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3. Sempozyum Bildiri Özetleri

{slide=Emein Enformel Küreselle_mesi}

EME0N
ENFORMEL KÜRESELLE^MES0: YASADI^I EMEK GÖÇÜNDE TÜRK0YE AYAI

Küreselle_me, ülkeler aras1nda ticaretin, mallar1n ve hizmetlerin önündeki
engellerin kald1r1larak bütünle_mi_ bir pazar yaratma dü_üncesinin ifadesi
olarak anla_1lmaktad1r. Engelsiz bir dünya yaratma yönünde empoze edilen bu
fikrin uygulama boyutunun unsurlar1na bak1ld11nda ise farkl1la_t1r1lm1_ bir
mekanizman1n i_ledii görülmektedir. Finansal alanlarda küresel engellerin
kald1r1lmas1 ve dola_1m1n serbest gerçekle_tirilebilmesi yönünde çabalar1n
olabildiince artt1r1ld11 ve tüm ülkelerin ayn1 kriterlere uygun olarak
mekanizman1n i_lemesi savunulurken, insan faktörü söz konusu olduunda ise
savunulan ve uygulanmakta olan politikalar1n ayr1mc1 ve k1s1tlay1c1 olduu
görülmektedir. Geli_mi_ ülkelerin aralar1nda insan güçlerinin s1n1r ötesi
hareketliliinde k1s1tlama olmamas1na kar_1n, geli_mekte olan ülkelerin
insan gücünün geli_mi_ ülkelere yönelik hareketliliinde ise yasal ve idari
k1s1tlamalar1n gerçekle_tirildii ve gittikçe de artan bir trend içinde
olduu gözlenmektedir. Küreselle_menin özündeki s1n1rs1zl11n pratikte
e_itsizlik ta_1d11 insan faktöründe tüm aç1kl11 ile görülmektedir.

Ya_am
ko_ular1n1n kalitesini daha da geli_tirme arzusu içinde olanlar1n ise bu
istemlerini salamalar1n1n yeri olarak gördükleri geli_mi_ ülkelere yönelik
hareketliliklerini gerçekle_tirmek için formel yollar1n d1_1nda enformel
kanallar ile dü_üncelerini somutla_t1rma çabas1 içine girmektedirler. Bu
yeni yöntemler uluslararas1 göç hareketlilii içinde artan boyutu ile
dikkatlerin giderek younla_mas1na neden olmaktad1r. Enformel göç eyleminin
gerçekle_tirilmesi yolunda Türkiyede bir hedef ve araç ülke konumunda öne
ç1kmaktad1r. Bu çal1_mada da Türkiyeye yönelik yasad1_1 göç hareketinin
geli_imi, özellikleri ve meydana getirdii etkile_im ele al1nmaktad1r.

Ayhan GENÇLER Trakya
Üniversitesi, Yrd. Doç. Dr. 0ktisadi ve 0dari Bilimler Fakültesi Çal1_ma
Ekonomisi ve Endüstri 0li_kileri Bölümü
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{slide=Türkiye'de Yabanc1 Kaçak 0_gücü ve 0_gücü Piyasas1 Üzerindeki Etkiler}

Göçmen i_çilerin varl11,
kapitalist üretim tarz1n1n yeniden üretiminde hâlâ merkezi bir role
sahiptir. Potansiyel göçmen i_çiler, kapitalizmin dünya ve ulus ölçeinde
e_itsiz geli_mesi taraf1ndan üretilmektedirler. 0_çi göçü giderek i_çi
hareketleri taraf1ndan elde edilen toplumsal ve politik haklar1n olmad11
sal1kl1 bir emek gücüne gerek duyan geç kapitalizmin yap1sal bir özellii
olmaktad1r. Manuel Castellsin belirttii gibi, tekelci sermayenin kendi
krizini çözme rüyas1, yirmibirinci yüzy1l sermayesi ile ondokuzuncu yüzy1l
proleteryas1d1r (aktaran R. Munck, 1995, S. 314).

Uluslararas1 göç süreci,
kapitalist sermaye birikiminin krizinden ç1k1_ta, yedek sanayi ordusu
olu_turarak özellikle uluslararas1 çapta i_çi s1n1f1n1 dize getirmek
amac1yla i_gücü ithal eden merkez kapitalist ülkelerin gereksinimleri
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taraf1ndan belirlenmektedir. Bu aç1dan yabanc1 kaçak i_gücünün temel
özellii dü_ük ücret düzeyinin yan1nda, korumas1z ve güvencesiz ko_ullarda
elde edilebilir olmas1d1r. Yerli i_çilerle yabanc1 i_çiler aras1nda
yarat1lan rekabet ve tehdit unsuru ile amaçlanan bir yandan emek
gücünün yeniden üretim maliyetinin (ücretler ve sosyal sigorta ödentileri)
dü_ürülmesi, öte yandan merkezdeki i_çi s1n1f1n1n disiplin alt1na
al1nmas1d1r. 0_çi göçü bir düzeyde, ucuz ve uysal bir i_gücü yaratmak
amac1yla kullan1lmaktad1r. Bu balamda yabanc1 i_gücü, sermaye birikim
sürecinin t1kanmas1n1 çözmek üzere ve yedek sanayi ordusu yarat1lmas1na
katk1da bulunarak bir tür tampon i_levi görmektedir.
90l1
y1llardan itibaren, Sovyetler Birlii ve Dou Blokundaki çözülme ve
neo-liberal ekonomi politikalar1n1n (ticarette serbestle_tirme,
deregülasyon, özelle_tirme vb.) yayg1nla_mas1 ile uluslararas1 rekabet
bask1s1 alt1nda yasad1_1 ve enformel çal1_ma biçimlerinin ba_ta Eski Dou
Bloku ülkeleri olmak üzere dünyan1n pek çok bölgesinde yayg1nla_mas1,
uluslararas1 göç olgusunda da yeni olu_umlarla birlikte gerçekle_mektedir.
Bu çal1_mada, 90l1 y1llardan itibaren Dou-Bat1 Göçü olarak nitelenen
uluslararas1 yabanc1 i_gücü hareketleri ve Türkiyeye yönelen, hatta
Türkiyeyi adeta göç ak1mlar1nda bir geçi_ noktas1 konumuna sokan
geli_meler bu balamda deerlendirilerek Türkiyede enformel istihdam ve
yabanc1 kaçak i_gücü aras1ndaki etkile_imin i_gücü piyasas1 üzerindeki
etkileri tart1_1lacakt1r.
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{slide=Kapitalizmin Mekanlar1 ve Geli_mi_ Kentlerin Azgeli_mi_leri olarak Göçmen 0_çiler}

Günümüz
dünyas1nda zenginliin en görkemli _ekilde ya_and11 geli_mi_ kapitalist
_ehirlerin ekonomilerine bak1ld11nda ortak kimi özellikler görülmektedir;
imalat sektörünün yerini hizmetlerin almas1, üretimin daha fazla
makinele_mesi, kay1t d1_1 ekonominin artmas1, youn i_sizlik gibi. Bu
geli_melerin yaratt11 bir dier olgu, geli_mi_ kapitalist _ehirlerin
merkezlerinde, özellikle göçmen i_çilerin çal1_t11 terleme atölyesi denilen
küçük i_letmelerdeki h1zl1 art1_t1r.

Göçmenler
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sosyal ve siyasi haklar1ndan mahkûm insanlar olarak her zaman yedek emek
gücü olarak kapitalizm içerisinde önemli bir i_leve sahip oldular. Günümüzde
konuyu öne ç1karan nokta ise göçmenlerin, geli_mi_ kentlerin ekonomilerinin
marjinal deil, asli bir unsuru olmalar1d1r. Göçmenler geli_mi_ ülke ve
kentlerin ikincil emek piyasalar1n1n ya da yeni alt s1n1f1n olmazsa
olmaz bile_enleridir. Benzer _ekilde göçmenler, genel olarak esnek birikim
rejimi içerisinde yan deil, asli bir role sahiptirler.

New York,
Londra ve Tokyo gibi geli_mi_ kapitalist kentlerde, youn olarak göçmen
i_çilerin çal1_t1r1ld11 terleme atölyeleri, _ehrin göbeinde bulunurlar.
Göçmelerin yerle_im yerlerde ise hala _ehirden izole haldedir. Bu yerle_im
yerleri _ehir merkezine ve toplumun geri kalan1na ula_1m1 salayan
hizmetlerin mevcut olmad11, göçmen topluluklar1n1n younla_t11 "adalard1r"
. Terleme atölyelerinde çal1_an göçmenlerin ya_ad11 adalar, her bir etnik
kökene göre ayr1lm1_t1r; mesela Meksikal1lar, Guatemalalar ve Filipinliler
farkl1 adalarda ya_amaktad1rlar. Bu aç1dan göçmenler, zenginlik içerisinde
yoksulluun; merkez içerisinde çevrenin en belirgin ve en korunmas1z
simgeleridir.

Böylece
göçmen i_çiler ba_ta olmak üzere emek piyasas1n1n ve emek gücünün
istihdam1n1n belirli bir mekânsal yap1ya sahip olduunu görüyoruz. Büyük
_ehirlerin zenginlii içerisinde yoksulluu görünür k1lan ve bu yoksulluktan
beslenen mekansal yap1lanman1n arkas1nda, esnek birikim rejimine özgü olan
yeni uluslararas1 mekansal i_ bölümü vard1r. Bu aç1dan göçmen i_çi
istihdam1n1 kapitalizmin mekansal yeniden yap1lanmas1 çerçevesinde ele almak
yerinde olacakt1r.

Kapitalizmin mekânlar1n yeniden düzenlenmesi ayn1 zamanda e_itsiz ve bile_ik
geli_imin yeniden düzenlenmesidir. E_itsiz ve bile_ik geli_im kendisini
merkez ve çevre olu_umu olarak gösterir. Esnek birikim rejiminde geli_mi_
kapitalist ülkelerde ikincil emek piyasas1 temelinde ya_anan toplumsal
kutupla_ma, merkez içerisinde göçmen gettolar1 ve terleme atölyelerinin
belirginle_tirdii çevreyi net bir _ekilde görmemize olanak tan1r. Merkez ve
çevre, ayn1 mekan içerisinde yan yana gelmektedir.

Böylece
literatürde sadece devletler aras1 bir nitelie sahip olduu farz edilen
merkez/çevre ili_kisi sorgulamaya aç1lmaktad1r. Sermayenin hem yay1lmas1,
hem younla_mas1 sonucu e_itsiz ve bile_ik geli_imin ölçei de hem
büyümekte, hem de giderek küçülmektedir. Bu durum, ulus-devlet alt1 ölçek
ile ulus-devlet üstü ölçein birbirlerine olan ba1ml1l11n1 artt1rm1_t1r.
Parisin ikincil emek piyasas1 ve göçmen i_çi sorunu, sermayenin
uluslararas1 mekânsal yeniden yap1lanmas1n1n ortaya ç1kard11 bir sorundur.

Bu
balamda tebli iki bölümden olu_maktad1r. 0lk bölümde, esnek birikim rejimi
döneminde geli_mi_ kapitalist kentlerin ekonomilerinde göçmen i_çilerin,
ikincil emek piyasas1n1n ve i_sizliin oynad11 role deinilecektir. Bu
a_amada küresel kentlerin ortaya ç1k1_1na, imalat sektörünün geli_mi_
kapitalist ülkelerden üçüncü dünya ülkelerine kaç1_1na ve terleme
atölyelerinin dou_una yer verilecektir. 0kinci bölümde ise bu geli_melerin
arkas1ndaki etmen olarak küresel sermayenin esnek birikim döneminde mekânsal
yeniden yap1lanmas1 anlat1lacakt1r. Bu mekânsal yeniden yap1lanman1n
arkas1nda, sermayenin karl1l11n1 artt1rmak için yay1lmas1 ve younla_mas1
aras1ndaki diyalektik hareket olduuna vurgu yap1lacakt1r. Bu ikili hareket
sonucunda, e_itsiz ve bile_ik geli_imin hem ölçei geni_leyerek dünyan1n
daha fazla devletine yay1lm1_t1r; hem de ölçei daralarak devletler
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aras1ndaki e_itsizlikleri derinle_tirmi_tir. Bu aç1dan merkez ve çevre
kavramlar1n1n anlam1 sorgulanacakt1r. Küresel kentlerdeki göçmen i_çiler de,
e_itsiz ve bile_ik mekânsal geli_menin olu_turduu çerçevenin içerisine
yerle_tirilerek sunulacakt1r. Tebli, göçmen i_çilerin yaratm1_ olduklar1
çevrele_menin, bu mekansal yap1lanman1n bir parças1 olarak ele al1nmas1
gerektiini savunmaktad1r.

Ay_egül Kars
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ENFORMEL
0^GÜCÜ P0YASALARI VE GÖÇMEN 0^Ç0LERE TALEP: KAR^ILA^TIRMALI PERSPEKT0FTEN
TÜRK0YEN0N DURUMU

Geçmi_te
Kuzey Avrupa ülkelerine göç veren Güney Avrupa ülkeleri günümüzde düzensiz
göçün ba_l1ca hedefleri haline gelmi_tir. Avrupa Birliinin güneydeki
üyeleri olan 0talya, 0spanya, Portekiz ve Yunanistan1n ortak özellikleri
kapitalizmin geç geli_mesine bal1 olarak bu ülkelerde enformel ekonominin
yayg1nl11 ve refah devletlerinin görece zay1fl11d1r. Genelde enformel
ekonomi refah devleti uygulamalar1n1n s1n1rl1l11 ölçüsünde varl1k bulmakta,
refah devleti uygulamalar1n1n güçlü ve i_gücü piyasas1 denetimlerinin youn
olduu Kuzey Avrupa ülkelerinde enformel istihdam1n daha s1n1rl1 ölçekte
kald11 görülmektedir. Enformel ekonomideki i_gücü talebi düzensiz göçü
tetiklemekte, i_gücü ihtiyac1 düzensiz göçmenlerce kar_1lanmaktad1r.
Göçmenler yerli i_gücünün yapmak istemedii i_leri üstlenmektedir. Bu
ülkelerde izinli ve izinsiz göçmenlerin yapt11 kay1tl1 ve kay1ts1z i_ler
benzer niteliktedir: ev hizmetleri, seyyar sat1c1l1k, tar1m, in_aat, küçük
imalat i_leri, otel-lokantac1l1k hizmetleri ve dü_ük düzeyli kent
hizmetleri. Bu i_lerin ortak özellikleri güvencesiz, dü_ük ücretli, çoklu
sömürüye tabi ve sosyal d1_lanmaya yol açan i_ler olmalar1d1r.

Türkiyenin sosyo-ekonomik yap1s1 ve kapitalist geli_menin yönü Güney Avrupa
ülkeleriyle çe_itli benzerlikler göstermektedir. Güney Avrupada
kapitalizmin geli_imi sanayile_meden ziyade, tar1m ve turizme ba1ml1l1k ve
küçük ölçekli aile i_letmelerine dayanan güçlü bir enformel ekonomi ile
karakterize olurken bu özelliklerin hepsi Türkiye için daha güçlü _ekilde
söz konusudur. Ancak Türkiye aç1s1ndan ciddi farkl1l1klar da mevcuttur.
Farkl1l1klar1n ba_1nda Türkiyede sanayile_menin tümüyle d1_a ba1ml1
yap1s1yla Güney Avrupa ülkelerindeki yetersiz düzeyin de gerisinde kalmas1
gelmektedir. Bu durum kendini istihdam içinde ücretlilerin pay1n1n
s1n1rl1l11, s1n1fsal yap1lanmada i_çi s1n1f1n1n niceliksel ve niteliksel
zay1fl11 ve bunun örgütlenme düzeyine yans1mas1 olarak somutlamaktad1r.
Ayr1ca Türkiyede bölgeler aras1ndaki kalk1nm1_l1k düzeyi ve milli gelirden
al1nan pay itibariyle büyük farklar vard1r. Bu durum ve 1980-90larda
güneydoudaki politik çat1_ma ortam1, iç göçün h1z1 azalm1_ olsa da hala
sürmesine neden olmaktad1r. Bir dier çok önemli fark Türkiyenin demografik
yap1s1 ve pozitif doal nüfus art1_ h1z1 bak1m1ndan ortaya ç1kmaktad1r.
Gerek benzerlikler gerekse farkl1l1klar ekonomide enformelle_menin
derecesini art1racak yönde etkide bulunmaktad1r.
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Türkiyede yayg1n bir enformel ekonominin ve istihdam1n varl11 her ne kadar
ülke içindeki i_gücü arz1 fazlas1n1 bulduu her i_i yapmaya ve elveri_siz
ko_ullar1na ramen kay1td1_1 çal1_maya raz1 gelmeye sevk etse de, düzensiz
göçmenler aç1s1ndan da istihdam f1rsatlar1 sunmaktad1r. Türkiye çevresindeki
ülkelerden çal1_ma amaçl1 youn göç almaktad1r.

Göçmen istihdam1 daha çok
Marmara ve Dou Karadeniz bölgelerinde younla_m1_ olup tekstil,
konfeksiyon, g1da, deri, lastik, plastik, döküm gibi imalat sanayi
i_kollar1n1n, in_aat, hizmet, turizm ve tar1m sektörlerinin küçük ve orta
boy i_letmelerinde ve ev hizmetlerindedir.
Bu
bildiride Türkiyeye yönelik düzensiz göç olgusu ve göçmenlerin enformel
istihdam1 toplumsal cinsiyet boyutu göz önünde tutularak Güney Avrupa
ülkeleriyle kar_1la_t1rmal1 bir temelde ele al1nacakt1r

Prof. Dr.
Gülay Toksöz
A.Ü. Siyasal
Bilgiler Fakültesi, Çal1_ma Ekonomisi ve Endüstri 0li_kileri Bölümü
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