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Editörden
İbrahim Sirkeci1
İlk olarak 2020 yılı başında Çin'in Wuhan kentinde tespit edilen yeni koronavirüs salgını ile 18
aydır birlikteyiz. Transnational Press London bünyesindeki diğer dergiler gibi Göç Dergisi de
bu pandemiye ilişkin tartışma, araştırma ve analizlere sayfalarını açan öncü akademik dergiler
arasında yer aldı.2 Pandemi, geçmişteki diğer birçok krizde olduğu gibi hayatımızı önemli
ölçüde değiştirdi ve değiştirmeye devam ediyor. Bunun akademik tartışmaları da domine
etmesi normal. Bir çoğumuz için pandemi ve göç konusunda kafa yormak, sadece yeni bir
konu hakkında araştırma yayınlamanın metrik cazibesi için değil, böyle zor bir zamanda hem
toplumları hem de politika yapıcıları anlamak ve güvenilir öneriler oluşturmak arzusundan
kaynaklanmaktadır. 2020'nin başından bu yana, pandemi ve göçle ilgili düzinelerce pek çok
makale başvurusu aldık. Geçtiğimiz yılın sayılarında ve bu yılın ilk sayısında bu konuda önemli
makaleler yayınladık. Bu bağlamda Kovid-19 ve göç konusunda bilimsel alışverişi teşvik
etmeye devam edeceğiz. Tüm meslektaşlarımızı pandemi ve göç eksenindeki çalışmalarını Göç
Dergisi’ne davet ediyoruz, çünkü pandemi sadece insan hareketliliği üzerinde değil yaşamın tüm
alanlarında büyük değişiklikler yaratmaktadır.
Bildiğimiz gibi Pandemi sadece bilimsel dergilerin odağını değiştirmedi, aynı zamanda insan
hareketliliği ve ilgili süreçler üzerinde uzun vadeli, çok daha derin ve geniş bir etkide bulundu
ve bu etkiler devam edecek. Dünya çapında seyahat etmenin her zamankinden daha
zorlaştığını ve artan kısıtlamalar, değişen önlemler ve güvenlik kontrolleri nedeniyle daha da
zorlaşması pek muhtemel. Aynı zamanda, seyahat etmek çok pahalı bir aktivite haline geldi.
Havayolu şirketleri ve ilgili sektörler büyük darbe aldı ve bazı şirketler battı, ayakta kalanlar ise
fiyatları yükselterek kayıplarını telafi etmeyi deniyor. Zorunlu kovid-19 testleri, maskeler,
aşılama ve seyahat sonrasında uygulanan karantinalar gibi aşırı kontroller ve kısıtlamalar
maliyete ekleniyor ve seyahat pek çoğumuz için lüks haline geliyor.
Kısıtlamalar ve artan maliyetler büyük ihtimalle düzensiz nüfus hareketliliğinde bir artışa neden
olacaktır, çünkü göçün temel nedenleri ortadan kalkmadı, hatta daha da derinleşti ve birçok
insan için düzensiz göç en makul yol durumuna gelecektir. Göçün sınıfsal seçiciliğinin bu
iklimde öne çıkması muhtemeldir.
Son yıllarda “vatandaşlık pazarı” olarak da adlandırdığımız paradigma değişimiyle zaten ortaya
çıkmış bir durumun derinleşmesini gözlemliyoruz. Altın vatandaşlık, platin oturma izni, pahalı
premium vize kategorileri şeklinde karşımıza çıkan ‘sınıflar’ zaten bu ayrımcı göç olgusunu
İbrahim Sirkeci, International British Business School, United Kingdom. https://sirkeci.uk E-mail: sirkeci@tplondon.com.
Bakınız: Sirkeci, I., & Yucesahin, M. M. (2020). Coronavirus and migration: Analysis of human mobility and the spread of
COVID-19. Migration Letters, 17(2), 379-398. https://doi.org/10.33182/ml.v17i2.935. Ayrıca bakınız: Cohen, J. H. (2021)
“Editorial: The social dynamics of remittances and the pandemic”, Remittances Review, 6(1), pp. 1–2. doi: 10.33182/rr.v6i1.1571;
Sirkeci, I. (2020) “Editorial: Remittances during the Covid-19 Pandemic”, Remittances Review, 5(1), pp. 1–2. doi:
10.33182/rr.v5i1.950; Baghdasaryan, L., & Sirkeci, I. (2020). Coronavirus Pandemic and Disruptive Impact on Marketing and
Consumers. Transnational Marketing Journal, 8(2), 133–134. https://doi.org/10.33182/tmj.v8i2.1180.
Göç Dergisi
All rights reserved © 2021 Transnational Press London
1
2

222 Editörden

perçinlemişti.3 Bununla birlikte geride kalan dönemde göçün küresel yanı vurgulanmaktaydı.
Buna dair protestolar ve rahatsızlıklar özellikle sağ siyaset ve temsilcileri tarafından son yıllarda
sıklıkla dile getirilmekteydi. Pandemi bu sürecin ulus devletler lehine dönüşmesini de
hızlandırdı. Artan seyahat kısıtlamaları ve diğer önlemlere ilişkin kararlar ulusal hükümetler
tarafından acil bir şekilde alınmaktadır ve uyarı ve çağrılara rağmen, salgının ulusötesi
yönetimine yönelik ne eylem ne de niyet olduğunu söylemek zor. Birleşik Krallık'ın Avrupa
Birliği'nden çıkması, bölgesel birliklerin zayfılaması pahasına ulus devletlerin daha fazla
güçlenmesi yönünde bir etki yaptığını da söylemek mümkün. Bu bağlamda, Pandemi, küresel
ve bölgesel yerine kalıcı hale gelebilecek olan “ulusal” yetkilerin kullanımını artırmak için iyi
bir bahane sunuyor. Önümüzdeki dönemde ulus devlet ve göç siyasetinin evriminin
gündemimizi daha çok meşgul edeceğini göreceğiz.
Göç Dergisi olarak başından beri paydaşı olduğumuz serinin dokuzuncu toplantısı olan Göç
Konferansı (TMC2021) Temmuz ayı başında dünyanın dört bir yanından yaklaşık 500
araştırmacının katılımıyla gerçekleşti. TMC 2022’de Fas’ın başkenti Rabat’ta bir kez daha
buluşup yüz yüze tartışmalarımıza devam edebilmeyi umuyoruz.
Bu sayıya katkılarından dolayı tüm yazarlarımıza, hakemlerimize ve editör arkadaşlarımıza
teşekkür ediyoruz. Özellikle hakemlik kurumunun bilgi üretiminde kritik bir kurum olduğunu
ve pek çok diğer dergi gibi Göç Dergisi de meslektaşlarımızın bu süreçteki gönüllü katkısına
müteşekkirdir.
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