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ÖZ
Göçler tarih boyunca dinamik olarak yaĢanan, toplumları farklı seviyelerde etkileyen ve
ülkelerin sosyoekonomik kalkınması üzerinde olumsuz izler bırakan yer değiĢimleridir. Bu
çalıĢmada; toplumların geliĢmesi ve sosyoekonomik kalkınma üzerindeki olumsuz etkilerinin
giderilebilmesi için göçlerin azaltılmasının gerekliliği ve ülkenin dengeli bir Ģekilde geliĢebilmesi
için bölgesel kalkınmanın güçlendirilmesinin önemi üzerinde durulmuĢtur. ÇalıĢmanın amacı;
göçlerin sosyoekonomik geliĢme ve kalkınma üzerindeki etkilerini ortaya koymak ve bu üç
kavram arasındaki etkileĢimi açıklamaktır. Yöntem olarak teorik veriler, saha çalıĢmaları,
gözlemler ve alandaki tespitlerden yararlanılmıĢtır. Türkiye‟de yaĢanan göç hareketlilikleri ve bu
göçlerin ülkenin kalkınması ve geliĢmesi üzerindeki etkileri üzerinde durulmuĢtur. Ġnsanların
çeĢitli sebeplerle göç etmek zorunda kalması ve belli bölgelere yoğunlaĢması ülkenin imkân ve
fırsatlarının yeterince kullanılmasını engellemekte ve bölgesel farklılıkları doğurmaktadır. DıĢ
göçler, iĢgücü göçü ve beyin göçü yoluyla beĢerî sermayenin ülkenin kalkınmasına yönelik
kullanımını önlemektedir. YerleĢik düzenin dinamik bir yapıda olması ve göç sirkülasyonlarının
yoğun olması ülkenin sosyoekonomik geliĢme ve kalkınmasını yavaĢlatmaktadır. Ülkenin
sağlıklı bir Ģekilde geliĢebilmesi için iç ve dıĢ göçün önlenmesi veya azaltılması gerekmektedir.
Hizmet ve yatırımları ülke geneline dengeli dağıtmak göç hareketlerini yavaĢlatacak ve
insanların yaĢadığı bölgeleri sahiplenmesini sağlayacaktır. Ġnsanların hizmetlerin bulunduğu
yerlere yoğunlaĢmasına zemin oluĢturmak yerine hizmetleri insanların ayağına götürmek
göçlerin azalmasını sağlayacak ve kalkınmayı güçlendirecektir.
Göç hareketleri daha çok bölgesel imkanların yetersizliğinden kaynaklanmaktadır. Daha
verimli eğitim ve sağlık hizmetine eriĢim beklentisi, güvenlik, iĢ ve istihdam olanaklarının
yetersizliği gibi göç etmeye sebep olan etmenlerin bölgesel düzeyde iyileĢtirilmesinin ve bu
sorunların çözümü için uygulanabilir kalıcı politikalar üretilmesinin insanların kolay yer
değiĢtirmesini önleyeceği ve ülkenin dengeli kalkınmasını sağlayacağı düĢünülmektedir.
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RELATIONSHIP BETWEEN MIGRATION AND DEVELOPMENT
ABSTRACT
Migrations are the translocations that has been experienced dynamically throughout
history, adversely affecting the socioeconomic development of societies. In this study, it is
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emphasized that the necessity of decreasing migrations in order to eliminate its negative effects
on social progress and socioeconomic development, and the importance of strengthening
regional development in order for the country to develop levelly. Purpose of this study is to
explain the effects of migration on socioeconomic development and social progress and to
explain the interaction between these three concepts. Theoretical data, field studies and
observations were used as methods. The study is based on migrations within Turkey and their
effects on development and progress of the country. The fact that people have to migrate due to
various reasons and to become dense on certain regions prevents the country's capabilities and
opportunities to be used sufficiently and creates regional differences. Emigration prevents the
use of human capital for development of the country through labor migration and brain drain.
The continuous mobility of the permanent settlement and massive migration circulation slow the
socioeconomic development and social progress of the country. In order for the country to
develop healthily, it is necessary to prevent or reduce internal and external migration. The
balanced distribution of services and investments across the country will slow down movement
of migration and enable people to embrace areas where they live. Instead of providing the basis
for people to become dense on the places where the services are located, bringing services to
people‟s doorstep will reduce the migration and strengthen development.
Movements of migration are mostly due to the lack of regional opportunities.
Improvement of the factors causing migration, such as the expectation of efficient access to
education and health services, security and employment opportunities at the regional level, and
the creation of viable permanent policies for the solution of these problems are expected to
prevent immigration of people and ensure a balanced development of the country.
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1. GĠRĠġ
Göçler insanlık tarihi ile baĢlayan, kültürlerin aktarımında ve taĢınmasında
önemli roller üstlenen, yeni toplumlar üreten, yerleĢik düzenleri zorlayan ve devletlerin
sosyoekonomik kalkınmasını etkileyen toplumsal hareketliliklerdir. Göçler beraberinde
birçok bileĢeni taĢıyan, sosyal kalkınma, sağlıklı geliĢme ve ekonomik büyüme ile
doğrudan iliĢkisi bulunan ve insan sorunlarının sebep ve sonuçları üzerinde iz bırakan
sosyal bir olgudur.
Göç, coğrafi mekân değiĢtirme süreciyle birlikte ekonomik, kültürel, sosyal ve
siyasi yönleriyle toplum yapısını değiĢtiren nüfus hareketidir (Özer 2004:11). Bireyler
çeĢitli sebeplerle ve birçok riski göz önüne alarak bu hareketliliği kabullenir ve yaĢarlar.
Bu hareketlilikler bireyler ve toplumlar için bazı riskler taĢırken birtakım avantajlar da
sağlamaktadır. Çünkü göçler sadece yer değiĢtirme hareketi değil, aynı zamanda
toplumsal, ekonomik ve kültürel değiĢimleri de içinde barındıran sosyal bir olgudur. Göç
sırasında karĢılaĢılan riskler; sağlıksız barınma, Ģiddete maruz kalma, zorlayıcı yaĢam
koĢullarıyla mücadele etme, kötü beslenme ve gelecekle ilgili belirsizlik; göç sonrası
riskler ise ailenin uyumu ile ilgili güçlükler, yeni bir dilde eğitim, psikososyal sorunlarla
mücadele ve kültürel uyum olarak sıralanabilir (DemirbaĢ ve Bekaroğlu 2014:14).
Bahsedilen sosyal riskler göç öncesinde, göç sırasında ve göç sonrasında
yaĢanabilecek dinamik süreci özetlemektedir. Bu süreçteki olumsuz geliĢmeler
toplumların geliĢmesi ve kalkınması önünde birer engel olarak yorumlanabilmektedir.
Kalkınma; ülkenin ekonomik, toplumsal, siyasal yapılarının değiĢerek insan
yaĢamının maddi ve manevi alanda iyileĢmesi ve toplumun refahının artmasıdır
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(Gülçubuk 1997). Kalkınma anlayıĢı, 1990‟lı yıllarda hızlanarak ekonomik büyüme
merkezli çevresini aĢmıĢ; insan-merkezli, çevre-merkezli ve insan-doğa veya insançevre iliĢkilerini bozmayan dengeli ve uyumlu bir kalkınma hedefine odaklanmaya
baĢlamıĢtır (Sadioğlu ve Öktem 2011:48). Kalkınma anlayıĢında böyle bir yönelimde
bulunulmasında kalkınmanın toplum refahına yansıtılması ihtiyacı etkili olmuĢtur. Ġnsan
yaĢamını iyileĢtirmeyi ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanacağı Ģekilde kalkınmanın
planlanması toplumsal refah açısından önemlidir.
Tarihi süreçte göçün ekonomik kalkınma üzerindeki etkisi iyimser ve kötümser
olmak üzere iki yönlü yaklaĢımla ele alınırken günümüzde bu iki unsur arasında
çoğunlukla olumlu iliĢki olduğu tartıĢması öne çıkmaktadır. Bu yaklaĢımların oluĢum ve
geliĢimlerinde ekonomik ve politik konjonktür ile kalkınma ve göç teorileri etkili
olmaktadır (AktaĢ 2014:37). Nitelikli insan gücünün kazandığı ivme dikkate alındığında
göç-kalkınma iliĢkisinin iyimser ve kötümser yaklaĢımlarla değerlendirilmesinin önemi
ve gerekliliği ortaya çıkmaktadır. BaĢlıca göç teorileri; dengeli büyüme teorisi, merkezçevre teorisi, yapısalcı teori ve sosyal sistemler teorisi olarak açıklanmaktadır. Bunların
yanında farklı teoriler de mevcuttur.
Göç kuramları incelendiğinde göçün az geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkelerden
geliĢmiĢ ülkelere doğru gerçekleĢtiği üzerinde yoğunlaĢılmaktadır (Çağlayan 2006).
Göç ve kalkınma iliĢkisini konu edinen birçok araĢtırmada göçün kalkınmaya pozitif
yönde etki ettiğine iĢaret edilmektedir. Bu çalıĢmalar iĢçi dövizleri, diaspora, beyin göçü
ya da beyin dolaĢımı, bilgi ve teknoloji transferi, döngüsel göç gibi konuları ön plana
çıkarmaktadır (AktaĢ, 2014:38). Bazı çalıĢmalarda daimi göç yerine döngüsel göçün
kalkınma açısından önemine vurgu yapılmaktadır. Göç veren yerle göç alan yer
arasında kısa süreli cereyan eden döngüsel göç özellikle göç veren yer açısından
ekonomik kalkınmaya olumlu katkılar sağlamaktadır. Göçün kalıcı olması göç veren yer
açısından olumsuz bir etki yaparak bölgenin geri kalasına sebep olmaktadır. Döngüsel
göç iki bölgenin etkileĢimi, ülkeler arası iĢgücü arz talep iliĢkilerinde dengenin
sağlanması ve iĢgücü dönüĢümü açısından bölgesel kalkınmaya olumlu sağlayacaktır.
Ġhtiyacın karĢılanması için kalıcı göçler yerine döngüsel göçler önerilebilir.
Yapılan bu çalıĢmalarda göçün meydana getirdiği yıkımlar, yaĢanan sosyal
sorunlar, terk edilen bölgeye ve yeni yerleĢilen bölgelere göç edenlere, göçmenlerle
karĢılaĢan yerleĢik insanlara ve kurumlara ne gibi olumsuz etkileri olduğu ve bu
etkilerin kalkınmaya nasıl tesir ettiği üzerinde yeterince durulmamaktadır. Göçe neden
olan itici ve çekici faktörler düĢünüldüğünde insanların bulundukları yerde ekonomik,
sosyal, eğitim, sağlık, kültürel gibi fırsatlardan yeterince yararlanamadıkları ve bu
nedenle kendilerini daha iyi yaĢam sürebilecekleri, imkân ve fırsatlardan
yararlanabilecekleri, kendilerini gerçekleĢtirme ortamı bulabilecekleri merkezlere
hareket etmeyi tercih etmektedirler. Bu nedenler göz önünde bulundurulduğunda göçün
toplumsal geliĢmeyi olumsuz etkileyen bir sorun olduğu görülmektedir.
Ġç ve dıĢ göçler bir hareketlilikten daha fazlasına iĢaret eden bir olgudur. Göç ve
kalkınma iliĢkisini konu edinen araĢtırmalarda özellikle dıĢ göçün ülkeye döviz getirisi
olması ve ulus ötesi giriĢimcilik gibi sebeplerle kalkınmaya katkıda bulunduğunu
savunulmaktadır (DiĢbudak 2014). Göç, hareket edilen yere bir yük olma, terk edilen
yerin ise beĢeri sermaye kaybına sebebiyet vermektedir. Adam Smith „Ulusların
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Zenginliği‟ adlı eserinde eğitimli, teknik donanımlı, yetenekli bireyleri sabit sermaye
kapsamında yorumlayarak ulusların zenginliğinin insan emeğine bağlı olduğunu ve bu
bireylerin toplumun servetini oluĢturduğuna değinmektedir (Smith 2006). Bu bilgiden
hareketle ülkede yetiĢmiĢ, teknik donanıma, bilgiye ve tecrübeye sahip, ülkenin
kalkınması için oldukça değerli olan beĢeri sermayenin göçü uzun vadede ülke
kalkınması için bir kayıp anlamına gelmektedir.
Göçler tarih boyunca dinamik olarak yaĢanan, toplumları farklı seviyelerde
etkileyen ve ülkelerin sosyoekonomik geliĢimi ve dolayısıyla kalkınması üzerinde
olumlu ve olumsuz izler bırakan yer değiĢimleridir. Göç literatüründeki çalıĢmalara
bakıldığında genel olarak göçün bölgelerin ve ülkelerin sosyoekonomik geliĢimlerindeki
olumlu etkileri üzerinde durulmaktadır. Bu çalıĢmalarda göçle terk edilen yerde
meydana gelen eksiklikler, göçle yerleĢilen bölgelerde meydana gelen zorunlu
ihtiyaçlar ve göçün yarattığı diğer olumsuzlukların toplumsal geliĢmedeki
yansımalarının toplumsal kalkınma önünde engel teĢkil ettiği hususuna yeterince
değinilmemektedir.
Makalede iç ve dıĢ göç hareketlerinin azaltılamaması veya engellenememesinin
özellikle bölgeler arası dengeli kalkınma ve geliĢmeyi olumsuz etkilediği
problematiğinden hareket edilmiĢtir. ÇalıĢma kapsamında göçlerin, sosyoekonomik
geliĢme ve toplumsal kalkınma üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri tartıĢılmıĢtır.
ÇalıĢmanın amacı; göçlerin sosyoekonomik geliĢme ve kalkınma üzerindeki etkilerini
ortaya koymak, bu üç kavram arasındaki etkileĢimi açıklamak ve kalkınmaya olumsuz
yansımaları olan göçün önlenmesinde alınabilecek sosyoekonomik, kültürel ve politik
önlemleri belirlemektir. ÇalıĢmada göçlerin kalkınma üzerinde olumlu izler bıraktığı
görüĢünü savunan düĢünce akımı eleĢtirilerek olumsuz yansımalar üzerinde
durulmaktadır. Bu açıdan çalıĢmanın literatüre önemli katkı sağlayacağı
düĢünülmektedir. Ayrıca ülkenin hızlı geliĢebilmesi için bölgeler arası geliĢmiĢlik
farklarının azaltılması ve dengeli kalkınmanın önemine de vurgu yapılmaktadır.
2. GÖÇ ve NEDENLERĠ
Göç kiĢilerin ekonomik, sosyal, siyasi ve doğal nedenlerle (Adıgüzel 2016:3)
gelecek yaĢantılarının ya bir bölümünü ya da tamamını geçirmek üzere bir yerleĢim
biriminden diğerine yerleĢmek amacıyla yapmıĢ oldukları coğrafi nitelikli yer değiĢtirme
olayıdır (Demir 1997:85). KüreselleĢmenin de etkisiyle göç hareketleri karmaĢık bir
yapıya bürünmekte ve derinlemesine bir Ģekilde ele alınarak tartıĢılmaktadır. Bulunulan
bölgelerdeki yaĢam Ģartlarının çeĢitli sebeplerle zorlaĢması, insanları yeni yerleĢim
yerleri aramaya itebilmektedir. Bu hareketlilikler birtakım gerekçelerle ülke içinde
olabileceği gibi uluslararası düzeyde de oluĢabilmekte ve birçok soruna zemin
hazırlamaktadır.
Ġç göçe sebep olan faktörler Ģöyledir (ÇatalbaĢ ve Yarar 2015): Ekonomik
nedenler, doğal afetler, terör ve güvenlik sorunları, kırsal kesimdeki yüksek doğurganlık
ve hızlı nüfus artıĢı, tarımsal toprak yetersizliği, kentlerin sosyal ve kültürel yönlerden
çekiciliği, eğitim.
Türkiye‟de göçün öne çıkan nedenleri arasında hızlı nüfus artıĢı, ekonomik
sorunlar, sanayileĢme, tarımın makineleĢmesi, toprak mülkiyetindeki değiĢiklikler,
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eğitim ve sağlık hizmetlerinin yetersizliği, doğal afetler, terör ve güvenlik sorunları,
geleneksel toplum baskısından kurtulma isteği, kentlerin çekiciliği, eğitim ve kan davası
gibi toplumsal nedenler ile artan iletiĢim ve ulaĢım olanakları sayılabilir (Kahraman vd.
2002; ÇatalbaĢ ve Yarar 2015). Kırsal alanlardan bireylerin göçe itilmesinin diğer
nedenleri arasında, toprak yetersizliği ve nüfus yoğunluğunun artması sonucunda
toprakların mirasla paylaĢılması ile eldeki toprağın bir geçim sağlamaya yeterli
olmaması, entansif tarıma geçiĢ ve son olarak da kırsal alanlarda yaĢam kalitesinin
düĢük olması (eğitim, kültür, eğlence gibi olanakların yetersizliği), güvenlik, iĢ ve
istihdam imkânı ve kentin çekiciliği vurgulanabilir (Kırdar ve Saraçoğlu 2012:5). Göç,
birey ve ailelerin çoğu zaman hayatlarını daha iyi sürdürebilecekleri yerlere hareket
etmesidir. Daha iyi bir yaĢamdan kastedilen birey ve ailelerin eğitim, sağlık, barınma,
istihdam, kültürel, geliĢmiĢ ulaĢım ve iletiĢim imkanları gibi daha iyi düzeyde yaĢam
koĢullarının olmasıdır.
Göç, ekonomik imkânlarla nüfus arasında denge sağlayan, aynı zamanda da
insanların kabiliyet ve uzmanlıklarından en etkin biçimde faydalanmayı olanaklı kılan,
kiĢilerin sosyal, kültürel, psikolojik arzularının tatminine imkan veren olumlu bir
mekanizmadır. Aynı zamanda sağladığı yararlardan çok problemli bir bünye kazanması
durumunda mekanizmanın olumsuz bir iĢleyiĢe yöneleceği de unutulmamalıdır
(Yıldırım 2004:34). AĢağıda göç nedenleri ayrıĢtırılarak kısaca ele alınmaktadır.
2.1.

Ekonomik Nedenler

Göç nedenlerine bakıldığında ekonomik gerekçelerin baĢı çektiğini söylemek
mümkündür. YaĢanılan bölgede istihdam sahasının yetersiz olması, göç edilen
bölgelerin sanayileĢmeden ya da farklı geliĢmiĢlik göstergelerinden kaynaklanan geniĢ
istihdam sahasına sahip olması ekonomik temelli göçü açıklamaktadır.
Göç hareketlerinde bölgeler arasındaki gelir dağılımı farklılığı da etkili
olabilmektedir. Bunu sanayileĢme üzerinden açıklayacak olursak ülkenin sadece belirli
illerinde sanayi kuruluĢlarının yoğunlaĢmasını örnek gösterebiliriz. Es ve AteĢ
(2004:219) kentleĢme olgusunu tarım sektöründen devamlı büyüyen ve geliĢen sanayi
sektörünün gereksinim duyduğu iĢgücü hareketliliği olarak ele almıĢlardır. Bu göç
hareketliliğinin baĢlarda sanayi kentlerinin iĢgücü ihtiyacını karĢılayacağı düĢünülse de
iĢgücüne doyum sonrası durdurulamayan göç olgusunun iĢsizlik sorununu ve ona bağlı
geliĢen sorunları beraberinde getireceği hesaplanamamıĢtır.
Göç kararı almadan önce birey ve ailelerin bulundukları yerlerde iĢ olanaklarının
sınırlılığı, düĢük düzeyde gelir karĢılığında çalıĢmak zorunda olmaları ve bu sorunlara
bağlı olarak geçimlerini sağlayamamaları, birikim yapamamaları ve bulundukları
bölgedeki imkansızlıklar onların yaĢam kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir.
Aydıner Boylu ve Paçacıoğlu (2016) yaptıkları bir çalıĢmada yaĢam kalitesini cinsiyet,
medeni durum, yaĢ, eğitim, gelir, sağlık, bireyin sosyal çevresiyle olan iliĢkisi, yaĢanılan
konutun özellikleri, iĢ yaĢamı ve boĢ zaman faaliyetlerinin belirlediğine değinmiĢlerdir.
Bu çalıĢmada birey ve ailelerin yaĢam kalitesini ağırlıklı olarak gelir ve gelire bağlı elde
edilebilecek hizmetlerden istifade edebilmenin belirlediği anlaĢılmaktadır.
Gelir düzeyinin bireyin refahında belirleyici bir unsur olması çalıĢmanın, çalıĢma
koĢullarının ve istihdam imkânların önemini göstermektedir. Buradan hareketle bu
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insanların daha iyi yaĢam seviyesine kavuĢabilecekleri, daha iyi çalıĢma ve gelire sahip
olabileceği, birikim yapabilecekleri, hizmetlerden ve fırsatlardan daha iyi
yararlanabilecekleri, yaĢamsal imkânların, sosyal hizmet ve sosyal refah hizmetlerinin
yaygın ve istihdam olanaklarının geniĢ olduğu bölgelerde yaĢama isteği kendilerini göç
kararı almaya itmektedir. Böylece insanlar yaĢadıkları bölgelerde istihdam imkânı
bulamamak, iĢsizlik, iĢ aramak, yetersiz gelire sahip olmak, birikim yapmak ve daha iyi
yaĢam seviyesine ulaĢmak gibi ekonomik nedenlerle göç etmektedirler.
2.2.

Bireysel Nedenler

Bireysel göç sebeplerinin baĢında eğitim alma, sağlık hizmetlerinden
faydalanma, tayin ya da diğer iĢ yeri değiĢikliği, emeklilik için daha kaliteli bir yaĢam
sürme, evlilik, boĢanma, aile yanına yerleĢme, eğitim ve diğer hizmetlerden
yararlanabilme gibi ihtiyaçlar gelmektedir. Bireysel nedenlerle yapılan göç aslında
bireyin ailesini de içeren mikro düzey gerekçeleri barındırmaktadır. Göç nedenlerini
birbirinden bağımsız olarak açıklamak mümkün değildir. Bireysel nedenler ekonomiyi,
ekonomik nedenler de bireysel nedenleri etkilemektedir.
Bireysel nedenlerde evlilik bağı kuran çiftlerin yerleĢim hareketlilikleri de bir göç
sebebi olarak değerlendirilmektedir. Türkiye‟de 1995-2000 yılları arasında iller arası
toplam göçün %7,4‟ü evlilik sebebiyle gerçekleĢtirilmiĢtir (Özgür ve Aydın 2011:29).
Özellikle köy hayatının iticiliği ve Ģehirlerin cazibesi bireylerin Ģehirlere göç etmesi için
bir gerekçe olarak görülerek bunu baĢarmanın yolu olarak evlilik fırsatı
değerlendirilmektedir.
2.3.

Güvenlik Nedenler

Göç teorilerine bakıldığında hemen hemen her göçün temelinde ekonomik
nedenler yatarken sadece Petersen‟in beĢ göç tipindeki zoraki göçlerde Nazilerin
Yahudilere karĢı anti semitik uygulamalarının bu insanları göç etmek zorunda
bırakması ekonomik gerekçe dıĢında bir güvenlik ihtiyacı olarak karĢımıza çıkmaktadır
(Çağlayan 2006:76). Güvenliği tehdit edici mübadele, terör, soykırım, savaĢ gibi
olayların insanları göçe sürüklediği bir gerçektir. Bunun tarihte birçok örneği vardır.
Bunlardan biri de Versay AntlaĢması‟yla Belçika‟nın yönetimine geçen Ruanda‟da
yaĢanan soykırımdır. 1926 yılında Belçika‟nın etnik kimlik tanıtım uygulamasını
baĢlatmasıyla, Ruanda‟daki Tutsiler ve Hutular arasında bir ayrım oluĢmuĢtur.
AnlaĢmazlıkların süregeldiği Ruanda‟da, Hutulara göre azınlık grup olan Tutsilerin söz
sahibi olmasıyla, 1994 yılında etnik kimlik tanıtım listeleri Hutulara yönelik soykırım
listesi olarak kullanılmıĢ ve 100 günde 800 bin insan katledilmiĢtir. Bu soykırım
süresince birçok Hutu hayatını kurtarabilmek amacıyla Tanzanya, Burundi ve Zaire‟ye
göç etmek zorunda kalmıĢtır (Çakmak 2011:513). Aynı durum günümüzde Suriye‟de
yaĢanmaktadır. 2011 yılının Mart‟ında çıkan iç savaĢtan kaçarak can güvenliklerini
sağlamak amacıyla 5,681,901 Suriyeli baĢta Türkiye olmak üzere, Lübnan, Ürdün, Irak,
Mısır ve diğer Kuzey Afrika ülkelerine göç etmiĢlerdir (https://data2.unhcr.org). 2019 yılı
ġubat verilerine göre ülkemizde toplam 3,644,342 Suriyeli geçici koruma altına
alınmıĢtır (http://www.goc.gov.tr).
Güvenlik sorunu sadece kitlesel göçlere değil ülke içindeki bölgeler arası göçe
de neden olabilmektedir. Ülkemizde Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde 1980‟li
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yıllarda baĢ gösteren terör ve Ģiddet olayları nedeniyle can ve mal güvenliğine yönelik
kaygılar artmıĢtır. Bu süreçte bazı yerleĢim yerleri güvenliği sağlayabilmek üzere
boĢaltılmıĢtır. Bölgedeki terör olayları ve bunun yarattığı baskı sebebiyle birçok insan
yaĢadığı yeri terk etmek zorunda kalmıĢtır (GüneĢ 2003:280). Ġnsanların temel
ihtiyaçlarından olan güvenli ortamda yaĢama ihtiyacı savaĢ, terör, soykırım ve
mübadele gibi yıpratıcı nedenlerden dolayı insanları yer değiĢtirmeye zorlamaktadır. Bu
gibi sebeplerle göçe sürüklenen birey ve aileler farklı sosyal, ekonomik ve kültürel
sorunlarla mücadele etmek zorunda kalmaktadırlar.
2.4.

Ailevi Nedenler

Toplumların ayakta kalması, devamlılığı ve sağlam bir yapıya sahip olması
ailenin korunması ve bütünlüğü ile yakından iliĢkilidir. Göç hareketleri ailelerin
bölünmesine ve birleĢmesine olumlu ve olumsuz kakılar sağlamaktadır. Farklı
sebeplerle göç yoluyla aileden ayrılan bireyler ailenin bölünmesine veya
parçalanmasına sebep olurken, bir Ģekilde bölünen ailelerin birleĢmesi için yine bir göç
sirkülasyonu gerekli olmaktadır. Önce aileleri bölüp sonra birleĢtirmek bazı sorunları
beraberinde getirerek aile huzuru ve bekası için risk oluĢturabilmektedir.
Ebeveynler baĢka bölgelerde yaĢıyorsa çocuklar ailenin yanına gitmek için göç
etmek zorunda kalmakta veya bunu kendileri için gerekli görmektedirler. Farklı
bölgelerden bireylerin bir araya gelerek gerçekleĢtirdikleri evlilikler aile birleĢimini
sağlamak üzere köyden kente, kentten kente göçmeyi veya uluslararası göçleri gerekli
kılmaktadır. Bu hareketlilikte toplumda yerleĢmiĢ değer ve inançların etkisiyle öncelikle
evlenen eĢlerden kadının erkeğin yanına taĢınması söz konusu olmakta ve daha çok
kadınlar yer değiĢtirmektedir. Kadınlar göç esnasında süreci yönetme ve yeni kurguyu
oluĢturmada erkin rol oynamaktadırlar. ÇalıĢan eĢlerin zorunlu tayinleri, iĢ
değiĢtirmeleri veya baĢka yerde iĢ kurmaları gereği oluĢan ailevi (ebeveyn çocuk veya
eĢler) bölünmelerin önlenmesi veya bölünen ailelerin birleĢmesi için hareketlilikler
yaĢanmaktadır. Ġnsanların bulundukları bölgeden göç etmeyecek Ģekilde iĢ
kurabilmeleri veya bir yerde kalıcı olmaları her zaman mümkün olmamakta, yatırım
amaçlı, iĢi geliĢtirme veya para kazanma amaçlı yer değiĢimleri gerekli olabilmektedir.
Bu durumlarda aile bütünlüğünün bozulmaması için göç zorunlu hale gelebilmektedir.
Yatırım ve ekonomik gerekçelerle oluĢan göç hareketleri kalkınmayı da olumlu
etkilemektedir.
Ebeveynlerin göç etmeleri çocukların zorunlu göç etmesinin gerekçesi
olabilmektedir. Bu hareketlilik bireylerin ailesine bağlı olarak göç etmesini
doğurmaktadır. Ailenin bireylerinin göç süreci ve sonrası oluĢan yeni yaĢantının
getirilerinden olumsuz etkilenmesi ve yıpranması, toplumun temelini oluĢturan aile
kurumunun korunmasına yönelik uygulama ve hizmetleri gerekli kılmaktadır (Genç ve
Kara 2016:36).
3. GÖÇ NEDENĠYLE ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR
SanayileĢmenin yoğunlaĢmaya baĢladığı 1950‟li yıllardan günümüze kadar
geliĢen hızlı kentleĢme süreci beraberinde sosyal, ekonomik ve kültürel boyutları olan
birçok sorunu getirmiĢtir. Bu sorunların baĢında kente yeni yerleĢen birey ve ailelerin
kent yaĢamına uyum sağlayamamaları ve buna bağlı olarak toplumla
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bütünleĢememeleri gelmektedir. Göçle terk edilen yer ile yeni yerleĢilen yer arasındaki
sosyal, ekonomik ve kültürel farklılıklar, kent insanı ile kente göçle yerleĢen insanların
yaĢam biçimlerindeki ayrılıklara yansımaktadır. Bu ayrılıklar içsel olduğu kadar
görünürde de sorunlar meydana getirmektedir. Kontrolsüz göç nedeniyle çarpık
yapılaĢmalar, alt yapı sorunları ve buna bağlı geliĢen sağlıksız yaĢam koĢulları da
göçün yarattığı sorunlar ve kalkınmayı etkileyen olumsuzluklardandır. Bu baĢlık altında
göçün neden olduğu sorunlar sosyal ve ekonomik temelli ele alınmaktadır.
3.1.

Hızlı ve Çarpık KentleĢme

KentleĢme, sanayileĢmeye bağlı kentlerde artıĢ gösteren üretim merkezlerine
paralel olarak ortaya çıkan istihdam fırsatlarıyla daha da yaygınlaĢan bir olgudur.
Birçok çalıĢmada, istihdam fırsatlarının kırsal alanda yaĢayan nüfusu çekerek göçün
yaĢanmasında daha fazla etkili olduğuna değinilmektedir (Koçak ve Terzi 2012:175;
Çetin 2012:293). Kırsal bölgelerden yeterli birikimi olmadan ve gerekli fizibilite
yapmadan gelen birey ve ailelerin barınması kentteki baĢlıca sorunlarından biridir.
Artan nüfus doğal olarak kentteki konut fiyatlarının artmasına sebep olduğundan
ekonomik yetersizlikten dolayı bu konutların kullanılamaması veya kentteki konut
sayısının yeni gelenleri karĢılayabilecek düzeyin altında olması, göçmenleri ya da yeni
kentlileri hızlı çözüm arayıĢına itmektedir. Bu amaçla kendilerinden önce göç edenlerin
izlediği yolu takip ederek çoğunlukla kentin çeperinde kalan kamu arazisi üzerinde
meĢru olmayan yollarla inĢa edilen derme çatma yapılara, literatürdeki karĢılığıyla
gecekondulara olan yönelim artmıĢtır (Öztürk ve Altuntepe 2008:1600). Kentin altyapı,
fiziki düzen ve kültürel dokusunu bozan gecekondulaĢma çarpık kentleĢme sorununu
doğurmuĢtur.
Temelde konut sorununun sebebiyet verdiği çarpık kentleĢme; altyapı sorunları,
gürültü kirliliği, çevre kirliliği, doğal yaĢamın tahribatı, sağlıksız yaĢam ortamlarını akla
getirmektedir. Kent merkezinden uzakta konumlandırılan kaçak inĢa edilen sağlıksız
yapıların, kanalizasyon ve temiz içme suyuna ulaĢamaması gecekondu bölgelerinin
temel altyapı sorunlarındandır (Özer 2004:67). KentleĢmenin hızla yaĢandığı yerlerde
meydana gelen bu sorunlar insan sağlığını olumsuz etkilemektedir. Bu kapsamda
özellikle kanalizasyon ve temiz su alt yapısının olmadığı çarpık yerleĢim alanlarında
yaĢayan insanların hijyen koĢullarına sahip olamamasını ve her türlü hastalık riskine
açık olmasını örnek vermek mümkündür. Bununla birlikte ilgili bölgenin insanlarının
teknik alt yapıdan yoksun olan yerel hizmetlerden yeterince faydalanamaması, sosyal
donatılardan uzak kalması ve merkezi alanlara ulaĢım imkanlarının yetersiz kalması da
muhtemel sorunlar arasında gösterilebilir.
Hızlı ve çarpık kentleĢme ortamında birey ve aileler altyapı, sağlık, eğitim,
istihdam, toplu ulaĢım, sosyal donatı, kültürel faaliyetler gibi birçok refah hizmetlerinden
yeterince yararlanamamakta dolayısıyla toplumsal yaĢama katılımda güçlük
yaĢamaktadırlar. Bu sorunlar beraberinde göçmenlerin kente sosyal ve ekonomik
açıdan uyumlarını yani kentlileĢmelerini geciktirmektedir.
3.2.

KentleĢme, KentlileĢme ve Toplumsal DeğiĢim

Türkiye‟de 1950‟li yıllarda sanayileĢmenin ivme kazanmasıyla birlikte kırsal
alanlardan kentlere olan göçler artmıĢ ve bu hareketlilik kentleĢmeyi beraberinde
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getirmiĢtir. KentleĢme dar anlamıyla “kent sayısının ve kentlerde yaĢayan nüfusun
artmasını” ifade eder (Yılmaz 2002:252). KeleĢ (1995) kentleĢmeyi, sanayileĢmeye ve
ekonomik geliĢmeye bağlı geliĢen kentlerin sayılarının artmasıyla birlikte artan iĢ
bölümü, örgütleĢme ve insan iliĢkilerinde kente dair farklılıklar meydana getiren bir
nüfus artıĢ süreci olarak tanımlamıĢtır (s. 1). Dar anlamda yapılan kentleĢme
kavramlarına göre bu tanım, kavramın içerisinde daha karmaĢık süreçlerin barındığını
göstermektedir. Öyle ki kentleĢme sanayileĢmenin sebep olduğu kent sayısının
artmasının yanında insanı ve davranıĢlarını değiĢtiren bir muhtevaya da sahiptir.
KentlileĢme, kente yerleĢen göçmenlerin kentteki farklı yaĢam koĢullarının
hakim olduğu ortama uyumlarını anlatan bir kavramdır. Kavram göçmenlerin kent
yaĢamındaki sosyal ve ekonomik koĢullara uyumunu anlatmaktadır. Sosyal anlamda
kentlileĢme bireyin kent yaĢamına yönelik davranıĢ Ģekillerini edinmesi, kentin sosyal
değerlerini benimsemesi iken; ekonomik anlamda kentlileĢme göçle kente yerleĢen
bireyin kent alanındaki istihdama katılımını ifade etmektedir (Kartal 1983:92). Bu
açıklama kente yerleĢen bireyin kent yaĢamının gerektirdiği değerlere uyum
sağlamakla birlikte ekonomik anlamda geçim sağlama ve yatırım yapma aracı olarak
kente özgü iĢlerde çalıĢmayı anlatmaktadır. Göç öncesindeki kırsal yaĢamın sosyal ve
ekonomik faaliyetleri kent yaĢamında kendine özgü farklılıklar gösterdiği açıktır. Bu
nedenle kentlileĢmenin kente özgü sosyal ve ekonomik davranıĢları benimsemeyi
gerektiren bir uyum sürecine iĢaret ettiği anlaĢılmaktadır.
Günümüz modern toplumlarının durağan bir yapıda olmaması, sosyal, kültürel,
siyasal, ekonomik, çevresel değiĢimlerin sürekli bir Ģekilde yaĢanması toplumsal
değiĢimi anlatmaktadır. Toplumsal değiĢim, toplumu oluĢturan bireylerin yaĢamlarını
sürdürebilmeleri için süreğen hayat Ģartları içinde aralarındaki iliĢkilerin Ģekillenmesine
bağlıdır. Toplumsal değiĢim kavramını ilk kullananlardan olan Ogburn kavramı “sosyal
dinamik ve bundan türetilen ilerleme, geliĢme kavramlarının” karĢılığı olarak
kullanmıĢtır (Dinçer 2003:104).
KentlileĢmeyi etkileyen ana unsurlardan biri olan göç hareketleri, kente ait bir
kültürün oluĢmasını geciktirmektedir. Çakır‟a (2011) göre “göç, iki mekân arasındaki
yer değiĢtirme, sosyal hareketlilik ve toplumsal değiĢme sürecidir” (s. 129). Bu anlamda
göçün neden olduğu sosyal dinamizmde, göçmenlerin yeni yerleĢim alanlarında sosyal,
ekonomik, kültürel, çevresel, siyasal ve benzeri birçok alanda yeniliklerle karĢılaĢmaları
kuvvetle muhtemeldir. Bu anlamda yeni kentlilerin kent yaĢamına entegre olabilmeleri
ve kentlileĢebilmeleri ancak buradaki değiĢim Ģartlarına uyum sağlamalarıyla
mümkündür. Ancak kentlileĢmenin sadece toplumsal değiĢime uyumla ifade
edilebilecek kadar kolay olmadığını da bilmek gerekir.
Göç sırasında, Ģiddete ve sert yaĢam koĢullarına maruz kalma, kötü beslenme
ve gelecekle ilgili belirsizlik yaĢama gibi risklerle karĢı karĢıya kalmak mümkündür. Göç
sonrası riskler ise ailenin uyumu ile ilgili güçlükler, yeni bir dilde eğitim, psiko-sosyal
sorunlarla mücadele ve kültürel uyum olarak sıralanmaktadır (DemirbaĢ ve Bekaroğlu
2014:14). Stresli yaĢam olayları, göçle gelen önemli sosyal değiĢiklikler ve kiĢinin
sahiplendiği kültürün tehdit altında olması çeĢitli sonuçlara ve ruhsal hastalıklara yol
açabilmektedir. Göç nedeninin kendi istekleri dıĢındaki sebeplerle iliĢkili olmasının, yeni
yerin sosyal ve kültürel farlılığındaki fazlalığın psikososyal sorunları arttırdığı
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bilinmektedir. Göç sonrası dönemde, bireylerin içinde yaĢamaya baĢladığı yeni
toplumdaki kültürel farklar uyum güçlüğü yaĢanmasında, sağlık sorunlarının
görülmesinde belirleyici olabilmektedir (Tuzcu ve Bademli 2014:61).
Toplumsal değiĢim, göçmenlerin kent yaĢamında karĢılaĢacağı barınma,
geçinme, eğitim, sağlık, istihdam, ulaĢım, yoksulluk, dıĢlanma gibi birçok sorunla
mücadele etmesini gerektirecek bir süreçtir. Bu süreci genel olarak
değerlendirdiğimizde yeni kentlilerin, kentlileĢme sürecinde yaĢadıkları birçok sorunun
uyumlarını geciktireceğinin veya engelleyeceğinin de hesaba katılması gerekir.
Toplumsal değiĢime ayak uyduramayanlar sistemin dıĢına itilmekte, diğer bir ifadeyle
sosyal, kültürel ve ekonomik haklardan ve refah hizmetlerinden faydalanamayarak
toplumsal yaĢamdan dıĢlanmaktadırlar.
3.3.

Göçün Sosyoekonomik Etkileri: Yeni Kentli Yoksulluğu

Yoksulluk, zenginliğin karĢıtlığı olarak algılansa da yoksulluğu tanımlamada bu
açıklama yeterli değildir. Temelde maddi koĢullar bağlamında açlık ve yoksulluk sınırı
odağında sürdürülen yaĢam olarak tanımlanabilecek olan yoksulluk, geniĢ anlamda
ortalama ömür, sağlıklı beslenebilme, sağlık hizmetlerinden yararlanabilme, okuma
yazma oranı, kiĢi baĢına düĢen milli gelir düzeyi gibi birçok değiĢkeni de içinde
barındıran yapıya sahiptir (Ak 2016:297). Amartya Sen ise yoksulluğu; “yapabilirlikten
yoksunluk” Ģeklinde tanımlamaktadır. Buna göre Sen, ekonomik büyümenin toplumsal
yaĢamda her bireye aynı düzeyde refah getirmediğine değinerek, yoksulluğun
ekonomik çerçeveyle sınırlı tutulamayacak bir olgu olduğuna değinmiĢtir. Yapabilirlikten
yoksunluk kavramı, bireylerin potansiyel iĢlevleri doğrultusunda insanların neler
yapabileceği konusundaki muktedirliğe odaklanır. Önemli olan insanların ne kadar gelir
elde ettiği ya da tükettiği değil, neleri yapabilme, ne olabilme gücüne sahip olduklarıdır
(Sen 1990:44). Burada Sen‟in vurguladığı olgu bireylerin sahip oldukları imkanları
doğrultusunda potansiyellerini kullanabilme özgürlüklerinin olup olmadığıdır.
Kentteki yoksulluk, göçle gelerek kentin periferisinde derme çatma yapılarda
çarpık kentleĢmeye sebebiyet veren nüfusla özdeĢleĢtirilmiĢtir (Dinçer ve Enlil 2002).
Bu olgu göçle gelen erkek nüfusun iĢçileĢmesine ek olarak, ailenin diğer bireylerini de
çalıĢma yaĢamına sürüklemesine, çocuk iĢçiliğine, eğitimden kopmaya ve yoksulluğun
kısır döngü haline gelmesiyle açıklanabilir. Göçlerle, yüksek oranlı iĢsizlik, artan
yoksullaĢma, gelir dağılımı adaletsizliği ve eğitim masrafları çocuk iĢgücünün
yaygınlaĢması söz konusudur (ġen 2014). Tüm bu sorunlar kentsel yoksulluğu açıklar
nitelikte olup, birey ve ailelerin yapabilirliklerinin, potansiyellerinin kısıtlanmasına neden
olmakta, toplumsal yaĢama katılımları önünde engel teĢkil etmekte ve sosyal dıĢlanma
riskini getirmektedir.
Göç eden birey ve aileler; kent kültürüne ve yeni sosyal çevrelerine alıĢma,
çalıĢma hayatına uyum sürecinin zorlukları, iç göç hareketi sonucu oluĢan yüksek
oranlı iĢsizlik, yeni kentli yoksullaĢma, gelir dağılımının eĢitsizliği, eğitimin maddi
getirilerinin azalması (Öztürk ve Altuntepe 2008) sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlerin
yetersiz kalması gibi sorunlar yaĢamaktadır (Genç ve Kara 2016:35). Kırsalda yaĢayan
aileler için istihdam alanlarının yetersiz olması ve çocukların iĢ bulma riski taĢıması
dolayısıyla Ģehirlere hatta büyük Ģehirlere göç ettikleri görülmektedir. Bu konuda yeterli

488

Doç. Dr. Yusuf GENÇ - Dr. Öğr. Üye Dilara USTABAġI GÜNDÜZ - Dr. Mustafa ÇÖPOĞLU

alt yapının kurulamaması ve plansız göç hareketleri yeni sorunların doğmasına ailelerin
daha da yoksullaĢmasına sebep olabilmektedir.

4. SOSYO-EKONOMĠK KALKINMA
Kalkınma kavramı literatürde birçok farklı Ģekillerde tanımlanmıĢtır. Ġlk tanımlar,
kavramı sadece ekonomik büyüme ve geliĢmeye bağlı açıklarken zamanla bu tanımın
sosyal ve çevresel boyutları da ele alacak Ģekilde geniĢletildiği görülmektedir. Bu yeni
anlayıĢ doğrultusunda 2030 kalkınma gündemi “sadece ekonomik büyümeyi değil,
sosyal adalet ve çevresel sürdürülebilirlik kavramlarını da içeren bütüncül bir yaklaĢımı”
benimsemiĢtir (https://www.undp.org/).
Kalkınma kavramını ekonomik büyüme ile eĢ tutanları eleĢtiren Pezzey (1989)
onları büyümenin çevresel kaliteyi, gelir dağılımını ve diğer sosyal faktörleri görmezden
gelmekle suçlamaktadır (s. 14). Neoklasik iktisatçılar, kalkınmanın hedefini “sosyal
refahta artıĢ” olarak tanımlamaktadır. Sosyal refahı ekonomik çıktı olarak ölçmeye
devam eden neoklasik iktisatçılar, ekonomik çıktıdaki büyümenin, fiziksel olarak
maddiyat ve enerjinin büyümesi anlamına gelmediğini vurgular (Lele 1991:609).
Özmete (2010) kalkınmanın amacının, insanların karar alabilme
mekanizmalarında özgürleĢtirilmesi için daha fazla ekonomik, sosyal, kültürel ve politik
olarak seçeneklerinin arttırılması olduğunu ifade ederken; bunun için haklar,
güçlendirme, adalet, eĢitlik, verimlilik gibi sürdürülebilirliği sağlayacak bütüncül bir bakıĢ
açısı gerektirdiğine değinmiĢtir (s. 80).
Kalkınmanın sürdürülebilir bir nitelik kazanması onun baĢarılı olduğunu
göstermektedir. Bunun için ekonomik kalkınmanın “sürdürülebilir” olması, projelerin
tasarım ve uygulamalarının, bunlardan faydalanması beklenen kiĢilerin ihtiyaçlarına ve
yeteneklerine göre uyarlanmasını gerektirir (Lele 1991:609). BirleĢmiĢ Milletler
tarafından 1983 yılında kurulan Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu raporunda
kalkınmanın, yoksulların büyümeyi sürdürmek için gereken kaynaklardan adil bir pay
almalarını garanti altına almayı ve vatandaĢların karar alma süreçlerine etkin katılımını
sağlayan siyasi sistemlerin demokrasiyle desteklenmesi gerektiği vurgulanmaktadır.
Aynı raporda sürdürülebilir kalkınma, “gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını
karĢılayabilme kabiliyetinden ödün vermeden, bugünün ihtiyaçlarını karĢılayan bir
geliĢme” olarak tanımlanmıĢtır (UN Documents 1987). Bu tanım kalkınmanın ekonomik
ve sosyal boyutlarının yanı sıra çevresel boyutlarının da dikkate alınması gerektiğini
kalkınmanın sürdürülebilirliği ve gelecek nesillere aktarılabilirliği için gerekli olduğunu
göstermektedir.
Kalkınma, üretim ve kiĢi baĢına ulusal gelirin artırılmasıyla birlikte, ekonomik ve
sosyokültürel yapının değiĢtirilmesi ve yenileĢtirilmesidir. Bir baĢka ifade ile kalkınma,
bir ülkede her açıdan geliĢmelerin ve ilerlemelerinin olumlu yönde seyretmesidir.
Kalkınma; ülkenin ekonomik, toplumsal, siyasal yapılarının değiĢerek insan yaĢamının
maddi ve manevi alanda ilerlemesi ve toplumun refahının artmasıdır (Gülçubuk 1997).
TıraĢ‟a (2012) göre kalkınma kavramı anlaĢılması güç bir kavram olup, sanayileĢme,
büyüme ve kimi zaman da topyekûn geliĢme anlamına gelmektedir (s. 58). Ekonomik
büyümenin nicelik ekonomik kalkınmanın ise nitelik anlamda büyümeyle ilgili olması
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(Yıldız ve Topuz 2011:202) kalkınma kavramını tanımlarken sosyal sermayeye olan
getirisinin göz ardı edilmemesi gerektiğini göstermektedir.
Kalkınma kavramı tanımının daha çok ekonomik kalkınma odaklı yapılmasının
önceki açıklamalardan yola çıkarak yetersiz olduğunu söylemek mümkündür. Kalkınma
sosyal, ekonomik ve çevresel boyutlarıyla ele alınması gereken kapsamlı bir yapıya
sahiptir. Makro ölçekte bir ülkenin kalkınması mikro ölçekte kentlerin kalkınması için
yoksulluğun önlenmesi ve sosyo-ekonomik kalkınmanın birlikte gerçekleĢtirilmesini
gerektirmektedir.
Kalkınmanın sosyal yönü, toplumsal geliĢim ve değiĢimleri kapsamaktadır. Bu
bağlamda ele alındığında kentlerin kalkınması; kent insanlarının konut ihtiyacı, suç
oranı, ulaĢım, trafik sorunu, kiĢi baĢına düĢen gelir, sosyal aktiviteler ve kent
sakinlerinin bu aktivitelere katılımına varana kadar çok sayıda ölçütü barındırmaktadır
(Çetin 2012:293). Bu ölçütlerin ekonomik geliĢme ve buna bağlı sosyal refah
göstergeleri olduğunu söylemek mümkündür.
Ekonomik kalkınma; ülkenin maddi varlığı ve gelir düzeyinin artmasını
sağlarken, sosyal kalkınma; eğitimin çağdaĢ teknolojik bilgiyi kapsayan bir düzeye
ulaĢılmasını, çevre koruma bilincinin geliĢtirilmesini, kadın, çocuk ve insan hakları
bilincinin yerleĢtirilmesini, kadınların ekonomiye katılımlarının sağlanması ve sosyoekonomik geliĢmelerde söz sahibi olmalarını hedefler. Bunun yanında ulusal gelir
dağılımının iyileĢtirilmesini, yoksulluğun azaltılmasını, altyapı ve sosyal yatırımların
ülkede dengeli dağıtılmasını, her bölgenin “ekonomik ve sosyal açıdan geri kalmıĢlık”
olgusundan çıkarılmasını gerektirir (Sosyal Kalkınma Raporu 2010). Tüm bu tanım ve
açıklamalardan yola çıkarak sosyal ve ekonomik kalkınmanın, ekonomik büyümenin
toplumsal refaha yansıtılmasını, ekonomik refahın iyileĢtirilmesiyle birlikte gelir dağılımı
adaletsizliğinin giderilmesini, toplumsal eĢitliğin, adaletin ve sosyal refahın toplum her
kesimi için temin edilmesini gerektirdiği söylenebilir.
5. GÖÇ VE KALKINMA ĠLĠġKĠSĠ
Göçle birlikte, bir yerdeki nüfusun aktif kesimi gitmekte, daha az giriĢimci, daha
az dinamik kesimi kalmaktadır ve bu durum göç veren yerlerin geliĢme hızını
yavaĢlatmaktadır. KiĢinin yer değiĢtirmesinin sadece bir üretim faktörü olarak değil aynı
zamanda da bir tüketici olduğu dikkate alınırsa, göç veren yerlerin bir pazar olarak
göreli avantajlarını kaybettiği ve bunun geliĢmeyi bir baĢka yoldan etkilediği
görülmektedir (Öztürk ve Altuntepe 2008:1599). BaĢka bir ifadeyle, gidenler geride
kalanları kaderleriyle baĢ baĢa bırakmaktadırlar. Göç veren yerler var olan kaynaklarını
göçle kaybederken, göç alan yerler bu kaynaklara sahip olmaktadır (Tekeli 2008:180).
Bu açıdan bakıldığında göçün kalkınmaya olan etkisi tartıĢmaya açık bir konudur.
Göçlerin bölgeler arası geliĢmiĢlik farklılıkları dolayısıyla gerçekleĢtiği birçok
çalıĢmada ele alınmaktadır (Karaca 2004; Yamanoğlu 2008). Bu doğrultuda az
geliĢmiĢ bölgelerden geliĢmiĢ bölgelere göçler gerçekleĢmektedir. Neoklasik büyüme
modeline göre az gelirli bölgelerden yüksek gelirli bölgelere yönelen iĢgücü olgusunun,
iç göç alan bölgelerde kiĢi baĢına düĢen gelirin süreç içerisinde azalmasına, göç veren
bölgelerde ise artmasına neden olacaktır. Bu modelde, iĢgücü hareketliliğinin bölgeler
arasındaki farklılıkları zamanla azaltacağı yani iç göç olgusunun bölgelerarası
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yakınsamayı hızlandırdığı savunulmaktadır (Kırdar ve Saraçoğlu 2012). Solow‟un öne
sürdüğü Neoklasik büyüme modelinde iç göç olgusunun bölgelerarası farklılığı
azalttığını savunması, az geliĢmiĢ göç veren bölgelerin bu sayede kalkınacağına iĢaret
etmektedir. Ancak bu makalede olduğu gibi literatürde bunun aksini savunan birçok
çalıĢma bulunmaktadır.
Bölgeler arasındaki gelir düzeyi ve büyüme oranları arasındaki farkın azalıp
azalmadığını ifade eden yakınsama kavramı, iç göç ve kalkınma iliĢkisini açıklamada
önem taĢımaktadır. Bu bağlamda iller ve bölgeler genelinde kiĢi baĢına düĢen gelir
düzeyindeki yakınsama araĢtırmalarından biri Kırdar ve Saraçoğlu‟nun (2008) yaptığı
araĢtırmadır. AraĢtırmada 1975-2000 yılları arasındaki iç göçlerin, yakınsama
denklemine hem doğrudan hem de araçsal değiĢkenler kullanılarak yapılan
tahminlerden sonra dahil edildiğinde, geçiĢin yakınsama üzerinde önemli bir pozitif
etkiye sahip olmadığı belirlenmiĢtir. Buna göre baĢlangıçta, kiĢi baĢına düĢen gelir
bakımından nispeten daha fakir olan iller aynı zamanda nispeten daha zayıf bir
büyüme performansına sahip illerdir (s. 561). Karaca (2004) yakınsama hipotezinden
yola çıkarak yaptığı araĢtırmanın sonucunda, 1975-2000 döneminde 67 il bazında kiĢi
baĢına düĢen gelir farklılıklarında artıĢ olduğu bulgusuna ulaĢmıĢtır (s. 7). Türkiye
bazında yapılan yakınsama çalıĢmalarından bir baĢkası da Gezici ve Hewings‟in
(2004) çalıĢmasıdır. Bu çalıĢmada iç göç oranının doğrudan açıklayıcı değiĢken olarak
kullanıldığı yakınsama analizinde, iç göç olgusunun sonuçlarda herhangi bir etkisinin
olmadığı belirlenmiĢtir. Bu araĢtırmalar iç göç olgusunun kalkınmaya önemli derecede
bir katkısının olmadığını göstermektedir.
Ġç göç olgusunun bölgelerarası kalkınmada itici bir güç olmadığı açıktır.
Bölgelerarası göç hareketlilikleri dengesiz nüfus dağılımı, kentleĢme, sosyal uyum,
hizmetlere eriĢim, istihdama katılım gibi birçok sorunu beraberinde getirmektedir. Ġç göç
hareketliliklerinin neden olduğu bu sorunlar makro düzeyde kontrol altına alınması güç
sorunlara ve kaynakların paylaĢımında güçlüklere neden olabilmektedir. Bu sorunlar
bireylerin daha iyi istihdam koĢullarından yararlanabilmek amacıyla yaptıkları
hareketliliklerden kaynaklanmaktadır. 67 ilin 1980-1990 dönemi göç oranları üzerinde
çalıĢan Yamak ve Yamak (1999) net göç alan illere gelen her 100 kiĢiden 70‟inin
ekonomik gerekçelerle göç ettikleri bulgusuna ulaĢmıĢlardır (s. 27). Yirmi yıl öncesinde
ekonomik gerekçelerin iç göçte etkili olduğu anlaĢılmaktadır. Günümüzde bu
gerekçenin çok da farklılaĢmadığı söylenebilir.
Ġç göçün bölgelerarası gelir eĢitsizliğini azaltmadığı ve kalkınmada kayda değer
düzeyde olumlu etkisinin olmadığı yukarıdaki araĢtırmalarda ele alınmıĢtır. Yapılan
göçlerin temel sebebinin ekonomik ağırlıklı oluĢu bölgelerarası farklılıkların giderilmesi
gerektiğini göstermektedir. Göçlerin azaltılması, durdurulması ve kalıcı olarak tersine
çevrilebilmesi için bölgelerarası gelir dağılımı ve yatırım dengesizliğinin giderilmesi
gerekir. Ancak göçlerin tamamen durdurulmasına gerek yoktur, mümkün de değildir.
Türkiye‟de olduğu gibi iç ve dıĢ göçün kontrolsüz ve çok yoğun olması dengeli
kalkınmayı olumsuz etkilemektedir. Göçler daha çok ekonomik gerekçelerle
hareketlendiğine göre ülkenin her tarafına yatırımların dengeli yapılması, istihdam
alanların yaygın olması ve gelir-gider dengesinin tüm bireyler için eĢit olması göç
hareketlerini azaltacaktır. Bu denli yoğun göçler kalkınmanın hızını da düĢürmektedir.
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Kırsal kalkınma, kırsal alanlardaki yaĢam koĢullarını iyileĢtirilmesi, kırsaldaki
nüfusun kent alanlarındaki ekonomik, sosyal, kültürel ve teknolojik nimetlerden, göç
olgusunu yaĢamalarına gerek olmaksızın, bulundukları yerde faydalanmalarını
sağlayan ekonomik ve sosyal politikaların bütünü olarak tanımlanabilir (Cengiz ve
Çelem 2003:46). Ġnsanların çeĢitli sebeplerle göç etmek zorunda kalması ve belli
bölgelere yoğunlaĢması ülkenin imkân ve fırsatlarının dengeli kullanılmasını
engellemekte ve bölgesel farklılıklar doğurmaktadır. Ġç göçlerin önlenmesi burada
bahsedilen sosyal politikaların hayata geçirilerek kırsal alandaki kalkınmanın
sağlanmasıyla mümkün olabilecektir.
DıĢ göç ve kalkınma iliĢkisine bakıldığında göçmen iĢçilerin ülkeye gönderdikleri
dövizin kalkınmayı olumlu etkileyeceğini göstermektedir. DıĢ göç döngüsel olarak
cereyan ettiğinde iç göçlerden farklı olarak göç edilen ülkenin imkân ve fırsatlarının
kendi ülkesine taĢınması söz konusu olduğundan kalkınmaya olumlu katkı
sağlamaktadır. Ancak kalıcı dıĢ göçler iĢgücü ve beyin göçünün taĢınması olarak
düĢünüldüğünde bazı kıymetleri kaybetme anlamında olumsuz izler de bırakabilir.
Beyin göçü; iyi eğitim görmüĢ, uzmanlık ve yetenek düzeyi oldukça yüksek
iĢgücünün sınırlar arası hareketi olarak tanımlanmaktadır. Beyin göçünün ortaya
çıkmasını teĢvik eden temel faktörün geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkelerdeki ücret
farklılıklarından ziyade geliĢmekte olan ülkelerdeki çalıĢma koĢulları ve kendini
geliĢtirme fırsatlarındaki yoksunluktan kaynaklandığı söylenebilir (AktaĢ 2014:42). DıĢ
göçler iĢgücü göçü ve beyin göçü yoluyla insan kaynaklarının ülkenin kalkınmasına
kullanılmasını zedelemektedir. YerleĢik düzenin sürekli hareketli olması ve göç
sirkülasyonlarının yoğun olması ülkenin sosyo-ekonomik geliĢme ve kalkınmasını
yavaĢlatmaktadır. Ülkenin sağlıklı ve dengeli bir Ģekilde geliĢebilmesi için iç ve dıĢ
göçün kontrol altına alınması, azaltılması veya önlenmesi gerekmektedir.
5.1.Göç Kalkınma ĠliĢkisini Açıklayan YaklaĢımlar
Göç ve kalkınma iliĢkisini iyimser ve kötümser olarak açıklayan iki farklı
yaklaĢım söz konusudur. Göçün kalkınmayı olumlu veya olumsuz etkilediğini savunan
her iki görüĢ de argümanlarını farklı gerekçelerle ortaya koymaktadır. Bu
değerlendirmeler dönemsel Ģartlar göz önünde bulundurularak yapılmıĢtır. Aslında
kalkınmanın temel amacı insanlara daha uzun ve daha sağlıklı yaĢam sürebilecekleri
ortamlar hazırlamaktır. Göçler statü ve rol değiĢikliği, çekirdek aileye dönüĢüm,
modernlikle buluĢma, kayıt dıĢılığın önlenmesi, nitelikli eğitim gibi olumlu yönleri olduğu
gibi, kırsaldan nüfus ve iĢgücünün transferi, tarım üretiminin düĢmesi, toplumsal
dayanıĢmanın zayıflaması, gecekondu kültürünün geliĢmesi, çatıĢma kültürünün
oluĢması ve toprak ve arazilerin boĢalması gibi olumsuz sonuçlar doğurmaktadır.
Ġyimser YaklaĢım
Göçün olumlu etkilerini öne çıkaran iyimser açısı neo-klasik göç teorisi ile
açıklanmaktadır. Göç-kalkınma iliĢkisine dönük iyimserlik petrol krizi öncesi dönemde
yaĢanmıĢ; kötümser görüĢlerin ise petrol krizi sonrası dönemde (1973-1990) hakim
olmuĢtur. Göçe yönelik iyimserlik 1990‟lı ve özellikle 2000‟li yıllarda tekrar ortaya
çıkmıĢ ve eleĢtiri oklarını yeniden üzerine çekmiĢtir.
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BirleĢmiĢ Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Dünya Bankası 2009 yılında
göçün kalkınma açısından oldukça yararlı sonuçları olduğunu, insanların ve toplumların
genel olarak iyilik halini sağlamada göçün olumlu etkilerinden yararlanılabileceğini
açıklamıĢlardır. Göç ve kalkınmaya dair güncel tartıĢmalar; göçmenlerin yaptıkları
döviz havaleleri, iĢgücünün hareketliliği, göç alan ve veren ülkelerdeki geliĢme,
diasporalar, beyin göçü, döngüsel göçle sağlanacak faydalar, göçün sosyal ve
psikolojik boyutu ile beraber transnasyonalizmin geliĢimine katkı sağlamıĢtır (Özmete
ve Arslan 2018:185).
DıĢ göç açısından iyimser görüĢe göre kendi ülkelerine geri dönen göçmenler
ekonomik büyüme ve kalkınmayı olumlu yönde etkilemektedir. Lewis‟ın modeline göre,
iĢçi ihraç eden bölgeler iĢgücü fazlalığı ve tam esnek iĢgücü arzıyla karakterize
edilmekte ve ulusal göç üzerine odaklanmaktadır Göç nedeniyle beĢeri sermaye kaybı
üretimde azalma ve ücretlerde yukarı yönlü bir baskı oluĢturmamaktadır. DıĢarıya
yönelik göçün etkisi daha çok göçten sonraki nüfusta iĢgücünün ortalama verimini
yükseltmesi Ģeklinde ortaya çıkmaktadır (Lewis 1954:144). Bu durumun sağlanabilmesi
için göç veren bölgenin elinde kalan vatandaĢların nitelikli olması yani yerel dinamikler
kalifiye elemanlarını koruyabilmesi gerekir.
Ġyimser yaklaĢım; iĢgücü göçü olarak çalıĢma niyetiyle baĢka ülkelere giden
göçmenlerin zamanla iĢçi olmaktan çıkarak giriĢimci haline geldiklerini, göç edilen
ülkeye ve kendi ülkelerine önemli katkılar sağladıklarını savunmaktadır. Böylece yurt
dıĢında uzun süre çalıĢtıktan sonra orada elde ettiği bilgiler, kazandığı deneyimler,
beceriler, iliĢkiler ve tasarrufları yatırıma dönüĢtürerek anavatanına geri dönen
göçmenler, kendi yöresinin ve ülkesinin kalkınmasına önemli yararlar sağlayacaktır
(AktaĢ 2014:44). Ancak bu birey kendi ülkesine geri dönmediğinde bu birikimleri göç
ettiği yere yapacaktır. Günümüzde iĢgücü göçü ile Avrupa‟ya giden ve geri dönmekten
vazgeçen Türkler birikimlerini ilgili ülkede değerlendirerek yatırımlarını oraya
yapmaktadırlar.
Kötümser YaklaĢım
Göçün olumsuzluklarına yoğunlaĢarak süreci ve sonucu açıklayan kötümser
bakıĢ açısı bağımlılık ve yapısalcı yaklaĢım üzerinden kurgulanmaktadır. Bu görüĢ,
içinde bulunulan Ģartların bireylerde ve toplumun meydana getirdiği değiĢim ve
hareketliliklerden beslenmektedir. Yapısalcı yaklaĢım genel olarak bağımlılık ve beyin
göçü kavramlarını ön plana çıkartarak göçü azgeliĢmiĢliği besleyen olumsuz bir
geliĢme olarak görmektedir. Burada göç, ucuz iĢgücünün sermaye lehine hareketliliği
olarak yorumlanmaktadır. Göç, özellikle beyin göçü azgeliĢmiĢliği beslemekte ve
dengesiz büyümeye yol açmaktadır (AktaĢ 2014:38). ÇalıĢmamız bu temel kurgu
üzerine bina edilmiĢ ve göçlerin kalkınma ve geliĢme üzerindeki etkileri farklı
gerekçelerle açıklanmaya çalıĢılmıĢtır.
1960'lı yıllara kadar göçün bir denge unsuru (nüfus, iĢgücü ve ekonomik
dengeleme) olduğunu savunan anlayıĢ bundan sonra eleĢtirilere maruz kalmıĢ ve göç
edilen yerlerin aleyhine geliĢmeler gösterdiği görülmüĢtür. Bu süreçte geliĢmemiĢ ülke
ve bölgelerde göç dengesizliklere yol açmıĢ, kırsal yörelerde yoksullaĢma, geri kalma,
nüfus yoğunluğunda azalmalar oluĢmuĢ, kentlerde ikili toplum yapısının, çarpık
kentleĢmenin, gecekondu bölgelerinin ve yeni kentli yoksulluğun çeliĢkili görünümü
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ortaya çıkmıĢtır. Ülkemizde olduğu gibi geliĢmekte olan üçüncü dünya ülkelerinde
kentler, bazı bölgeler ve kırsal alanlar aleyhinde büyümektedirler (Çakır 2011:136).
Göç hareketliliği Ģehirlere kent kültürü veya kentlilik bilinci kazandırmayı da
ötelemekte ve kent dinamiklerini zorlamaktadır. Ġnsanlar bulundukları yerlerden Ģartları
ve imkânları daha iyi olan yerlere göçerek göç alan yerin kalkınmasına katkı verirken
göç veren yerin atıl kalması söz konusu olmaktadır. Özellikle dengesiz büyüme ile
geliĢmemiĢ bölgeler geliĢmiĢ yerlerin ölçütlerini olumsuz etkileyip puanları geri
çekerken ülkenin geliĢmiĢlik endeksi puanlarını da olumsuz etkilenecektir. GeliĢmiĢ
bölgeler geliĢmemiĢ bölgelere bakmak ve bu bölgeleri desteklemek zorunda kalarak
üzerinde yük oluĢacaktır. Göç olgusu göç veren bölgeyi insan gücü ve emek açısından
devamlı kayıplara uğratan ve kaynakları tüketen bir yapı taĢımaktadır.
SONUÇ
Göçler tarih boyunca var olan ve var olmaya devam edecek bir olgudur. Göçler
gidilen ve geride bırakılan yer açısından farklı sonuçlar doğurmaktadır. Göçleri
toplumsal kalkınma ve geliĢme için olumlu bir adım olarak gören görüĢler olduğu gibi
kalkınmayı zedeleyen ve engelleyen bir yapısı olduğunu da savunanlar vardır. Her iki
görüĢün haklı argümanları olmakla birlikte, bu çalıĢmada göçlerin bölgesel kalkınma
özelinde ülkelerin topyekûn kalkınmasını olumsuz etkilediği görüĢü üzerinde
durulmuĢtur.
Ülkenin kalkınması ve geliĢmesi dengeli ve sağlıklı büyüme ile bağlantılı olup
yatırımların her tarafa yayılması ve insanların yaĢanılan bölgelerin kalkınmasına
odaklanmasının sağlanması gerekmektedir. Aksi halde insanlarda “doğduğu yer yerine
doyduğu yerde yaĢamak” felsefesiyle hakim kılınarak toplumun nitelikli bireylerinin belli
bölgelere yoğunlaĢıp o bölgenin kalkınmasına fırsat oluĢtururken, göç veren bölgelerin
gerilemesine zemin hazırlanmıĢ olunacaktır.
Hizmet ve yatırımların ülke geneline dengeli dağıtılması göç hareketlerini
yavaĢlatacak ve insanların yaĢadıkları bölgeleri sahiplenmelerini sağlayacaktır. Göç
yoluyla baĢka bölgeye giden bireyler yaĢadıkları bölgeyi sahiplenmek yerine kendilerini
misafir gibi görerek o yere aidiyet taĢımamaktadırlar. Bu durum kent kültürü
oluĢturmayı olumsuz etkilediği gibi kentli olmayı da geciktirmektedir.
Ġnsanlar asli ihtiyaçlarını giderecek, refah seviyelerini artıracak imkânlardan
yoksun kaldıklarında arayıĢ içine girerek bu fırsatların sağlandığı yerlere göç
edeceklerdir.
Ġnsanların hizmetlerin bulunduğu yerlere yoğunlaĢmasına zemin
oluĢturmak yerine hizmetlerin vatandaĢın ayağına götürülmesi göçlerin azalmasını
sağlayacak ve bölgesel kalkınmayı güçlendirecektir. Göç hareketleri daha çok bölgesel
Ģartlardan kaynaklanmaktadır. Daha verimli eğitim ve sağlık hizmetine eriĢim beklentisi,
güvenlik, iĢ ve istihdam imkânı gibi göç etmeye sebep olan etmenlerin bölgesel
düzeyde iyileĢtirilmesi gerekir.
Göç etmeye sebep olan sorunların çözümü için uygulanabilir kalıcı politikalar
üretilmesi yoluyla insanların kolay yer değiĢtirmeleri önlenecek, birikimlerin ve katma
değerlerin bulunulan bölgede kullanılması sağlanacak ve ülkenin dengeli kalkınmasına
katkı verilecektir.
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Göç ile kalkınma arasında yakın bir iliĢki olup kalkınmayı olumsuz etkileyecek
unsurların giderilmesi önemli bir hedeftir. 21. Yüzyılın ortalarında göçlerin döngüsel bir
Ģekilde bölgeler arası dengesizlikleri gidereceği ve etkileĢimi artıracağı fikri
savunulurken iĢgücü göçünün göç veren bölgeleri zayıf düĢürdüğü ve geri kalmıĢ
bölgeleri daha da yoksullaĢtırdığı görülmüĢtür. Göç alan yerler özellikle imkân ve
fırsatları daha fazla ve geliĢmiĢlik düzeyi daha yüksek olan yerlerdir. Göç veren
yerlerden de özellikle kabiliyetleri ve imkânları daha iyi olanlar göç etmektedir. Böylece
göç edilen yerlere gelen nitelikli insanlar o bölgenin daha da kalkınmasına katkı
verirken terk edilen yerler geri kalmaya devam etmektedir. Ülkenin kalkınmasında
dengenin kurulması, yatırımların her alana ve bölgeye yayılması kalkınmayı
hızlandıracak ve eĢitlikçi bir anlayıĢla ülkenin refah seviyesi artacaktır.
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