EDİTÖRDEN
Nüfusbilim Dergisinin 36. cildinde uluslararası göç ve Türkiye konusunda
yazılmış dört özgün makaleye yer veriyoruz. Bu alana odaklanmış bir sayı ile
okuyucularımıza ulaşmak bizim için hem nüfusbilimin en fazla ihmal ettiği
konuyu öne çıkarmak, hem de Türkiye’nin yoğun göç gündeminde farklı göç
ve göçmenlik biçimlerini gözler önüne sermek açılarından çok kıymetli.
Yirminci yüzyıl boyunca Türkiye’de nüfus alanında yürütülmüş bilimsel
çalışmalara ve yayınlara genellikle doğurganlık konusu hakim olmuştur.
Yirmi birinci yüzyılın ilk 15 yılında ise Türkiye coğrafyası tarihinin en
büyük göç hareketlerinden birini yaşamaktadır. Bugün güney komşumuz
Suriye’de yaşanan iç savaş nedeni ile ülkelerini terk etmek zorunda kalan
sayıları 4 milyonu aşmış sığınmacı yalnızca Türkiye’nin değil, Avrupa Birliği
ülkelerinin de bir numaralı nüfus meselesi durumundadır. Bu durum göç
alanında yapılan çalışmaların ön plana çıkmasına, bilimsel yazında göç ve
beraberinde getirdiği meselelerin nüfusbilimin farklı alanları açısından
dikkatle izlenmesine zemin oluşturmaktadır.
Uluslararası göç konusunu, göç veren, göç alan ve küresel doğu ile küresel
batı arasındaki rotada önemli bir transit göç mekanı olan bir ülke olarak
yaşayan Türkiye, bu sayıdaki makalelerde farklı biçimlerde yer alıyor. Bu
sayıda yer alan makalelerden ilki göç veren Türkiye’den yola çıkan bir çalışma
ve İsviçre’de yaşayan ikinci kuşak Türkiyeli göçmenlerin evlilik örüntülerini
ve özellikle Türkiye’den evlenme pratiklerini inceliyor. İkinci makale ise
göç alan Türkiye’ye odaklanıyor. Bu makalede göç hareketleri 80’li yıllarda
politik nedenlerle sığınmacı olarak başlayan ancak ekonomik nedenlerle
devam eden Ankara’da yerleşmiş İranlı göçmenler ele alınıyor. Göç meselesi
ve özellikle sığınmacı göçü ile birlikte gündemden hiç düşmeyen bir konu da
sınır güvenliği konusu. Bu sayıda yer alan üçüncü makale Avrupa Birliğinin
sınır güvenliği özel ekibi olarak çalışan Frontex’i tartışan bir çalışma. Bu
sayıda yer alan son makale ise göç örüntüsü açısından Türkiye ile önemli
benzerlikler içeren İspanya’nın göç deneyimi ve politika arayışlarını Avrupa
Birliği çerçevesinde tartışıyor ve Türkiye’nin Suriye göçü merkezli güncel göç
politikalarını tartışıyor.
Nüfusbilim Dergisinin 36. cildine yazıları, değerlendirmeleri ve teknik
destekleri ile emeği geçen herkese teşekkür ederken Nüfusbilim Dergisinin
eski sayılarına çevrimiçi olarak http://www.hips.hacettepe.edu.tr/dergiler.
shtml adresinden de erişilebileceğinizi duyurmak isterim.
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