu ve yasadışılığı andıran, 
organize suçlar ve tehlikeyi içinde barındıran bir topluluk gibi algı-
lanmaya başlanmıştır. Bu politika yasadışı-düzensiz göç ile her türlü 
mücadeleyi meşrulaştırmakta, zaman zaman insan haklan ihlallerine 
ve can kayıplarına varan tedbirleri dahi 'yasal sınırlar' içinde kabul 
etmeye kadar gitmektedir. Frontex'in sınır politikalarının Akde-
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niz'de göçmen ölümlerini artırması gibi, yasaların insan yaşamını 
değil, sınırları korumayı öncellediğini göstermektedir. 

Ulus devletler sınır yönetimi ve sınırdışı etme uygulamaları ile 
göç yönetimini şekillendirirler. Bu kavramlar aynı zamanda 'va-
tandaş-yabancı', 'sınırın içi-dışansı', 'biz ve onlar' ayrımlarının 
yeniden tanımlandığı, ikili kimlik kategori ve politikalarının inşa 
edildiği bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır (Danış ve Soysüren, 
2014, s. 16; Topçuoğlu, 2012, s.507). Düzenli veya düzensiz göçler 
sonucunda 'farklı' toplumsal ve etnik grupların (göçmenlerin ev 
sahibi toplumla) birarada yaşamaya başlamaları 'biz ve onlar' ara-
sındaki sınırların aşınmasına ve ikili kimlik politikaların yeniden 
belirlenmesine yol açmaktadır. 

Devletlerin kendi vatandaşları ile 'dışarıda bıraktıkları' diğer 
ülke vatandaşları arasındaki farkı kimlik, pasaport ve vize gibi 
göstergelerle tanımlı ve görünür hale getirir. Bir devlet, kendi sınır-
lanndan kimlerin geçip, kimlerin geçemeyeceğini, geçenlerin ülke 
içerisindeki hareket alanlannı vize politikalan ile belirler. Vatanda-
şı olduğunuz ülke dışında bir başka ülkeye gidiyorsanız, vize al-
manız gerekebilir. 

Aldığınız vizede hangi amaçla o ülkeye gireceğiniz belirtilir. 
Eğitim, turizm veya ticari amaçlarla başka bir ülkede bulunabilirsi-
niz. Ancak amacı dışında bir girişimde bulunduğunuzda, yani eği-
tim vizesi aldığınız halde, yasalara aykırı biçimde çalışırsanız, o 
ülkenin size sunmuş olduğu vize sınırlarını çiğnemiş ve düzensiz 
göçmen durumuna düşümüş olursunuz. 

DÜZENSİZ GÖÇ 
Dünya üzerinde yoksulluk, doğal afetler, salgın hastalıklar, 

ekonomik sıkıntılar, savaşlar, iç çatışmalar, siyasi baskılar, şiddet 
ve baskıya maruz kalmalar vb. gibi istenmeyen durumlar, insanlan 
ait olduklan topraklardan, vatandaşlık bağı ile bağlı olduklan ülke-
lerden aynlmak zorunda bırakabilmektedir. Can güvenliği başta 
olmak üzere, ekonomik ve siyasi olarak kendisini güvende hisset-
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meyen kişiler, siyasi sınırlan aşarak daha güvenli ve huzurlu olabi-
leceklerini düşündükleri başka ülkelere sığınmaktadırlar. 

Savaş ve iç çatışmalann yaşandığı ülkelerden, özellikle Avru-
pa ülkelerine kaçmak isteyen mülteciler, göçmen kaçakçılan veya 
insan ticareti yapan suç şebekeleri aracılığı ile yasa dışı yollardan 
göç ederek hedeflerine ulaşmak istemektedirler. 

Artık tüm dünyayı faaliyet alanı olarak gören milyarlarca do-
larlık uluslararası bir sektör haline gelen düzensiz göç, temel olarak 
bir ülkenin topraklarına girişte, o ülke tarafından belirlenmiş kural 
ve yasalara uyulmamasını, yani yasa dışı yollardan o ülkeye geçil-
mesini ifade etmektedir. Başka bir ülkeye yasadışı giriş yöntemleri 
çeşitlilik göstermektedir. Sınınn herhangi bir bölgesinden kaçak 
geçmek sık kullanılan bir yöntem olmakla birlikte; hava, kara ve 
deniz kapılanndan sahte seyahat belgeleriyle bir ülkeye girmeye 
çalışmak kullanılan diğer yollar olarak dikkat çekmektedir. 

Özetle, 'Sınır ötesi insan hareketliliğinin devlet otoriteleri ta-
rafından kontrol edilemeyen' tüm yönlerini kapsayan düzensiz 
göç, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile sınırlı olmayıp, yasal 
olarak bir ülkeye girdiği halde vize süresini geçirenleri, yasal 
veya yasadışı göçmenlerin kaçak veya zorla çalıştırılması gibi 
birçok konuyu içine alan, oldukça geniş bir kavramdır (Topçuoğ-
lu, 2012, s.501). 

2000 yılında imzalanan Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Bir-
leşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi'ne ek Kara, Deniz ve Hava Yo-
luyla Göçmen Kaçakçılığına Karşı BM Protokolü yasadışı göçü 
(düzensiz göç) şöyle tanımlamaktadır: Bir kişinin, yasal olarak 
bulunduğu ülkeyi terk ederek başka bir ülkeye yasa dışı yollardan 
girmesi, yasal yollardan girdikten sonra süresi içinde ülkeyi terk 
etmemek suretiyle, o ülkede, yasal izin sahibi olmaksızın uzun 
süreli olarak yaşaması ve/veya çalışmasıdır. 

Her zaman sınır ihlali anlamına gelmeyen düzensiz göçler her 
zaman bir şebeke veya suç örgütü aracılığı ile yapılmamakta, za-
man zaman bireysel yöntem ve girişimlerle de yapılabilmektedir. 
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Düzensiz göçmenlik durumlarını şu başlıklar altında özetleye-
biliriz18: 

• Ülke sınırlarından yasa dışı giriş yapmak ve/veya yasa dışı 
çıkış yapmak. 

• Sahte ya da tahrif edilmiş seyahat belgeleri ve diğer belge-
lerle sınır kapılarından giriş veya çıkış yapmak. 

• Yasal mevzuata uygun olarak giriş yapılmakla birlikte, vize 
süresi veya vize muafiyetinin tanıdığı kalış süresinin biti-
minde ya da yetkili makamlarca verilmiş oturum izninin bi-
timinde çıkış yapmayarak, izinsiz ikamet etmek. 

1950'lerden sonra başlayan işgücü göçleri (misafir işçi göçle-
ri) bir nevi çevre ülkelerden merkez ülkelerine olan göçlerdir. Av-
rupa ülkelerinin ekonomik krizlerden sonra işçi alımını sınırlaması 
veya durdurması, göç akınlarını durdurmamıştır. Avrupa sınırlarını 
üçüncü dünyaya, çevre ülkelerine karşı yükseltirken, yasal yollar-
dan giremeyen göçmenlerin düzensiz göçlerle sınırlan aşma gay-
retleri de hız kazanmıştır. 

2000'li yıllardan sonra düzensiz göç tartışmalan hız kazanmış, 
BM'e göre 2003 yılı itibariyle uluslararası göçün yüzde 15-20'sini 
(30-40 milyon kişi) düzensiz göçler oluşturmaktadır (Topçuoğlu, 
2012, s.506). 2015'e gelindiğinde ise düzensiz göçmenlerin sayısı 
60 milyonu aşmıştır. 

Düzensiz Göç ve Enformel Sektör İlişkisi 
Yasal prosedürleri izleyerek mültecilik statüsüne ulaşamayan 

ve temel insan haklanndan yararlanmalan vatandaşı olduklan ülke 
veya coğrafya ile sınırlanan göçmenler, düzensiz göçler ile daha 
güvenli ülkelere sığınmaktadırlar. 

Düzensiz göçü yaratan unsurlann başında yasadışı çalışma 
gelmektedir. Çalışma izni olmayan yabancılar, sigortalı olarak 
veya resmi biçimde çalışamadıktan için, güvencesiz, yasal olma-

18 http://www.izmir.pol.tr/Savfalar/yasadisi-goc-gocmen-kacakciligi-islemleri.aspx 

http://www.izmir.pol.tr/Savfalar/yasadisi-goc-gocmen-kacakciligi-islemleri.aspx
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yan bir biçimde ve düşük ücretlerle çalışmaktadırlar. Kısaca, dü-
zensiz göçmenler ile enformel sektörler arasında çok yakın bir 
ilişki bulunmaktadır. 

Kaçak göçmen isçilerin imalat sanayinde döküm, deri, metal, 
tekstil, konfeksiyon, lastik-plastik, gıda ve fınn işkollarında, gemi-
cilikte, yükleme-boşaltma islerinde; hizmetler sektöründe ev isleri, 
temizlik, tezgahtarlık, lokanta, eğlence ve fuhuş islerinde; inşaat ve 
tarım sektörlerinde küçük ve orta ölçekli isletmelerde istihdam 
olanağı bulabilmektedir (Toksoy, 2008, s.4). 

Türkiye'de genel olarak kayıtdışı istihdam oranı çok yüksektir. 
Kaçak göçmen işçi istihdamının en yoğun olduğu sektörlerden biri 
olan inşaat sektörü ise Türkiye'de kayıtdışı çalışmanın en yaygın 
olduğu sektördür. TÜÎK verilerine göre, genel istihdamın % 45.4'ü 
kayıtdışı iken, bu oran inşaat sektöründe % 62.2'e çıkmaktadır 
(Toksoy, 2008, s.6). 

İnşaat sektöründeki kaçak göçmen işçiler genellikle kısa süreli 
işlerde istihdam edilmektedir. Proje bazlı inşaat ihalelerini alan 
büyük şirketler, işi alt taşeronlara vermekte, taşeronlar da kayıtdışı 
istihdam ettiği göçmen emek gücü ile işleri yürütmektedir. 

Çabuk Çabuk 

İstanbul'da kayıt dışı işlerde çalışan Afrikalıların, çok düşük ücretler karşılı-
ğında günlük, hatta saatlik olarak çalıştıkları işler "çabuk çabuk" işler ola-
rak adlandırılmaktadır. 

İstanbul'un Tarlabaşı semtinde, yıkılacak binaların bodrum katlarında 15-20 
kişinin bir evde yaşadığı Afrikalı göçmenler, genellikle bina yıhm ve moloz 
işlerinde çalışmaktadırlar. Göçmenleri çalıştıran kişilerin sürekli "çabuk 
olun, çabuk olun " demesiyle bu kullanım yaygınlaşarak, diğer kısa süreli ve 
acil olarak yapılıp bitirilen işler için de kullanılır olmuştur. 

Şaul'a göre, Afrikalı göçmenler inşaatta, atık toplama merkezlerinde, ev veya 
kamyon taşımacılığında, odun kırmada, araba yıkamada, marangoz atölyele-
rinde gündelikçi olarak çalışmaktadırlar. Bazen temizlik, mal götürüp getir-
me gibi en vasıfsız işleri yapan göçmen işçiler, ücretlerini işi bitirince almak-
tadırlar. Ücreti günün sonunda veya iş bitiminde verilen bu çeşit işler için 
göçmenler Türkçe "çabuk çabuk" deyimini kullanmaktadırlar (2013,s. 104). 
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DÜZENSİZ GÖÇLERİN İNSANİ BOYUTU 
Düzensiz göçmenler, başka bir ülkenin sınırlarından yasadışı 

bir biçimde geçebilmek için mutlaka bir aracıya ihtiyaç duyarlar. 
Bu aracılar, genellikle daha önce aynı yolu kullanmış ve daha son-
ra bu yollardan insan transferini bir meslek haline getirmiş kişiler 
olmaktadır. Milyarlarca dolarlık bir işlem hacmi bulunan göçmen 
kaçakçılığı işi, uluslararası suç şebekeleri tarafından yapılmaktadır. 

Maddi kazanç elde etmek için yasadışı yollardan göçmenleri 
başka bir ülkeye geçiren insan kaçakçıları yanında, bir de insan 
ticareti dediğimiz, kuvvet kullanarak veya hile, aldatma, nüfuzu 
kötüye kullanma, kişinin çaresizliğinden yararlanma gibi yöntem-
lerle insanların rızaları dışında kaçırılması, başka bir ülkeye götü-
rülmesi durumu söz konusudur. Bu iki suç ve eylem genellikle 
birbirine karıştırılmaktadır. 

Göçmen (İnsan) Kaçakçılığı (Smuggling) 
BM Protokolüne19 göre, doğrudan veya dolaylı olarak maddî 

kazanç elde etmek amacıyla, bir kişinin vatandaşı olmadığı veya 
daimi olarak ikamet etmediği bir devlete yasadışı yollardan girişi-
nin sağlanmasıdır. 

Ulusal ve uluslararası alanlarda birçok devletin en önemli 
gündem maddelerinden biri haline gelen göçmen kaçakçılığı, dü-
zensiz göçün artmasının ve önlenememesinin temel sebeplerinden 
biridir. Göçmen kaçakçılığının, son dönemlerde uluslararası suç 
şebekeleri tarafından gerçekleştirilmesi ve küresel insan hareketli-
liğinin büyük ölçüde bu şebekelerin kontrolü altında olması nede-
niyle artık insan kaçakçılığı suçu, devletlerin resmi sınırlarına, 
göçmen politikalanna ve ulusal güvenliklerine karşı önemli bir 
tehdit olarak görülmeye başlanmıştır. 

19 2000 yılında imzalanan Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler (BM) Sözleş-
mes ine ek Kara, Deniz ve Hava Yoluyla Göçmen Kaçakçılığına Karşı BM Protokolü 
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2010 yılı sonunda başlayan Arap Bahan, Ortadoğu ve Kuzey 
Afrika ülkelerindeki çatışmalar ve iç kanşıklıklar, göçmen kaçakçı-
lığı suçlannda dramatik bir artışa neden olmuştur. Yasadışı yollar-
dan gelişmiş ülkelere insan taşıyan uluslararası insan kaçakçılığı 
şebekeleri, hem sının geçmek isteyen insanlann hayatlannı tehli-
keye atmakta hem de yasal yollardan gitmeleri halinde ödeyecekle-
ri ücretin kat kat üzerinde bir bedel talep etmektedirler. 

BM Uyuşturucu ve Suç ile Mücadele Örgütü'nün 2014'te 
yayınladığı rapora göre, insan kaçakçılığının dünyada ulaştığı 
ciro 40 milyar doları bulmaktadır. Europol'ün yayınladığı raporda 
ise kaçakçılık şebekeleri, Avrupa'ya taşıdığı kişilerden sağladık-
ları sahte belgelere ve taşıma şekline göre 5-25 bin Euro almakta-
dır. Uluslararası Göç Görünüm Raporu'na göre her yıl 1.4 milyon 
insan yasadışı yollardan Avrupa'ya girmektedir. EUROSTAT 
verilerine göre AB ülkelerinde yaklaşık 20 milyon insan kaçak 
olarak yaşamaktadır.20 

İnsan Ticareti (Human Trafficking) 
'însan ticareti', kuvvet kullanarak veya kuvvet kullanma teh-

didi ile veya diğer bir biçimde zorlama, kaçırma, hile, aldatma, 
nüfuzu kötüye kullanma kişinin çaresizliğinden yararlanma veya 
başkası üzerinde denetim yetkisi olan kişilerin nzasını kazanmak 
için o kişiye veya başkalarına kazanç veya çıkar sağlama yoluyla 
kişilerin istismar amaçlı temini, bir yerden bir yere taşınması, dev-
redilmesi, barındınlması veya teslim alınması anlamına gelir.21 

Çağdaş kölelik olarak nitelendirilen insan ticareti ile mücadele 
edilebilmesi için kaynak, geçiş ve hedef ülkelerin etkin işbirliğine 
ihtiyaç duyulmaktadır. İnsan ticareti sadece cinsel istismar ile sınır-
lı olmayıp, zorla çalıştırma, hizmet ettirme, kölelik ve buna benzer 

20 http://www.haberturk.com/dunya/haber/1068411-gocmen-kacakciliginda-yillik-kazanc-40- 
milyar-dolar 

21 Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi'ne ek Kara, Deniz ve 
Hava Yoluyla Göçmen Kaçakçılığına Karşı BM Protokolü, Madde 3http: / /goc.gov.tr / içe-
ri k3/insan-ticareti-magdurlarini-koruma-ile-ilgili-sss_460_467_1158 

http://www.haberturk.com/dunya/haber/1068411-gocmen-kacakciliginda-yillik-kazanc-40-
http://goc.gov.tr/
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uygulamaları da içine almaktadır. Bu suç hem ulusal hem de ulus-
lararası ölçekte olabilir. Mağdurlar, genellikle kadınlar ve kız ço-
cukları olmakla birlikte, erkekler ve erkek çocukları da insan tica-
retinin mağdurları olabilmektedir. 

İnsan ticareti ülke içinde yapılabildiği gibi, mağdurların rızala-
rı dışında başka bir ülkeye kaçırılması/götürülmesi biçiminde de 
olabilmektedir. Küresel siyasal ve ekonomik düzenin yarattığı is-
tikrarsızlık ve çatışma ortamı, yeni bir hayat arayan insanları arayı-
şa itmektedir. Çaresiz durumda kalan insanlar, iş bulabilme ümi-
diyle kandınlabilmekte, yasadışı yollardan başka ülkelere götürül-
mekte, gidilen ülkelerde ise vaat edilen işler dışında, sömürü ve 
kölelik düzeyinde işlerde çalıştırılmaları insan ticaretinin farklı 
boyutları olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Uluslarararası Göç Örgütü 2015 yılı Raporlarına göre, insan ti-
careti mağdurlarının yüzde 13'ünü çocuklar, yüzde 45'ini kadınlar 
oluştururken, mağdurların yüzde 85'i uluslararası ölçekte mağduri-
yet yaşamaktadır. însan ticareti biçimlerine bakıldığında ise mağdur-
ların yüzde 73,9'unun emek, yüzde 16,7'sinin fuhuş, yüzde 4,9'unun 
hem emek hem fiıhuş sömürüsü mağduru oldukları görülmektedir. 
Binde 1 oranında ise organ ticaretine rastlanmaktadır. 22 

Düzensiz göçün kaynak ülkelerindeki işsizlik, yoksulluk, eği-
timsizlik, fırsat eşitsizliği, düşük yaşam standartları, savaşlar, etnik 
çatışmalar ve toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık insan ticaretine 
yol açan temel nedenlerdir. 

Hedef ülkeler için insan ticaretine neden olan unsurlar ise kı-
sıtlayıcı göç politikaları, sınır kontrollerindeki eksiklikler, seks 
hizmetlerine ve ucuz işgücüne yüksek taleptir. 

İnsan ticareti üç başlık altında toplanabilir: 
• Fuhuş sektörü: Kadın ve çocuklara seks işçiliği yaptırma 

veya pornografik malzeme üretme amacıyla kullanılması. 

https://www.iom.int/infographics/couriter-trafficking-regional-and-global-statistics-glance 

https://www.iom.int/infographics/couriter-trafficking-regional-and-global-statistics-glance
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• Emek sektörü: Zorla çalıştırma, dilencilik yaptırma, ücret-
siz çalıştırma, ev hizmetlerinde çalıştırma, suçta kullanma ve 
asker olarak kullanma. 

• Organ ve doku ticareti sektörü: Rıza alınmadan organ ve 
dokuların alınması. 

însan kaçakçılığının bir başka boyutu da futbol sektöründe 
kendini göstermektedir. Nijerya, Senegal, Kamerun, Fildişi Sahille-
ri, Mali, Gine gibi ülkelerde profesyonel liglerde oymayan ve bir 
Avrupa ülkesine transfer olma hayali kuran futbolcular menej erler 
veya insan ticareti yapanlar tarafından kandırılarak, Türkiye gibi 
ülkelere getirilmektedir. Türkiye'de 1. veya 2. Ligi'ne transfer 
vaadiyle kandırılarak getirilen Afrikalı futbolcular, 'Federasyona 
para vereceğiz' diyen sahte menej erlere ellerindeki tüm paralan 
kaptırmakta ve İstanbul'da çaresiz bırakılmaktadır. Bazı futbolcu-
lara amatör ligdeki takımlar tarafından ücretsiz oynamalan teklif 
edilmektedir. Bu durum emek sömürüsü içinde değerlendirilebile-
cek yeni bir sektör olarak 'futbol köleliği' olarak adlandınlabilir.23 

Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 2005 yılında yaptığı 
tahmine göre, dünya üzerinde insan ticaretine maruz kalan 12,3 
milyon mağdur varken bu sayı 2012 yılında 20,9 milyon olarak 
tahmin edilmektedir. Bu rakamın % 55'nin zorla çalıştınlan genç 
kız ve kadınlardan oluştuğu ve ayrıca onlann da % 98'inin cinsel 
istismar mağduru olduklan ve zorla fuhuş amaçlı kullanıldıktan ya 
da çalıştınldıkları belirtilmektedir. Aynca cinsel amaçlı istismar 
şeklinin geçmiş yıllara kıyasla oldukça artış gösterdiği ve diğer 
mağduriyet alanlanndan daha fazla öne çıktığı değerlendirilmekte-
dir (ILO, 2012'den Aktaran Sever, M. Ve Diğerleri, 2012, s.19). 

Türkiye, insan ticareti ile mücadele konusunda uluslararası ku-
rum ve kuruluşlarla işbirliği içinde bir mücadele yürütmektedir. 13 
Aralık 2000 tarihinde 'Sınır aşan Organize Suçlarla Mücadele Söz-

23 İstanbul Fatih Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen Afrika Kupası turnuvasına, 2015 
yılında 12 takım katıldı. Turnuvaya Afrikalı futbol simsarlarının mağduru olan 300'yakın 
futbolcu katılıyor. 
ht tp: / /www.hurr iyet .com.tr /spor / futbol /23466259.asp 

http://www.hurriyet.com.tr/spor/futbol/23466259.asp
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leşmesV ve bu sözleşmenin eki olan 'İnsan Ticaretinin, Özellikle 
Kadınların ve Çocukların Ticaretinin Önlenmesine, Durdurulmasına 
ve Cezalandırılmasına ilişkin Protokol' Türkiye tarafından imza-
lanmıştır. Sözkonusu sözleşme ve protokol, 2003 yılında TBMM'de 
onaylanmış ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.24 

İnsan Ticareti Riski Taşıyan Gruplar 

• Ailelerini kaybetmiş çocuk ve kadınlar 
• Bekâr veya boşanmış çocuklu kadınlar 
• İşsiz ve yoksul kadın ve erkekler 
• Aile içi şiddete maruz kalmış kadın ve çocuklar 
• Kayıt dışı seks işçileri 
• Kayıt dışı sektörlerde çalışanlar 

Daha önce Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde 
yürütülen mücadele, 2014 yılında yürürlüğe giren Yabancılar ve 
Uluslararası Koruma Kanunu ile Göç İdaresi Genel Müdürlü-
ğü'ne devredilmiştir. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde 
İnsan Ticareti Mağdurlarını Koruma Dairesi Başkanlığı ihdas 
edilmiştir. 

İnsan Ticareti ile Göçmen Kaçakçılığı Arasındaki 
Farklar 
Küresel ölçekte hem düzenli (yasal göçler) hem de düzensiz 

(yasadışı göçler) göçün artarak devam etmesi insan ticareti ve 
göçmen kaçakçılığı olaylarının da artmasına neden olmuştur. Ço-
ğunlukla her iki eylemin aynı suç olduğu zannedilmesine rağmen, 
bu iki örgütlü suç arasında bazı farklılıklar bulunmaktadır. Temel 
olarak bu farklılıkları şu şekilde sıralayabiliriz: 

http:/ /www.egm.gov.tr/Sayfalar/turkiyenin-insan-ticareti- i le-mucadeie- 
calismaiari.aspx 

http://www.egm.gov.tr/Sayfalar/turkiyenin-insan-ticareti-ile-mucadeie-
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• İnsan ticaretinin gerçekleşmesi için mağdurların zorlanması, 
kandırılması söz konusuyken, göçmen kaçakçılığında esas 
olarak göçmenlerin rızası söz konusudur. 

• Göçmen kaçakçılığında yasadışı göçmen ile suç örgütü ara-
sındaki ilişki çoğu zaman sınırın yasadışı yollardan geçil-
mesi ile sona ermekteyken, insan ticaretinde mağdur ile suç 
örgütü arasındaki ilişki, mağdurun iradesi dışında devam 
etmektedir. 

• İnsan ticaretinde kişilerin istismarı söz konusuyken, göçmen 
kaçakçılığında istismar amacı yoktur. 

• Göçmen kaçakçılığı devlet aleyhine işlenen bir suç iken, in-
san ticareti kişiye karşı işlenen ve ağır insan hakları ihlalle-
rine neden olan bir suçtur. 

• Göçmen kaçakçılığı her zaman sının aşan nitelik gösterir-
ken, insan ticaretinin her zaman sının aşan özelliği yoktur. 

İnsan Ticareti ile Göçmen Kaçakçılığı 
Arasındaki Farklar 

Yasadışı sınır geçme 

** Sahte veya çalınmıj 
yasadışı belgeler 

* Gönüllülük 

Mal: Hizmet ve sevk 

Devlete karşı ij lenen suç 

İ n s a n l a r ı i ç e r e n 
k a r a m a ç l ı 1} 

P Suç ağlan 
İ n s a n ı n m a l o l a r a k 

G ö r ü l m e s i 

İnsan Ticareti Göçmen Kaçakçılığı 

Kaynak: TC içişleri Bakanlığı Koordinasyonunda AB Fonu ile IOM Tarafından 
Hazırlanan Türkiye'nin insan Ticareti ile Mücadele Çabalarının ve Tüm İnsan 
Ticareti Mağdurlarının Adalete Erişimlerinin Desteklenmesi Projesi Eğitim Mo-
dülü Broşürü, s.9, www.countertrafficking.org/mediafiles5brosur.pdf 

http://www.countertrafficking.org/mediafiles5brosur.pdf
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İnsan ticareti ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı Göç 
İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan İnsan Ticareti Mağ-
durlarını Koruma Dairesi Başkanlığı'mn görevleri şu şekilde belir-
lenmiştir25: 

1- İnsan ticaretiyle mücadele ve mağdurların korunmasına 
ilişkin iş ve işlemleri yürütmek. 

2- İnsan ticaretiyle mücadele ve mağdurların korunmasına 
ilişkin projeleri yürütmek. 

3- İnsan ticareti mağdurlarına yönelik yardım hatlarını kur-
mak, işletmek veya işlettirmek. 

http://www.goc.gov.tr/icerik6/insan-ticareti-magdurlarini-koruma-dairesi-baskanligi. 
274_757_760_icerik 

http://www.goc.gov.tr/icerik6/insan-ticareti-magdurlarini-koruma-dairesi-baskanligi

