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MIGRADEMO Projesi 
 

 

Bu proje uluslararası göçün göç veren ülkelerdeki demokratik katılım süreçlerine olan etkisini 

analiz etmeyi amaçlamaktadır. 

Ulusaşırı göç ve demokratikleşme konusu güncel politikanın ve kamuoyunun ilgi alanlarına 

girmektedir. Ulusaşırı göç deneyimleri üzerine olan son çalışmalar, göçmenlerin 

memleketlerine gönderdikleri dövizler, aktardıkları yeni fikirler ve yurda yaptıkları geri 

donüşler yolu ile kendi ülkerindeki demokratik katılım süreçlerini nasıl etkilediklerini ortaya 

koymaktadır. Ancak, bu süreçlerin, daha geniş ekononomik, sosyal ve politik dönüşümler ile 

nasıl kesiştiği üzerine göç veren ülkelere odaklanan karşılaştırmalı çalışmalar oldukça sınırlı 

kalmaktadır. Göçmenlerin kompleks göç deneyimleri ve memleketlerindeki doğrusal olmayan 

demokratikleşme süreçlerinin kendisi, göç edenler, geri dönenler ve göçmen olmayanlar 

arasında hangi politik fikirlerin dolaştığı, müzakere edildiği ve tartışıldığının daha incelikli bir 

kavramsallaştırma ihtiyacına işaret etmektedir. 

Bu bağlamda, araştırmanın hedefleri günceldir ve göçün daha geniş politik etkileri ile 

yakından alakalıdır. MIGRADEMO araştırması ilgi odağını göç edilen ülkede neler 

olduğundan ziyade, göç edenlerin memlektlerine olan etkilerine çevirmektedir.  

Demokratik yayılım süreçlerinin bağlamının ve kapsamının karşılaştırılması, göçün 

demokrasi pratiklerini hangi koşullar altında ve nasıl etkileyebildiği üzerine olan bilgimize 

katkı sağlayacaktır. Araştırmanın ampirik ve teorik çıktıları uluslararası göçün geniş etkileri 

ve göç veren ülkelerdeki demokratikleşme süreçleri ile ilgilenen araştırmacılar, politika 

oluşturucular ve aktivistler için önemli bir kaynak olacaktır.  

MIGRADEMO Projesi uzun dönemli karşılaştırmalı araştırma stratejisi yoluyla göç ile alakalı 

demokratik yayılım süreçlerinin dinamiklerini ve boyutunu analiz ve teorize etmeyi 

hedeflemektedir.  

Öncelikle, göçmenlerin gönderdikleri dövizler ve politik davranış üzerine olan yığın veri 

analiz edilecektir. Ayrıca, göçmenlerin göç ettikleri ülkelerdeyken, kendi memleketlerinde 

destekledikleri partilere dair orijinal bir veri seti yaratılacaktır. Saha araştırmasında ise, hem 

kantitatif hem de kalitatif araştırma metotlarından yararlanılacaktır. Göçün demokratik katılım 

ve demokratikleşme süreçleri ile olan ilişkisi üç katmanda analiz edilecektir:  

 Bireylerin seçim ve seçim dışı politik angajmanları ve davranışları. Bu bölüm, 

seçime katılım oranları, partilere verilen destek, protestolara ve diğer sivil eylemlere 

katılımı içermektedir. Politik tutumlar ve davranışlar için ise, bireylerin yolsuzluk ve 

politik fayda algıları ile memleketlerine dışarıdan gelen göç ve göçmenler üzerine 
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geliştirdikleri fikirler ve tutumlar gibi geniş sosyal ve politik değişimler ile ilgili temalar 

keşfedilecektir.  

 Sivil toplum örgütlerinin ve sosyal hareketlerin gündemleri, aktiviteleri ve 

yaygınlaşmaları. Bu aşamada, örgütlerin ve hareketlerin yurt dışında bulunan 

göçmenler, göçmenlerin memleketteki yakınları, akrabaları ve geri dönen göçmenler 

aracılığıyla, göç ile ilişkisi olan networkler tarafından nasıl kurulduğu, ilham aldığı ve 

desteklendiği analiz edilecektir. 

 Göç deneyimi olan siyasi elitlerin demokrasiye olan bakış açısı ve bulundukları 

ulusal ve yerel üyelikler kapsamındaki aktiviteleri. Bu bağlamda, göç deneyimi 

olan siyasi elitlerin, demokratikleşme ile ilgili olarak önerdikleri ve yürüttükleri 

inisiyatiflerin neler olduğu, boyutu ve kendi göç deneyimleri ile ilgili olan kurum ve 

organizasyonlar ile oluşturdukları networklerin ve bağların kapsamı analiz edilecektir. 

 

Ulusal ve yerel düzeyde bu dinamikler saha araştırmasına dayanarak Romanya, Türkiye ve 

Fas örneklerinde araştırılacaktır.  

 

 

METOTLAR 
 

Araştırma stratejisi kantitatif ve kalitatif araştırma metotlarını ve analiz biçimlerini 

birleştirecektir. 

Bu proje göçmenlerin gönderdikleri dövizler ve politik davranışlar üzerine var olan yığın 

veriyi analiz edecektir. Ancak, bundan daha önemli olarak, göç veren ülkelerdeki göçmen 

olmayanlar ve geri dönen göçmenler ile yapılacak hanehalkı araştırması ve derinlemesine 

mülakatlar ile yeni, kapsayıcı veri setleri üretilecektir. 

Hanehalkı araştırması göçün bireylerin demokratik katılımının seviyesi ve kapsamı üzerine 

olan etkisinin sistemik olarak değerlendirilebilmesi için gereklidir. Derinlemesine mülakatlar 

ise, göçmenler, geri dönenler ve göçmen olmayanlar arasında politik fikirlerin nasıl dolaştığı 

ve müzakere edildiğinin daha incelikli olarak anlaşılabilmesi için elzemdir. Farklı metotların 

ve yaklaşımların kombinasyonu farklı yerel ve ulusal bağlamlarda demokratik yayılım 

süreçlerinin sistematik değerlendirilmesi ve bu yayılımın nasıl müzakere edildiğinin daha 

yorumlayıcı analizi arasında sinerjiler yaratacaktır. Bu araştırma stratejisi bize demokratik 

yayılımın mikro oluşumları ve göçün demokrtatikleşme süreçlerini etkilediği koşulların teorik 

düzeyde anlaşılmasında yardımcı olacaktır. 
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