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Nedir? 
Göç, insanların bir yerden başka bir yere 
hareket etme sürecini ifade eder. Kalıcı olarak 
yerleşme ya da mevsimsel veya döngüsel göçe 
(menşei ülkeye dönüş gibi) karşılık gelen bu 
hareket, bir ülke içerisinde (iç göç) ya da ülkeler 
arası (uluslarötesi veya uluslararası göç) 
gerçekleşebilir.  Ekonomik ve politik 
sebeplerden, sosyal (IOM, 2011) ve ekolojik 
sebeplere kadar bir dizi unsur göçün ortaya 
çıkmasına katkı verir. İnsanlar daha iyi iş, eğitim 
ve gelir imkanları bulmak; hayat tarzlarını 
belirlemek; yoksulluk, savaş ve zulümden 
kaçmak (mülteciler gibi) gibi sebeplerden dolayı 
göç eder. 

Kavramı kim kullanır?  
Göç; sosyologlar, antropologlar, ekonomistler, 
siyaset bilimciler ve iletişim araştırmacıları gibi 
birçok farklı disiplinden bilim insanı tarafından 
incelenir. İletişim çalışmalarındaki araştırmalar 
bugüne kadar -diğer konuların yanı sıra- 
göçmenlerin yeni iletişim teknolojilerini 
kullanarak aile ve arkadaşları ile nasıl iletişimde 
kaldığı ve politik savunuculuğa nasıl müdahil 
olduğuna odaklandı. Bunun yanı sıra, 
göçmenlerin medya kullanımı ve bulunduğu 
toplum ve yerleşimdeki medya tarafından nasıl 
resmedildiği araştırıldı.  

Kültürlerarası diyalogla ilintisi 
nedir?   
Göç ve kültürlerarası diyalog; hareket halindeki 
insanlar ile yerel toplum, yerel kurumlar ve politik 
karar vericilerin karşılıklı olarak ilişki kurabilme 
gerekliliğinden ötürü birbiri ile kesişen 
konulardır. Kültürlerarası diyalog -genel tanımı 
ile- yerel toplum ve göçmenlerin; birbirileri ile 
benzerlikleri ve yapıcı bir biçimde birbirilerinden 
farklılıkları üzerinden; bu benzerlik ve farklılıkları 
şekillendiren anlam ve iletişim biçimlerini 
anlamayı da kapsayarak, bütünleşmelerine 
olanak tanıyabilir. 

Yapılması gereken neler kaldı? 
Göç, küreselleşme süreçlerinin bir parçasıdır ve 
disiplinlerarası perspektiften ele alınmayı 
gerektirir. Göçmen algısı oluşumunda ve yerel 
toplum ile göçmenler arasındaki etkileşimin 
şekillenmesinde medyanın rolü üzerine yapılan 
araştırmalar; bu süreçlerin, kendinden farklı 
olandan korkmanın halen yaygın olduğu ve 
politik sebeplerle araçsallaştırıldığı, birbirine 
bağlı bir dünyanın bir sonucu olması nedeni ile 
önem arz eder. Araştırmacıların; yeni iletişim 
teknolojilerinin göçmenlerin politik, sosyokültürel 
ve ekonomik süreçlere katılımına, diğer 
göçmenlerle bağlantı kurmasına ve aidiyet hissi  
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oluşturmasına nasıl olanak tanıdığını daha çok 
araştırması gerekiyor.  
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