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İş Gücü Göçü
Uluslararası “iş gücü göçü” (Alm. “Arbeitsmigration”) birey-
lerin iş bulabilmek amacıyla yaşadıkları ülkelerden başka 
ülkelere göç etmelerini ifade etmektedir. “İş gücü piyasasıy-
la ilgili göç” (Alm. “arbeitsmarktbezogene Zuwanderung”) 
ifadesi de aynı anlama gelmektedir. Günümüzde Avrupa 
Birliği (AB), üye ülke vatandaşlarının mal, hizmet ve serma-
yeleriyle Birlik iç pazarında kısıtlamasız göç etmelerine im-
kân tanımaktadır.

Göç alma olgusu Avrupa için tarihsel olarak nispeten yeni 
bir fenomendir. 19. yüzyılın ikinci yarısı Avrupa’dan kitlesel 
bir göç dönemiydi. 1820 ile 1914 yılları arasında 50 milyon-
dan fazla insan ABD, Kanada ve Güney Amerika’ya göç etti. 
Avrupa ülkeleri ancak 1950’lerden itibaren göçmenler için 
bir hedef hâline geldi.

Altı yıl süren ve büyük bir yıkıma sebep olan II. Dünya Sa-
vaşı’nın ardından Avrupa ülkeleri yeniden imar hamlesine 
girişti. Milyonlarca insanın öldüğü savaştan sonra ortaya 
çıkan iş gücü açığının karşılanması için tek çare bu ihtiya-
cı Avrupa dışından karşılamaktı. Böylelikle Batı ve Kuzey 
Avrupa ülkelerine ilk iş gücü göçü başladı. Bu doğrultuda 
sömürgecilik geçmişi olan İngiltere ve Fransa gibi ülkeler 
uzun yıllar hâkimiyetleri altında bulunan topraklardan Av-
rupa’ya iş gücü göçüne kapı açtılar. Sömürgecilik tarihi sı-
nırlı olan Almanya gibi ülkeler ise 60’lı yıllarda Türkiye gibi 
sanayileşmesini tamamlamamış, yüksek iş gücü nüfusuna 
sahip ülkelerden işçi temini yoluna gitti.

Savaşta büyük kayıplar veren ve yıkıma uğrayan Almanya 
yeniden imar ve sanayi için ihtiyaç duyduğu iş gücünün bir 
kısmını Doğu Almanya’dan gelen 380 bin, kaybedilen top-
raklardan gelen 120 bin kişiyle karşıladı. Ancak bu yeterli 
olmayınca 1955’te İtalya, 1960’ta İspanya ve Yunanistan ile 
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iş gücü anlaşmaları yapıldı. Fakat 1961’de Berlin Duvarı’nın 
örülmesi, Batı Almanya’daki iş gücü piyasasını olumsuz et-
kiledi.51 Çözüm için yeni arayışlara giren Almanya 1961’de 
Türkiye, 1963’te Fas, 1964’te Portekiz, 1965’te Tunus ve 
1968’de Yugoslavya ile iş gücü göçüne imkân tanıyan anlaş-
malar imzaladı.

Türkiye’den Avrupa’ya İşçi Göçü

İş gücü göçüne Türkiye’den bakıldığında ise tablo daha 
farklıydı. Türkiye 1960’lardan itibaren başta Almanya ol-
mak üzere birçok Avrupa ülkesiyle iş gücü göçüne imkân 
tanıyan anlaşmalar imzaladı. 1961’de Federal Almanya ile 
imzalanan ilk anlaşmayı 1964’te Avusturya, Hollanda ve 
Belçika, 1965’te Fransa ve 1968’de Avustralya ile imzalanan 
anlaşmalar takip etti. Bu anlaşmalar çerçevesinde yüz bin-
lerce işçi Avrupa ülkelerine ve Avustralya’ya göç etti. Bu şe-
kilde başlayan ilk kuşak iş gücü göçünü 1970’lerde aile bir-
leşmeleriyle gelişen sosyal göç, 12 Eylül 1980 ihtilali sonrası 
gelişen siyasal göç ve 1990’larda terör kaynaklı sorunlar se-
bebiyle gelişen göç takip etti.52

Federal Almanya Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti 
arasında 30 Ekim 1961’de eski başkent Bonn yakınlarındaki 
Bad Godesberg’de imzalanan anlaşma 12 maddeden oluşan 
iki sayfalık bir metindi. Bu metnin özü, Alman sermayesinin 
ihtiyaç duyduğu iş gücünü istediği gibi seçerek alması ve ih-
tiyaç kalmayınca da geri göndermesi anlayışına dayanmak-
taydı. Her şeyden önce anlaşma iki yıllık bir süreci planlar 
görünmekteydi. Anlaşmanın dokuzuncu maddesine göre 
bir işçi ilk önce bir yıllık “ikamet izni” alabilmekte, ardından 

51  A. Aslan, Otuzbeş Yıllık Göç Ve Almanya'daki Türkler, Durum Raporu, 1996, 4.
52  Adıgüzel, Göç Sosyolojisi, 69.
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Misafir İşçi
Almanca sözlüklerde sınırlı bir süre için kendi ülkesi dışın-
da çalışan yabancı iş gücü olarak tanımlanan “Gastarbeiter” 
(Tr. “misafir işçi”, İng. “guest worker, migrant worker”) günü-
müzde genellikle tarihsel bağlamda kullanılmakta olan bir 
terimdir. Bu işçiler Almanya’ya 1955 ila 1973 yılları arasında 
uygulanan misafir işçi programı (Alm. “Gastarbeiterprog-
ramm”) çerçevesinde getirilmiştir. Kamusal hayatta bu te-
rim yerine artık yabancı işçi (Alm. “ausländischer Arbeit-
nehmer”) veya göçmen (Alm. “Migrant”) terimleri yerleşmiş 
bulunmaktadır. Misafir işçi tamlamasında yer alan misafir 
nitelemesi hem işçiliğin süresini hem de yasallığını ima et-
mektedir. Zira misafir kapıdan girer ve ebedî kalmaz. Yani 
misafir işçi, ev sahibi ülkede yaşamasına ve çalışmasına ge-
çici olarak izin verilen yabancı uyruklu çalışan anlamına 
gelmektedir.

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra başta Almanya olmak 
üzere çeşitli Batı ve Kuzey Avrupa devletleri ülkelerinin 
yeniden inşası için İtalya, İspanya, Yugoslavya, Fas, Por-
tekiz, Tunus ve Türkiye’den çeşitli anlaşmalarla ülkeleri-
ne iş gücü getirmiştir. Bu iş gücü, uygulanan programlar 
doğrultusunda Gastarbeiter olarak adlandırılmıştır. Nazi 
döneminde de Almanya’da yabancı işçiler (Alm. “Fremdar-
beiter”) vardı. Ancak savaş sonrası yabancı işçi tanımlama-
sındaki olumsuz çağrışım sebebiyle “yabancı işçi” yerine 
“misafir işçi” terimi kullanıldı.56 Almanya’nın yaptığına 
benzer misafir işçi programları Hollanda ve Belçika’da 
“Gastarbeider Program” (Hollandaca); İsveç, Danimarka, 
Norveç ve Finlandiya’da ise iş gücü göçü anlamına gelen 

56 Helga Leitner, Gastarbeiter in der städtischen Gesellschaft: Segregation, Integra-
tion und Assimilation von Arbeitsmigranten am Beispiel von jugoslawischen Gas-
tarbeitern in Wien. Campus-Verlag, Frankfurt am Main, 1983,12.
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“Arbetskraftsinvandring” (İşveççe) olarak adlandırılmıştır. 
Doğu Almanya’da ise misafir işçiler için sözleşmeli işçi anla-
mına gelen “Vertragsarbeiter” terimi kullanılmaktaydı.

Misafir işçilerin çoğu, ülkelerine geri döndüklerinde yap-
mayı planladıkları işler için para biriktiren, ailelerine rahat 
yaşam şartları sunmak için tasarrufta bulunan erkeklerdi. 
İşçilerin gittikleri ülkelerde geçici bir süre kalacakları ön-
görülmekteydi. Kendileri de gittikleri ülkede birkaç yıldan 
fazla kalmak niyetinde değildi. Ancak bu işçilerin büyük bir 
çoğunluğu değişen şartlar ve eğilimler sebebiyle ülkelerine 
geri dönmediler, gittikleri ülkelerin kalıcı sakinlerinden ol-
dular. Günümüzde misafir işçiler ve onların soyundan gelen 
kuşaklar, yaşadıkları ülkelerde dikkate değer bir topluluk 
oluşturmuş durumdadır. Bu durum yalnız Avrupa ülkeleri 
için söz konusu değildir. Avrupa dışında başka ülkelerde de 
misafir işçilikten doğan topluluklar oluşmuştur. Mesela Ja-
ponya’da büyük bir Koreli misafir işçi topluluğu söz konu-
sudur. Aynı şekilde Amerika’da da iş gücü piyasasının tarım 
gibi belirli alanlarındaki ihtiyaçları karşılamak için misafir 
işçi programları geliştirilmiştir. Bu işçiler için çeşitli şartla-
ra sahip vizeler düzenlenmiştir.

Batı Almanya’da Misafir İşçiler

Dönemin Batı Almanya hükûmetleri 1955 ila 1968 yılları ara-
sında bazı ülkelerle ikili istihdam anlaşmaları imzalamıştır. 
1955’te İtalya, 1960’ta İspanya ve Yunanistan, 1961’de Türki-
ye, 1963’te Fas ve Güney Kore, 1964’te Portekiz, 1965’te Tunus 
ve 1968’de Yugoslavya ile imzalanan bu anlaşmalarla misa-
fir işçilerin sanayide az nitelik gerektiren işlerde istihdamı  
mümkün olmuştur.57 Bu anlaşmaların çeşitli gerekçeleri 

57 Veysel Özcan “Germany: Immigration in Transition”, Migration Policy Institute, 
2004.
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Entegrasyon
Göçler çağının en önemli konularından biri göçmenlerin 
ve göç kökenlilerin yeni toplumla uyumunu hedefleyen 
birlikte yaşam sorunlarıdır. Bu sorunlar göç sonrası bir-
likte bir gelecek tasavvuru ve inşasına kadar genişlemekte-
dir. Ekonomik, siyasi, toplumsal motivasyonlar yahut doğa 
olayları nedeniyle gerçekleşen göçler hem köken ülkede 
hem de ev sahibi ülkede önemli sosyal değişmelere sebep 
olmuştur. Örneğin Avrupa’da 20. yüzyılın ikinci yarısında 
bu durum ilk etapta misafir işçilerin, yabancıların çoğun-
luk toplumuna adaptasyonu çerçevesine indirgenmiştir. 
Ancak zamanla meselenin çok boyutlu/katmanlı olması 
sebebiyle yeni çözüm arayışları gündeme gelmiştir. 2000’li 
yıllardan itibaren başta politika alanında olmak üzere bir-
çok alanda entegrasyon kavramının yoğunlukla kullanıl-
maya başladığı görülmektedir. Toplumsal grupların ileti-
şimini, kültürler arası bir diyalogu vurgulayan bu söylem 
bütün kesimlere kültürel özelliklerini koruyarak birlikte 
yaşam vaat etmekte ve bu ideale ulaşmak için aşılması ge-
reken sorunlara odaklanmaktadır.

Genel anlamıyla entegrasyon bir bütüne uyma, tek tek par-
çalardan bir bütüne ulaşma, toplumsal bir grubun ortak de-
ğer ve normlar çerçevesinde bütüne uyumu gibi anlamlara 
gelmektedir. Sosyolojik bir terim olarak üzerinde fikir birliği 
olmamakla birlikte entegrasyon bir toplumu meydana geti-
ren bireylerin, farklı grupların ve diğer çeşitli ünitelerin kar-
şılıklı bağımlılık ve düzen oluşturacak şekilde birleşmeleri 
süreci olarak tanımlanabilir.87 Bir süreç olmanın yanında 
bir işlev ya da bir amaç olarak da nitelenebilen bu kavram 
ayrışma, asimilasyon ya da çatışma gibi terimlerin karşısına 
konumlandırılmaktadır. Bu doğrultuda entegrasyon çeşitli 

87  Ünver Günay, Din Sosyolojisi, İstanbul: İnsan Yay., 2012, 343.
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kültürel grupların eşit haklarla bir arada yaşamalarını vaat 
eder. Söz konusu amaçlara ulaşılmasında eşit yasal muamele 
sorunlarını giderme, ayrımcılıkla mücadele etme, toplumun 
çeşitli kesimlerinin birbirlerini tanımalarını teşvik etme gibi 
öncelikle ifa edilmesi gereken görevler olarak belirir.

Entegrasyon Teorisi

Entegrasyona dair ilk teoriler ve politik uygulamalar Ameri-
ka Birleşik Devletleri’nde 60’lı yıllarda asimilasyon politika-
larının etkisizliği belirince gündeme gelmiştir. Entegrasyon 
tartışmalarının Avrupa’ya intikali ise misafir işçilerin kalı-
cılığının belirginleştiği daha sonraki dönemlerde gerçek-
leşmiştir.88 Avrupa toplumlarında yabancı düşmanlığının 
artması ve göçmenlerin sosyoekonomik ve kültürel hakları 
doğrultusunda tanınma talepleri birlikte yaşama dair tar-
tışmaların yoğunlaşmasına sebep olmuştur. Nihayetinde 
misafir işçiler ve yasa dışı göçmenler gibi gruplar için gün-
deme gelebilen “ayrıştırma” (segregasyon) politikalarının 
toplumun tam üyesi olmak isteyen göç kökenliler için düşü-
nülmesi söz konusu olamayacaktır.

Entegrasyon dışında birlikte yaşama dair teoriler olarak kar-
şımıza çıkan diğer iki teori asimilasyon ve çokkültürlülük te-
orileridir. Bunlardan asimilasyon aslında entegrasyonun bir 
ileri aşaması olarak görülmektedir. Amerika’da 1920’lerde 
göçmenler için dördüncü aşaması asimilasyon olan ırk ilişki-
lerine dair bir döngü tasarlanmıştı. Bu kaçınılmaz, evrimsel 
döngüye göre göçmenler asimile olmadan önce temas, çatış-
ma ve uyum aşamalarını yaşamaktaydı. Bu döngünün etnisi-
teler arası evliliklerle hızlanacağı ve nihayetinde bütün kül-
türel farklılıkları bir potada eritebileceği varsayılmaktaydı.

88  Toksöz, Uluslararası Emek Göçü, 36.
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Çokkültürlülük
Günümüzde göç, küreselleşme gibi olgular çokkültürlülük 
kavramını karşımıza çıkarmaktadır. Modernleşmenin bir 
ürünü olan ulus-devlet bilinci küreselleşme ve postmoder-
nizm gibi olgularla sarsılmıştır. Buna bağlı olarak bireyler 
ve gruplar kendi kültürel kimliklerini keşfetme sürecini ya-
şamışlardır. Ardından da bu keşfedilenlerle tanınma talep-
leri gündeme gelmeye başlamıştır.

1900’lerin başlarında bağımsız devlet sayısı en fazla 50 ci-
varındayken bu sayı doğu blokunun dağılmasıyla 160’ı ve 
2000’lere doğru 200’ü bulmuştur. Totaliter rejimlerin yı-
kılması sonucu gelişen bağımsızlık hareketleri ve göç gibi 
etkenlerle günümüzde artık kültürel homojen devletlerden 
söz etmek neredeyse imkânsızdır. Zira günümüz devletleri-
nin %10’undan daha azı kültürel olarak homojendir ve yer-
yüzünde 5000’den fazla etnik yapı bulunmaktadır.114

Çeşitli kültürlerin daha çok yan yana olabildiği dünyada 
liberal politikalar daha fazla önemsenmeye başlanmıştır. 
Farklı etnik kimliklerin birbirlerini tanıyarak, bir arada 
çatışmasız yaşama çabası için yeni kavramlar üretilmiştir. 
Farklılıkların kabul gördüğü bir ortamın çekiciliği vurgu-
lanmıştır. Bu doğrultuda gündeme gelen çokkültürlülük 
kavramı çok da uzun olmayan bir geçmişe sahiptir.

Kavram, sıfat olarak ilk kez 1941’de İngilizcede ön yargısız 
ve bağsız bireylerden oluşan kozmopolit bir toplumu ni-
telemek için kullanılmıştır. İsim olarak ise 1970’lerin ba-
şında göç alan Avustralya ve Kanada hükûmetlerinin, yerli 
halkların ve göçmenlerin kültürel farklılıklarını teşvik et-
meye yönelik geliştirdikleri politikaların “çokkültürlülük 

114 Milena Doytcheva, Çokkültürlülük, T. A. Onmuş (çev.), İstanbul: İletişim Yayınları, 
2009, 10.
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politikaları” olarak adlandırılmasıyla gündeme gelmiştir. Ar-
dından bu anlayış ABD, Büyük Britanya ve Yeni Zelanda’da 
yayılmıştır. 1989’da İngilizce Oxford Sözlük’e terim olarak 
giren çokkültürlülüğün kullanımı 20. yüzyılın sonlarında 
kamusal hayatta ve akademik dünyada yaygınlaşmıştır.

Çokkültürlülük farklı anlamları yansıtacak bağlamlarda 
kullanılmaktadır. Kavram ilk bakışta kültürel çeşitliliğe sa-
hip çağdaş toplumların bir niteliği olarak anlaşılabilir. Bu 
kullanım demografik betimlemeye dayanmaktadır. Diğer 
bir bağlamda ise kavram, birtakım özel aidiyetlerin varlığını 
ve değerini kabul etmekle kalmayan, ayrıca bunların siyasi 
normlara ve kurumlara yansıtılmasını talep eden belli bir 
siyasi programı ifade etmektedir.

Toplumsal Bir Olgu mu, Siyasal Bir Öneri mi?

İnsanlık tarihinde kültürel çeşitlilik kadim bir olgudur. 
Farklı milliyetlerden oluşan imparatorluklarda olduğu gibi 
etnik, dinî ya da ırka dayalı bileşenlerin tanınması şeklinde-
ki çeşitlilik farklı devirlerde görülmüştür. Ancak günümüz-
de tartışılan çokkültürlülük eşitlik prensibine dayalı, yal-
nızca bazı özel düzenlemelerden yararlanan birkaç tarihsel 
topluluğun değil; kökeni ne olursa olsun bütün bireylerin 
kültürel olarak tanınmasını gerçekleştirme iddiasındadır.115

Çokkültürlüğü modernitenin demokratik, özgürlükçü, eşit-
likçi ve bireyselci boyutlarından ayrı düşünmemek gerekir. 
Farklı kültürlerin bir arada yaşadığı kültürel çeşitliliğin çe-
şitli kaynakları vardır. Bunlardan bir tanesi, bir devlet için-
de birden fazla ayrı bir ortak dili ve kültürü olan tarihsel 
toplulukların yan yana yaşamasıyken116 bir diğeri ise göçtür.

115 Doytcheva, Çokkültürlülük, 15-18.
116 Will Kymlicka, Çokkültürlü Yurttaşlık Azınlık Haklarının Liberal Teorisi, A. Yılmaz 

(çev.), İstanbul: Ayrıntı Yayınevi, 2015, 41.
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Din Özgürlüğü
Din özgürlüğü denince akla ilk gelen evrensel insan hakları 
çerçevesinde insanların din ve inançlarını açıklama, uygu-
lama veya değiştirme özgürlüğüdür. Temel bir insan hak-
kı olarak din özgürlüğünün hukuki bu anlamı şüphesiz ki 
felsefi bir temele dayanır. İnsan sadece bilme ihtiyacı için-
de olan bir varlık değil, aynı zamanda eylemde bulunmaya 
ihtiyaç duyan bir varlıktır. Eylemlerimizin değeri ise ahlak 
meselesi içerisinde belirlenmektedir.

İnsan için vazgeçilmez bir boyut olarak -içeriği ne olursa ol-
sun- bir ahlaktan söz edilebilmesi belli şartlara bağlıdır. Bir 
davranışın ahlaki olabilmesi için her şeyden önce o davranı-
şın iradi, bilinçli ve özgürce gerçekleştirilmiş olması gerek-
mektedir.316 Din için de aynı şartlar geçerlidir. Bir dine mün-
tesip olmanın anlamlı olabilmesi dine bağlanmanın bireyin 
iradi, bilinçli ve özgürce tercihine dayanmasına bağlıdır. 
Kısacası insan için ahlaklı olmanın özgürlüğü gerektirmesi 
gibi gerçek dinsel aidiyet de özgürce yapılan tercihleri ge-
rektirir.

Din özgürlüğü bireyleri dinî inanç, kanaat ve uygulamalarda 
korur. Böylece bireyler devlet ya da bir başka güç tarafından 
belli bir akideyi, ritüeli uygulamaya, dinî bir topluluğa ka-
tılmaya, din değiştirmeye veya kendi iradesi dışında bir dinî 
topluluğa dâhil olmaya zorlanamaz. Negatif din özgürlüğü 
dinsel dayatmalardan bağımsız olabilme özgürlüğüdür. 

Bu doğrultuda herkes bir inanç ya da dünya görüşü seçme, 
seçtiği dinî bir topluluğa dâhil olma ya da kendisi bir toplu-
luk kurma hakkına sahiptir. Bu durum bireysel pozitif din 
özgürlüğü olarak adlandırılır.

316  Arslan, Felsefeye Giriş.
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Herhangi bir grup kolektif pozitif din özgürlüğünü esas ala-
rak dinî topluluklar kurma, dinî ritüelleri uygulama ama-
cıyla toplanma, manevi liderler belirleme, inançlarını yay-
ma ve yeni üyeler kazanma hakkına sahiptir. Bu özgürlükler 
doğal olarak dinî inanç ve ritüellerin açıklanabilmesi, öğre-
tilebilmesi ve uygulanabilmesini içerdiği gibi bütün bunla-
ra ilgisiz kalabilmeyi de içermektedir.317

Din özgürlüğü birçok uluslararası sözleşme tarafından ko-
runduğu gibi ulus devletler düzeyinde de büyük ölçüde ga-
ranti altına alınmaktadır. İnsan haklarının gerçek sahipleri 
olarak birey ve gruplara karşı devletlerin din özgürlüğüne 
saygı gösterme, bu özgürlüğü koruma ve garanti altına alma 
şeklinde üç çeşit yükümlülüğü vardır. Devlet organları dinî 
aidiyetlerin değiştirilmesini yasaklama, din eğitiminin içe-
riğini belirleme gibi din özgürlüğüne saygıyı ihlal edecek 
müdahalelerde bulunamaz. Bu doğrultuda devlet, kendisi 
din özgürlüğüne saygı duyması gerektiği gibi vatandaşla-
rının ya da koruması altındaki bireylerin din özgürlüğünü 
özel şahıslar, şirketler gibi üçüncü tarafların müdahalesin-
den de korumakla yükümlüdür.

Devlet otoritesi dinî toplulukları nefret söyleminden ve 
üçüncü şahısların saldırılarından korumakla mükelleftir. 
Yine devlet otoritesi din özgürlüğünün tam olarak gerçek-
leştirilmesini garanti altına almak için kurumsal ve maddi 
ön koşulları hazırlamak durumundadır. Bu meyanda devlet, 
din özgürlüğü hakkının her türlü ihlaline karşı etkili şikâyet 
yollarını hizmete sunmak, uygulamalarında dinî aidiyetlere 
karşı tarafsızlık göstermekle yükümlüdür.318
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