
Göç karar›n›n verilmesi her ne kadar bi-
reysel bir düflüncenin sonucu olmas›na
ra¤men, bu eylemin oluflmas› birçok ül-
ke için ekonomik ve yaflamsal strateji
olarak kabul gören adeta “göç kültürü”
(Castles, 2000: 45) olarak kabul edilmek-
tedir. ‹flsizlik, ödemeler dengesi, sosyal-
kamusal hizmetler, politik, kültürel hak-
lar alanlar›nda yeterli geliflmeyi göstere-
memifl ülkelerin yurtd›fl›na insan gücünü
ihraç ederek, bu sorun/sorunlar›n olufl-
turabilece¤i muhtemel bask›lar› azaltma
ve bunlar›n çözümlerini öteleme düflün-
cesi yatmaktad›r. Geliflmifl ülkelerde çal›-
flan geliflmekte olan ülke insanlar›n›n ül-
kelerine yapt›klar› para transferleri, bu
ülkeler için önemli kaynak oluflturmak-
tad›r. 1970’li y›llarda göçmenlerin ülkele-
rine havale ettikleri 2 milyar dolar civa-
r›ndayken günümüzde bu 100 milyar do-
lara ulaflm›fl olup, bu tutar›n yaklafl›k yüz-
de 60’› geliflmekte olan ülkelere gönde-
rilmektedir (Wests, 2004: 26). Dünya’da
en fazla insan gücü ihraç eden ülkelerin
ön s›ralar›nda yer alan Filipinler’in yurt-
d›fl›nda bulunan göçmenlerinin 1974-
1995 y›llar› aras›nda ülkeye gönderdikle-
ri para tutar› 23.4 milyar dolar oldu¤u,
1994 y›l›nda gönderilen 2.94 milyar dola-
r›n d›fl ticaret aç›¤›n›n yüzde 50’sini kar-
fl›lad›¤› belirtilmektedir (Castles, 2000:
50). Resmi çevrelerin ifadelerine göre
ise, ülke topraklar›nda yaflayan 77 mil-
yon Filipinli’ye karfl›l›k d›flar›da 7 milyon
Filipinli’nin bulundu¤u ve bunlar›n her

y›l ülkeye 7 milyar dolar tutar›nda para
gönderdikleri, bunun da GSY‹H’n›n yüz-
de 10’una eflit oldu¤u belirtilmektedir
(Martin & Widgren, 2002: 28). Geliflmek-
te olan ülkeler için d›flar›da bulunanlar›n
ülkeye havale ettikleri paralar›n önemli
nakit kayna¤› oldu¤unu göstermektedir.

Geliflmekte olan ülkelerde y›ll›k nüfus
art›fl oran›n›n yüzde 1.4’ler düzeyinde ol-
mas›, bu ülkelerin nüfuslar›na her y›l 90
milyon yeni insan›n kat›lmas›na neden
olmaktad›r. ‹flsizli¤in azalt›larak istihda-
m›n artt›r›lmas› için ILO’nun tahminleri-
ne göre gelecek on y›l içinde beflyüz mil-
yon yeni iflin oluflturulmas› gerekti¤i be-
l i r t i lmektedir .
Emek arz› fazlal›-
¤› olan geliflmek-
te olan ülkelerin
bu fazlal›¤›, yaflla-
nan nüfus yap›s›-
na sahip geliflmifl
ülkelere ihrac›
çözüm yolu ola-
rak görmektedir-
ler. Hatta Hindis-
tan, Pakistan ve
M›s›r gibi ülkeler, akademik alandaki va-
rolan iflsizli¤e çözüm yolu olarak bu kifli-
leri geliflmifl ülkelere göndermeyi çözüm
yolu olarak görmeleri mümkündür. An-
cak dünya, tek bir piyasa tipine sahip de-
¤ildir (Wests, 2004: 22-23). Geliflmekte
olan ülkeler, göçü çare olarak görseler

bile gerçekte geliflmeleri için önemli
olan insan sermayelerini yitirmektedir-
ler. Gönderilen paralar›n ekonomik ihti-
yaçlar› için önemli bir kaynak oluflturma-
s›na karfl›n, o kiflilerin yetiflkin düzeye
gelene kadar yap›lan harcamalar›n fi-
nansman› kendi ülkesi taraf›ndan karfl›-
lanm›fl olup üretken sürece sokulamad›-
¤›ndan fakir ülkelerin zengin ülkelere
adeta kaynak transferi oluflturdu¤u göz
ard› edilmemelidir. 

Emek arz› fazlal›¤›n›n ihraç edilmesinin
bir kültür biçimi olarak yerleflik olmas›na
ra¤men, ülkelerin düflük nitelikli eme¤e
olan ihtiyaçlar›n› özellikle 20. yüzy›l›n

ikinci çeyre¤inden itibaren önemli oran-
da azalm›flt›r. Bu süreci niteliksiz eme¤e
iliflkin k›s›tlay›c› hükümlerin yo¤unlaflt›-
¤›, ekonominin ihtiyaç duydu¤u alanlar-
da ve buna yönelik yüksek nitelikli veya
profesyonel kiflileri ülkelerine çekebil-
mek amac›yla esnek uygulamalar›n yo-
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Geliflmekte olan ülkelerin insan kaynaklar›n› gelifltirerek ça¤› yakalama yolundaki çabalar›na karfl›l›k, 
bu yöndeki kaynaklar›n geliflmifl ülkeler taraf›ndan yeni sömürü yollar› ile ellerinden al›nmas›, ülkeler
aras›ndaki geliflmifllik uçurumunun sürece¤ini göstermektedir.

Beyin göçü olay› sadece geliflmekte olan
ülkelerden geliflmifl ülkelere yönelik ola-
rak de¤il, ayn› zamanda, geliflmifl ülkeler
aras›nda da yaflanmaktad›r. Ancak daha
çok geliflmekte olan ülkelerden geliflmifl
ülkelere do¤ru olup, OECD ülkelerine yakla-
fl›k 12.9 milyon beyin göçünün gerçekleflti-
¤i, bunun 7 milyonunun ABD’ye oldu¤udur.
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¤unlaflt›¤› bilinmektedir. Birçok ülke on-
lar› kendilerine almaktan mutlu olmakta-
d›rlar. Niteliksiz göçmenler, ulusal emek
piyasalar›ndaki eme¤in çal›flmaya yanafl-
mad›¤› tehlikeli ve düflük ücretli ifllerde
çal›fl›rlarken, yüksek nitelikliler ise emek
piyasalar›n›n üst tabakalar›nda bulun-
maktad›rlar.     

Böhning’in figürlerinden görüldü¤ü gibi,
ulusal emek piyasas›nda çal›flan yüksek
niteliklilerin arz›, talep edilenden daha
azd›r. Ancak, gönderen ülkedeki nitelikli
emek gücüne olan ihtiyaç azl›¤›, bu nite-
liklere sahip olanlar› piyasa gücünün d›-
fl›na atmakta, oyunun oyuncular› konu-
muna getirmektedir. Yüksek nitelikli in-
san gücüne sahip, ülkelerdeki sektörel
ve di¤er dengesizlikler, beyin göçüne ne-
den olmaktad›r. Yüksek nitelikli insan ta-
n›mlamas›nda ise ortak bir uzlafl› bulun-
mamaktad›r (Salt,1997: 5). Buna grup
içine girenlerin homojen bir yap›ya sa-
hip olmamalar›ndan kaynaklanmakta-
d›r. Çünkü ülkelerin bilim ve teknoloji-
yi tan›mlamalar› bile farkl›l›k göster-
mektedir. Beyin göçü kavram› içine
“üniversite derecesine veya bir alanda
genifl bilgiye sahip” yüksek nitelikli kifli-
ler girmektedir. Bunlar, “yüksek nitelik-
li uzmanlar, ba¤›ms›z yöneticiler, k›-
demli iflletmeciler, teknik alanda uzman

kifliler, tüccarlar, yat›r›mc›lar, fizikçiler,
ifl adamlar›, anahtar alanlardaki çal›flan-
lar ve tafleronlar”dan oluflan (OECD,
1997’den aktaran Gençler & Çolak,
2002: 608) baz›lar›n›n diplomal› baz›lar›-
n›n da diplomas› olmayanlardan olufla-
bildi¤idir. Bu kavramsal tan›mlaman›n
d›fl›nda beyin göçünü tan›mlamaya yö-
nelik terminolojide farkl› ifadelerde bu-
lunmaktad›r. Bunlar›n en çok kullan›-
lanlar› ise afla¤›daki gibi (European Stu-
dent Convention, 2001: 15-16):

Beyin Göçü (Brain Drain)

•Gaillard ve Gaillard, 1997: Yüksek nite-
likli kiflilerin geliflmekte olan ülkelerden
geliflmifl ülkelere, sadece sanayileflmifl
ülkelerin yararlanabilece¤i tek yönlü ha-
reket.

•Britannica Ansiklopedisinde: E¤itimli
veya profesyonel kiflilerin bir ülkeden
ekonomik sektör veya alan için daha iyi
ödeme veya yaflam koflullar› olan ülke
için ayr›lmas›.

•UNESCO tan›mlamas›nda: Ülkeler ara-
s›nda bilimsel de¤iflimin anormal flekli,
oldukça geliflmifl ülkelere tek yönlü ak›-
fl›n karakteristik yap›s›d›r.

Beyin De¤iflimi (Brain Exchange)
uzman›n al›c› ve gönderici ülkeler aras›n-
daki iki yönlü ak›fl›d›r. Beyin kayb› süreli
bir olgu olup, uygun beyin kazanc› ile te-
lafi edilebilir. Tek tarafl› yo¤un ak›fl söz
konusu ise bu beyin kazanc› veya beyin
ak›fl› olarak da nitelenir.

Beyin ‹sraf› (Brain Waste) yüksek
nitelikli iflçilerin daha önceki iflinde uy-
gulanan nitelik ve tecrübeyi gerektirme-
yen istihdam biçimlerine geçti¤i zaman
yeteneklerin israf› ortaya ç›kar, bu da
onu tan›mlar.

Beyin Sirkülasyonu (Brain Circu-
lation) çal›flmak için yurtd›fl›na gitme,
daha sonra yurtd›fl›nda bir ifl bulmak ve
daha sonra kendi ülkesine geri döndü-
¤ünde iyi bir f›rsat yakalama avantaj› flek-
lindeki devreyi ifade eder. Bu hareketli-
lik biçimi ço¤u kez bir bilgi transferi ka-
nal› sa¤layan pozitif bir hareketlilik ola-
rak kabul edilir.

Tersine Beyin Göçü (Reverse
Brain Drain) bir zaman için ayn› ülke-
de kendi ifllerinde çal›flan ve daha ileri
derece için u¤raflan kiflilerin sonuçta, sü-
rekli olarak kalmak üzere kendi ülkeleri-
ne döndüklerinde akademik veya araflt›r-
ma kurumlar›nda önemli bir pozisyon el-
de etme olgusuna denir.

Farkl› biçimlerde gerçekleflen yüksek ni-
telikli kiflilerin ülkeleri d›fl›na gitmeleri
ile oluflan beyin göçü, asl›nda yeni bir ol-
gu de¤ildir. ‹nsanlar›n göç eylemleri na-
s›l insanl›k tarihi kadar maziye dayan›yor-
sa beyin göçünün mazisi de bilim kadar
geçmifle dayanmaktad›r (Kurtulufl, 1999:
1). Ancak son y›llarda s›kça duyulan bu
kavrama dayal› olguya önem verilmesi,
1960’l› y›llar›n öncesinde eski kolonile-
rindeki üniversiteli kiflilerin ülkelerinden
ayr›lmalar› ile bafllamaktad›r. ‹ngilte-
re’nin ABD’ne her y›l 140 bilim adam›n›
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sürekli olarak kaybetti¤ini gözlemlemesi
ile bafllad›¤›n› ve gündeme oturdu¤unu
belirtmek mümkündür (Portes, 1976:
489).

Beyin göçü olay› sadece geliflmekte olan
ülkelerden geliflmifl ülkelere yönelik ola-
rak de¤il ayn› zamanda, geliflmifl ülkeler
aras›nda da yaflanmaktad›r. Ancak daha
çok geliflmekte olan ülkelerden geliflmifl
ülkelere do¤ru olup, OECD ülkelerine
yaklafl›k 12.9 milyon beyin göçünün ger-
çekleflti¤i, bunun 7 milyonunun ABD’ye
oldu¤udur. Dünya Bankas› taraf›ndan
öne sürülen tahminlere göre ise Afrika
ülkelerinin 1980-1987 y›llar› aras›nda bu
niteli¤e sahip oldu¤u insan sermayesinin
1/3’ünü kaybetti¤i belirtilmektedir
(Wests, 2004: 24). Özellikle e¤itim düze-
yi yüksek insanlar›n daha iyi yaflam ko-
flullar› aray›fl›nda olmalar›, göçü daha da
h›zland›r›c› etki yapmaktad›r (Castles,
2000: 46). ‹nsanlar›n göç karar› vermele-
rine neden olan çeflitli faktörler bulun-
maktad›r. Portes’e (1976) göre göç kara-
r›n›n verilmesinde ; 

1. Genelde ekonomik ve politik denge-
sizli¤in varl›¤›,

2. Merkez ve periferal ülkeler aras›ndaki
yap›sal de¤iflim sürecinin varl›¤›,

3. Uluslararas› alandaki karfl›l›kl› ba¤›ml›-
l›k,

4. Uluslararas› ekonomide farkl› gelifl-
mifllik düzeylerine sahip olunmas›,

a. Profesyonel emek gücü için geliflmifl
ve geliflmekte olan ülkeler aras›ndaki
gelir veya ekonomik farkl›l›k,

b. ‹leri ülkelerde az geliflmifl ülkelere gö-
re araflt›rmada ve pratikte malzeme,
personel ve yard›mlarda sa¤lanan des-
tekler,

c. ‹ki toplum aras›nda bilim adamlar› ve
profesyonellere yaklafl›mlardaki farkl›l›k-
lar,

d. Farkl›l›klar›n ard›nda politik karars›z-
l›k, sosyal bar›fl ve politik özgürlü¤ün çe-
flitli flekillerde bast›r›lmas›n›n, 

belirleyici oldu¤udur. Ancak bu faktörle-
rin ülkelerin kendilerine has koflullar›na
göre farkl›laflabilece¤i gibi bireyin içinde
bulundu¤u psiko-sosyal ortam›n özel ko-
flullar›n›n varl›¤›n›n da önceliklerini de-
¤ifltirebilir. 

Yüksek nitelikli kiflilerin hareketlili¤i
üzerindeki hassasiyetin yo¤unlaflmas›n›n
nedenini, geliflmifl ekonomilerin endüst-
ri toplumundan enformasyon toplumu-
na geçmelerinde aranmas› gerekir. En-
düstri toplumunun temel özelli¤i serma-
ye faktörü iken, enformasyon toplumun-
da ise yerini bilgiye b›rakmaktad›r. Yeni
ekonomik süreçte bilgiyi üreten kurum-
lar toplumun temel eksenini oluflturma
durumunda olurken, (Ersel, 2003: 713)
bilgiyi üretmek ve üretebilecek kaynakla-
ra sahip olmak da  temel paradigmay›
oluflturmaktad›r. Bu nedenle yüksek ni-
telikli insan sermayesine sahip olabilmek
önem kazanmaktad›r.

Tablodan da anlafl›labilece¤i gibi ülkele-
rin üretim süreçlerinde gereksinim duy-
duklar› ve istihdam ettikleri insan gücü-
nün sektörel yap›s›n›n nas›l bilgi a¤›rl›kl›
oldu¤u görülmektedir. Tar›m sektörün-
de çal›flanlar›n oran›nda h›zl› düflüfl yafla-
n›rken, bilgi sektöründe çal›flanlarda ise
sürekli art›fl oldu¤udur. Tar›m›n pay›
1900’lü y›llar›n bafl›nda yüzde 40’lar sevi-
yesinde iken, 1988’de yüzde 3’e geriledi-
¤i, bilgi sektöründe çal›flanlar›n oran›

yüzde 3’ler-
de iken,
1995 y›l›nda
yüzde 67’ye
ç›kt›¤› görül-
m e k t e d i r .
Üretim - tü-
ketim kal›p-
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lar› ve anlay›fl›n›n de-
¤iflmesi, üretim süre-
cinin tüketici odakl›
hale gelmesi, sürekli
de¤iflen tüketim ta-
lepleri ve artan kalite
için iflletmeleri zama-
n›nda üretim yapabi-
lecek ve sürekli gelifl-
me sa¤layabilecek bir rekabet ortam› içi-
ne sokmaktad›r. Bunda giderek h›zlanan
küreselleflmenin mallar, hizmetler, ser-
mayenin önündeki engellerin giderek
kalkmas›, iletiflim imkanlar›n›n geliflerek,
yenilikler ve piyasalar›n durumu hakk›n-
da an›nda haberdar olmak için iflletmele-
ri, bölgeleri, ülkeleri ve k›talar› daha re-
kabetçi koflullar içine itmektedir. Bu an-
lamda da rekabet içinde varolabilmek,
ilerleyebilmek veya yar›fltan kopmamak
için yüksek nitelikli insan gücüne sahip
olman›n önemini oluflturmaktad›r.

Geleneksel üretim faktörlerinin üretim
kapasitesindeki art›fl›n, ekonomik büyü-
menin daha fazla bilgiye yat›r›m gerektir-
mesi, bilgi esasl› yükselen yeni ekonomi-
ye ö¤renen ekonomi de denilmektedir.
Üretim fonksiyonunda bilgi esas›n›n ön-
celikli faktör olmas›, insan sermayesi ve
profesyonel nitelikleri daha elzem k›l-
maktad›r. Ekonomik büyümede bilginin
öneminin art›fl› ile son iki as›rda ekono-
mi düflünürlerinin ve yazarlar›n da ta-
n›mlamalar›na neden olmufltur. Ekono-
mistler gibi tarihçilerde uzun dönemli
büyüme için bilginin toplanmas›n›n da-
ima büyük öneme sahip oldu¤unun far-
k›na varm›fllard›r. Abramovitz ve David,
sürdürülebilir uzun dönem büyüme için
maddi olmayan yat›r›mlar›n önemini vur-
gulam›fllard›r. XIX. yüzy›l›n ikinci yar›s›n-
da fiziki sermayenin büyümesinde her
çal›fl›lan saatte eme¤in üretken verimlili-
¤indeki art›fl›n 2/3 ‘si oran›nda katk› sa¤-
larken, XX. Yüzy›l›n sonlar›nda 1/5’e dö-
nüfltü¤ü görülmüfltür (Third European

Report, 2003:2).  “Mulligan ve Sala-i Mar-
tin (1992) ise, insan sermayesinin fiziki
sermayeye nazaran, daha fazla getiri ora-
n›n›n bulundu¤unu ve üretime göre yük-
sek orandaki insan sermayesinin büyü-
me oran›n› artt›rd›¤›n›” (Dursun, 1998:
83), Schultz ise “1929 – 1957 y›llar› ara-
s›nda Amerikan ekonomisinin kaydetti¤i
reel milli gelir art›fl›n›n 40 milyar dolar
tutar›ndaki yüzde 20 oran›ndaki k›sm›-
n›n, iflgücünün ö¤retim seviyesinin yük-
selmesinden ileri geldi¤ini” tespit etmifl-
lerdir. Ayr›ca, Harbison ve Myers ise,
yüksek nitelikli insan gücünün kalk›nma
sürecindeki önemini vurgulamak ama-
c›yla bu kitleye, “stratejik insan sermaye-
si” ad›n› vermifllerdir (O¤uzkan, 1971:
4). Günümüzde bilgi esasl› ekonomik ya-
p›da rekabet içinde kalabilmek, geliflme
gösterebilmek, yeniliklere ulaflabilmek
ve büyüme sa¤layabilmenin temelinde
insan kaynaklar›na sahip olmak ve bu
alanda yat›r›mlar› gerçeklefltirebilme zo-
runlulu¤u bulunmaktad›r. Nitekim gelifl-
menin özü yüzy›l›m›zda enformasyon,
iletiflim, bioteknoloji ve nanoteknoloji
alanlar›ndaki geliflmededir.

Uluslararas› piyasalarda yo¤un rekabet
koflullar›n›n varl›¤›, ülkelerin bu ortamda
baflar›l› konum elde edebilmeleri için iç-
sel kaynaklar›n›n yetersizli¤i durumunda
di¤er ülkelerin bu niteliklere sahip insan
gücünü çekebilmek amac›yla ülkeler ara-
s›nda adeta  gizli bir rekabetin yaflanma-
s›na neden olmaktad›r. Beyin göçü olgu-
su, genel göç hareketlerindeki gibi geli-
flen ülkelerden geliflmifl ülkelere do¤ru

de¤il, geliflmifl ül-
keler aras›nda ya-
flanmas›ndan dola-
y› farkl›l›k göster-
mektedir. Bu hare-
ketlilikte yeni dün-
ya ülkeleri olarak
tan›mlanan ABD,
Kanada ve Avust-

ralya daha yo¤un göç alan, Avrupa ülke-
leri ise hem alan / veren bazen kazanan
bazen de kaybedenler grubunda bulun-
makta, geliflen ülkeler ise sürekli kaybe-
denleri oluflturmaktad›rlar. Ülkeler ara-
s›nda yo¤un olarak yaflanan beyin göçü,
kalk›nma sürecindeki önemine ra¤men,
toplam göç hareketleri içinde küçük pa-
ya sahiptir. Bu hareketlili¤i ortaya koy-
maya yönelik yeterli istatistiksi bilgi bu-
lunmamaktad›r. Buna beyin göçünün ge-
nel göç hareketleri içerinde de¤erlendi-
rilmesi, AB (Avrupa Birli¤i) ve Avrupa
Ekonomik Alan› gibi ülkeler aras›nda ser-
best dolafl›m›n varl›¤›, bilgi toplaman›n
zorlu¤u ve maliyetli oluflu, yeterli istatis-
tiksi bilginin toplanamamas›ndaki olum-
suzluklar› içermektedir.

Sürekli Kaybedenler

Beyin göçü olgusunda geliflmifl ülkelerin
geliflmekte olan ülkelerin yüksek nitelik-
li insan gücünü çekmeye yönelik sundu-
¤u f›rsatlardaki art›lar›n varl›¤›, geliflmek-
te olan ülkelerin bu olayda sürekli kaybe-
denler durumunda olmalar› sonucunu
do¤urmaktad›r.

Beyin göçü veren ülkeler aras›nda bulu-
nan Türkiye, yaflanan göç süreci içinde
oldukça küçük pay› oluflturmas›na ra¤-
men, ülkemiz koflullar›nda bu insan ser-
mayesinin yitirilmesi önem tafl›maktad›r.
Ülkemizin II.Dünya Savafl› öncesi ve sü-
recinde, özellikle Almanya’dan beyin gö-
çü ald›¤› görülmektedir. O süreçte yafla-
nan politik ve etnik bask›lar sonucunda

34 HAZ‹RAN 2004

dosya ‹ST‹HDAM / Beyin Göçüyle Sömürgecili¤e Devam



özellikle Musevi bilim adamlar›n›n ülke-
mize geldikleri bilinmektedir. Bu bilim
adamlar› üniversitelerimizin ve bilimsel
altyap›n›n gelifliminde önemli katk› sa¤-
lam›fllard›r (Kurtulufl, 1999: 7; Genç-
ler&Çolak, 2002: 608). Geçmiflte ‹span-
ya’dan sürülen Musevilerin kitlesel ola-
rak ülkemize s›¤›nmalar› gibi tarih
1930’larda tekerrür ederek, o sürecin
olumsuz koflullar›nda bu defa, bilim
adamlar› Türkiye’ye gelmifllerdir. 

Ülkemizden yurtd›fl›na ne kadar beyin
göçü gerçekleflti¤ine iliflkin sa¤l›kl› veri-
ler olmamakla birlikte, baz› veriler bu-
lunmaktad›r. Ersel (2003)’e göre ülke-
mizden yurtd›fl›na yaflanan beyin göçün-
de sadece ABD’de 200 bini aflk›n genci-
mizin bulundu¤u ve bunlar›n maliyetinin
30 milyar dolar› buldu¤u belirtilmekte-
dir. Ancak, Carrington ve Detragiache’e
(1999) göre ise 1990 y›l›na kadar ABD’ye,
Türkiye’den gelenlerin 19.285 oldu¤u,
bunlar› da ABD’deki yabanc›lar›n yakla-
fl›k  yüzde 1.4-1.5’ini oluflturduklar› bildi-
rilmekte. 2002 itibariyle de Yüksek Ö¤re-
tim Kurulu taraf›ndan yurtd›fl›na gönde-
rilenlerin yüzde 11.2’sinin (426 kifli) gö-
revlerine geri dönmedikleri görülmüfltür
(Gençler&Çolak, 2002: 610, 612). Ülke-
mizin yitirdi¤i e¤itimli insan gücünün
uluslararas› hareketlilik içinde oldukça
küçük paya sahip oldu¤u anlafl›lmakta-
d›r. Türkiye, nitelikli insan gücünün bir
k›sm›n› kaybederken, bu kayb› kapatma
yolunda da¤›lan do¤u blo¤u sonras›nda
ülkelerinden ayr›lan bu bilim adamlar›n›
çekmede de kayda de¤er baflar› sa¤laya-
mam›flt›r.  

Do¤u blo¤undaki komünist rejimlerin y›-
k›lmas›yla bu ülkelerden önemli miktar-
da beyin göçü gerçekleflmifltir. Bu süreç
ile birlikte Bulgaristan’›n bilimsel alanda
faaliyet gösteren personelinde 1990-
1992 aras›nda  83 binden 47 bin’e gerile-
di¤i, Rusya’da ise bilimsel alanda istihda-

m›n yüzde 13.7 azald›¤›, Polonya’da
1990-1991 aras›nda toplam bilimsel per-
sonelin yüzde 9.5’unun ayr›ld›¤›, Maca-
ristan’dan 90 bin bilim adam›n›n ayr›ld›¤›
belirtilmektedir. Hindistan, Güney Kore,
Filipinler ve Çin’den 1975-1988 aras›nda
bilimsel ve e¤itim amaçl› 200 bin kiflinin
ABD’ye gitti¤i belirtilmektedir (Salt,
1997: 20). Bir tahmine göre, Gambia’l›
üniversite mezunlar›n›n yüzde 60’›n›n,
Sierra Leone’lilerin yüzde 25’inin, Ken-
ya’l›lar›n yüzde 10’unun flimdi ABD’ye
yerleflmifl olduklar› belirtilmektedir
(BBC, News Online Report). Çin’den sa-
dece e¤itim amaçl› olarak 1978-1999 y›l-
lar› aras›nda gönderilen 400 bin ö¤renci-
den geriye 100 bin’inin döndü¤ü, 1998
y›l›nda giden 36 bin kiflinin 9.046’s›n›n
geriye döndü¤ü, geriye dönüfl oran›n›n
ortalama yüzde 33 oldu¤udur. Geriye
dönmeyenlerin yüzde 53,3’ünün
ABD’de, yüzde 16.7’sinin Japonya’da,
yüzde 25.7’sinin Kanada, Almanya, ‹ngil-
tere, Fransa ve Avustralya’da, yüzde
4.3’ünün ise di¤er ülkelerde olduklar›
ileri sürülmektedir. Hindistan’dan  yurt-
d›fl›na giden ve geri dönmeyen yüksek
nitelikli kiflilerin ABD’de ayn› nitelikteki
insan gücünün yaklafl›k yüzde 13.4’ünü
oluflturmaktad›rlar (Gençler, 2003: 80).
ABD’de  doktora sonras› kurumlarda ça-
l›flan insanlar›n yar›s›n› d›flar›dan gelen-
lerin oluflturdu¤u, Silikon Vadisinde (Si-
licon Valley) çal›flan bilgisayar uzmanla-
r›n›n yüzde 30’unu yabanc›lar olufltur-
maktad›r (Mahroum, 2001: 171). Bilinen

oranlar ve say›lar,  “iceberg”in (buzda¤›)
görünen yüzeyi gibi sadece küçük bir
k›sm›n› yans›tmaktad›r. 

Beyin Göçünün Etkileri

Beyin göçü olgusunu yaflayan ülkelerin
bu olay sonras›nda ekonomik, bilimsel
alanlarda pozitif veya negatif ne gibi so-
mut etkiler oluflturdu¤unu ortaya koya-
bilmek tam olarak mümkün de¤ildir.
Bunda göçün boyutlar›n›n tam olarak ne
oldu¤unun bilinememesinin d›fl›nda, bu
göç çeflidinin daha önce de belirtildi¤i
çok farkl› flekillerde oluflmas› da temel
sorundur.

Beyin göçünün ekonomik geliflmeye ilifl-
kin etkilerini ortaya koymaya yönelik ya-
p›lan ilk çal›flmalarda, küresel refah›n ar-
t›fl› ile ilgili küçük iliflki görülebilmifltir.
Daha sonraki yap›lan çal›flmalarda ise
neo-klasik modelin ekonomik geliflme
ile ilgili yaklafl›m›nda beyin göçü veren
ülkenin geliflmesini olumsuz yönde etki-
ledi¤i ortaya konmufltur. Göç veren ül-
kenin ekonomik geliflmesinin yavafllad›-
¤›, yoksulluk ve eflitsizli¤i artt›r›c› etkile-
rinin oldu¤u belirtilmifltir. Yap›lan son
ekonomik çal›flmalarda ise yeni veya en-
dojen büyüme teorilerinde, yüksek nite-
likli d›fla göçün ekonomik büyüme oran-
lar›n› düflürdü¤ü savunulmaktad›r. Nite-
kim son yap›lan araflt›rmalarda da insan
sermayesindeki art›fl›n bir toplumda bü-
yüme ve verimlilik üzerine pozitif etkide
bulundu¤u görülmüfltür. 1960-1990 y›lla-
r›n› kapsayan dönemde yüzonbir ülkeyi
içeren bir çal›flmada iflgücünün ortalama
e¤itim seviyesindeki bir y›ll›k art›fl›n, ifl-
gücü bafl›na ç›kt›da yüzde 5-15 aras›nda
art›fl sa¤lad›¤› görülmüfltür. Ortalama
e¤itim seviyesindeki düflüklü¤ün ise dü-
flük nitelikli iflçilerin gelirinde azalma,
yoksullukta art›fl ve ekonomik büyüme-
de yavafllaman›n oldu¤u tespit edilmifltir.
Ampirik çal›flmalarda da Do¤u Avrupa ül-
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kelerinin 1990 sonras›nda yüksek nitelik-
li insan sermayesinin d›fla göçü ile eko-
nomik büyümelerin de yavafllad›¤› bu-
lunmufltur (Lowell&Findlay, 2001: 4).
Güney Afrika Cumhuriyet’inde yap›lan
tespitlere göre beyin göçünden dolay› 10
milyar dolarl›k parasal kayb›n yan›nda
GSY‹H’n›nda y›lda yüzde 0.37 oran›nda
düflük gerçekleflmesine neden oldu¤u
kaydedilmifltir (Meyers, 2002: 216’dan
aktaran Gençler, 2003: 81). Gönderen
ülkeler bak›m›ndan ise kendilerine para-
sal pozitif katk›n›n ülkeye havale edilen
paran›n ödemeler dengesini iyilefltirici
olmas›d›r. Filipinler gibi baz› ülkeler ihti-
yac›ndan fazla eleman yetifltirerek (BBC,
News Online Report) bunlar›n yurtd›fl›na
gitmeleri yönündeki politikalar›, bir göç
kültürü ve ekonomik sorunlar› çözümle-
mede yard›mc› kaynak olarak kabul et-
mektedirler. Beyin göçünün gönderici
ülkelerin ekonomik geliflmelerine nega-
tif, al›c› ülkelerin ekonomik performans-
lar›na ise pozitif etkide bulundu¤u yö-
nündeki teorik yaklafl›mlar›, ampirik ça-
l›flmalar ile de desteklendi¤i aç›kt›r.

Beyin göçünün e¤itim ve teknoloji alan-
lar›nda da etkileri bulunmaktad›r. Yurt-
d›fl›ndaki yüksek ücret koflullar›n›n bilin-
mesi, gönderici ülkenin tercih edilen
alanlarda e¤itim oranlar›n›n yükselmesi
yönünde olumlu katk› sa¤lamas› olas›d›r.
Daha yüksek beceri arayan kiflileri teflvik
edici rol oynar. fiayet ülkeler belirli alan-
larda fazla insan sermayesi stokuna sa-
hiplerse,  optimal bir d›fla göç politikas›
uygulayabilmeleri durumunda, ekono-
mik geliflmelerini sa¤lay›c› rol oynayabi-
lece¤ini de ileri sürmek mümkündür
(Lowell&Findlay, 2001:5; Gençler&Ço-
lak, 2002: 625; West, 2004: 25). 

Di¤er taraftan, yurtd›fl›na e¤itim ve arafl-
t›rma amac›yla gidenlerin bafllang›çta ni-
teliklerinin zaten olmad›¤›, bu kiflilerin
e¤itim sürecinden sonra beceri kazan-

d›klar›, k›sacas› ham beyinlerin  o ülke-
lerde bulunduklar› süreçte olgunlaflt›kla-
r› asl›nda pek bir fleyin yitirilmedi¤i, ter-
sine insan sermayesinin kalitesinin artt›-
¤›n› da belirtmek mümkün olabilir. Yurt-
d›fl›na göç eden kiflilerin kendi ülkeleri
ile ba¤lar›n› kopartt›klar›na nadir olarak
rastlanmaktad›r. Bu kiflilerin hem kendi
dostlar› ve ayn› zamanda meslektafllar›
ile de ba¤lant›lar›n› sürdürdükleri bilin-
mektedir (Gençler, 2003: 81). Yurtd›fl›n-
da bulunduklar› süreçte kendi ülkelerine
bilgi transferinde bulunma, ülkesinin

uluslararas› bilimsel ve teknolojik alan-
lardaki kurulufllar ile ba¤lant›lar›n› sa¤la-
yarak iletiflim sermayeleri ile sosyal ser-
mayeyi geniflletici etki sa¤layabilirler
(West, 2004: 24). Yurtd›fl›nda bulunduk-
lar› süreçte, dostlar› ve meslektafllar› ile
iliflkilerinin devam› ile uluslararas› alanda
bilgi de¤iflimini sa¤larlar, fiziki geri dö-
nüflleri ile de verimlili¤i artt›r›c› etkide
bulunabilirler  (Lowell&Findlay, 2001:
5). D›flar›da bulunduklar› sürede o ülke-
lerin Ar-Ge çal›flmalar›na ve dolay›s›yla
bilimsel ve teknolojik geliflmeye katk›
sa¤larlar. 

Günümüzde internet ile sanal dünyan›n
her alanda h›zl› geliflimi haberleflmede,
bilimsel veri sa¤lamada, mekansal uzakl›-

¤›n yaratt›¤› olumsuzlu¤u fiber optik
dünyas›n›n kapatmas› beyin göçü olgu-
sunda iki yönlü etkileflimi sa¤layabilecek
f›rsatlar› da getirmektedir. Yurtd›fl›na
yüksek nitelikli insan sermayesini yitir-
mifl olan ülke onun fiziki varl›¤›ndan
mahrum olabilir ancak, internet ile tele-
konferans›n olabilme imkan› onun fiziki
yoklu¤unu teknolojik olanaklar› kullana-
rak kapatma  f›rsat› do¤urabilir. Ayn› fle-
kilde yüksek nitelikli insan gücüne ge-
reksinim duyan ülke de onun fiziki varl›-
¤› olmaks›z›n telekonferans ile bu aç›¤›n›
kapatma f›rsat› do¤abilir.

Çok uluslu flirketlerin geliflmekte olan
ülkelere faaliyette bulunmak için geldik-
lerinde yerel veya üçüncü ülke vatandafl-
l›¤›na tabi kiflileri üst düzeyde yönetici
pozisyonuna getirmede a¤›r davrand›kla-
r›, daha çok alt düzeyde sorumluluk ge-
rektiren alanlarda görev verdikleri belir-
tilmektedir (Lowell&Findlay, 2001: 7).
Bu flirketlerin, flirketin orijin vatandafll›¤›
d›fl›ndaki yabanc›lar› istihdam›nda daha
alt düzey görev verme e¤iliminde olma-
lar›, flirketlerin stratejilerinin aç›l›m›n›n
ve bilgi transferinin k›s›tlanmas› düflün-
cesinden kaynaklan›yor olabilir.

Beyin göçü olgusunda uluslararas›c› mo-
del yaklafl›m›nda, yüksek nitelikli insan
gücünün geliflmifl ülkelerde istihdam› ile
bilimsel ve teknolojik alanlarda gerçek-
lefltirilebilecek ilerleme ile insanl›¤›n ev-
rensel faydas›na katk› sa¤layaca¤› ileri sü-
rülebilece¤i gibi, milliyetçi (ulusalc›) mo-
delin savundu¤u gibi, yüksek nitelikli in-
san göçünün insanl›¤›n refah›na de¤il,
geliflmifl ülkelerin refah›na katk› sa¤lad›-
¤›n› savunmakta mümkündür (Genç-
ler&Çolak, 2002: 613). Bu iki modelin
beyin göçü olgusunda ileri sürdükleri ar-
gümanlar›n her ikisinin de  hakl› yönleri
bulunmaktad›r. Örne¤in t›p alan›nda
sa¤lanan geliflmelerin tüm insanl›¤›n fay-
das›na olaca¤› evrensel yaklafl›m›n hakl›-
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l›¤› yan›nda, geliflmeden elde edilecek
ekonomik kazanc›n geliflmifl ülkenin ka-
zanc›n› oluflturaca¤› ve geliflmekte olan
ülkelerin sömürülmesinin bir yöntemini
oluflturdu¤unu savunan milliyetçi mode-
lin de hakl›l›¤› bulunmaktad›r. Yetenekli
insanlara f›rsatlar yarat›lmas›n›n tüm in-
sanl›¤a katk› sa¤lad›¤›n› belirtmek müm-
kün olmakla birlikte, bu nitelikteki kiflile-
rin yaratt›¤› katma de¤erin ülkeler ara-
s›nda eflit fayday› sa¤lad›¤›n› savunmak
mümkün de¤ildir.

De¤erlendirme ve Sonuç

Beyin göçünün al›c›-gönderici ülkelerde
oluflturdu¤u pozitif ve negatif d›flsall›kla-
ra ra¤men, küreselleflmenin tüm alanlara
do¤ru h›zla yay›lmas›, GATT ile mallar›n,
hizmetlerin, dolafl›m›n›n önündeki en-
gellerin azalt›lmas›, ulusal s›n›rlar›n nite-
li¤inin giderek önemini yitirmesi, beyin
göçünün gelecekte daha da artarak flid-
detlenmesini beslemektedir. 

Geliflmifl ülkelerin demografik yap›lar›n-
daki afla¤›ya do¤ru gidiflin süreklili¤inin
varl›¤›, bilimsel ve teknolojik alanda sü-
rekli rekabet, bu ülkelerin di¤er ülkele-
rin potansiyel insan sermayelerine talep
duymalar›n› kaç›n›lmaz k›lmaktad›r.
ABD’nde toplam iflgücünün 1995 y›l›nda
yüzde 10.8’ini  yabanc›lar olufltururken,
2000 y›l›nda yüzde 12.4’e ç›km›flt›r. ‹ngil-
tere’de ise ayn› y›llarda yüzde 3.6’dan
yüzde 4.2’ye artarken, Almanya’da yüzde
9.1’den yüzde 8.8’e ve Fransa’da yüzde
6.3’den yüzde 6.1’e gerilemifltir (OECD,
2003: 59). AB’de çal›flan yüksek nitelikli
iflgücünün  ortalama yüzde 3.7’sini (7.4
milyon) yabanc›lar oluflturmaktad›r.
1994-2000 y›llar› aras›nda S&T alan›nda
istihdam edilen yabanc›lar›n oran›ndaki
art›fl yüzde 40’› bulmaktad›r. ‹rlanda ‘da
bu yüzde 274 ‘ü bulmaktad›r (Third Eu-
ropean Report, 2003: 236,239,241). Al-
manya ve Fransa gibi ülkelerde yabanc›

iflgücünün gerileme nedeni ise düflük ni-
telikli emek gücüne olan gereksinimin
azalmas›ndan kaynaklanmaktad›r. Oysa-
ki, yüksek nitelikli emek gücüne olan ge-
reksinim ise artan oranda sürmektedir.

ABD’de 1999 y›l›nda istihdam edilenler
içinde doktora diplomal› olanlarda yüz-
de 27’sini,  sivil mühendislik sahas›nda-
kilerde ise  yüzde 51.5’unu, yabanc›lar›n
oluflturdu¤u görülmüfltür. ‹stihdam edi-
lenlerde master derecesine sahip olan-
larda ise yüzde 19.9’unu oluflturmakta-
d›rlar (Science and Engineering, 2002:
3/29).

ABD’nin IT alan›nda 2001 y›l›nda gerek-
sinim duydu¤u 1.7 milyon iflgücünün an-
cak, yar›s›n› doldurabilmifltir. ABD’de
2000-2010 aras›ndaki periyoda yönelik
yap›lan projeksiyonda S&E alanlar›nda
di¤er ifllere göre üç misli daha art›fl gös-
termesi beklenmektedir. Tüm alanlarda
yüzde 82 ar›fl ile 1.9 milyon yeni ifl aç›l-
mas› tahmin edilmektedir. Böylece bilgi-
sayar alan›nda beklenilen art›fl›n
697.000’den 1.4 milyona, bilgisayar sis-
tem analistli¤in de ise 431.000’den
689.000 ifle yükselece¤idir (Science and
Engineering, 2002: 3/27). International
Data Corporation’un tahminlerine göre
ise, 2003 y›l›nda bu alanlarda ‹ngiltere’de
300.000, AB’de ise 1.7 milyon iflin doldu-
rulamad›¤› bildirilmektedir. ‹rlanda’n›n
ekonomik geliflmesini sürdürebilmesi

için gelecek üç y›l içinde denizafl›r› ülke-
lerden her y›l 30.000 kifliyi getirmesi ge-
rekti¤i, befl y›l içinde ise çeflitli bölgeler-
den 200.000 kifliyi çekebilmeyi hedefle-
mektedir.  ‹talya ihtiyac› olan 50.000 yük-
sek nitelikli eleman› ve Hindistan’dan
1.000 yaz›l›m uzman›n› ülkeye çekebil-
mek için 2000 y›l›nda uygulad›¤› kuralla-
r› basitlefltirerek yeni düzenlemelere yö-
nelmifltir. Almanya y›lda 20.000 yüksek
nitelikli eleman› çekebilmek için Green
Card uygulamas›na geçmifltir. Finlandiya,
vize ifllemlerini kolaylaflt›rarak, baflta
Hindistan ve Çin olmak üzere azgeliflmifl
ülkelerden teknoloji uzmanlar›n› çekme-
ye çal›flmaktad›r. ‹sveç ise yabanc›lar›n
gelirlerinin yüzde 25’ini vergiden müs-
tesna tutmaktad›r (Third European Re-
port, 2003: 203-231). Yüksek nitelikli in-
san göçüne yönelik geliflmifl ülkelerin
uygulad›klar› politikalar›n göçü azalt›c›
nitelikler tafl›mad›¤›, bilakis uygulamaya
çal›fl›lan politikalar›n bu sürecin ulusal ç›-
karlar bak›mdan maksimum fayday› sa¤-
layabilecek bir hareketlili¤in gerçekleflti-
rilmesi yönündedir.

Geliflmekte olan ülkelerin günümüz
dünyas›nda ekonomik geliflmenin ön ko-
flulu olan insan sermayesine lokal veya
uluslararas› alanda maddi sermaye harca-
yarak elde etme çabalar›n›n sürece¤i, bu-
gün oldu¤u gibi gelecekte de geliflmifl ül-
keler taraf›ndan uygulanan politikalar ve
ülkeler aras› eflitsiz koflullar›n varl›¤› ile
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insan sermayesi kaynaklar›n› yitirme süre-
cinin devam›n›n kaç›n›lmaz olmas› bek-
lenmektedir. Geliflmekte olan ülkelerin
yüksek nitelikli insanlar›n› ülkede tutma
veya geri dönmeye itecek olumlu koflulla-
r› tesis etmede aktif politikalar izlemeli-
dirler. 

Geliflmifl ülkelerin yo¤un teknolojik ve bi-
limsel rekabet varl›¤›nda, demografik yap›-
lar›ndan ve kendi içsel dinamiklerinden
kaynaklanan yabanc› yüksek nitelikli insan
kayna¤›na gereksinimleri, bu sürecin arta-
rak sürmesinin nedenidir. Geliflmifl ülkeler
ile di¤er az geliflmifller aras›nda varolan
eflitsiz geliflimi ortadan kald›rmaya iliflkin
küresel standartlar belirlenmesi gerekti¤i,
sürekli tart›fl›lan konular olmas›na ra¤men,
mallar›n, hizmetlerin, sermayenin ve yük-
sek nitelikli kiflilerin önündeki engeller
alabildi¤ine azalt›lmakta, eflitsizli¤in azalt›l-
mas› yolunda kayda de¤er önemli geliflme
sa¤lanamamaktad›r. Küreselleflme süre-
cinde birkaç ülke yükselenler içinde yer
al›rken birçok ülke ise, küreselleflme süre-
cinde yeterli geliflmeyi gösterememekte
ve eflitsizlik giderek artmaktad›r. Gelifl-
mekte olan ülkelerin insan kaynaklar›n›n
geliflmesi ile ça¤› yakalama yolundaki çaba-
lar›, bu yöndeki kaynaklar›n geliflmifl ülke-
ler taraf›ndan yeni sömürü yollar› ile elle-
rinden al›nma çabalar›, ülkeler aras›ndaki
farkl›l›¤a iliflkin genel farkl›l›klar›n daha
uzun süre tart›fl›laca¤›n›n da bir gösterim
biçimidir.
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