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21. yüzyıl insan hareketliliği ile azgelişmişlik arasındaki iliş-
kinin belirginleştiği bir dönem. Dünya üzerinde, ekonomik 
gelişmedeki eşitsizlik ile toplumsal ve siyasal istikrarsızlık 
arasında bir paralellik görülmekte. İnsanları yerinden eden 

çatışmalar, ekonomik azgelişmişlik ve siyasal istikrarsızlığın hüküm 
sürdüğü coğrafyalarda meydana gelmekte. Küresel eşitsizlikler, yer-
siz-yurtsuzlaştırılan, daha güvenli ve yaşanabilir iyi bir hayat arayışı 
içinde olan insanların sınırları aşma uğruna büyük riskler almalarının 
arkasındaki temel itici etken.   

Bu çağda, düzenli veya düzensiz göçlerden etkilenmeyen çok az 
mekânın kaldığı söylenebilir. Göçün, uluslararası ve ulusal siyasetin 
bir parçası olmasıyla birlikte devletler, göçmenlerle ile ilgili tasarruf-
larında, önceki dönemdeki gibi gruplara ayırıp her biri ile ilgili resmi 
kurumları tanımlamaktan öte çözümler aramaya başladı. Böylece, kap-
samlı politikalara ihtiyaç olduğunun farkına varıldı ve göç üzerine özel 
kamu politikaları geliştirilmesi gündeme geldi. Siyaset ve yönetimin 
odağındaki göçü çeşitli veçheleri ile açıklama çabası, sosyal bilimlerin 
tek tek disiplinlerinin ilgi alanlarını aşarak disiplinler-arası bir yaklaşı-
mı zorunlu kıldı. Göç meselesi, 1980’lere kadar, sosyoloji ve demog-
rafi dışında sosyal bilim disiplinlerinin fazlaca ilgilendiği bir çalışma 
alanı değilken, 1980’lerden itibaren artarak hukuk, tarih, ekonomi, 
antropoloji, psikoloji, siyaset bilimi ve siyaset felsefesi gibi disiplinler 
içinde de çalışılmaya başlandı. 1990’larda ise beşeri ve sosyal bilim-
ler alanındaki genel ilgiye paralel biçimde, göçün kültürel boyutuna 
odaklanan araştırmalar yapıldı. Akademik çalışmaların referans birimi 
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devlet ve topluluklardan başka bireyleri de kapsar oldu. Göç üzerine 
farklı disipliner perspektiflerden yararlanan kavramlar ve kuramlar ge-
liştirildi. Göç çalışmalarının akademik bir alan olarak belirmesiyle, bu 
alanda bir dizi uluslararası akademik dergi yayın hayatına katıldı. 

Göç Araştırmaları Dergisi, insan hareketliliğinin kavramsal, ku-
ramsal, yöntembilimsel ve görgül boyutları üzerine yapılmış yeni araş-
tırmaları literatüre katarak akademik ve uygulamaya dönük birikimi 
geliştirmeyi amaçlamaktadır. Dergi, çok-disiplinli ve hakemli bir aka-
demik süreli yayın olarak, göç politikaları, düzenli ve düzensiz göç de-
neyimlerinin analizi, göç hukuku, göçmenlik statüleri, göç ekonomi-
si, emek piyasasına ve toplumsal hayata entegrasyon, göç sosyolojisi, 
göçün etnik ve toplumsal cinsiyet boyutları, post-göçmenlik, göçmen 
edebiyatı ve göç psikolojisi konularında özgün kuramsal ve uygulama 
araştırmalarına yer verecektir. Derginin hedeflerinden biri de göç ça-
lışan akademisyenler, öğrenciler, göç politikalarını geliştirenler ve uy-
gulayanlar için temel meselelerin bilimsel içerikte tartışıldığı ortak bir 
zemin sunmaktır. 

Derginin ilk sayısına katkı vererek bu çabayı destekleyen değer-
li akademisyenlere teşekkürü borç biliyoruz. Dileğimiz, katkılarının 
yeni çalışmalara ilham vermesidir.

Doç. Dr. Filiz KARTAL
Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü


