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Bu rapor, Emek Çalışmaları Topluluğu’nun (EÇT) 27 Nisan 2019’da Boğaziçi
Üniversitesi’nde düzenlediği 3. Akademik Koordinasyon Toplantısı’nda yapılan beş
atölyeden biri olan Göçmen Emeği Atölyesi’nin çıktısıdır.
Toplantının düzenlenmesindeki katkılarından dolayı Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika
Forumu’na ve Friedrich Ebert Stiftung’a teşekkür ederiz.
Atölye Katılımcıları: Polat Alpman, Deniz Beyazbulut, Saniye Dedeoğlu, Gülnur Elçik, Nur
Banu Kavaklı, Fuat Kına, Gizem Külekçioğlu, Deniz Pelek, Akın Sefer, Reyhan AtasüTopçuoğlu, Gökçe Uysal

Mevcut Çalışmalar/Araştırmalar Üzerine Gözlemler


Özellikle kır çalışmaları başta olmak üzere göç süreçlerinin emek boyutunun göz ardı
edildiği görülmektedir. Alandaki çalışmaların önemli bir kısmı emek odağından
yoksundur.



Uluslararası göç üzerine yapılan araştırmalar, genellikle göçmenleri merkeze alan bir
“kriz” hali ve algısı söz konusu olduğunda ilgi çekmektedir. Bu durum araştırmaların
diline de yansımaktadır.



Göç üzerine yapılan çalışmalar son yıllara kadar genellikle hep iç göç üzerine
yoğunlaşmış ve özellikle düzensiz göçler söz konusu olduğunda, çoğunlukla
göçmenlerin “geçici” olduklarını varsaymıştır. Son yıllarda Suriyeli mültecilerle
birlikte “uyum” meselesi de tartışılmaya başlanmıştır.



Ancak halen bu tartışmalara kavramsal bir kargaşa hakimdir. Örneğin “uyum” ile
kastedilenin ne olduğuna ya da göç süreçleri ve aktörleri arasındaki farklılıklara dair
bir muğlaklık bulunmaktadır. Kavramların kullanımında zorluklar/çelişkiler söz
konusudur.
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Önceki dönemlerde, uluslararası göç üzerine yapılan çalışmaların yanısıra, özellikle iç
göç üzerine yapılan araştırmalar ağırlıktaydı. Son yıllarda iç göç üzerine ilgi azalmış
durumdadır. Özellikle Suriyeli göçmenlerin oluşturduğu gündemle birlikte bu yöndeki
araştırmaların artmış olması burada önemli rol oynamıştır. Ancak geçmişte yapılan
çalışmalarla bugün yapılanlar arasında bir kopukluk göze çarpmaktadır.



Göçmen emeği üzerine yapılan çalışmalar genellikle betimleyici olmaktan ve durum
tespiti yapmaktan öteye gidememektedir.



Araştırmalar genelde kent merkezli göç süreçlerine odaklanmaktadır ve kırsal göç
üzerine araştırmalar oldukça azdır.



Mevcut çalışmalar göçmenleri özne olarak gören, onlara kendi güçlerini hatırlatacak
bir perspektif sağlamaktan uzaktır.



Araştırmacılarla göçmenler arasında salt dil sorunuyla sınırlı olmayan bir ‘yabancılık’
söz konusudur.



Yapılan araştırmalarda politik bağlam eksik kalmaktadır. Çoğu zaman devletle ilgili
boyut göz ardı edilmektedir.



İnsan ticareti ve son yıllardaki beyaz yakalı/eğitimli kesimin yurtdışına göçü konusu
daha fazla araştırılmayı beklemektedir.

Araştırma Süreci ve Yöntemlerine İlişkin Sorunlar


Göç araştırmalarında önemli bir veri problemi bulunmaktadır. Göçmenlere ilişkin
veriyi ancak devlet toparlayabildiğinden fakat Türkiye’de bürokrasi göçmenlere ilişkin
veriyi düzenli/sistematik bir şekilde toplamadığından ya da toplayamadığından,
mevcut veri araştırmacılarla paylaşılmamaktadır. Veri yokluğunun yanı sıra mevcut
verinin gizli olarak görülüp paylaşılmaması da önemli bir sorun niteliğindedir.
Devletin sağladığı mevcut veri araştırmacılar için yeterince ulaşılabilir olmamasının
yanında, aynı zamanda eksik ve çelişkilidir.



Akademisyenler için veri toplamak başlı başına bürokratik zorluklar ve engellerle dolu
bir süreçtir. Bu alanda iktisadi-politik bağlama göre, özellikle de işsizlikle birlikte
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nefret söyleminin yoğunlaştığı dönemlerde, araştırmalar-araştırmacılar üzerindeki
baskı ve kısıtlamalar artmaktadır. Örneğin Hatay’da 5000 hane halkını kapsayan bir
Suriyeli işgücü anketine dayanan bir araştırma, valilik izin vermediği için
tamamlanamamıştır.


Göç araştırmalarında araştırmacılarla göçmenler (özellikle kayıt dışı ve kadın
göçmenler) arasında güven ilişkisi kurmakta zorluk yaşanmaktadır. Bunun yanında
Suriyelilerle ilgili dil, çeviri, moderasyon süreci zor yürütüldüğünden, araştırma
sürecinde katmanlı bir kısıtlılık yaşanmaktadır. Bu zorlukları aşmak için göçmenlerin
dayanışma ağlarını, grup içi pozisyonlarını dikkate alan, daha dolaylı görünen ama bu
güven duygusunu geliştirecek yollar geliştirilebilir.



Göçmenlerin işgücü piyasasındaki konumları, emek süreçleri ve gündelik hayatta
yaşadıklarını belirleyen pek çok etken vardır: İç veya dış göçmen olmaları, nasıl göç
ettikleri/ettirildikleri, yasal durumları, mevsimlik ya da kalıcı olmaları, kültürel
kimlikleri, hangi sektörlerde çalıştıkları ve kayıt dışı çalışıp çalışmadıkları gibi…
Araştırmacılar bu farklılıkları gözeten yöntemler geliştirmelidir.



Yapılan araştırmalar, göçmenlerin çalıştıkları ve yaşadıkları yerlerin ve dönemlerin
özgül koşullarını yansıtamamaktadır. Bu yüzden göç araştırmalarında zaman ve
mekan faktörünü öne çıkaran, merkeze koyan yöntemler geliştirilmelidir.



Bu araştırmalar salt veri toplamanın ötesinde göçmenlerin güçlenmesine yönelik
yöntemler de geliştirebilmelidir. Bu yöntemler göçmenlere hukuki haklarını
anlatmakla/hatırlatmakla yetinmeyip, özellikle hem kaynaklara erişim hem de kritik
zamanlarda karar alabilmelerine yönelik beceri ve sorumlulukları geliştirmeye
odaklanmalıdır.



Göçmenlik üzerine araştırmalarda zaman zaman etik ihlaller söz konusu
olabilmektedir. Bu alanda çalışmak isteyen araştırmacılar için göçmenlerin kendi özel
koşullarını, kırılganlıklarını akılda tutan etik ilkeler geliştirilmeli ve benimsenmelidir.
Araştırmacılara

yönelik

eğitimler

buna

göre

yapılandırılmalıdır.

Örneğin

üniversitelerde göç derslerinin içine göç araştırmasının etik boyutları ilave edilmelidir.
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EÇT ve Diğer Kurumlar İçin Öneriler


Bu alanda öncelikli olarak hem göçmenlere ilişkin sorunların gündemde tutulması ve
tartışılması, hem de araştırmaların kolaylaştırılması ve gerekli verinin toplanarak
kamuoyuyla paylaşılması hususunda bürokrasiye, meclise, partilere aktif taleplerle
baskı yapılmalıdır.



EÇT tarafından göçmen emeği üzerine çalışan araştırmacılarla söyleşileri içeren
podcastler yapılabilir.



UNCR, ILO, Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü gibi faaliyetleri daha çok
Ankara’da yoğunlaşan kurumlarla ve diğer potansiyel paydaşlarla ortak toplantılar ve
atölyeler yapılabilir.



Bu alanda çalışan araştırmacılara yönelik olarak araştırma süreciyle ilgili atölyeler
düzenlenebilir.
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