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2017 yılını geride bırakmaya hazırlandığımız son günlerde, bu yılın Avrupa’da ve 

Amerika’da artan göç dalgasıyla ilişkili olarak siyasal kutuplaşmayı arttırdığına ve belli 

başlı ülkelerdeki seçim yarışına doğrudan etki ettiğine tanık olduk. Türkiye de bu göç 

dalgasından doğrudan etkilenen ülkeler arasında yerini alarak, geride bırakmakta 

olduğumuz yılı oldukça hassas dengeler üzerinde geçirdi. Konunun önemine vurgu yapan 

siyasal aktörler, yerel ve ulusal düzeyde alınması gereken önlemler ve hayata geçirilmesi 

gereken siyasal mekanizmaların gerekliliğine dikkat çekerken, göç olgusu gitgide artan bir 

önem ve aciliyetle her kesimden olduğu kadar, akademisyenlerin de öncelikli çalışma 

konuları arasında yerini aldı.  

Göç olgusunun giderek artan öneminin getirdiği farkındalıkla Süleyman Demirel 

Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisinin Aralık 2017 sayısı, Göç Özel 

Sayısı olarak seçildi. Göçmen olgusu ve entegrasyonla ilgili sorunların çeşitli toplumsal ve 

akademik tartışmalara konu olması münasebetiyle yaptığımız planlama kapsamında, 

elinizde bulunan bu kolektif çalışmada yer alan  yazarların, Türkiye ve dünyanın her 

yerindeki göçmen olgusunu, sosyal bilimlerin araştırma alanları kapsamında ele almalarını 

hedefledik. Dergimizin bu sayısında yurtiçi ve yurtdışından değerli araştırmacılarımızın 

İngilizce veya Türkçe olarak yazdıkları makaleleri ve araştırmalarının sonuçlarını 

yayınlayarak sizlerin beğenisine sunmaktan mutluluk duyuyoruz. 

İlk olarak Prof. Dr. Hamza Ateş ve Öznur Yavuz göç olgusununda yerel halk ve göçmenler 

seviyesinde uyum boyutunu incelediler. Doç. Dr. Murat Yüceşahin, uluslararası 

göçmenlerin yerleştikleri ülkelerdeki kümelenmelerini ve ayrışmalarını sosyo-mekansal 

boyutta anlatan bir makaleyi kaleme aldı. Yrd. Doç. Dr. Melih Görgün, küreselleşme 

sürecinde göçmen ilişkileri ağını ele alırken göç olgusunda sosyal ağların belirleyici 

unsurlarına açıklık getirmeyi hedefledi. Prof. Dr. Erkan Polat ve Uzman Müge Sucu Polat 

yerin aidiyeti ve zaman-mekân sarmallığı bakımından göç eden insan ve göç edilen yer 

arasındaki yüzer-gezer ilişkinin boyutlarını sorguladılar. Elbette göç olgusunun ekonomik 

boyutları da bu özel sayıda yerini almalıydı. Bu kapsamda, Uzman Erdem Selman Develi 

21. Yüzyılda göç olgusunun ve uluslararası göç teorilerinin ekonomi politiğini inceleyen bir 

makale ile dergide yerini aldı. Konuyu ülkemiz ölçeğinde ele alan yazarlarımızdan Doç. Dr. 

Rasim Akpınar metropollerde yaşayan Suriyelilerin yaşamlarında sivil toplum 

kuruluşlarının rolünü incelerken; Doç. Dr. İ.Ethem Taş, Öğr. Gör. Hatike Koçer ve Arş. 

Gör. Yeter Çiçek, mülteci sorununun çözümüne ilişkin yeni bir yapılanma olarak Göç 

İdaresi Genel Müdürlüğü’nün strateji ve politikalarını ele aldılar. Türkiye’de mültecilere 

yönelik yerleşim politikaları ve uydu kentler konusunu güvenlik kıskacında ele alan Prof. 

Dr. Songül Sallan Gül ve Özlem Kahya Nizam’dan sonra, Yrd. Doç. Dr. Cansu Ünver 

Erbaş Suriyeli mültecilerin Türkiye, Mısır, Irak, Ürdün ve Lübnan’da yerel ekonomiye olan 

etkilerini sayısal olarak inceleyen bir çalışma ortaya koydu. Konunun Türkiye ve Ortadoğu 

ülkelerindeki boyutunun ele alınmasından sonar Batı’daki siyasal kutuplaşmaya olan 

etkilerini tartıştığımız bölümde, Prof. Dr. Bekir Gövdere ve Dr. Engin Çenberci göç 

krizinin Brexit kararına ve Avrupa Birliği’nin geleceğine muhtemel etkilerini tartışmaya 

açarken; Yrd. Doç. Dr. Mehlika Özlem Ultan Avrupa Birliği’nde istenen göçmen profilini 

analiz etti. Göçün bir bağımlı değişken olarak Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki 

ilişkilere olan etkisinin raporlar üzerinden analiz edildiği Yrd. Doç. Dr. Nermin Aydemir ve 

Gökberk Keskin’in makalesinde konunun bu ilişkiyi ne kadar farklı bir boyuta ulaştırdığını 

gördük. Elbette göç konusuyla ilgili olarak Avrupa’da, özellikle de Almanya’da yaşayan 

göçmenlerden bahsetmeden özel sayı tamamlanmış olmazdı. Bu açıdan Yrd. Doç. Dr. Gaye 

Gökalp Yılmaz’ın ele aldığı makalenin Euro-Türklerin ait olma ve bütünleşme süreçlerine 



farklı bir bakış ortaya koyduğunu belirtmek isterim. Tüm bu değerli katkılarla birlikte Göç 

Özel Sayısının okuyucularımıza sürprizi, engin deneyimiyle sadece ülkemizde değil tüm 

dünyada göç konusunda bilime büyük katkı sağlamış olan Prof. Dr. Nermin Abadan-Unat 

ile yapmış olduğum röportaj olacaktır.  

Göç Özel Sayısı fikrinin ilk kez ortaya çıktığı andan itibaren değerli desteğini esirgemeyen 

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Editörü sayın 

Prof. Dr. Mustafa Zihni Tunca’ya teşekkür etmek isterim. Göç Özel Sayısının editörlüğünü 

yürütmem hususunda beni teşvik eden Danışma Kurulu üyelerimiz Doç. Dr. Hakan 

Mehmet Kiriş ve Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Akman’a sonsuz teşekkürler. Göç Özel Sayısı ile 

ilgili makalelerin hakem sürecinden geçmesinde desteğini esirgemeyen Ahmet Kuntay 

Demiral’in özverili çalışmalarını ifade etmeden geçemeyeceğim. Hakemlik yapmayı 

gönüllü olarak kabul eden ve değerli zamanlarını ayırıp bu özel sayının çıkmasında hızlıca 

değerlendirme yapan hakem kurulu üyelerine ve makalelerin toplanarak yayına hazır hale 

gelmesinde kişisel asistanlığımı yürüten sevgili öğrencim Asude Hazan Kurtdemir’e özel 

olarak teşekkür etmek isterim. 

En önemli teşekkürüm ise Göç Özel Sayısı’nın editörlüğünü yürütmemde kıymetli 

desteğini esirgemeyen ve tecrübeleriyle yoluma ışık tutan sayın Prof.Dr. Nermin Abadan-

Unat hanımefendiye ve kendisine ulaşma imkanını bana veren Dr. Melis Aydemir’e 

olacaktır.  

Göç olgusunun tüm dünyada sarsıcı etkilerini hissettirdiği 2017 yılını geride bırakırken, 

önümüzdeki yılların daha barışçıl ve yaşanır bir dünya getirmesi en büyük dileğimizdir. 

Yrd. Doç. Dr. Özge Çopuroğlu 
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