
B
u yay›n Almanya ve Fransa’da 2003 y›l› sonu ve 2004 y›l› bafl›n-

da yap›lan genifl kapsaml› niceliksel ve niteliksel bir araflt›rman›n

ürünüdür. Söz konusu araflt›rma, ‹stanbul Bilgi Üniversitesi taraf›ndan

2002 y›l›nda kurulan Göç Araflt›rmalar› ve Uygulamalar› Merkezi ara-

c›l›¤›yla yürütülmüfltür. Bu çal›flma, Euro-Türklerin, anavatanlar›nda

ve ikâmet ettikleri ülkelerde klifleleflmifl olan temsil biçimlerine mey-

dan okumaya ve bunun yan›s›ra onlar›n Avrupa Birli¤i, Avrupal›l›k,

anavatan, etnisite, milliyet, yurttafll›k, dindarl›k, ulusafl›r›l›k ve küre-

selleflme konular›na iliflkin e¤ilimlerini anlamay› amaçlam›flt›r.

Araflt›rmay› yürütmek üzere, iki araflt›rmac›, Ayhan Kaya ve

Ferhat Kentel, iki dan›flman, Martin Greve ve Bianca Kaiser ile üç

araflt›rma flirketinin, Veri-SGT Araflt›rma (‹stanbul), Gelszus GmbH

(Hamburg), Socioscan (Paris), dahil oldu¤u bir araflt›rma ekibi olufltu-

ruldu. Bu çal›flmay› kaleme alanlar olarak, araflt›rma ekibinin üyeleri-

ne çok de¤erli katk›lar›ndan ötürü teflekkürlerimizi sunuyoruz. Arafl-

t›rma sonuçlar›n›n bir k›sm›, ulusal ve uluslararas› medyada yer alan

haberler ve mülakatlar ile birlikte bilimsel makaleler, konferanslar ve

tebli¤ler arac›l›¤›yla kamuoyuna duyurulmufltur. Bu çal›flma Türkçe-
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nin yan›s›ra ‹ngilizce, Almanca ve Frans›zca olmak üzere üç ayr› dilde

yay›nlanmaktad›r.

Bu araflt›rmay› yürütme aflamas›nda bizlere çok de¤erli katk›lar

sa¤layan Aç›k Toplum Enstitüsü’ne, Heinrich Böll Vakf›’na, ‹stanbul

Bilgi Üniversitesi’ne, T.C. D›fliflleri Bakanl›¤›’na ve Ankara’daki AB ‹le-

tiflim Grubu’na flükranlar›m›z› ifade etmek isteriz. Aç›k Toplum Ensti-

tüsü’nden Hakan Alt›nay araflt›rman›n içeri¤inin yap›land›r›lmas›na

iliflkin büyük bir katk› sa¤lam›flt›r. Bitmez tükenmez ilgisi ve katk›s›n-

dan ötürü kendisine minnettar›z. Ayr›ca, Lale Duruiz, fiule Kut, O¤uz

Özerden, Taner Berksoy, Cathrine Campion, Nermin Abadan-Unat,

Nefle Erdilek, Fügen U¤ur, Ulrike Dufner, Alan Duben, Gülten Kazgan,

Nihal ‹ncioglu, Emre Ifl›k, Özge Onursal, Gülflah Çapan, Senem Ay-

d›n, Neco Çelik, Nihat Kentel, Gülenden Çelik ve Rana ‹ren’e de arafl-

t›rma boyunca süren desteklerinden ötürü teflekkür ediyoruz. Tutku

Varda¤l›’ya tercüme sürecinde bize gösterdi¤i destekten ötürü minnet-

tar›z. Son olarak, bizimle düflüncelerini paylaflan bütün Euro-Türklere

teflekkür etmek istiyoruz; ola¤anüstü zenginlefltirici, yarat›c› ve ayd›n-

lat›c› bir yolculuk yapmam›z› sa¤lad›lar.

Ayhan Kaya
‹stanbul, May›s 2005
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