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Göç Tarihi
History of Migration

Prof. Dr. Harun GÜMRÜKÇÜ,
Dr. Öğr. Üyesi Peyman UYSAL,

Öğr. Gör. Burcu KANTARCIOĞLU

İnsanların dünyada varoluşlarıyla çevrelerini gözlemlemeye ve incelemeye başlamaları eş zamanlı olarak 
ortaya çıkmıştır. İnsanoğlu bulunduğu ortamı araştırmak için yeteri kadar meraklıdır. Çevresinde olup bi-
tenler insanların artan bir tempoyla ilgisini çekmekte olup sürekli “yeniyi” aramaya sürüklemektedir. Onlar 
her zaman bilmediklerini ve görmediklerini öğrenmek için gezilere çıktıkları gibi genelde bu bilgileri geriye 
kalanlarla paylaşmak için çıkış noktalarına da geri dönmektedirler. Bu anlamda da diğer canlılardan, “öğ-
renilmişi hemcinsleriyle paylaşması ve gelecek nesillere aktarmasıyla” önemli bir farklılık sergilemektedir. 
Bu bilgi birikimi yüzyıllar boyunca artarak süregelmiş ve en nihayetinde günümüzdeki bilgi toplumunun 
oluşmasını sağlamıştır. Böylelikle insanoğlu sürekli bulunduğu ortamdan daha farklı ve daha geniş yaşam 
şartları bulmak için başka coğrafyalara doğru ilerleyişini sürdürmüş ve sürdürmektedir. Gittiği ve varacağı 
yeni topraklarla ilgili bilgi toplamakla birlikte en nihayetinde bu alanları kendisine “yeni yurt” edinmektedir. 
Tabii ki bu arayışı sadece bu çerçevede sınırlı kalmamıştır. Bu “meraklı ve ilgili varlık” yine diğer canlılardan 
farklı olarak, sadece merakını gidermek için yollara düşmekte olduğu gibi dayanılması çok güç zorluklara 
da bunun için katlanmaktadır. İçindeki bu itici güç durmadan onun yaratıcılığını teşvik etmekte ve sürek-
li yerinde “duramayan” bu canlıyı göç olgusu olarak adlandırdığımız yeni ufuklara doğru itmektedir. Bu 
bağlamda göç fiziksel hareketin yanında kültürel, sosyal ve dinsel öğeleri de kapsamaktadır.  Göç eylemi; 
canlılar tarafından gerçekleştirilmekte, belli bir zaman dilimini kapsamakta ve mekânsal değişim(ler)le ifade 
edilmektedir. İnsanoğlu, mekân ve zaman faktörlerinin bir araya gelmesiyle geçmişte olabildiği gibi geleceği 
şekillendiren eylemler de göçün sonucunu oluşturabilir.

İnsanın yerküre üzerinde varoluşuyla başlayan göç süreci sebep-sonuç ilişkileriyle iç içe geçmiş olup bir-
birlerini karşılıklı olarak etkileyerek bir silsile halinde akıp gitmektedir. Bu süreç insanoğlu yeryüzünde var 
olduğu sürece devam edecektir. Yaşadığı zamanın ruhu çerçevesinde daha fazla umut vaat eden mekân-
lara doğru evrilerek devam etmektedir/edecektir. Bu anlamda da göç süreci bir bütünün parçasını oluşturur. 
Göç olayları iktisadi, siyasi, askeri gibi temel göstergeleri etkiledikleri gibi, gittikleri mekânların tarihlerini, 
dinlerini, bilim ve medeniyetlerini de etkilemektedir. Göçler, isteğe bağlı olduğu gibi zoraki olarak da ortaya 
çıkmaktadır. Bu tür hareketliliğin oluşumunda, ekonomik beklentiler belirleyici olduğu kadar, yaşam tehdidi 
gibi temel insan ihtiyaçları da etkili olabilmektedir. Bu anlamda göç araştırmaları, genelde münferit alanları 
kapsayacak şekilde yürütülseler bile, bunların hepsi insanoğlunun yerküre üzerindeki dağılışının yarattığı 
süreçleri anlamaya yardımcı olmaktadır. Birbirini tamamlayacak bu çalışmalar bir araya getirildiğinde, bü-
yük resim ortaya çıkmakta ve insanlık tarihinin anlaşılabilmesi için şu sorulara cevap aranmaktadır. Kim, 
nereye ve niçin göç ediyordu? İnsanlar yalnızca bilimsel meraklarını gidermek için mi tüm bu fedakârlıklara 
katlanmışlardı?

Afrika’dan Çıkış ve Dünya’ya Yayılış.
Sibirya’dan Avrupa’ya Göç.
Sibirya’dan Alaska’ya Göç
Anadolu’dan Avrupa’ya Göç
Kavimler Göçü
Türklerin Anadolu’ya Göçü

The phenomenon of migration begins with the history of humanity and has been simultaneously emerged 
with the human existence in the world and thus humans have started to observe and examine what has 
been happening around them so far. Since humans are curious enough to investigate their environment, 
what is going on around themselves attracts people’s attention with an increasing tempo and constantly 
leads them to seek the “new”. They have always gone excursions to learn what they do not know and do 
not see, and they often return to their origins to share this information with the rest. In this sense, it signifi-
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cantly differs from other living beings in that they“shares what has been learned with other fellow humans 
and transmits it to future generations”. This accumulation of knowledge has continued to increase over the 
centuries and ultimately led to the formation of today’s information society. Thus, mankind continues to 
move towards other geographies in order to find different and wider living conditions than the environment 
in which they are constantly present. Along with collecting information about the new lands he has gone to 
and the new lands he will arrive at, he eventually acquires these areas as his “new homeland”. Of course, 
this search was not limited to this framework. This “curious and interested being”, unlike other creatures, 
not only goes out on the road to satisfy his curiosity, but also puts up with unbearable difficulties for this 
purpose. Such driving force within him constantly encourages his creativity and pushes this creature, which 
cannot “stand still”, towards new horizons, which we call the phenomenon of migration. In this context, mig-
ration includes cultural, social, and religious elements as well as physical movement. Immigration action: It 
is carried out by living things, covers a certain period of time and is expressed by spatial changes. Actions 
that shape the future, in the past, can be the result of migration by the combination of human beings, space 
and time factors.

The migration process, which started with the existence of man on the earth, is intertwined with cause-ef-
fect relationships and flows in a sequence by mutually affecting each other. This process will continue as 
long as human beings exist on earth. It is/will continue to evolve towards more promising places within the 
framework of the spirit of the time in which it lives. In this sense, the migration process forms part of a who-
le. Migration events not only affect basic indicators such as economic, political and military, but also affect 
the history, religion, science and civilization of the places wherever they go and reach. Migrations may be 
voluntary or forced; and in the formation of such mobility, basic human needs such as the need to survive 
a life threat can be as decisive as economic expectations. In this sense, even though migration studies are 
generally carried out to cover particular areas, they altogether help to understand the processes created by 
the dispersal of human beings on earth. When these complementary studies are brought together, the big 
picture emerges, and answers are sought for the following basic questions in order to understand the his-
tory of humanity and its civilizations. Who migrated where and why? Did people endure all these sacrifices 
just to satisfy their scientific curiosity?

Leaving from Africa and Spread to the World.
Migration from Siberia to Europe.
Migration from Siberia to Alaska.
Migration from Anatolia to Europe.
Migration of Tribes.
Migration of Turks to Anatolia.

Avrupalıların 1400’lü yıllarda kıtaları dışında keşfettikleri ilk alan (Ceuta) ile “Keşifler Çağı”nın başladığı ka-
bul edilir. 1418 sonrasında başlayan Coğrafî keşifler temelde ekonomik ve dinî nedenlerle gerçekleşmiştir. 
Avrupa’daki altın yataklarının tüketilmesi altın için Afrika’ya yönelinmesine neden olmuştur. Bu coğrafya gibi 
doğal kaynakların bulunduğu tüm alanlar tarih boyunca emperyalist güçler için bir çekim merkezi olmuştur.

15. yüzyılın başlarından itibaren; zamanın Büyük Britanya, İspanya, Hollanda, Danimarka-İsveç-Norveç 
Krallıkları, Rus Çarlığı gibi ülkelerdeki ticaret erbapları neden Kuzey Kutbu’na doğru yelken açan gemileri 
finanse etmişlerdi? Vikinglerin torunları yalnızca atalarından miras kalan bir geleneği devam ettirmek için mi 
insan hayatını riske sokan böylesi zorlu seferleri gerçekleştiriyorlardı? Kuzey Amerikalılar, Yüksek Kuzey’e 
doğru yürüyüşlerini karşılaştıkları amansız zorluklara rağmen neden devam ettiriyorlardı? Dün olduğu gibi 
bugün de bu devasa coğrafyanın tahmin edilemeyecek kadar büyük olan zenginlikleri, kara ve deniz alan-
larının ‘uçsuz bucaksız’ oluşu mu Yüksek Kuzey’i çekim merkezine dönüştürüyordu? İşte tüm bu sorular 

Coğrafi Keşifler ve Emperyal Çağdaki Göç Hareketleri
Geographical Discoveries and Migration In The Imperial Age
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Sermayenin, malların ve insanların serbest dolaşımı kapitalist ekonominin ortaya çıkışıyla görülen olayların 
en önemlileridir. Bu serbest dolaşım 1870’ten 1913’e, yani Birinci Dünya Savaşı’nın başına kadar olan refah 
döneminde en üst düzeye ulaşmıştır. Daha sonra malların serbest dolaşımı ulusal devletlerin korumacı 
önlemleriyle sınırlandı ve eski durumuna tekrar ancak 1970’lerde ulaşabildi.

Buna karşın insanların serbest dolaşımı Birinci Dünya Savaşı’nın başlamasıyla birdenbire son buldu ve bu 
liberalleşme aşamasına bir daha ulaşamadı. Bu rejim küreselleşme süreçlerine ilişkin diskurlarda da dik-
kate alınmamaktadır. Sempozyumda bu nedenler üzerinde durulacak ve konuya dönük bilgiler verilecektir. 
Ayrıca bu gerçeği örtmek için neden sürekli klasik liberal prensiplere dikkat çekildiği anlatılacaktır.

Buna göre tüm ülkelerin ulusal ekonomilerinin gelişmesinin, pazara giriş engellerinin yıkılmasıyla artacağı 
ve böylelikle yeni iş alanları yaratılacağı ileri sürülmekte ve insanların sermayeye değil, sermayenin insan-
ların ayağına gitmiş olacağı savunulmaktadır. Bu gibi görüşlerin ne derece geçerli oldukları sorgulanacaktır. 
Dünya üzerinde neden aynı sosyal standardın ve çalışma kıstaslarının sağlanmasının mümkün olmadığı, 
insanlar arasında işsizliğin neden hızla arttığı üzerinde durulacaktır.

Sanayi Devrimi Sonrası Göçler
Migrations After The Industrial Revolution

ve sorgulamalar sempozyumumuzda bizi Yüksek Kuzey diye adlandırılan Alaska, Danimarka (Grönland), 
Finlandiya, İsveç, Kuzey Kanada, Norveç (Svalbard), Rusya Federasyonu (RF) gibi ülkelerde ekonomik 
faaliyetler özelinde istihdam ve göçün nedenlerini aramaya itmektedir.
Kuzey Kutbuna ve Sibirya’ya Ulaşma
Amerika’nın Keşfi
Grönland’a Doğru Göç Hareketleri
İzlanda’nın Keşfi ve Vikinglerin Göç Hareketleri
Okyanusya’nın Keşfi ve Avrupa’dan Göç

It is accepted that the “Age of Discovery” started with the first area (Ceuta) discovered by Europeans 
outside their continent in the 1400s. Geographical discoveries that started after 1418 were mainly realized 
for economic and religious reasons. The consumption of gold deposits in Europe has led to the direction of 
Africa for gold. All areas with natural resources such as this geography have been a point of attraction for 
imperial powers throughout history.

From the beginning of the 15th century; why did the merchants of the time in countries such as Great 
Britain, Spain, the Netherlands, the Kingdoms of Denmark-Sweden-Norway, the Russian Empire finance 
the ships sailing towards the North Pole? Were the descendants of the Vikings embarking on such grueling 
expeditions that put human lives at risk only to continue a tradition inherited from their ancestors? Why did 
the North Americans continue their march to the High North despite the relentless difficulties they faced? 
Did the unpredictable richness of this huge geography and the ‘endlessness’ of land and sea areas turn 
the High North into a center of attraction today as it was yesterday? All these questions and inquiries in our 
symposium push us to look for the reasons for employment and migration, specific to economic activities, in 
countries such as Alaska, Denmark (Greenland), Finland, Sweden, Northern Canada, Norway (Svalbard), 
Russian Federation (RF), which are called the High North.

Reaching the North Pole and Siberia.
Discovery of America.
Migration Movements to Greenland.
The Discovery of Iceland and the Migration Movements of the Vikings.
The Discovery of Oceania and Migration from Europe.
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1870-1913 dönemi ile 1950-2021 dönemi karşılaştırıldığı zaman büyük farklar olduğunu belirtmek gerekir. 
Yeni araştırmalar ve Dünya Bankası’nın raporları tüm dünyada göçmen sayısının 150 milyonun üstünde 
olduğunu belirtmektedir. Bunların yaklaşık beşte biri sığınmacıdır. Sayı ilk bakışta şaşılacak kadar yüksek 
görünse de eleştirel değerlendirilmesi gerekmektedir. Üç önemli ekonomik faktör olan sermaye, mal ve 
hizmet yanında özellikle iş gücü piyasaları İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ulusal karakterinden en az 
kaybeden faktör olmuştur. Ulusal devletler ve Avrupa Birliği gibi ulus üstü organize bölge, küreselleşme 
baskısına karşın iç piyasalarını geniş kapsamlı politik önlemlerle dışarıya karşı kapatmayı sürdürmektedir. 
Birinci Dünya Savaşı’ndan önce vasıfsız iş gücünün de göç etme olanağı bulunmaktaydı. Günümüzde bu 
olanak yüksek nitelikli iş gücü için bile çok sınırlıdır. Sanayi ülkelerinde temelden değişen sosyal yapının, 
küreselleşmeye bağlı olarak işletmelerdeki personel sayısını nasıl azalttığı örneklerle ortaya konacaktır. 
Buna bağlı olarak da ücretli emeğin öneminin nasıl azaldığı, yapısal işsizlik ve yoksulluğun nasıl arttığı 
gösterilecektir. Zengin ile fakir arasındaki çelişki büyümekte, toplum parçalara bölünmektedir. Göçmenler, 
iş güvencelerinin olmayışı ve parçalanmış işgücü piyasasının alt personeli içindeki göstermelik pozisyonları 
nedeniyle bu gelişmeden çok etkilenmektedir. Aşağıda çerçevesi çizilen bu olaylar sosyal katmanlar içinde 
yer tutmakta, sosyal ilişkilerdeki çelişkilere de yansımaktadır. Yukarıda sıralanan bu faktörlerin dünya göç 
hareketi üzerindeki etkileri ve Türkiye örneği de sempozyumun temel konularını oluşturacaktır.

Birinci Küreselleşme Dalgasının Arkasındaki Güç: Göç Hareketleri
Göç Teorilerinin Doğuşu ve Evrimi
Amerika, Avustralya ve Yeni Zelanda’ya Göçler
Arktik Bölgesi’nin Keşfi ve Yerel Halklar
Doğu Avrupa’dan ve Akdeniz Havzasından Sanayileşmiş Batı Avrupa’ya Göçler
Osmanlı’da Göç Hareketleri

The free movement of capital, goods and people are the most important events seen with the emergence 
of the capitalist economy. This free movement reached its highest level during the period of prosperity from 
1870 to 1913, that is, the beginning of the First World War. Later, the free movement of goods was limited 
by the protectionist measures of the national states and it was only in the 1970s that it regained its former 
status.

However, the free movement of people abruptly ended with the onset of the First World War, and it never 
reached this stage of liberalization again. This regime is not taken into account in discourses on globaliza-
tion processes. In the symposium, these reasons will be emphasized and information on the subject will be 
given. In addition, it will be explained why attention is always drawn to classical liberal principles to cover 
up this fact.

Accordingly, it is argued that the development of national economies of all countries will increase with the 
destruction of barriers to entry to the market, thereby creating new business areas, and it is argued that 
people will not go to capital, but capital will go to people’s feet. The validity of such views will be questioned. 
It will be emphasized why it is not possible to provide the same social standards and working criteria in the 
world and why unemployment among people increases rapidly.

It should be noted that there are big differences when comparing the 1870-1913 period and the 1950-2021 
period. New research and World Bank reports indicate that the number of immigrants worldwide is over 
150 million. About one-fifth of them are refugees. Although the number may seem surprisingly high at first 
glance, it needs to be critically evaluated. In addition to the three important economic factors, capital, goods 
and services, especially the labor market has been the factor that lost the least of its national character 
after the Second World War. National states and the supranational organized region, such as the European 
Union, continue to close their domestic markets to the outside with wide-ranging political measures, des-
pite the globalization pressure. Before the First World War, the unskilled labor force had the opportunity to 
emigrate. Today, this opportunity is very limited even for highly qualified workforce. It will be demonstrated 
with examples how the fundamentally changing social structure in industrial countries reduces the number 
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Birinci Dünya Savaşı’nın ardından imparatorlukların çözülmesiyle çok sayıda yeni ulus devletleri ortaya 
çıkmıştır. Bölünen ulus devlet sınırları ile etnik nüfusların yaşadıkları alanların sınırlarının her zaman ör-
tüşmemesi, bazı etnik grupların başka bir ulus devletin coğrafi sınırları içinde kalmasına neden olmuştur. 
Ayrıca ulus devlet olgusunun beraberinde getirdiği milliyetçilik akımının yaygın kabul görmesi nedeniyle, 
homojen bir nüfus yapısına ulaşmayı hedefleyen devletler, sınırları içerisindeki diğer etnik kökene sahip 
bireyleri göç etmeye zorlamışlardır. Gerçekleşen göçlerin bazıları devletlerin karşılıklı anlaşmaya varmala-
rıyla nüfus mübadelesi (değiş tokuşu) biçimindeyken, bazı göç hareketleri ise farklı etnik ve dini kökenden 
olan bireylerin sürgün edilmesi şeklinde olmuştur.

Sempozyumda 1. Dünya Savaşı ile 2. Dünya Savaşı arasındaki dönemde gerçekleşen göçlerin neden ve 
sonuçları, ulus devletlerin ortaya çıkışı ele alınacaktır. Bu durumun bir sonucu olarak doğan vatandaşlık 
olgusu kaynaklı göç eden bireylerin varış noktalarında sahip olacakları statülere dair yeni bir terminolojinin 
(göç terminolojisi) gelişim süreci, göç eden bireylere hukuki bakış açısı gibi konular da ele alınacaktır.

Dünyadaki Mübadele Hareketleri: Türkiye-Yunanistan, Hindistan-Pakistan
Vatandaşlık Mefhumunun Oluşması
Göç Terminolojisinin Gelişmesi
Hukuki Bakış Açısıyla Göçmen ve Sığınmacılar

After the First World War, many new nation-states emerged with the dissolution of empires. The fact that 
the borders of the divided nation-state and the areas where ethnic populations live do not always overlap 
has caused some ethnic groups to remain within the geographical borders of another nation-state. In ad-
dition, due to the widespread acceptance of the nationalist movement brought about by the nation-state 
phenomenon, the states aiming to reach a homogeneous population structure forced individuals with other 
ethnic origins within their borders to migrate. While some of the migrations were in the form of population 
exchange with the mutual agreement of the states, some migration movements were in the form of exile of 
individuals from different ethnic and religious backgrounds.

In the symposium, the causes and consequences of migrations between the 1st World War and the 2nd 
World War, and the emergence of nation states will be discussed. Issues such as the development process 
of a new terminology (migration terminology) regarding the status that immigrants will have at their desti-
nation due to the phenomenon of citizenship arising as a result of this situation, and the legal perspective 
of immigrants will also be discussed.

of personnel in enterprises due to globalization. Accordingly, it will be shown how the importance of wage 
labor has decreased and how structural unemployment and poverty have increased. The contradiction 
between the rich and the poor is growing, society is falling into pieces. Immigrants are hit hard by this 
development, due to their lack of job security and their ostensible position among the subordinate staff of 
the fragmented labor market. These events occupy a place in social layers and are reflected in the contra-
dictions in social relations. The effects of these factors listed above on the world migration movement and 
the example of Turkey will also be the main topics of the symposium.

The Power behind the First Wave of Globalization: Migration Movements.
The Birth and Evolution of Migration Theories.
Migrations to America, Australia and New Zealand.
Discovery of Antarctica Region and Local Peoples.
Migrations from Eastern Europe and in the Mediterranean Basin to Industrialized Western Europe.
Migration Movements in the Ottoman Empire.

İki Dünya Savaşı Arasındaki Göç Hareketleri
Migration Movements Between The World Wars
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Exchange Movements in the World: Turkey-Greece, India-Pakistan.
Formation of the Concept of Citizenship.
Development of Migration Terminology.
Immigrants and Asylum Seekers from a Legal Perspective.

Bu zaman dilimindeki göç hareketleri temel bir paradigma değişikliğine uğramıştır. Birinci küreselleşme 
dalgasının içindeki isteyenin göç edebilme dönemi sona ermiştir. Bunu yerine göç olgusu, sanayileşmiş 
ülkeler tarafından kendi işgücü ihtiyaçlarına göre belirlenmiş ve ulusal gerekliliklere uygun olarak düzenlen-
miştir. Böylece küresel ekonomi ve ulusal iş gücü piyasasının izlediği yasalar birbirinden ayrılmıştır. Bunun 
bir sonucu olarak ulusal iş gücü piyasaları farklı kutuplara doğru itilmişlerdir. Başka bir deyişle; işgücü 
piyasaları, globalleşmenin bugünkü aşamasında “kapalı konteynır” gibi hareket etmektedir. Globalleşmede 
söz konusu olan, “malların, yatırımların, para akışının, bilgi transferinin, vb. faaliyetlerin dünya pazarlarına 
açılması” sürecidir. Bu sırada uluslararasılaşma süreci içinde gerçekleşen yapısal dönüşümler, zaten kıs-
men istihdam piyasasına dâhil edilebilen iş gücünü de dışlamaktadır.

İstihdama Dayalı Göç Hareketleri
Uluslararası Hukukta Göç Hareketinin Düzenlenmesi
İş Gücü Piyasasında Belirleyici Faktörler
Ekonomik Boyutu ile Göçler
Demografik Boyutu ile Göçler

Migration movements in this time period have undergone a fundamental paradigm shift. In the first wave of 
globalization, the period of being able to migrate has come to an end. Instead, the phenomenon of migra-
tion has been determined by industrialized countries according to their own labor needs and regulated in 
accordance with national requirements. Thus, the laws followed by the global economy and the national la-
bor market are separated. As a result, national labor markets have been pushed to different poles. In other 
words; labor markets act like “closed containers” at the current stage of globalization. What is in question 
in globalization is the “transfer of goods, investments, money flow, information transfer, etc. opening of 
activities to world markets”. Meanwhile, the structural transformations that took place in the process of inter-
nationalization exclude the labor force, which can already be partially included in the employment market.

Employment Based Migration Movements.
Regulation of Migration Movement in International Law.
Decisive Factors in the Labor Market.
Migrations with Economic Dimension.
Migrations by Demographic Aspect.

Göçmenlerin göç ettikleri yerlerde sahip oldukları haklar tarihsel süreç içerisinde önemli farklılıklar göster-
miştir. Örneğin, insanlık tarihinin ilk göçmenleri dâhil oldukları topluluklardan ayrıldıklarında diğer topluluk-
lar tarafından yabancı olarak algılanmakta ve söz konusu toplulukta ancak köle olarak yaşamlarını sürdü-
rebilmekteyken, dinlerin ortaya çıkışı ile göçmenler kölelik vasfından kurtulmuş ve göç ettikleri toplulukta 
konuk olarak kabul edilmeye başlanmıştır. Ancak söz konusu konukluk göç eden birey göç ettiği topluluğun 
norm, yasa ve kurallarına uyduğu müddetçe geçerli olup birey bu kurallara uymadığı zaman köle olarak 
kabul edilme tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştır. İlerleyen dönemlerde ulus devletlerin ortaya çıkışı ve ülke 

Yirminci Yüzyılın İkinci Yarısındaki Göç Hareketleri
Migration Movements In The Second Half Of The 20th Century

Göçün Politik, Hukuk ve Kültür Üzerindeki Etkileri
Political, Legal and Cultural Effects of Migration
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sınırlarının belirlenmesi ile vatandaşlık mefhumu oluşmuş ve sınırların ötesinden ülkeye göç eden birey-
ler için bir yabancılar hukuku ortaya konulmuştur. Ancak oluşturulan yabancılar hukuku devletten devlete 
farklılık göstermiş ve bu farklılık özellikle göç eden bireyin ülkesi ve göç ettiği ülkenin hukuklarının farklı 
dinleri referans alarak oluşturulmasından kaynaklanmıştır.  Nitekim Osmanlı Devleti içerisinde yaşayan 
yabancılara birçok alanda verilen haklar (kapitülasyonlar) söz konusu farklılığın yarattığı sorunları ortadan 
kaldırmak için verilmiştir. Yakın tarihe bakıldığında ise, özellikle Avrupa Birliği’nin kurulmasının ardından, 
ülke sınırları dâhilinde tanımlanan “vatandaşlık” kavramının yerini, birliği oluşturan farklı ülkelerin vatan-
daşları için kullanılan “Birlik Vatandaşı” kavramının aldığı görülmektedir. Avrupa Birliği’ne üye devletlerden 
diğer üye devletlere göç eden bireylerin sahip oldukları haklar, Avrupa Birliği’ne üye olmayan ülkelerden göç 
eden bireylerin sahip olacağı haklara göre daha fazladır.

Ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda gerçekleşen teknolojik gelişmeler sonucu ortaya çıkan küreselleş-
menin bir sonucu olarak trans-nasyonal göç hareketleri ön plana çıkmıştır. Bu göçmenlerin hukuki statü-
lerinin sağlamlaştırılması yolunda birlik yurttaşları gibi bir statüye sahip olup olamayacakları konusu sem-
pozyum dahilinde tartışmaya açılacak konulardan bir tanesidir. Bu noktada trans nasyonalizmin ve dünya 
vatandaşlığı kavramının küresel bir bakışla ortaya konulması amaçlanmaktadır.

Afrika’dan İlk Göçten Günümüze Göçmenlerin Statülerindeki Değişimler
Ulus Devletin ve Vatandaşlık Mefhumunun Ortaya Çıkışının Göçmen Statüsünde Yarattığı Değişim
Göç Paradigmasında Değişim (Göçmenin Kendi Kararına Dayanan Göç Hareketinden Ulus Devletin Yön-
lendirmesine Doğru)
Birlik Yurttaşlığı, Transnasyonalizm ve Dünya Vatandaşlığı
Göçün Uluslararası Siyasi, Sosyal ve Hukuki Etkileri
Göçün İç Politikadaki Siyasi, Sosyal ve Hukuki Etkileri
Ulus üstü Hukukta Göçmenlik Boyutu
Avrupa Birliği Ortaklık Hukuku Bakış Açısıyla Göç Hareketleri
Avrupa Birliği- Türkiye Ortaklık Hukuku Bakış Açısıyla Göç Hareketleri
Dünya Ülkelerinden Avrupa Birliği’ne Göç
Göçün Felsefi Temelleri
Göç ve Din, Mitoloji
Göç; Algı, İdeoloji Diasporalar
Farklı Sosyal Katmanların Göç Algıları
Bilinç ve Kültür Göçleri
Entegrasyon, Asimilasyon, Geri Dönüş

The rights of immigrants in the places they migrated have shown significant differences in the historical 
process. For example, when the first immigrants in the history of humanity left the communities, they be-
longed to, they were perceived as foreigners by other communities and could only live as slaves in the 
said community, but with the emergence of religions, immigrants were freed from slavery and began to be 
accepted as guests in the community they migrated to. However, the aforementioned hospitality was valid 
as long as the migrating individual complied with the norms, laws and rules of the community to which he/
she migrated, and when the individual did not comply with these rules, he/she was faced with the danger 
of being recognized as a slave. In the following periods, with the emergence of nation-states and the deter-
mination of country borders, the concept of citizenship was formed, and a foreigners’ law was put forward 
for individuals who migrated to the country from across borders. However, such foreigners’ laws differed 
from one state to anotherto state, and these differences were mainly due to the fact that tthe laws of the 
sending and host countries were formed with reference to different religions. As a matter of fact, the rights 
(capitulations) given to foreigners living in the Ottoman Empire were concieved to eliminate the problems 
created by the aforementioned difference. When we look at the recent history, it is seen that the concept 
of “citizenship” defined within the borders of the country has been replaced by the concept of “Citizen of 
the Union”, which is used for the citizens of different countries that make up the union, especially after the 
establishment of the European Union. Individuals migrating from one Member state to another have more 
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rights compared to those migrating to a Member state from a country that is not a member of the European 
Union. Trans-national migration movements have come to the fore as a result of globalization, which has 
emerged as a result of technological developments in the economic, social and cultural fields. The issue 
of whether these immigrants can have a status like the citizens of the union in order to consolidate their 
legal status is one of the issues to be discussed within the symposium. In this respect, an elaboration of the 
concept of transnationalism and world citizenship from a global perspective is aimed.

Changes in the Status of Immigrants from the First Migration from Africa to the Present
The Change in Immigrant Status with the Emergence of the Nation State and the Concept of Citizenship.
Change in Migration Paradigm (From Immigrant’s Self-Decision-Based Migration Movement to Nation-Sta-
te Orientation).
Union Citizenship, Transnasyonalizm and World Citizenship.
International Political, Social and Legal Effects of Migration.
Political, Social and Legal Effects of Migration in Domestic Policy.
Immigration Dimension in Supranational Law.
Migration Movements from the Perspective of European Union Partnership Law.
Migration Movements from the Perspective of European Union-Turkey Partnership Law.
Immigration from 3rd World Countries to the European Union.
Philosophical Foundations of Migration.
Immigration and Religion, Mythology.
Migration; Perception, Ideology Diasporas.
Migration Perceptions of Different Social Layers.
Consciousness and Cultural Migrations.
Integration, Assimilation, Returning.

Küresel düzeyde ortalama 65 milyondan fazla insan çıkan savaşlar ve siyasi şiddet uygulamalarından do-
layı evlerini ve alışageldikleri mekânları terk etmek zorunda kalıyorlardı. Birkaç milyon insan da çevresel 
felaketlerin etkileri ve sosyoekonomik fakirleşmenin getirdiği itici nedenlerle yaşadığı ortamları terk ederek 
yeni bir yurt aramaya yöneliyorlardı. Sürekli büyüyen küresel mülteci hareketlerinin kısa, orta ve uzun va-
delerde de sürmesi beklenmektedir. Bu doğrultuda da küresel göç hareketleri dünya siyasetinin önemli bir 
sorunu olmaya devam edecektir.

Zoraki nedenlerle alışılagelmiş yaşam alanlarını terk etmek zorunda kalan sığınmacıların sadece küçük 
bir oranı (sürekli olarak büyümekte olsalar da) Sanayileşmiş Kuzey Ülkelerine ulaşabilmektedirler. Göç 
hareketlerinin ana toplanma merkezleri, Afrika, Latin Amerika, Asya ve Orta Doğu bölgeleri olmaya devam 
etmektedir. Bu arka plandan hareketle Güney-Güney göçüne odaklanmak sadece zorunlu değil aynı za-
manda küresel zorunlu göçün eksiksiz bir görünümünü ve anlatımını da sunmak için gereklidir. İstihdama 
dönük göçün genellikle çevre felaketleri ve kalkınma projelerinin olumsuz etkileri nedeniyle yer değiştirmesi 
ile iç içe olduğu görülmektedir. Ayrıca, hızlı bir şekilde ve doğrudan ülkedeki yaşam kalitesini düşüren 
çevresel felaketleri dikkate almak gerekliliği kaçınılmazdır. Örneğin, denizlerde bulunan kimi takımadalar, 
özellikle Pasifik bölgesinde bulunan ada devletleri önemli bir risk altındadır. Yavaş yavaş yükselen deniz 
seviyesi, artan ve çevresel şiddete dönüşen, sel, fırtına, yangın gibi nedenlerin yanında özellikle iklim deği-
şikliğinin bir sonucu artan kuraklık gibi olguları sıralamak gerekmektedir.

 Zoraki göçleri etkileyen önemli diğer faktörlerden bazıları; Büyük ölçekli altyapı projeleri, geniş alanlara 
yayılan madencilik faaliyetleri, bilinçsiz ya da bilinçli olarak büyük arazilerin ormansızlaştırılmaları, tarımsal 

Yirmibirinci Yüzyıl Göç Hareketleri ve Göçün Yeni Yönü
Migration Movements in the wenty-First Century; and The New 
Direction of Migration
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alanların şehirsel imarlara açılmalarıdır. Bunun sonucunda, bu alanlarda ikamesini sürdüren insanların 
yaşam alanlarının ortadan kaldırılmasıyla sosyoekonomik olarak dışlanmaları ve onların göç kervanına 
katılmalarına neden olabilmektedir.

Toparlarsak; Genelde zorunlu göç, Güney Yarımküresinde gözlemlenmektedir. Bu göçlerin temel nedeni 
Sanayileşmiş Kuzey Ülkeleri’nin bu coğrafyalar üzerindeki emperyal etkileridir. Bununla beraber yerel dü-
zeyde de bu zoraki göçü tetikleyen itici faktörler bulunmaktadırlar. Göçe neden olan bu tali iç dinamikleri ve 
onların göçü tetikleyici karmaşık etkilerini de gözden uzak tutmamak gerekmektedir. Etkili bir göç politikası 
geliştirmek için küresel sömürü ağının etkilerini azaltmaya dönük stratejiler yanında, iç çatışmaları önleye-
cek, ormansızlaştırma, kuraklık, sel felaketleri gibi nedenleri azaltacak kalkınma stratejileri ve kitlesel bir 
eğitim gerekli görülmektedir.

Afrika’dan Akdeniz Havzasına Göç
Asya’dan Sanayi Ülkelerine Göç
Lakin Amerika’dan ABD’ye Göç.
Asya’dan Okyanusya ve Avrupa’ya Göç
Dünya Ülkelerinden Türkiye’ye Göç
Avrupa Birliğinden Türkiye’ye Göç ve Hukuki Bakış

Globally, more than 65 million people on average were forced to leave their homes and the places they 
are accustomed to due to the wars and political violence. A few million people were leaving their habitats 
to seek a new home because of the effects of environmental disasters and the push of socioeconomic im-
poverishment. The ever-growing global refugee movements are expected to continue in the short, medium 
and long-terms in this direction, global migration movements will continue to be an important problem of 
world politics.

Only a small proportion of the refugees (although they are constantly growing) who have to leave their 
usual habitats for forced reasons, reach the Industrialized Global North. The main agglomeration centers of 
migration movements continue to be regions of Africa, Latin America, Asia and the Middle East. It is against 
this background that a focus on South-South migration is not only essential but necessary to provide a 
complete view and account of global forced migration. It is seen that migration towards employment is often 
intertwined with displacement due to environmental disasters and negative effects of development projects. 
In addition, it is inevitable to take into account the environmental disasters that rapidly and directly reduce 
the quality of life at home countries. For example, some offshore archipelagos, especially island states in 
the Pacific region, are at significant risk. Gradually rising sea levels, floods, hurricanes and fires that are 
increasing in numbers and becoming environmental violence, as well as increasing drought as a result of 
climate change, should be listed.

Some of the other important factors affecting forced migration are Large-scale infrastructure projects, 
mining activities spreading over large areas, unconscious or deliberate deforestation of large lands, and 
opening of agricultural areas to urban development. As a result, the elimination of the living spaces of the 
people living in these areas may lead to the socioeconomic exclusion of these people and their participation 
in the migration caravan.

If we sum up; In general, forced migration is observed in the Southern Hemisphere. The main reason for 
these migrations is the imperial effects of the Industrialized Global North on these geographies. However, 
there are push factors that trigger this forced migration at the local level. These secondary internal dynami-
cs that cause migration and their complex effects that trigger migration should not be overlooked. In order to 
develop an effective migration policy, in addition to strategies to reduce the effects of the global exploitation 
network, development strategies that will prevent internal conflicts, reduce causes such as deforestation, 
drought, floods, and mass education are considered necessary.

Migration from Africa to the Mediterranean Press.
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Migration from Asia to Industrial Countries.
Latin American Immigration to the USA.
Migration from Asia to Oceania and Europe.
Migration from 3rd World Countries to Turkey.
Immigration from the European Union to Turkey and Legal Perspective

Küreselleşme ve Sağlık Göçü
Globalization and Health Migration
2020’li yıllara damgasını vuran COVİD-19 salgını ve Dünya nüfusunun yaş ortalamasının yükselmesi sağlık 
personeline olan ihtiyacın küresel boyutlara ulaşmasında etken olmaktadır. Birleşmiş Milletlerin tahminine 
göre 2050 yılında Dünya nüfusunun %20’sinin ileri yaşlı bireylerden oluşacağı tahmin edilmekteyken sağlık 
çalışanlarına duyulan ihtiyaç da artmaktadır. Bu ihtiyacı karşılamak için ulus devleti alanı olmaktan çıkan 
sağlık sektörü uluslararası bir boyut da kazanmaktadır.  Sağlık çalışanlarının uluslararası göçü, bu göçü 
veren ülkeler için bu sorunu derinleştirirken, sağlık çalışanı göçü alan ülkeler için ise bu sorunun çözüm 
yolu olarak görülmektedir. Bu arka plandan hareketle bir iç piyasa olarak değerlendirilen sağlık hizmeti 
sektörünün uluslararası bir piyasaya dönüştüğünü söylemek mümkündür. 

Türkiye’den Avrupa’ya, Cezayir’den Fransa’ya, Pakistan’dan Birleşik Krallığa göç süreçlerinin uzun bir ta-
rihsel geçmişi vardır. Günümüzde bu göçmen gruplar göç ettikleri ülkedeki ileri yaşlı nüfus içerisinde dikkat 
çekici bir oranı oluşturmaktadır.  Ayrıca göçmen alan ülkelerdeki İkinci Dünya Savaşı sonrası gelen göçmen 
nüfusunun da ileri yaşlı kategorisine adım adım ilerlediği görülmektedir.  Sağlık hizmetlerinden yararlanan 
bu ‘yeni yerliler’ için ise doğru sağlık hizmetinin kaçınılmaz bir parçası olan dilsel yetkinlik zorluğu ile kar-
şılaşılmaktadır. Bu yeni yerlilere yönelik kendine özel ihtiyaçlarını karşılayacak sağlık hizmeti verilmesi için 
iki ve/veya çok dil bilen sağlık personeli istihdamına ihtiyaç duyulmaktadır.  Dolayısıyla, sağlık eğitiminin 
ulusal boyutun ötesinde uluslararası kriterlere uyumlu hale getirilmesi kaçınılmazdır. Bir çözüm önerisi ola-
rak “sağlık elemanı eğitim programlarında çift diploma ve/veya ortak diploma” programlarının yürütülmesi 
gerekliliği doğmaktadır. 

Uluslararası Sağlık İstihdamına İlişkin Analizler.  
Sağlık Elemanı Göç Veren ve Göç Alan Ülkelere İlişkin İncelemeler.  
Sağlıkta Uluslararası Eğitim Programları. 
Sağlık Eğitimi Programlarının Harmonizasyonu 

The COVID-19 pandemic, which left its mark on the 2020s, and the increase in the average age of the 
world population are factors in the need for health personnel to reach global dimensions. According to the 
estimation of the United Nations, it is estimated that 20% of the world’s population will consist of elderly 
people in 2050, while the need for health workers is increasing. In order to meet this need, the health sector, 
which ceases to be a nation-state field, gains an international dimension. While the international migration 
of health workers deepens this problem for the sending countries, it is seen as a solution to this problem 
for the host countries. Based on this background, it can be stated that that the health care sector, which is 
considered as a domestic market, has turned into an international market.

Migration processes from Turkey to Europe, from Algeria to France, from Pakistan to the United Kingdom 
have a long history. Today, these immigrant groups constitute a remarkable proportion of the elderly popu-
lation in the country they migrated to. In addition, it is seen that the immigrant population in the countries 
receiving immigrants after the Second World War has moved into the advanced age category step by step. 
For these ‘new natives’ who benefit from health services, the challenge of linguistic competence which is 
an inevitable part of the right health service, is faced. Bilingual and/or multilingual healthcare personnel are 
needed for the provision of healthcare services that will meet the specific needs of such new residents. 
Therefore, it is inevitable to harmonize health education with international criteria beyond the national di-
mension. As a solution proposal, it is necessary to conduct “double degree and/or joint degree” programs 
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Küresel Isınma ve İklim Değişikliği Göçleri
Global Warming and Climate Change Migrations

İklim değişikliği nedeniyle gerçekleşebilecek göçler, ayrıca proaktif bir uyum stratejisi olarak gerçekleşen bir 
hareketlilik olabilir. Bu değişimin yaratacağı ve insan yaşamını tehdit edebilecek riskler karşısında bireylerin 
zorla yerinden edilmesi bağlamında da gerçekleşebilir. Söz konusu göçler bireylerin yaşadıkları ülke sınır-
ları içinde olabileceği gibi sınır ötesi de gerçekleşebilir. İklim değişikliği nedeniyle giderek yükselen deniz 
seviyeleri bağlamında bakıldığında, hâlihazırda ada ülkelerinde yaşamakta olan tüm bireylerin yeniden 
yerleştirilmesi gerekebilecektir.

Uluslararası politikada iki kutupluluğun ortadan kalkmasından sonra, yüzyılın son çeyreğinde ‘yeni alanlar’ 
ortaya çıkmış ‘yeni bakış’ açıları dillendirilmeye başlanmıştır. Buradaki yönlendirici güç; çevresel değişiklik, 
küresel ısınma ve buz kütlelerinin ayrışması sonucu ortaya çıkan doğal zenginliklere kolayca ve daha ucuz 
ulaşmaya dayanmaktadır. Bölge dışındaki birçok ülkenin ve/veya paydaşın kutuplardaki ve derin denizler-
deki gelişmelere ilgi duydukları, buradaki gelişmeleri yakından takip ettikleri ve fırsatlar kolladıkları gözlem-
lenmektedir. Özellikle küresel sermayenin Kuzey Kutbu’na ve derin denizlere yönelmesi yapılagelen siyasi 
değerlendirmeleri tekrar gözden geçirmeyi zorunlu kılmaktadır.

Bazı bilimsel söylemlerde yeni bir çağdan hatta daha özel ifade edilmek istenirse “Kutup Çağı’ndan” bah-
sedilmektedir. Güncel uluslararası ilişkiler ve Kuzey Kutup çevresi jeopolitiğinin en temel konularından biri 
ise Arktik ve dış dünya arasındaki ilişkidir. Bu ilişki bölgenin yükselen stratejik önemi, doğal kaynakların 
kullanımı ve bu kaynaklar üzerindeki rekabeti arttırmaktadır.

Bu sempozyumda küresel ısınma kaynaklı iklim değişikliğinin neden olacağı göç hareketleri güncel ulusla-
rarası ilişkiler ve Kuzey Kutup çevresi jeopolitiğinin karakteristiğinin incelenmesinin yanı sıra küreselleşme 
ve iklim değişikliğinin uluslararası göç sürecine etkileri, Kuzey Kutup çevresinin dünya politikasında ilginç 
ve ilgili bir alan yapan olumlu gelişmeleri de tartışılacaktır.

Sempozyum çalışması sürecinde geçmişin ‘Doğu-Batı karşıtlığı’ söyleminin yerine ‘Yeni Kuzey ile dünyanın 
geri kalanı arasındaki ilişkiler’ (Yeni Kuzey-Güney ilişkileri) tezi ikame edilerek konu göç hareketleri bağla-
mında derinlemesine irdelenecektir.

Yüksek Kuzeye Beyin Göçü (Sibirya, Norveç Svalbard, İsveç, Grönland Kanada’ya Göç)
Okyanusya’dan Avrupa’ya Göç
Yüksek Kuzey’den Güneye Göç

Migration due to climate change can also be a movement that takes place as a proactive adaptation stra-
tegy. It can also take place in the context of forced displacement of individuals in the face of risks posed 
by this change and threatening human life. These migrations may occur within the borders of the country 
where individuals live, as well as cross-border. In the context of rising sea levels due to climate change, all 
individuals currently living in island countries may need to be resettled.

After the disappearance of bipolarity in international politics, in the last quarter of the century, ‘new fields’ 

in health personnel education programs.

Analysis of International Health Employment.
Examinations of Healthcare Personnel in Sending and Host Countries Countries.
International Education Programs in Health.
Harmonization of Health Education Programs.
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emerged and ‘new perspectives’ began to be voiced. The guiding force here is based on easy and cheaper 
access to natural wealth resulting from environmental change, global warming and glacial erosion It is 
observed that many countries and/or stakeholders outside the region are interested in developments in the 
arctic and deep seas, they closely follow the developments here and look for opportunities. In particular, 
the orientation of global capital to the North Pole and the deep seas makes it necessary to reconsider the 
political evaluations.

In some scientific discourses, a new age is mentioned, or even more specifically, the “Polar Age”. One 
of the most fundamental issues of current international relations and Arctic geopolitics is the relationship 
between the Arctic and the outside world. This relationship increases the increasing strategic importance of 
the region, the use of natural resources and the competition on these resources.

In this symposium, the effects of globalization and climate change on the international migration process, 
the positive developments of the Arctic environment that make it an interesting and relevant area in world 
politics will be discussed, as well as examining the characteristics of current international relations and 
Arctic geopolitics.

In the process of this symposium’s work, the thesis of “Relations between the New North and the rest of the 
world” (New North-South relations) will replace the discourse of the “East-West opposition” of the past, and 
the subject will be examined in depth in the context of migration movements.

Brain Drain to the High North (Siberia, Norway Svalbard, Sweden, Greenland to Canada)
Migration from Oceania to Europe
Migration from the High North to the South

2050’de Göç Hareketleri ve Yeni Göç Çekim Merkezl
Migration Movements and New Migration Attraction Centers In 2050
2050 yılından geriye doğru baktığımızda bu uzun ve ince yolun üzerinde farklı bilinmeyen denklemlerin 
olduğu görülmektedir. Günümüzde tüm dünyada yeni trendleri deneyimleyen, çözüm yolları arayan, yeni 
şeyler için farklı adımlar atan insanlar bulunmaktadır. Bu arayış dünya çapında bir sosyal servet haline 
dönüşmekte ve göçmenlere bu anlamda kilit bir rol verilmektedir. Yeni yaşam tarzları ve göçmenlerin öncü 
kültür üzerinde yarattığı sorgulama süreci anlamına da gelen bu durum “Mevcuttan vazgeçmeyi, yeni de-
neme-yanılma yoluyla göçerleri de kapsayan inovatif çıkış yollarını aramayı gerektirir mi?” sorusuna cevap 
arama anlamına da mı gelmelidir? Daha da önemlisi bu arayış; “Daha bilinçli küresel bir yaşam tarzını 
örneklendirir mi? Daha iyi ilham kaynakları oluşturabilir mi? Belki de bu ilham veren insanları yeni çekim 
merkezlerinde ve göç güzergâhlarında mı aramak gerekmektedir?” Bu soruların cevabı nasıl bulunup or-
taya çıkartılabilir? Bu arka plandan hareketle insanoğlunun dünyaya olan etkisinin en üst düzeye çıktığı 
Sanayi Devrimi’nden bugüne kadar olan ve devam edecek bu süreç göç hareketlerini nasıl etkilemektedir? 
Bu çerçevede potansiyel göç çekim merkezleri olması beklenen coğrafik alanlar ne gibi değişimlerle karşı 
karşıya kalacaklardır?  Bu değişimi ifade etmek için kullanılan “Antroposen” terimi insanların güçlerinin 
farkındalığını ve doğanın da insan eliyle büyük ölçüde değiştirilebildiğini göstermektedir. Bu anlamda so-
rumluluk duygusu neredeyse her kişinin sınırlarını zorlar ve onun yaratıcı olmasının önünü açar. Bunun bir 
sonucu olarak büyük bir öğrenme ve öğretme süreci başlayabilir. İnsanlar uzun vadede doğayı araştırarak, 
maddi akışlarını anlamayı öğrenerek onu şekillendirebilirler. Küresel topluluğun bir parçası olarak hareket 
eden ve canlı olarak betimlenen umudun geleceğine dair bu yolla bir resim ortaya çıkabilir. İnsanın değiş-
tirebileceği savından hareketle, doğayı şekillendirilebilen bir geleceğe giden tek yolun önünü açabileceği 
varsayımında bulunulmaktadır.
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Bu bakış açısıyla bakıldığında göçe dönük mevcut araştırmalar her şeyi anlamak için yeterli olmamaktadır. 
Tam olarak içinde olmadığımız koşullardan etkilenerek verilerin değerlendirilmesi eksik kalmaktadır. Günü-
müzde göçün nasıl evrileceğinin yanı sıra yeni göç çekim merkezlerinin hangi alanlarda ortaya çıkacağı 
da tam olarak bilinmemektedir. Henüz, verilerin yorumlanması zannedildiği kadar kolay değildir ve geleceği 
tahmin etmek o kadar da isabetli olmayabilir. Onun için ilk etapta yapabilecek şey; tüm küresel gelişmeleri 
derinliğine analiz etmek ve dikkatlice incelemek olmalıdır. Bu veriler ışığında yeni göç modelleri oluşturmak 
mümkün olacaktır.  

Evrendeki Göç Hareketleri: Kutuplara, Ay’a ve Mars’a Göç
Göçün Yeni Rotaları: Arktik Bölgesine Göç
Göçün Yön Değişimi: Ağaç Sınırındaki Değişimlerin Göç Yönüne Etkisi
Ekolojik Göç: Dağlara ve Yüksek Kuzeye Göç
Yeni Göç Merkezleri ve Geleceğin Stratejik Aktörleri
2050 sonrası göç: Uzmanların göçü ve Yeni Göç Terminolojisi
Home Office ve Göçmenlik, Sanal Göçmenlik

When we look back from 2050, it is seen that we have various equations with multiple unknowns on this 
long and narrow path. Today, there are people all over the world who experience new trends, seek soluti-
ons, and take different steps for novelties. This pursuit turns into a worldwide social wealth and immigrants 
are given a key role in this sense. Should this new situation, which in a sense refer to the creation of new 
life styles as well as questioning of the mainstream culture by the immigrants, also mean a renouncement 
of the existing order and an endorsement of a new trial and error process which may lead to innovative 
solutions that as well involve migrants? More importantly, would such an endeavour; “Exemplify a more 
conscious global lifestyle? Can it generate better sources of inspiration? Perhaps it is necessary to look 
for these inspiring people in new centers of attraction and migration routes?” How can these questions 
be answered? Given this background, how will this ongoing process, that has been continuing since the 
Industrial Revolution to the present, in which the impact of humans on earth has reached to ultimate le-
vels, affect migration movements? In this context, what kind of changes will the geographical areas that 
are expected to be potential centers of attraction for migration face? The term “Anthroposcene” , used to 
express this change, shows that people are aware of their power as the nature can be changed to a great 
extent by the hand of man. In this respect, the sense of responsibility pushes the limits of almost all and 
paves the way for him to be creative. A major learning and teaching process can begin as a result of this. 
In the long run, people can shape nature by researching it, learning to understand its material flows. In this 
way a picture of the future of hope can emerge, which is portrayed vividly and acting as part of the global 
community. Based on the argument that man can change, it can also be assumed that he is able to pave 
the only way for a future that can shape nature.

From this point of view, current research on migration is not sufficient to understand everything. The evalua-
tion of the data remains incomplete, being affected by the conditions that we are not fully in. Today, it is not 
known exactly how migration will evolve, as well as in which areas new migration centers of attraction will 
emerge. Yet, interpreting the data is not as easy as one might think, and predicting the future may not be 
that accurate. What can be done in the first place; all global developments should be analyzed in depth and 
carefully examined. In the light of this data, it will be possible to create new migration models.

Migration Movements in the Universe: Migration to the Poles, Moon and Mars.
New Routes of Migration: Migration to Antarctica Region.
Change in Migration Direction: The Effect of Changes in Tree Boundary on Migration Direction.
Ecological Migration: Migration to the Mountains and High North.
New Migration Centers and Strategic Actors of the Future.
Migration after 2050: Migration of experts and the New Migration Terminology.
Home Office and Immigration, Virtual Immigration.
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Gürcistan sahip olduğu stratejik konumu dolayısıyla tarih boyunca çeşitli göç hareketlerine şahitlik etmiştir. 
Gürcistan’a gerçekleşen Türk göçleri 11. yüzyıldan çok daha önceye tarihlense de, 11. yüzyılın başların-
da Çağrı Bey’in keşif hareketleri bu yüzyılın Güney Kafkasya’ya ilk yapılan Türk göçlerine örnektir. Çağrı 
Bey’den sonra Tuğrul Bey, Alp Arslan ve Melikşah dönemlerinde Gürcistan’a Türkmen göçleri gerçekleş-
meye devam etmiş ve bu Türkmenler Gürcistan coğrafyasının çeşitli bölgelerine yerleştirilmişlerdir. Hatta 
Sultan Alp Arslan tahta çıktıktan sonra ilk seferini Gürcistan üzerine yapmış ve Ahıska civarına Türkmen 
kitlelerini iskân ettirmiştir. 11. yüzyıl boyunca gerçekleşen bu Türk göçleriyle birlikte özellikle Sultan Me-
likşah döneminde Gürcü Krallığı haraca bağlanmıştır. Aynı zamanda 11. yüzyılın başından sonuna kadar 
Türklerin tedricen gelmesiyle birlikte Gürcistan coğrafyasında etnik ve kültürel unsur olarak bir Türk nüfusu 
da oluşmaya başlamıştır. 12. yüzyıla gelindiğinde IV. David Gürcü Krallığı’nın başına geçmiş ve Türk bas-
kısından kurtulmak adına kuzeyde Ruslarla husumet içerisinde olan Türk Kıpçak unsurlarıyla bağlantı kur-
muştur. Bu bağın sonucunda Kıpçak Beyi Atrak’ın kızı ile evlenen IV. David Kıpçaklarla bir akrabalık bağı 
oluşturmuş ve 40.000 kişilik ilk Kıpçak kitlesinin Gürcistan’a gelmesini sağlamıştır. Gürcistan’a gelen bu 
Kıpçak grubu IV. David’in askeri faaliyetlerine katılmışlar ve hatta Türkler ile Gürcüler arasında 12 Ağustos 
1121 tarihinde gerçekleşen Didgori Muharebesi’ne katılarak Gürcü tarafının savaşı kısa zaman içerisinde 
kazanmasını sağlamışlardır. Ardından aynı yüzyılda III. Giorgi ve Tamara dönemlerinde de Gürcü toprakla-
rına Kıpçak grupları gelmeye devam etmiştir. Anlaşılacağı üzere 11. ve 12. yüzyıllar Gürcistan’ın dışarıdan 
Türk göçleriyle tanıştığı bir dönem olmuştur. Bu bildiri metninde bu göç hareketleri ana kaynaklara bağlı 
kalınarak genel bir değerlendirmeye tabii tutulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Gürcistan, Büyük Selçuklu İmparatorluğu, Kıpçaklar, Alp Arslan, IV. David.

ABSTRACT
Due to its strategic position, Georgia has witnessed various migratory movements throughout history. Alt-
hough Turkic migrations to Georgia dates back to long before the 11th century, the expeditions of Chaghri 
Beg at the beginning of the 11th century are examples of the first Turkic migrations to the South Cauca-
sus. After the migrations during the period of Chaghri Beg, the Turkic migrations to Georgia continued to 
take place during the periods of Tughril Beg, Alp Arslan and Malik-Shah I, and the Turks were settled in 
different regions of Georgia. After ascending to the throne, Sultan Alp Arslan’s first military campaign was 
against Georgia and settled the Turkic migrants around Ahıska (Akhaltsikhe). With these Turkic population 
movements that took place during the 11th century, the Georgian Kingdom was obliged to pay taxes to the 
Seljukians during the reign of Malik-Shah I. At the same time, with the gradual arrival of the Turks from 
the beginning to the end of the 11th century, a Turkic population began to form as an ethnic and cultural 
element in Georgia. By the 12th century, David IV took over the Georgian Kingdom and to escape Turkic 
domination, he aligned with the Kipchak groups in the north who were in animosity with the Russians. As a 
result of this alliance, David IV of Georgia married the daughter of Kipchak leader Atrak and became related 
to the Kipchaks before bringing the first Kipchak groups for a total of 40,000 people to Georgia. These 
Kipchak groups that came to Georgia participated in the military ventures of David IV and even fought 
at the Battle of Didgori between the Turks and Georgians on 12 August 1121, helping the Georgians gain 
a victory. Subsequently, Kipchak groups continued to come to Georgia in the same century, specifically 
during the reigns of Giorgi III and his daughter Tamara. As can be seen, the 11th and 12th centuries were a 
period in which Georgia witnessed Turkic migrations. In this paper, these migratory Turkic movements will 
be examined based on the primary sources about the topic.
Keywords: Georgia, Great Seljukian Empire, Kipchaks, Alp Arslan, David IV.

11. ve 12. Yüzyıllarda Gürcistan’a 
Gerçekleşen Türk Göçleri
Turkic Migrations To Georgia In The 
11th And 12th Centuri
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Göç olgusu, son yıllarda uluslararası politikada oldukça tartışılan ve dünya gündeminde önemi artan bir ko-
nudur. Bu, 70’lerin ortalarından beri göçü kısıtlamaya ve sınır kontrollerini keskinleştirmeye çalışan AB’nin 
göç politikalarının güvenlikleştirilmesinde görülebilir. Özellikle 1990 sonrasında Sovyetlerin dağılmasının da 
etkisiyle göç konusu, tek kutupluluk ve düzensiz-dengesiz uluslararası politika nedeniyle kavramsal temel-
de güçlü bir farklılaşmaya neden olmuştur. Bu değişim, bir güvenlik sorunu olarak; küreselleşme, neoliberal 
politikalar, neo-sömürü müdahaleleri ve yeni savaş bölgeleri nedeniyle devletlerin güvenlik anlayışına iliş-
kin algılarını, içeriklerini ve pratik yaklaşımlarını doğrudan etkilemiştir. Böylece bu durum, klasik güvenlik 
anlayışının çeşitli yeni güvenlik teorilerinin yanı sıra ilgili alanyazına da yerleşmesine neden olmuştur. Bu 
bağlamda, güvenliğin içeriği özellikle Kopenhag Okulu’nun çalışmalarında gelişmiş ve göç konusu güvenlik 
kavramına dâhil edilmeye başlanmıştır. 1990’lı yıllardan sonra artan terörizm ve yeni savaş alanları göç 
sorununu tetiklemiş ve bu da göçün bir çekim kıtası olan Avrupa’nın güvenliği için büyük bir tehdit haline 
gelmesine neden olmuştur. Yoğun ve düzensiz göç akımlarından kaynaklanan mülteci krizi, Avrupa ül-
kelerini etkilemiş ve göç konusuna yönelik siyaset tutumları da etkilenmiş, bu da göçü üzerinde dikkatle 
durulması gereken bir güvenlik sorununa dönüştürmüştür. Bu doğrultuda reforme edilen göç politikaları, her 
Avrupa devletinin farklı çıkarları doğrultusunda hem sınırlayıcı hem de farklı siyasi düzeylerde olmuştur. Bu 
çalışmanın sorunsalı, göç konusunda alanyazında bir referans noktası haline gelen Kopenhag Okulu’nun 
‘güvenlikleştirme teorisi’ ve ‘Avrupalılaşma’nın analitik çerçevesinin AB’nin güvenlikleştirme politikalarının 
Avrupa’nın göç politikalarında değişime yol açıp açmadığını ve nasıl değiştirdiğini değerlendirmek için 
kullandığıdır. Dolayısıyla bu çalışmanın amacı, 1990’lı yılların başından itibaren Avrupa’da güvenlik po-
litikalarını ve mülteci krizini Kopenhag Okulu üzerinden irdelemek ve bu bağlamda çeşitli analizler ortaya 
koymaya çalışmaktır.

Kopenhag Okulu’nun 
Güvenlikleştirme Teorisi 
Bağlamında Göçün Avrupa 
Güvenlik İkilemi Üzerine 
On European Security Dilemma Of 
Migration Regarding Copenhagen 
School’s Securitization Theory

Dr.Öğr.Üyesi Gökhan AK

ÖZET

The phenomenon of migration is a highly debated topic in international politics in recent years. This can be 
seen in the securitization of migration policies of the EU, who has sought to restrict migration and sharpen 
border controls since mid-70s. Particularly in the aftermath of 1990 with the impact of Soviets’ dissolution, 
new threats to Europe including migration, terrorism etc.  had caused various new security theories to be 
embedded in the literature in addition with classical security understandings. The content of security had 
developed particularly in the studies of Copenhagen School and migration issue has commenced to be 
included in the security concept. Increasing terrorism and new war areas after the years of 1990s had 
triggered migration issue and this caused migration to be a major threat for Europe’s security, a continent 
of attraction point. Refugee crisis stemming from intensive and irregular migration flows affected European 
countries and their attitudes of politics toward migration issue had been influenced as well, while this was 
converting migration to a security issue that should be dealt with thoroughly. Migration politics reformed in 
this vein had been both limitative and different political level in line with different interests of every European 
state. The problematic of this study is ‘securitization theory’ of the Copenhagen School given that it has 
become a reference point in the literature on migration issue and the analytical framework of ‘Europeaniza-
tion’ used to assess whether and how EU’s securitized policies led to change in Europe’s migration policies. 
Key Words: Migration, Europe, Refugee, Security Politics, Copenhagen School
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Bu çalışmanın amacı, çoğu kaçak ve refakatsiz olarak Türkiye’ye gelen kağıtsız Afgan gençlerinin işgü-
cü piyasasındaki duygusal iyi oluşlarını etkileyen faktörlerin belirlenmesidir. Çalışmada Afgan gençlerin 
Türkiye’ye gelmeden önce yaşadıkları travma ve benzeri etkiler hakkındaki düşüncelerine ve Türkiye’ye 
geldikten sonra kurumlar, sosyal ve iş çevreleriyle olan etkileşimlerine odaklanılmıştır. Böylece hem on-
tolojik güvenlik duygularını yeniden kurup kurmadıkları hem de refah durumları ve gelecek hayallerine 
tutunup tutunmadıkları anlaşılmaya çalışılmıştır. Bu amaçla niteliksel tümevarımsal bir çalışma metodolojisi 
izlenmiştir. İşgücü piyasalarında 2021 yılında çalışma izinleri olmayan 16 Kağıtsız Afgan göçmen gençten 
oluşan katılımcılarla yarı yapılandırılmış, derinlemesine mülakatlar yapılmıştır. Çalışmadan elde edilen bul-
gulara göre katılımcıların çoğu Afganistan’dan zor bir yolculukla önce Pakistan, sonra İran ve Türkiye’ye 
kaçak yollardan (yüklü miktarda paralar ödeyerek) giriş yapmışlardır. Afganistan’da 15 yaşın altında pa-
saport çıkarmanın yasak olması nedeniyle yaşlarını 21 yaşın üzerine çıkaran yeni bir kimliğe sahip olarak 
gelen Afgan çocuklar birer yetişkin olarak hareket etme zorunluluğu içinde çocukluklarını saklamak zorunda 
kalmışlardır. Çoğu Afgan gencin Taliban’a katılmamak için zorunlu göçe zorlandıkları anlaşılmıştır. Refah-
larını belirleyen en temel faktör güvenli bir iş ve barınma ortamıdır. Refahlarını etkileyen olumsuz sosyal 
faktörler arasında ayrımcılık başta gelmektedir. Yasal kısıtlamaların yanı sıra maruz kaldıkları ayrımcılığın 
kendilerini “görünmez gölgeler” olarak nitelemelerine neden olmuştur. En büyük korkuları yakalanmak ve 
göz altına alınmaktır. Temel endişeleri ise sağlık sorunu yaşadıklarında gidecek bir sağlık kuruluşunun ol-
mamasıdır. Afganistan’a geri dönmeyi düşünmemekle birlikte, bazıları farklı bir ülkeye gitmek istemektedir. 
Kadınların refahını erkeklerden ayıran temel unsur ise toplumsal cinsiyet normlarıdır. Afgan genç kadınların 
kendi ülkelerinde maruz kaldıkları normlardan varış ülkelerinde de kurtulamamakla birlikte, olağanüstü bir 
direniş gösterdikleri tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kağıtsız genç Afgan göçmenler, yarı yapılandırılmış görüşmeler, iyi oluş, dayanıklılık.

The aim of this study is determination of the factors affecting the emotional well-being of undocumented 
Afghan youth in the labor market, most of whom come to Turkey illegally and unaccompanied. The study 
focused on the thoughts of Afghan youth about the trauma and similar effects they experienced before 
coming to Turkey, and their interactions with institutions, social and business environments after they came 
to Turkey. Thus, it was tried to understand whether they re-established their ontological sense of security 
and whether they held on to their well-being status and dreams of the future. For this purpose, a qualitative 
inductive study methodology was followed. Semi-structured, in-depth interviews were conducted with parti-
cipants consisting of 16 undocumented Afghan immigrant youth who did not have work permits in the labor 
market in 2021. According to the findings of the study, most of the participants first entered to Pakistan, 
then Iran and Turkey illegally (paying large sums of money) after a difficult journey from Afghanistan. Due 
to the fact that it is forbidden to issue a passport under the age of 15 in Afghanistan, Afghan children who 
came with a new identity that increased their age above the age of 21 had to hide their children under the 
obligation to act as adults. It was understood that most Afghan youth were forced to migrate in order not to 
join the Taliban. The most fundamental factor that determines their well-being is a safe work and accommo-
dation environment. Discrimination is among the negative social factors that affect their well-being. Legal 
restrictions aside, the discrimination they have been subjected to has caused them to describe themselves 
as “invisible shadows”. Their greatest fear is to be caught and detained. Their main concern is the lack of 
a health institution to go to when they have a health problem. Some do not want to go back to Afghanistan, 
but some want to go to a different country. The main factor that distinguishes women’s well-being from men 
is gender norms. Although Afghan young women could not get rid of the norms they were exposed to in 
their home countries, it was determined that they showed an extraordinary resistance.
Key Words: Undocumented young Afghan migrants, semi-structured interviews, wellbeing, resilience

Türkiye’de Kağıtsız Afgan Göçmen Gençlerin 
Duygusal Refahını Anlamak: Görünmez Gölgeler

Doç. Dr. Gülten DURSUN - Aytakin HAJIYEVA - Gökhan OBAY
ÖZET
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Suriye’de 2011 yılında başlayan iç karışıklıklar ve şiddet olayları sebebiyle milyonlarca insan zorla yerinden 
edilmiştir. Yerinden edilen insanlar ülke içerisinde yer değiştirdiği gibi sınır ötesi göçe de maruz kalmıştır. 
Sınır ötesi göçlerde çoğunlukla Suriye ile sınırı olan ülkeler tercih edilmiştir. Bu ülkelerin başında Türkiye 
gelmektedir. 2021 yılı itibariyle Türkiye’de yaklaşık 4 milyon Suriyeli bulunmaktadır. 2020 yılı başından 
bu yana dünya Covid-19 Pandemisi ile mücadele etmektedir. Dünya bu küresel krize küresel bir şekilde 
cevap vermeye çalışmaktadır. Türkiye de bu mücadelede ön saflarda yer almaktadır. Covid-19 aşısı bu 
mücadelede önemli bir unsur olarak belirginleşmektedir. Ancak insanlar arasında aşı olma istekliliği çe-
şitli sebeplerden dolayı değişebilmektedir. Bu çalışmada Türkiye’de yaşayan Suriyeli sığınmacıların aşı-
ya karşı olan tutumları analiz edilmiştir. Nicel araştırma yöntemlerinin kullanıldığı bu çalışmada veri, yüz 
yüze anket tekniği ile toplanmıştır. Suriyeli sığınmacılara yönelik yürütülen bir araştırmanın (10. Yılında 
Türkiye’deki Suriyeliler) bir parçası olan aşı ölçeğinden elde edilen veriler kullanılarak düzenlenmiş ve 
analiz edilmiştir. Eylül-Ekim 2021 aylarında toplanan verilerin örneklem hacmi 527 kişidir. Araştırmanın 
ilk bulguları sığınmacıların %16’lık oranının aşı olmak istemediği, pandemi döneminde iş ve ekonomik 
anlamda ciddi sorunlar yaşadığı, aşı karşıtlığının özellikle yoksul kesimlerde arttığı ve çocuklarının eğitime 
erişimde sıkıntılar yaşadığı yönünde belirginleşmiştir. Bunların yanında cinsiyetin anlamlı bir farklılaşma 
oluşturmadığı görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Göç, Suriyeli Sığınmacılar, Covid-19 Aşısı, Covid-19 Pandemisi

Suriyeli Sığınmacıların Covid-19 Aşısına Yönelik 
Tutumları
Attitudes of Syrian Asylum-Seekers Towards Covid-19 
Vaccine

Hakan GÜLERCE

ÖZET

Millions of people were forcibly displaced in Syria due to internal turmoil and violence that started in 2011. 
As displaced people have been displaced within the country, they have also been exposed to cross-border 
migration. For cross-border migrations, countries with a border with Syria were mostly preferred. Turkey 
comes first among these countries. As of 2021, there are approximately 4 million Syrians in Turkey. Since 
the beginning of 2020, the world has been struggling with the Covid-19 Pandemic. The world is trying to 
respond to this global crisis in a global way. Turkey is also at the forefront of this struggle. The Covid-19 
vaccine is becoming evident as an important element in this fight. However, the willingness to be vaccinated 
can vary among people for a variety of reasons. In this study, the attitudes of Syrian asylum-seekers living 
in Turkey towards vaccination were analyzed. In this study, in which quantitative research methods were 
used, data were collected by face-to-face survey technique. It was organized and analyzed using data 
obtained from the vaccine scale, which is a part of a study conducted on Syrian asylum-seekers (Syrians 
in Turkey in its 10th Year). The sample size of the data collected in September-October 2021 is 527 people. 
The first findings of the research became clear that 16% of the Syrians did not want to be vaccinated, 
they had serious problems in business and economic terms during the pandemic period, the opposition to 
vaccination increased especially in the poor and their children had difficulties in accessing education. In 
addition, it was observed that gender did not create a significant difference.
Key Words: Migration, Syrian Asylum-Seekers, Covid-19 Vaccine, Covid-19 Pandemic
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Avrupa’nın kâşif, misyoner ve tüccarların yanlarında getirdikleri salgın hastalıklara neden olan mikroplar 
ile sömürge kültürü, Kanada’nın yerli halklarının yok olmasına ve asimilasyona uğramalarına neden ol-
muştur. 19.yüzyılda Kanada’nın birçok bölgesinde şehirden ve yerleşim merkezlerinden uzakta, yerli hal-
kın çocuklarını modern Avrupa kültürüne ve Hıristiyan inancına evrilmelerini sağlamaya yönelik devlet ve 
kiliseler tarafından desteklenen yatılı okullar açılmıştır. Okullarda uygulanan eğitimin en temel hedefi yerli 
kültürü ortadan kaldırmaktır. 21.yüzyıl başlarında bir okul bahçesinde 215 toplu çocuk mezarının bulunma-
sıyla başta Kanada olmak üzere dünya kamuoyunun dikkatinin buraya yönelmesine neden olmuştur. Yatılı 
okullardaki kültürel, biyolojik ve fiziki soykırım olarak adlandırılan eylem ve faaliyetler, dönemin öğrencileri 
ve bağımsız kuruluşlar tarafından ortaya konmuştur. Burada salgın hatalıklar ve okul çalışanları binlerce 
çocuğun ölümlerine sebep olmuş, çocukların ailelerinden ölümleri ve mezarları gizlenmiştir. Son yıllarda 
birtakım sivil toplum kuruluşları tarafından, okullarda hayatlarını kaybedenlerin maddi ve manevi zararları-
nın hükümet tarafından karşılanması talep edilmiş ve girişimler başlatılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kanada, Yatılı Okul, Asimilasyon, Yerli Halklar, Toplu Mezar 

Yüksek Kuzey’de Yerli Halkın 
Çocuklarına Uygulanan 
Kültürel, Biyolojik, Fiziki 
Soykırım ve Asimilasyonun 
Günümüze Etkileri
Cultural, Biological and Physical 
Assimilation of Indigenous 
Children in the High North and 
Its Effects on the Present Hüseyin KARABULUT

ÖZET

The microbes that caused the epidemic diseases brought by the explorers, missionaries and traders of 
Europe and the colonial culture caused the extinction and assimilation of the indigenous peoples of Ca-
nada. In the 19th century, in many parts of Canada, far from the cities and settlements, boarding schools, 
supported by the state and churches, were opened to enable the children of the indigenous people to 
evolve into modern European culture and Christian faith. The main goal of education applied in schools is 
to eliminate the indigenous culture. With the discovery of 215 mass graves in a schoolyard at the beginning 
of the 21st century, the attention of the world public, especially Canada, was directed here. The acts and 
activities called Cultural, Biological and Physical genocide in boarding schools were put forward by stu-
dents of the period and independent organizations. Epidemics and school workers have caused the death 
of thousands of children here, and their deaths and graves have been hidden from their families. In recent 
years, a number of non-governmental organizations have demanded the government to cover the material 
and moral damages of those who lost their lives in schools, and initiatives have been initiated. 
Key Words: Canada, Boarding School, Assimilation, Indigenous Peoples, Mass Grave  
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Türkiye’de Geçici Koruma Altındaki Suriyeli Dış 
Ticaret Girişimcilerinin Karşılaştığı Zorluklar ve 
Fısatlar: Gaziantep
Challenges and Opportunities Faced By Syrian Origin 
Foreign Trade Entrepreneurs In Turkey:
The Case of Gaziantep

Assist. Prof. Dr. Lamiha Öztürk, Prof. Dr. Vildan Zehra Serin, 
Assoc. Prof. Bushra Soummakie, Hamzah Sharrack

This research aims to investigate the opportunities and challenges of Syrian-origin foreign trade entrep-
reneurs in Turkey. Specifically, it is to analyze their contribution to employment and the development of 
foreign trade. A qualitative analysis was carried out with ten entrepreneurs in Gaziantep in this context. 
This exploratory survey was applied face-to-face during the week of January 24, 2022. Of the 45 questions 
in the questionnaire, 35 were multiple-choice questions and 10 open-ended questions where the partici-
pant had the opportunity to establish a developed answer. This semi-directed questionnaire was analyzed 
using the ANOVA program. The findings indicate that almost all participants acquired Turkish nationality 
before founding their companies. The sample reveals that a large majority of the entrepreneurs surveyed 
are medium-sized enterprises employing more than 60 employees, and mainly they focused on exporting 
their products to several countries, such as the Middle East, EU and Asian countries. All of the participants 
founded their businesses using their funds. In other words, the company’s equity comes from the personal 
investment of each entrepreneur. The participants deplore the non-participation of banks and other pub-
lic and private institutions in financing their businesses. Indeed, respondents say they have received no 
financial assistance whatsoever during the creation or development of their businesses. The complexity of 
business creation procedures and legal texts seem to be the main challenges these entrepreneurs face. In-
deed, most of them say they have the ambition to recruit staff specifically to respond to and deal with bure-
aucratic difficulties, even after having established their businesses. A large majority of the participants have 
an exclusively international activity, and they declare that they aim to develop their foreign trade further.
Key Words: Migration, Syrian foreign trade entrepreneurs, Gaziantep, qualitative analysis   

ABSTRACT

Bu araştırma, geçici koruma altındaki Suriyeli dış ticaret girişimcilerinin şirketlerinin kurulması ve işletilme-
sinde karşılaştıkları fırsatları ve zorlukları incelemeyi  amaçlamaktadır. Bu kapsamda nitel analiz yöntemi 
kullanılarak bir saha çalışması yapılmıştır. İlk olarak, Gaziantep’teki Suriyeli Girişimciler ile odak grup gö-
rüşmeleri (n=3) ve ardından yarı yapılandırılmış forumlar (n=10) aracılığıyla derinlemesine görüşmeler ya-
pılmıştır. Yüz yüze ankette yer alan 45 sorudan 35’i çoktan seçmeli, 10’u ise katılımcının ileri düzey cevap-
lar oluşturma fırsatı bulduğu açık uçlu sorulardır. Veriler içerik analizi ile incelenerek sonuçlara ulaşılmıştır. 
Bulgular, katılımcıların neredeyse  tamamının şirketlerini kurmadan önce Türk vatandaşlığını kazandığını 
göstermektedir. Ankete katılan girişimcilerin çoğunluğunun, orta ölçekli işletmeler olduğu tespit edildi. Ayrı-
ca bulgular Suriyeli dış ticaret firmalarnın büyük bir kısmının Ortadoğu, AB ve Asya ülkelerine ihraç etmekte 
olduğunu  göstermektedir. Ayrıca  katılımcıların  tamamı, şirketlerini kendi kaynaklarıyla kurduklarını ifade 
etmişlerdir.   Suriyeli girişimciler karşılaştıkları en  temel zorluklar arasında   bürokratik engeller ve yasal me-
tinlerin karmaşıklığ olduğunu belirtmişlerdir. Hatta , işlerini kurduktan sonra bile bürokratik zorluklara cevap 
vermek için Özel  personel çalıştıklarını belirtmişlerdir. Sonuç olarak Suriyeli iş adamlarının karşılaştıkları 
bürokratik engellerin kaldırılması ve maddi destek sağlanması halinde Türkiye ekonomisine çok daha fazla 
katkı sağlayacakları görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Göç, Suriyeli dış ticaret girişimcileri, Gaziantep, nitel analiz
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Bir doğal afet olan deprem insan yaşamını doğrudan etkilemekte ve sonrasında da etkileri sürmektedir.  
1950 sonrası Türkiye’de yaşanan 164 doğal felaketin 73 depremdir. Bu durum ülkemizin doğal afetler 
içerisinde en yoğun yaşadığı afet türünün deprem olduğunu açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Sanayi 
yerleşim bölgelerinin büyük bir bölümü ile enerji santrallerimizin çoğu deprem riskli bölgede yer almaktadır. 
Sanayi bölgelerinin %93’ü deprem kuşağındadır ve %73’ü aktif fay zonları içerisinde yer almaktadır.  En 
yüksek etkiye sahip doğal afetlerden birisi olan depremin ekonomik etkilerinin belirli bir seviyeye kadar 
ölçülebilmesine rağmen, sosyal ve psikolojik etkilerini ölçebilmek oldukça zorlu bir süreci gerektirmektedir. 
Depremin bir risk olarak kabul edilmesi ve önleyici hazırlıkların yapılarak deprem ve sonrasında oluşacak 
krizin doğru yönetilmesi önemli bir sorun alanıdır. Bu bağlamda ekonomik yaşamın vazgeçilmez unsuru 
olan işletmelerin ve bu işletmelerin en önemli unsuru olan çalışanların deprem farkındalıklarının belirlen-
mesi, doğru yönetilmesi gereken bu sürecin başlangıcını oluşturmaktadır. Göç, doğal afetlerin ve krizin bir 
sonucu olarak karşımıza çıkmakta ve oluşan bu sosyolojik durum diğer olumsuz risklerin bir girdisi olarak 
karşımıza çıkabilmektedir.  Bu nedenle, bir doğal afet olan deprem riski yönetilmeli ve gerçekleştiğinde 
ise kriz yönetimi kullanılarak en az zararla ve dersler çıkarılarak yaşamımızdan çıkarılmalıdır. Bu sürecin 
başlangıç noktası tüm bunların farkındalığıdır ve bu çalışmanın da başlangıç noktasını oluşturmaktadır. 
Bu kapsamda uygulanacak ampirik çalışma ile Marmara, İç Anadolu ve Akdeniz bölgesindeki üç önemli 
şehrinde (İstanbul, Ankara ve Antalya) farklı ölçeklerde ve farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler ile 
işletme çalışanlarında hatalı afet farkındalığı, deprem farkındalığı, deprem risk algısı, risk yönetim düzeyi, 
kriz yönetimi düzeyi, göç niyetinin karşılaştırmalı olarak belirlenmeye çalışılmıştır.

Deprem ve İş Yaşamı: İstanbul, Ankara ve 
Antalya’daki  İşletmelerin Deprem Farkındalıkları, 
Risk Algıları, Kriz ve  Risk Yönetimi Düzeyleri ve 
Göç Niyetlerinin Karşılaştırmalı Analizi
Earthquake and business life: Comparative analysis 
of Earthquake Awareness, risk perceptions, crisis and 
risk management levels and migration intentions of 
businesses in Istanbul, Ankara and Antalya

Prof. Dr. Ömer TURUNÇ
ÖZET

Earthquake, a natural disaster, directly affects human life and this effect survives aftermath. After 1950, 
73 out of 164 natural disasters experienced in Turkey are earthquakes, which clearly shows that the most 
intense type of disaster experienced by our country is earthquake. Most of the industrial areas and most of 
our power plants are located in the risky earthquake area. 93% of industrial zones are located in the eart-
hquake area and 73% are located in active fault zones. Although the economic effects of an earthquake, 
one of the highest impacts of natural disasters, can be measured to a certain extent, it may require a very 
difficult process to be able to measure its social and psychological effects. It is a major problem to accept 
earthquake as a risk and manage the earthquake and the crisis that will occur after it by preventive preca-
utions. In this context the determination of earthquake awareness of both enterprises of the indispensable 
economic life and the employees of these enterprises constitutes the beginning of this process that needs 
to be managed. Migration emerges as a result of natural disasters. This sociological situation may become 
an input of other negative risks. For this reason, the risk of an earthquake, as a natural disaster, should 
be well managed and when occurs, should be removed from our lives with minimal damage using crisis 
management and lessons learned. Awareness is the starting point of this process.
The first aim of this study is the comparative determination of the businesses’ operate in three major cities 
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Bu konuşmada, bilgi teknolojisi (BT) ve göçün kesişim noktasındaki sorunları tartışacağız. İlk olarak, göç-
menlerin dünyada en yoğun göç alan ülkelerinden biri olan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Kuzey 
Amerika’daki BT endüstrisini nasıl şekillendirdiğini tartışarak başlayacağız. ABD ve Kuzey Amerika BT 
şirketlerinin yoğun olarak faaliyet göstermekte olduğu ve göçmen işgücüne büyük ölçüde bağımlı olduğunu 
bilinmektedir. Ek olarak, göçmenlere farklı kritik hizmetler sunmak için yapay zekadan blok zincirlere kadar 
farklı BT araçlarının nasıl kullanılabileceğini tartışacağız. İlk olarak, göçmenlik sahtekarlığını tespit etmek 
için kullanılabilecek yapay zeka çözümlerini örnekler ile analiz edeceğiz. İkinci olarak, etkin kimlik yönetimi 
sağlamak için blok zinciri ve biyometrik tabanlı çözümleri inceleyeceğiz. Son olarak, BT araçlarının uzaktan 
çalışmayı ve yüksek vasıflı tabir edilen göçmenleri nasıl etkileyeceğini inceleyeceğiz.
Anahtar Kelimeler: göc, IT, AI

ÖZET

In this talk, we discuss the issues at the intersection of information technology (IT) and immigration. We will 
start with discussing how immigrants shape the IT industry in the USA and North America. In particular, 
we argue that IT companies are highly dependent on the immigrant workforce. Later on, we discuss how 
different IT tools ranging from artificial intelligence to blockchains can be used for offering different critical 
services for immigrants. First, we present AI solutions that could be used for detecting immigration fraud. 
Second, we showcase blockchain and biometrics based solutions for providing identity management. Final-
ly, we examine how IT tools may impact remote work and highly skilled immigrants.
Bio: Dr. Murat Kantarcioglu is an Ashbel Smith Professor in the Computer Science Department and Director of the Data 
Security and Privacy Lab at The University of Texas at Dallas (UTD). He received a PhD in Computer Science from Purdue 
University in 2005 where he received the Purdue CERIAS Diamond Award for Academic excellence. He is also a faculty 
associate at Harvard Data Privacy Lab and a visiting scholar at UC Berkeley RISE Labs. Dr. Kantarcioglu’s research 
focuses on the integration of cyber security, data science and blockchains for creating technologies that can efficiently and 
securely process and share data.

Keywords: migration, IT, AI

ABSTRACT

of Marmara, central Anatolia and the Mediterranean region (Istanbul, Ankara and Antalya) and their emplo-
yees’ incorrectly disaster awareness, earthquake awareness, risk perception, risk management to the level 
of the perception of the crisis, crisis management level, the migration intentions.

Bilgi Teknolojisi ve Göç: Bir Mühendisin Görüşü
Informational Technology and Immigration:
An engineer’s Perspective

Dr. Murat KANTARCIOĞLU 
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Türkiye; stratejik konumu itibariyle Asya, Avrupa ve Afrika olmak üzere üç kıtanın kesişiminde bulunması 
ve hem siyasi hem ekonomik bakımdan az gelişmiş devletlerle ekonomik açıdan güçlü olup siyasi birliğini 
sağlamış olan Batılı ülkeler arasında bir köprü görevi görmesi sebebiyle yoğunluğun yüksek olduğu bir 
göç güzergâhı haline gelmiştir. Bir yandan göçmenler açısından transit güzergâh olan Türkiye, bölgede 
yükselen bir güç olmasının bir dezavantajı olarak transit ülke konumundan sıyrılıp hedef ülke konumuna 
gelmiştir. Buna ek olarak başta Ortadoğu olmak üzere, Balkanlar ve Kafkasya’da yıllardır devam eden si-
yasi ve ekonomik problemler de Türkiye’ye kitlesel göç akınlarına yol açmıştır. Hem doğudaki hem batıdaki 
sınırlarımızın kitlesel göç hareketlerine maruz kalması sınır güvenliğinin sağlanması konusundaki çalış-
maların artmasını tetiklemiştir. Ayrıca, sınırları ilgilendiren tek olgu göç değildir. Terörizm de Türkiye’nin 
yıllardır mücadelesini verdiği bir çatışma alanı olmuştur. Toplam kara sınırı uzunluğu 2 bin 753 kilometre 
olan Türkiye; Suriye, İran ve Irak ile uzun bir kara sınırına sahiptir. Teknolojik gelişmelerin ilerlemesi ve her 
alana etki etmesiyle birlikte sınırlara yönelik tehditler genişlemiş ve buna bağlı olarak sınır güvenliği kavra-
mı da değişmiştir. Özellikle Suriye’deki mevcut istikrarsız ortamın sebep olduğu durumlar Türkiye’nin sınır 
güvenliği anlayışını değiştirmesine sebep olmuştur. Değişen bu sınır güvenliği anlayışı ve sınırları koruma 
yöntemi teknoloji ile entegre edilerek hem hareketli hem de sabit kara ve hava araçlarının kullanılmaya 
başlanması sonucunu doğurmuştur.

Söz konusu güvenlik olduğunda, sahip olunan savunma yeteneğine ve alınan önlemlere karşı tarafın da 
sahip olabileceği düşünülmesi gereken bir olgudur.  Bu sebeple, sınırların korunması ile ilgili politikaların 
ve araçların teknolojik gelişmelerle desteklenmesi ve entegrasyonunun sağlanması gerekmektedir. Bu 
kapsamda bu çalışmanın amacı, düşman tespit sistemleri, gözetleme kuleleri, İHA ile dronelar gibi Türki-
ye’de sınır güvenliğinin sağlanmasında kullanılan teknolojileri ve bu araçların sınır güvenliğindeki rolünü 
ele almaktır.
Anahtar Kelimeler: Göç, Türkiye, Terörizm, Sınır güvenliği, Savunma Sanayii

Göç Güzergâhindaki 
Türkiye: 
Kayıtsız Göçmenlerin 
Sınır Güvenliğini 
Etkilemeleri ve  Buna 
Karşı Geliştirilen 
Teknolojiler Üzerine Bir 
İnceleme
Turkey On The Immigration Route: An Examination 
On The Effects of Unregistered Migrants On Border 
Security And Technologies Develope
ÖZET

Due to its strategic location, Turkey is a country located at the intersection of three continents, namely Asia, 
Europe and Africa. It has become a highly concentrated migration route, as it acts as a bridge between the 
politically and economically underdeveloped states and the economically strong and politically unified Wes-
tern countries. Turkey, which is a transit route for immigrants, has become a destination country by getting 
rid of its transit country position as a disadvantage of being a rising power in the region.  In addition, the 

ABSTRACT

Sümeyye GÜNEŞSabit ALABAŞ 



39Antalya Bilim Üniversitesi Uluslararası Göç Hareketleri Sempozyumu

ongoing political and economic problems in the Middle East, the Balkans and the Caucasus for years have 
also led to mass migration flows to Turkey. The exposure of our borders both in the east and in the west to 
mass migration has triggered an increase in efforts to ensure border security. Moreover, immigration is not 
the only phenomenon that concerns borders. Terrorism has also been a conflict area for which Turkey has 
been fighting for years. Turkey with a total land border length of 2 thousand 753 kilometers; Syria has a 
long land border with Iran and Iraq. With the advancement of technological developments and their impact 
on every field, the threats to the borders have expanded and the concept of border security has changed 
accordingly. Especially the situations caused by the current unstable environment in Syria have caused 
Turkey to change its understanding of border security. This changing understanding of border security and 
the method of protecting borders have been integrated with technology, resulting in the use of both mobile 
and fixed land and air vehicles. When it comes to security, it is a fact that should be considered that the 
other party may also have the defense capability and the measures taken. For this reason, it is necessary 
to support and integrate the policies and tools related to the protection of borders with technological deve-
lopments. In this context, the aim of this study is to discuss technologies used in border security in Turkey 
such as enemy detection systems, watchtowers, UAVs and drones, and the role of these vehicles in border 
security.
Keywords: Migration, Turkey, Terrorism, Border Security, Defense Industry

Çağdaşı olduğumuz diaspora kelimesinin tarihsel gelişimi ve günümüzde bir politika aracı olarak kullanılma 
gerekçelerini tespit etmek amaçlanmıştır. Diaspora kelimesinin kavramsal çerçevesini çizmeye çalıştığımız 
makalede literatürden elde edilen bilgiler yorumlanmıştır. Tarihsel perspektiften bağlamında ele aldığımız 
konu genel hatlarıyla anlatılmaya çalışılmıştır. Eski ve dini bir kavram olarak ortaya çıkan diaspora keli-
mesinin günümüzde daha çok politik olarak kullanıldığı anlaşılmıştır. Aynı zamanda dinamik bir yapıda 
olan kelimenin daha geniş anlam kazandığı görülmüştür. Kavramsal boyutunu Yahudi göçüyle kazanan 
diaspora kavramı zamanla klasik ve modern diaspora şeklinde iki farklı kategoride tanımlanmaya başla-
mıştır. Kavramı kullanan ya da kavramın çerçevesine oturtulan etnik unsurların diaspora kelimesine bakış 
açıları değişmekle beraber ortak bir görüşün olduğunu söylemek güçtür. Türkiye özelinde kavramı değer-
lendirdiğimizde toplum olarak oldukça heterojen bir yapıdan homojen bir yapıya geçen Türkiye’nin birçok 
ülke için diaspora politikası üretme merkezi haline geldiğini söylemek yanlış olmaz. Özellikle Ermeniler için 
kullanılan bu kavramın politik yönü oldukça sert tartışmalara neden olmakla beraber tarihsel arka planı göz 
ardı edilmeye çalışılmıştır. Bunu bir sorun olarak gündeme getiren devletlerin başında Amerika gelmekle 
beraber, Türkiye’nin de son zamanlarda dış ülkelerde yaşayan Türk unsurları üzerinden politika ürettiği 
görülmüştür. Devletler arasında politik bir enstrüman olarak kullanılan diaspora kavramı göçmenlerin sos-
yal ve siyasal durumunu belirlemede önemlidir. Siyasi ve toplumsal temsiliyet notasında gittikçe güçlenen 
diaspora kavramı uluslararası ilişkilerde önemli bir güç haline gelmiştir. Ekonomik menfaatlerinde ön plan-
da olduğu bu tür ilişkilerde sadece tek bir devletin söz sahibi olması imkansız hale gelmiştir. Küresel bir 
konu haline gelen ve sürekli kendini güncelleyen bu kavramın XXI. yüzyılda ne gibi sonuçlar doğuracağını 
kestirmek oldukça güçtür.
Anahtar Kelimeler: Diaspora, Göç, Politika, Türkiye 
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Word Diaspora and Political App
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It is aimed to determine the historical development of the word diaspora, which we are contemporaries 
of, and the reasons for its use as a policy tool today. In the article where we tried to draw the conceptual 
framework of the word diaspora, the information obtained from the literature was interpreted. The issue that 
we are considering in the context of the historical perspective has been tried to be explained in general 
terms. It has been understood that the word diaspora, which has emerged as an ancient and religious 
concept, is used more politically today. At the same time, it has been observed that the word, which is in 
a dynamic structure, acquires a broader meaning. The concept of diaspora, which gained its conceptual 
dimension with the Jewish migration, has been defined in two different categories as classical and modern 
diaspora over time. It is difficult to say that there is a common opinion, although the perspectives of ethnic 
elements who use the concept or are based on the framework of the concept on the word diaspora vary. 
When we evaluate the concept in Turkey, it would not be wrong to say that Turkey, which has changed 
from a fairly heterogeneous structure to a homogeneous structure as a society, has become the center of 
producing diaspora policy for many countries. Although the political aspect of this concept, which is used 
especially for Armenians, causes quite harsh discussions, its historical background has been tried to be 
ignored. The United States is one of the states that brought this issue to the fore. It has been seen that 
Turkey has recently produced a policy based on Turkish elements living in foreign countries. The concept 
of diaspora, which is used as a political instrument among states, is important in determining the social and 
political situation of immigrants. The concept of diaspora, which is getting stronger in terms of political and 
social representation, has become an important force in international relations. It has become impossible 
for only one state to have a say in such relations, where its economic interests are at the forefront. XXI of 
this concept, which has become a global topic and is constantly updating itself. it is quite difficult to predict 
what consequences it will have in the century.
Key Word: Diaspora, Migration, Politics, Turkey

ABSTRACT

2011 yılından bu yana devam eden iç savaş nedeniyle, Türkiye’de geçici koruma altındaki Suriyelilerin 
sayısı 4 milyona yaklaşmaktadır. Geçici Koruma Yönetmeliği, Suriyelilere eğitim, sosyal yardım, psikolojik 
destek ve işgücü piyasasına erişim gibi birçok haklar sunmaktadır. Bu makalenin amacı, Suriyelilerin Tür-
kiye’deki eğitim ve işgücü piyasasına erişim için sağlanan olanaklardan ne ölçüde yararlandıklarını araş-
tırmaktır. Bu bağlamda bu çalışmada ilk olarak Adıyaman’da Suriyeli işgücü profili ile ilgili veri toplanmıştır. 
İkinci olarak, Suriyeli işgücünün niteliklerinin çalıştıkları mesleklerle ne kadar eşleştiği araştırılmıştır. Son 

Türkiye’ de Geçici 
Koruma Altındaki Suriyeli 
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Temporaray  Protection and  Their Employability: A 
Case Study of Adayaman , Turkey 
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Due to the ongoing civil war since 2011, the number of Syrians under temporary protection in Turkey is ap-
proaching 4 million. Temporary Protection Regulation provides Syrians with many rights such as education, 
social assistance, psychological support and access to the labor market. The purpose of this article is to 
examine to what extent the Syrians are making use of the facilities provided for access to education and 
the labor market in Turkey. This study covers Syrian refugees in the city center of Adıyaman. The research 
universe is Syrians under temporary protection living in the city center of Adıyaman in 2018. In this context 
, three regions where Syrians belonging to different income groups of Syrians live were visited and 110 
families were reached with the snowball technique. The study was carried out with the approval of Hasan 
Kalyoncu University Ethics Committee and AFAD support. Of the 600 questionnaire forms distributed, 
493 questionnaires were found suitable for analysis. The data is analyzed by using Windows SPSS 26.0 
program In multivariate descriptive analysis, frequency tables and cross tables are used. Research findings 
show that Syrians coming from Syria to Adayaman have better education opportunities and the number of 
people receiving education has increased. More than half of the population is under the age of 19 in Adıya-
man. If more than half of the Syrians are well educated, there will be a great increase in the quality of the 
workforce. PICTES II Project which  was signed in December 2018,  continues to support the educational 
activities of Syrians in Turkey. In this context, pre-school education, vocational and technical education, 
social adaptation activities and Turkish education for adults continue. This situation leads to an increase 
in positive expectations regarding the quality of education for Syrians under temporary protection. Another 
significant finding of this research is the improvement in the employment of Syrians coming from Syria to 
Adıyaman compared to Syria.. Utilization of the micro-credit support, has increased the Syrians emplo-
yability.. Research findings show that the number of Syrians under temporary protection has increased 
due to the policies of the Turkish Government. The findings of this study reveal that the Syrians labors are 
matching with their qualifications, such as education and skills. Sustainability of this situation; ıt depends on 

ABSTRACT

olarak, Suriyelilerin iş bulmada karşılaştıkları engeller araştırılmıştır. Bu çalışma Adıyaman şehir merkezin-
deki Suriyeli mültecileri kapsamaktadır. Araştırma evreni 2018 yılında Adıyaman şehir merkezinde yaşayan 
geçici koruma altındaki Suriyelilerdir. Bu evrende, Suriyelilerin farklı gelir gruplarına mensup Suriyelilerin 
yoğun olarak yaşadığı üç bölgeye gidilmiş ve kartopu tekniği ile 110 aileye ulaşılmıştır. Çalışma Hasan Kal-
yoncu Üniversitesi Etik Kurulu onayı ve AFAD desteği ile gerçekleştirilmiştir. Dağıtılan 600 anket formundan 
493 anket analiz için uygun bulunmuştur. Windows SPSS 26.0 programı kullanılarak kullanılan veriler ana-
liz edilmiştir. Çok değişkenli tanımlayıcı analizde frekans tabloları ve çapraz tablolar kullanılmıştır. Araştır-
ma bulguları Suriye’den Adıyaman’a gelen Suriyelilerin Türkiye’de Suriye’ den daha iyi eğitim olanaklarına 
sahip olduğunu ve eğitim alan Suriyelilerin de sayısının arttığını göstermektedir. Adıyaman’da nüfusun 
yarısından çoğu, 19 yaşın altındadır. Suriyelilerin yarısından fazlası iyi eğitim alırsa, işgücü kalitesinde 
büyük bir artış görülecektir. Aralık 2018’de imzalanan PICTES II Projesi Türkiye’deki Suriyelilerin eğitim 
faaliyetlerini desteklemeyi sürdürmektedir. Bu bağlamda okul öncesi eğitim, mesleki ve teknik eğitim, sosyal 
uyum faaliyetleri ve yetişkinlere yönelik Türkçe eğitimi devam etmektedir. Bu durum, geçici koruma altındaki 
Suriyeliler için eğitim kalitesine ilişkin olumlu beklentilerin artmasına yol açmaktadır. Bu araştırmanın bir 
diğer önemli bulgusu Suriye’den Adıyaman’a gelen Suriyelilerin istihdamında, Suriye’ye oranla tespit edilen 
iyileşmedir. Suriyelilerin Türkiye’de istihdam edilebilirliklerinde saptanan gelişmede, geçici koruma altındaki 
Suriyelilere çalışma izinleri ile ilgili sağlanan bürokratik kolaylıklar ile mikro kredi kullanımlarına izin veren 
finansal düzenlemeler etkili olmuştur. Türkiye’ye göç eden Suriyeliler, okul öncesi eğitimden ve lisansüstü 
ve doktora eğitiminden ücretsiz yararlanma gibi bir dizi politikalardan istifade edebilmektedirler. Araştırma 
bulguları, geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin Türk Hükümetinin kendilerine sağladığı politikaların et-
kisiyle öğrenim gören Suriyelilerin sayısının artığını göstermektedir. Bu çalışmanın bulguları, Suriyeli işgü-
cünün Adıyaman’da kendi nitelikleriyle, eğitim ve becerilerine uygun işlerde çalıştıklarını ortaya koymuştur. 
Bu durumun sürdürülebilirliği; Sosyal algılamayı oluşturan yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve 
yerel medyanın sorumluluklarına ve duyarlılığına bağlıdır. Kayıt dışı çalışanların sayısının çokluğu emek 
piyasasının etkinliğin olumsuz etkileyen en önemli sorunlardan biri olarak çözüm beklemektedir.
Anahtar Kelimeler: Geçici Koruma altındaki Suriyeliler, işgücünün niteliği, eğitim, eşleşme  istihdam edi-
lebilirlik, Türkiye
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Macaristan’da Popülist 
Söylem:
Türk Göçmenlerin 
Deneyimleri
Populist Rhetoric in 
Hungary:
Experiences of Turkish 
Immigrants

Dr.Didem ÇAKMAKLI Hande KARS

Bu araştırma, Macaristan’daki Türk göçmenlerin deneyimlerini incelemektedir. Avrupa’nın bir çok ülkesin-
deki Türk göçmenlerin deneyimleri kapsamlı bir şekilde incelenirken, Macaristan’daki küçük ama artmakta 
olan Türk göçmen nüfusu çok az çalışılmıştır. Liberal Avrupa değerleri ile yükselen illiberal popülist söyle-
min arasında yer alan Macaristan, göçmen deneyimlerini incelemek için önemli bir vaka sunmaktadır. Bu 
çalışma, Başbakan Victor Orban’ın dışlayıcı, liberal olmayan siyasi söyleminin bu göçmen grubun deneyim-
lerininasıl etkilediğini sorgular. Ev sahibi ülkenin rejim tipinin göç deneyimlerini etkilemesi beklenmektedir. 
Özellikle Müslümanları hedef alan dışlayıcı söylemin, Türkler’in göçmen olarak gündelik deneyimlerini nasıl 
değerlendirdiklerine yansıması bekleniyor. Araştırma, Macaristan’daki Türklerle yapılan yarı yapılandırılmış 
20 derinlemesine görüşmeye dayanmaktadır. Katılımcılar cinsiyet, eğitim düzeyi, yaş ve vatandaşlık duru-
muna göre farklılık göstermektedir. Katılımcılar öncelikle kartopu yöntemine göre seçilmiştir. Beklentilerin 
aksine bulgular, Macaristan’daki Türk göçmenlerin olumsuz deneyimlerinden ziyade olumlu deneyimlerine 
işaret etmektedir. Bunu açıklayan birkaç neden gözlemliyoruz. Birincisi, Macaristan’daki Türkler, diğer göç-
men gruplarına göre nispeten daha az sayıdadır ve bu da onları daha az hedef haline getirir. İkinci olarak, 
Macarlar ve Türkler arasındaki sosyal ve kültürel ortaklıklar, Türklere yönelik genel olarak olumlu tutumları 
ve dolayısıyla olumlu göç deneyimlerini destekler şekilde. Üçüncüsü, Türkiye ile Macaristan arasındaki 
yakın siyasi ilişkiler ve Turancılık, Türkler ve Macarlar arasında yine olumlu ilişkiler kurulması olarak aktarıl-
maktadır. Bu bulgular, Macaristan’daki Türkleri, Orban’ın illiberal, popülist söyleminden olumsuz etkilenme-
diklerini iddia eden, potansiyel olarak farklı bir göçmen grup olarak işaret etmektedir.
Anahtar Kelimeler:Türk göçmenler, göçmen deneyimleri, Macaristan, popülizm, popülist söylem

ÖZET

This research examines the experience of Turkish migrants in Hungary. While the experiences of Turkish 
immigrants across Europe has been studied extensively, the small but increasing Turkish immigrant po-
pulation in Hungary has been little observed. Currently situated in between liberal European values and 
heightening illiberal populist discourse, Hungary presents an important case to examine migrant expe-
riences. This study specificallyasks whether the escalation inexclusionary, illiberal political discourse by 
Prime Minister Victor Orban affects the experience of this migrant group.Regime type of host country is 
expected to affect migration experiences.Exclusionary rhetoric, particular targeting Muslims in Hungary is 
expected to reflect onto how Turks evaluate their everyday experiences as migrants. The research is based 

ABSTRACT

the responsibilities and sensitivity of local governments, non-governmental organizations and local media 
that create social perception. The number of unregistered workers is one of the most important problems 
that negatively affect the efficiency of the labor market in Turkey.
Keywords: Syrian under temporary protection, labor qualification, education   employability, matching, 
Turkey



43Antalya Bilim Üniversitesi Uluslararası Göç Hareketleri Sempozyumu

on 20 semi-structured, in-depth interviews with Turks in Hungary.  Participants diverge in gender, education 
level, age and citizenship status. Participants wereselected based primarily on the snowballing method. 
Contrary to expectations, findings point to positive rather than negative experiences of Turkish immigrants 
in Hungary. We observe several causes which explicates this. First, Turks in Hungary comprise a relatively 
small number relative to other immigrant groups, making them less of a target. Second,social and cultural 
commonalities between Hungarians and Turks are presented as supporting generally positive attitudes 
towards Turks and hence positive immigrant experiences. Third,close political relations between Turkey 
and Hungary as well as Turanism are communicated as establishing agreeable relations between Turks 
and Hungarians.  These findings point to Turks in Hungary as a potentially distinct immigrant group whose 
members claimthey are notnegatively affected or disadvantaged by Orban’s illiberal populist rhetoric.
Keywords:Turkish immigrants, migrant experiences, Hungary, populism, populist rhetoric

Küresel çağın en belirgin özelliklerinden biri de göçlerin ortaya çıkardığı harekettir. İngiliz coğrafyacı ve 
antropolog David Harvey’e göre artık kimliğin kaynakları sosyal statü ve mekan değil, hareketin kendisin-
de aranmalıdır. Çünkü artık `yabancı` ve `yerli` yoktur, geçici düzenlemeler, hareketli ilişkiler, etkileşimler 
vardır. Bu `yerinde durmazlık` farklı bir özdeşleşme ahlakını beraberinde getirmektedir. Her kişi bir diğeri-
nin yerinde olmak, bir başkasının kimliğine yaklaşmak istemektedir. `Yolcu` yok-mekana ait bir varlıktır, o 
kimliğini gümrük bürolarında, köprü gişelerinde ya da kasiyerlerde bulur. Onun formal kimliği yokluğunun 
başlangıcında ve bitişinde yerleşiktir. Birey, bir başına ve yalnızdır.
Harvey, çalışma alanı olarak kenti seçmiştir. O’na göre, kent, aynı zamanda, üretim, değişim ve tüketimi 
kolaylaştıracak şekilde inşa edilmiş bir ortam olarak, mekanın toplumsal örgütlenmesinin de bir şeklidir 
ve kapitalist sistem içerisinde işbölümünün ve işlev çeşitlenmesinin belli bir tezahürü olarak incelenme-
lidir. Kentlerde yasayan bireyler, mekan içinde hareket yoluyla zamana yayılan projeleri uygulayan amaç 
sahibi özneler olarak ele alı nırlar. Bireylerin yaşam öyküleri, günlük hareket kalıbından; evden fabrikaya, 
alışverişe, okula gidiş ve yeniden eve dönüşten başlayarak, bir hayat süresinin çeşitli evreleri boyunca göç 
hareketlerine, örneğin kırsal bölgede geçen bir gençlik, büyük kentte mesleki eğitim, evlilik ve altkente 
taşınma, emeklilikte kırsal bölgeye çekilmeye kadar uzanan bir yelpazede, `zaman-mekan içinde hayat 
patikaları` olarak izlenebilir. 
Çağdaş sanat, interdisipliner bir yaklaşımla göç olgusunu sanat yapıtlarıyla tespit etmekte ve bu hareketli-
liğin kayıtlarını tutmaktadır. Bu çalışma, Harvey`ìn kavramsallığı bağ lamında göç temalı sanat eserlerinin 
görsel analizini yapmayı amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Göç, Göçmen, David Harvey, Sanat, Temsil

ÖZET

David Harvey`De `Hareket Kavrami 
Ve Çağdas Sanatta Göç Temsiller

The Concept Of ‘Movement’ In David 
Harvey And Representations Of 

Migration In Contemporary Art

Ali Asker BAL
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One of the most distinctive features of the global age is the movement brought about by migration. Accor-
ding to the British geographer and anthropologist David Harvey, the sources of identity should no longer be 
sought in social status and space, but in the movement itself. Because there are no ‘foreigners’ and ‘locals’ 
anymore, there are temporary arrangements, dynamic relations and interactions. This ‘standstill’ brings 
with it a different morality of identification. Each person wants to be in the place of the other, to approach 
the identity of another. The ‘passenger’ is a non-space entity, he finds his identity in customs offices, bridge 
tolls or cashiers. His formal identity is located at the beginning and the end of his absence. The individual 
is alone and alone.
Harvey chose the city as his study area. According to him, the city is also a form of social organization of 
space, as an environment built to facilitate production, exchange and consumption, and should be studied 
as a specific manifestation of the division of labor and function diversification within the capitalist system. 
Individuals living in cities are considered as purposeful subjects who implement projects spanning time th-
rough movement in space. Individuals’ life stories, daily movement patterns; ranging from home to factory, 
shopping, going to school and returning home, to migration movements through various phases of a lifes-
pan, for example a youth in the countryside, vocational training in the big city, marriage and moving to the 
suburbs, retreating to the countryside at retirement, `time’. -can be followed as life paths within the space.
Contemporary art, with an interdisciplinary approach, detects the phenomenon of migration with works 
of art and keeps records of this mobility. This study aims to make a visual analysis of migration-themed 
artworks in the context of Harvey’s conceptuality.
Keywords: Immigration, Immigrant, David Harvey, Art, Representation

ABSTRACT

Prof. Dr. Ali ÖZTÜRK

Göçün Şeytanlaştırılması ve 
Lanetli Görünürlük Enstrümanları 
(İndirgemeci ve Manipülatif Vitrin 
Kurgusu Bağlamında)
Demonizing Immigration and Cursed 
Instruments of Visibility (In the context 
of the Construction of Reductionist 
and Manipulative Showcases)

Çatışmaların ve kargaşanın her zaman olgulardan kaynaklandığını düşünmek büyük bir yanılgıdır. Oysaki 
olgudan çok daha önemli bir faktör de imge ve algı sorunudur. Örneğin Türkiye’ye göçen Suriyelilere dair 
tüm veriler doğru bir şekilde incelenseydi hiç gelmemiş olmaları halinde bugün ülkede ne denli büyük bir 
fark olurdu? Buna karşılık onlar hakkında oluşturulan yargılar bu gerçeği tam olarak yansıtıyor mu? Bunun 
gibi sorular son derece önemli. Zira çoğu kez gerçeklik ile yansıtılan arasında çok büyük farklar olabiliyor. 
Peki, bu olgu ve imgeyi inşa eden faktörler nelerdir, bunun doğru bir şekilde tespit edilmesi gerekir.
Modern çağda görsel işaretler sosyo-politik hayatımızda çok daha fazla etkili olmaya başladı. Elbette göç 
ve benzeri faktörlerle gelen sembol ve görsel havuz tüm insanlar üzerinde hemen etkili olabilmektedir. 
Çoğu kez bu göstergelerin masum ya da tehlikeli olması önemli değildir. Farklı ya da alışık olmadığımız 
göstergeler olması çok daha etkili olabilmektedir. Elbette göç gibi çok yönlü olguların göstergeler düzeyinde 
oldukça zengin bir içerik taşıdıkları açıktır. İşte bu göstergeler akınını nasıl yorumlayacağız. Bu bilmek 
ile bilmek arasında gidip gelen bir sorun değildir. Daha önemlisi yönlendirilebilen ve manipüle edilebilen 
tarafları oldukça zengindir.  
Öncelikle göçmenlerin bir kısmının doğal olarak oldukça yoksul olması, geçimlerini sağlamak için yaptıkları 

ÖZET
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It is a great mistake to think that conflicts and turmoil always stem from sheer facts. However, a factor 
much more important than the phenomenon is the image and perception problem. For example, if all the 
data on Syrians who migrated to Turkey were analyzed correctly, how big of a difference would there be in 
the country today if they had never come? On the other hand, do the judgments made about them entirely 
reflect this reality? Questions like these are extremely significant. Because most of the time, there can be 
huge differences between reality and what is perceived. On the other word, how to create perception? In 
that case, it is necessary to determine the factors that create this phenomenon and image correctly.
In the modern era, visual signs have become much more influential in our socio-political life. Indeed, the 
symbol and visual pool brought about by immigration and similar factors can affect all people instantly. Most 
of the time, it doesn’t matter whether these indicators are innocent or dangerous. Having different or unfa-
miliar indicators can be much more effective. Undoubtedly, it is clear that multifaceted phenomena such as 
migration have a very rich content at the level of indicators. So, how do we interpret these indicators? This 
is not a problem that oscillates between knowing and not knowing. More importantly, it is very rich in sides 
that can be manipulated and falsified.
First of all, it is obvious that some of the immigrants are naturally very poor and that some of the work 
they do to earn their living can cause ‘visual trauma’ in the public sphere. In addition to that, directly visual 
factors such as language, writing, clothing can also be instrumentalized as important symbolic conflict 
indicators.
In this study, primarily through the phenomenon of migration, for example; some basic data about the 
reality created by Syrian immigrants will be analyzed. Then, by comparing these results with the discourse 
and policies of some anti-immigrant circles, the differences will be determined. Accordingly, the direction, 
severity and weight of the indicators used by those who produce migration phobia will be emphasized. 
Thus, the dimensions of representing the general reality of visual, symbolic and frightening symbolic data 
will be questioned. On this occasion, some suggestions will be made for the determination and solution of 
this dramatic problem.
Keyword: Immigration, Demonizing, Imagology, Xenophobia, Visibility 
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İspanya İç Savaşı ve Meksika’ya Sığınan 
Cumhuriyetçi Mülteciler 
The Spanish Civil War And Republican Refugees 
Taking Shelter In Mexico

Ayşe YARAR

kimi işlerin kamusal alanda ‘görsel travmaya’ neden oluğu aşikârdır. Ayraca dil, yazı, giyim kuşam gibi doğ-
rudan görselse yönelik faktörler de önemli simgesel çatışma göstergeleri olarak araçsallaştırılabilmektedir.  
Bu çalışmada öncelikle göç olgusu üzerinden örneğin; Suriyeli göçmenlerin oluşturduğu gerçekliğe dair 
kimi temel verililerin analizi yapılacaktır. Sonra bu sonuçlarla özelikle anti-göçmen kimi çevrelerin söylem ve 
politikaları karşılaştırılarak farkların tespitine varılacaktır. Buna bağlı olarak da göç fobisi üreten kesimlerin 
özelikle kullandıkları göstergelerin yönü şiddeti ve ağırlığı üzerinde durulacaktır. Böylece görsel, sembolik 
ve ürkütücü simgesel verilerin genel gerçekliği temsil etme boyutları sorgulanacaktır. Sorunun tespiti, çö-
zümü için kimi önerilere varılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Göç, Şeytanlaştırma, İmajoloji, Yabancı düşmanlığı, Görünürlük

İspanya İç Savaşı, 1936-1939 yıllarında sürmüş ve General Francisco Franco’nun ülke genelinde kontrolü 
ele geçirmesiyle sonlanmıştır. Bu savaşta çatışan iki taraf vardır: Cumhuriyetçi İspanyollar ve General 
Franco taraftarı faşistler. Franco, seçilmiş cumhuriyet hükümetine, ordusuyla baş kaldırınca ülkede üç yıl 
süren bir terör dönemi başlamıştı. Franco kuvvetleri, İspanya’da kontrolü ele geçirdikçe şiddet sarmalından 
kurtulmak isteyen cumhuriyet taraftarları da ülkeyi terk etmişlerdir. Bu süreçte Meksika, Fransa’dan sonra 
İspanyol mültecilerin en çok sığındığı ülke olmuştu. Meksika hükümeti, Avrupa’da pek çok ülkenin çekimser 
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Spanish Civil War had lasted in 1936-1939 and ended when General Francisco Franco took control of the 
country. There were two conflicting parties in this war: the Republicans and the fascists supporting General 
Franco. When Franco and his army revolted against the elected republican government, a period of terror 
lasting three years began in the country. As Franco forces took control in Spain, the republicans who 
wanted to get rid of the violence left the country. In this process, Mexico became the second country where 
most of the Spanish refugees took asylum after France. The Mexican government was one of the main 
allies of the Republican government in the Spanish Civil War, when many European countries remained 
uncommitted and neutral. After the turmoil of the 1910 Revolution, nation-building project and radical reform 
process were carried out in Mexico under a revolutionary government adopting modernizing policies. In that 
period, Mexican government opened its doors to Spanish refugees and granted asylum to more than twenty 
thousand people unhesitantly. Spanish refugees having various professions contributed to the reconstruc-
tion process of Mexico in terms of their own expertise. Especially republican intellectuals and professionals 
gave support Mexico’s development and cultural policies. This large group of well-educated and talented 
immigrants had contributed to the progress of the country by serving in the required areas. For example, La 
Casa de España (House of Spain) was established by the Mexican government in 1938 for the republican 
Spanish scientists and intellectuals to continue their scientific and cultural studies. In those years, there 
were reform and modernization efforts in the fields of education, culture and higher education in Mexico. 
The House of Spain was transformed into a higher education institution in 1940, renaming as El Colegio 
de Mexico. This institution is one of the prominent universities in Mexico at the present time. In this sense, 
anti-fascist republican refugee scientists provided benefits for the needs of Mexico in the relevant areas. 
On the other hand, the historical ties between Spain and Mexico enabled the Spanish refugees to easily 
integrate into the Mexican country. While Mexico was one of the colonies that gained its independence 
from the Spanish Empire a century ago, it was a state that granted asylum to the inheritors of this empire a 
century later anymore. In addition, Mexico never recognized the rule of Franco’s dictatorship as the winner 
of the civil war and continued to recognize the republican government in exile as the legitimate government 
of Spain. Mexico suspended relations with Spain until the end of Franco’s government and withdrew all its 
diplomats from Francoist Spain.
Keyword: Spanish Civil War, Republican Government, Franco Regime, Mexico, Asylum, Refugee, Casa 
de España

ABSTRACT

ve tarafsız kaldığı İspanya İç Savaşı’nda, Cumhuriyet hükümetinin başlıca müttefiklerindendi. 1910 Devri-
mi’nin kargaşa halini geride bırakmış ve modernleşmeci politikaları benimseyen devrimci bir hükümetin 
iktidarda olduğu Meksika’da ilgili yıllarda ulus inşası projesi ve radikal reform süreci yürütülmekteydi. Mek-
sika hükümeti bu dönemde sığınma hakkı talebi eden İspanyol mültecilere tereddütsüz kapılarını açarak 
20 binden fazla kişiye sığınma hakkı tanımıştı. Farklı meslek gruplarından pek çok İspanyol, sığındıkları 
Meksika’da ülkenin yeniden yapılanma sürecine kendi uzmanlıkları açısından katkılarda bulunmuştu. Özel-
likle cumhuriyetçi entelektüeller ve profesyoneller Meksika’nın kalkınma ve kültürel politikalarına destek 
olmuşlardı. İyi eğitimli ve yetenekli bu büyük göçmen grubu, Meksika’nın ihtiyacı olan alanlarda hizmet 
ederek ülkenin ilerlemesinde fayda sağlamışlardır. Örneğin cumhuriyetçi İspanyol bilim adamları ve ente-
lektüeller için bilimsel ve kültürel çalışmalarını devam ettirebilmeleri amacıyla Meksika hükümeti tarafından 
1938 yılında La Casa de España (İspanya Evi) kurulmuştu. Zaten Meksika’da bu yıllarda eğitim, kültür 
ve yüksek öğrenim alanında reform ve modernleşme çabaları söz konusuydu. İspanya Evi, 1940 yılında 
El Colegio de Mexico adını alarak bir yüksek öğrenim kurumuna dönüştürülmüştür. Bu okul günümüzde 
Meksika’nın önde gelen üniversitelerinden biridir. Bu anlamda Meksika’ya sığınan anti-faşist cumhuriyetçi 
bilim insanlarından ihtiyaç duyulan alanlarda faydalanılmıştır. Öte yandan Meksika ile olan tarihsel bağlar, 
İspanyol mültecilerin ülkeye kolay entegre olmalarını sağlamıştı. Meksika, bir asır önce İspanyol İmparator-
luğu’ndan bağımsızlığını kazanmış sömürgelerden biriyken bir asır sonra bu imparatorluğun mirasçılarına 
sığınma hakkı veren bir devlet konumundaydı. Ayrıca Meksika, Franco’nun iç savaşın galibi olarak İspan-
ya’da kurduğu diktatörlük rejimini hiçbir zaman tanımamış; sürgündeki Cumhuriyet hükümetini İspanya’nın 
meşru hükümeti olarak tanımaya devam etmiştir. Meksika, Franco hükümetinin sona erdiği zamana kadar 
İspanya ile ilişkileri askıya almış ve tüm diplomatlarını bu ülkeden çekmiştir.
Anahtar Kelimeler: İspanya İç Savaşı, Cumhuriyet Hükümeti, Franco Rejimi, Meksika, İltica, Mülteci, Casa 
de España
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Anadolu’nun Neolitikleşmesinde 
Göç Olgusu

Migration Phenomenon in the 
Neolithization of Anatolia

Prof. Dr. Burçin ERDOĞU 

İnsanlık tarihinde önemli bir devrim olarak görülen Neolitik yaşam biçimine geçiş, diğer deyişle temelde “ev” 
odaklı yerleşim sistemi ile tarım ve hayvancılıktan oluşan beslenme ekonomisine geçişin Anadolu’da nasıl 
ve ne zaman gerçekleştiği halen önemli bir tartışma konusudur. 
Salt materyal kültür dağılımlarına odaklanan yaygın veya kabul gören egemen görüş, tarımın ana yurdu 
“bereketli hilal” olarak adlandırılan bölgeden gelen göçlerin Anadolu’da Neolitik yaşam biçimini başlattığı 
biçimindedir. Fakat son yıllardaki yeni arkeolojik veriler ve antik DNA çalışmaları gerek Orta Anadolu gerek-
se Batı Anadolu’da Neolitik öncesi yerel toplulukların Neolitik yaşam biçimine geçişteki katkılarının göz ardı 
edilmemesi gerektiğini göstermiştir. Artık Neolitik dönemde büyük çaplı insan göçü ile bağlantılı yayılmacı 
görüşler yerini, bilgi ve mal aktarımı ile doğan etkileşimlere ve kültürleşmeye bırakmıştır.
Bu sunumda yeni arkeolojik veriler ve antik DNA çalışmaları ışığında Anadolu’da Neolitik yaşam biçimine 
geçişin sanıldığından daha karmaşık olduğu gözler önüne serilecek ve göçe dayalı görüşlerin gerçekliği 
tartışılacaktır.

How and when the transition to the Neolithic way of life, which is seen as an important revolution in the 
human history, mainly consisting of a “home” oriented settlement system and a subsistence economy con-
sisting of agriculture and animal husbandry, took place in Anatolia is still an important debate. The common 
or accepted dominant view, which focuses on purely material cultural distributions, is that the migrations 
from the region called the “fertile crescent”; the homeland of agriculture, started the Neolithic way of life in 
Anatolia. However, new archaeological data and ancient DNA studies in recent years have shown that the 
contribution of pre-Neolithic local communities to the transition to Neolithic lifestyle should not be ignored 
in both Central and Western Anatolia. Diffusionist views associated with large-scale human migration in the 
Neolithic period gave way to the interactions and acculturation that emerged with the transfer of knowledge 
and goods.
In this presentation, in the light of new archaeological evidence and ancient DNA studies, it will be revealed 
that the transition to the Neolithic life style in Anatolia is more complex than expected, and the reality of 
dominant views based on migration will be discussed.
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One of the unique indications of being alive is the movement or mobility both the beings of inanimate and 
animate realms in universe. In this regard we may generalise the fact that none of the being without mo-
vement or mobility cannot be in to existent and live in an actual sense as well as literal sense. Movement 
or mobility is the fundamental even existential essence and requirement of being into existence within 
space and time planes. In this general frame movement or mobility of human beings in universe has been 
historically seeing very meaningful and dramatic on the spatial and time grounds so far. Because human 
mobility is not simply physical or biological instant or reflexive movement, particularly if take his mobility as 
a migration we shall naturally face with a special kind of phenomenal state/mobility/vitality/action. Action is 
a deliberative act of an agent who endowed with reason, will and conscience known as human thus he is 
accountable for the positive and negative outcome his action. Since migrant is an agent of an act migration, 
so that he also is accountable for the results of his migration act. In this paper so as to obtain a clear un-
derstanding about the ontology of migrant I shall philosophically deal with extent, implications and results 
of the migrant’s act of migration within the context of migrant’s ontological and constitutional nature which is 
composed of biological, mental and spiritual realms. In order to do this aim I shall examine the ontology of 
migrant on the conceptual, the factual and the historical grounds within the context of philosophy of action.
Key words: Migration, migrant, migration act, ontology of migrant, philosophy of action

ABSTRACT

Evrende yer alan canlı ve cansız varlık alanlarının varlıktalık veya hayattalık göstergesi onların hareket 
ve göç halinde olmalarıdır. Bu bağlamda şöyle bir genellemede bulunmak mümkündür: harekette ve nakil 
halde bulunmaksızın hiç bir varlığın gerçek anlamda hayatta ve varlıkta olması mümkün değildir. Bir zaman 
ve mekana kayıtlı olarak hareket veya nakil/göç halinde bulunmak varlıkta olmanın olmazsa olmaz zorunlu 
bir gereği ve esasıdır. Işte bu genel çerçevede insanın zaman ve mekana kayıtlı olarak evrendeki hareket 
veya göç halinde olmaklığı çok tarihi, anlamlı ve dramatik olarak değerlendirilmiştir. Çünkü insan hareket-
liliği basit refleksif ve içgüdüsel mekanik fiziksel ve biyolojik bir hareketlilik veya edim değildir, özellikle bu 
hareketliliği bir göç eylemi olarak değerlendirdiğimizde içine hareketlilik durumu, canlılık ve yer değiştirme 
edimlerini de almış olacağız. Eylem vicdan, irade ve akıl sahibi olan bir kişinin/eyleyenin amaçsal/gayi 
eylemidir ve buyüzden kendi eyleminin olumlu ve olumsuz sonuçlarından sorumludur. Göçmen, göç ey-
leminin bir eyleyeni olduğuna gore, o da göç eyleminin olumlu olumsuz sonuçlarından sorumlu olacaktır. 
Bu yazıda göç ontolojisi hakkında açık ve seçik bir açıklama ve değerlendirme yapmak için göçmenin göç 
eyleminin uzanım ve sonuçlarının felsefi olarak incelenmesi bir eyleyen olarak göçmenin ruhsal, zihinsel 
ve bedensel alanlardan oluşan ontolojik yapısı dikkate alınarak gerçekleştirilecektir. Yine yazının varlık 
amacını gerçekleştirmek için göçmen ontolojisinin eylem felsefesi alanı çerçevesinde kavramsal, olgusal 
ve tarihi zeminlerde açılımı yapılacaktır.
Anahtar kelimeler: Göç, göçmen, göç eylemi, göçmen ontolojisi, eylem felsefesi.
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Göçün Sağladiği Bir İmkân: 
Kültürlerarası Karşılaştırma

An Opportunity of Immigration: 
Intercultural Comparison

Faruk DÜNDAR

Göç, insanlık tarihi boyunca süregelen ve tartışılan bir olgudur. Göç, insanlar için bazen bir zorunluluk, 
bazen de bir tercih olmuştur. Sebebi ne olursa olsun, insanlar bir yerden bir yere göç ettiğinde, bu göçün, 
hem göçmenlere hem de göç edilen yerdeki yerli halka etkileri olmaktadır. Sosyal, ekonomik, hukuki etkiler 
gibi, kültürel etkiler de göçün ortaya çıkardığı farklı konulardaki etkilerden biridir. Göç eden bireyler yeni bir 
kültürle karşılaşmakta, hem kendi kültürleri hem de karşılaştıkları bu yeni kültür arasında bocalamaktadır-
lar. Aynı şekilde, göç edilen yerdeki yerel halk da göçmenlerin getirdiği kültür ile kendi kültürleri arasında 
çatışma yaşamaktadırlar. Bu nedenle, göçmenler ve yerel halk arasında uyum sorunları yaşanmaktadır.
1961 yılında Almanya’nın işçi ihtiyacını karşılamak üzere başlayan “Almanya’ya Türk İşçi Göçü”, 51 yıldır 
hem Almanya hem de Türkiye için önemli bir toplumsal konu olarak süregelmektedir. Bekir Yıldız da Türk-
lerin Almanya’ya göç etmesi üzerine eser vermiş Türk yazarlardan biridir. 
Bekir Yıldız, 1962 yılında Almanya’ya işçi olarak göç etmiştir. Dört yıl Almanya’da çalışmış, Türkiye’de kendi 
matbaasını açacak kadar parayı biriktirdiğinde, Türkiye’ye geri dönmüştür. Eserlerini kendi gözlemlerinden 
ve deneyimlerinden yola çıkarak yazmıştır.
Bu bildiride, Bekir Yıldız’ın Türkler Almanya’da ve Alman Ekmeği eserlerindeki Türk ve Alman kültürleri 
arasındaki karşılaştırmalar incelenecektir. Kendi yaşadığı olayları bu romanlarda ele alan yazar, bir göçmen 
olarak, Türk ve Alman toplumlarını analiz eder, her iki toplumun farklılıklarını kültürlerarası karşılaştırma 
ile ortaya koyar.

Migration is a phenomenon that has been ongoing and discussed throughout human history. Migration 
has sometimes been a necessity and sometimes a choice for people. Whatever the reason, when people 
migrate from one place to another place, this migration has effects on both the immigrants and the local 
people in the migrated place. Cultural effects, such as social, economic and legal effects, are also one of 
the effects of migration on different issues. The people, who migrate, encounter a new culture, and they 
falter between their own culture and this new culture they encounter. In the same way, the local people in 
the place of migration experience the conflict between the culture brought by the migrants and their own 
culture. For this reason, there are social cohesion problems between migrants and local people. 
The Turkish Workers’ Immigration to Germany, which started in 1961 to meet the worker needs of Germany, 
has been continuing as an important social issue for both Germany and Turkey for 51 years. Bekir Yıldız is 
one of the Turkish authors who has written on the immigration of Turks to Germany.
Bekir Yıldız immigrated to Germany in 1962 as a worker. He worked in Germany for four years, and when 
he saved enough money to open his own printing house in Turkey, he returned to Turkey. He wrote his 
literary works based on his own observations and experiences. 
In this paper, the comparisons between Turkish and German cultures in Bekir Yıldız’s novels, Türkler Al-
manya’da (Turks in Germany) and Alman Ekmeği (The German Bread) will be examined. The author, who 
tells his own experiences in these novels, analyses Turkish and German societies as an immigrant, and 
reveals the differences of both societies by intercultural comparison.
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The migration of Azerbaijanis to Turkey begins with the migration to the Osmanli lands in the Middle Ages. 
Even in the Seljuk period, Azerbaijani scholars and artisans lived and created in Anatolia. The Mongol 
invasion, the Safavid-Osmanli wars, and later colonial and separatist policies of Tsarist Russia forced the 
masses of Azerbaijanis to move to Ottoman Turkey.
Following the occupation of the Democratic Republic of Azerbaijan, many politicians, scientists and culture 
emigrated to Turkey. The Bolsheviks, who did not follow the agreement reached after the fall of the Popular 
Front, faced severe persecution and pressure on the leadership of the Azerbaijan Democratic Republic. 
The majority of Azerbaijanis traveling abroad were settled in Turkey. As always, fraternal Turkey did its best 
to help Azerbaijanis.
By May 1921, the number of Azerbaijani refugees fleeing the Soviet Union in the territory controlled by the 
TGNA had reached 175,000. Some of them have received visas from various countries, and 115,000 have 
settled in Turkey. On May 4, 1921, the government of the TGNA decided to grant citizenship to Anatolian 
immigrants due to political conditions in Azerbaijan.
As you can see, a number of immigrants lived and worked in Turkey, even elected to state positions. But 
most of them never saw Azerbaijan again.
Method: historical-specific, historical-comparative and analogy
Key words: TGNA, Ataturk, the Democratic Republic of Azerbaijan, Soviet Union, national struggle, Azer-
baijani immigrants

Dr. Doç. Huseyn Huseynov
Azerbaycan Milli Bilimler Akademisinin Yönetim Kurulunun (Presidium) Bilimsel-organizasyon departma-
nında müdür yardımcısı

ABSTRACT

Azerbaycanlıların Türkiye’ye göçleri, daha önceler Orta Çağ’da Osmanlı topraklarına göçle başlamıştır. 
Selçuklular döneminde bile, Azerbaycanlı bilim ve kültür insanlarının Anadolu’da yaşadığı ve yarattığı kay-
dediştir.  Moğol istilası, Safevi-Osmanlı savaşları ve daha sonra Çar Rusyası’nın sömürgeci ve ayrılıkçı 
politikaları, Azerbaycanlı kitleleri Osmanlı Türkiye’sine göç etmeye zorlamıştır.
Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’nin işgalinden sonra birçok siyasetçi, bilim ve kültür adamı Türkiye’ye göç 
etti. Halk Cumhuriyeti’nin yıkılmasından sonra varılan anlaşmaya uymayan bolşevikler, cumhuriyetçilere 
karşı şiddetli zulüm ve taciz gösterdi. Yurtdışına çıkan Azerbaycanlıların çoğu, Türkiye’ye yerleşmek zo-
runda kaldı. Her zaman olduğu gibi, kardeşçe Türkiye, Azerbaycanlılara yardım sağlamak için elinden 
geleni yaptı. 1921 Mayıs’ına kadar, Sovyetler Birliği’nden kaçan Azeribaycanlı göçmen sayısı, TBMM ta-
rafından kontrol edilen bölgede 175.000’e ulaştı. Bazıları çeşitli ülkelerden vize almış, 115.000’i Türkiye’ye 
yerleşmişlerdir. 4 Mayıs 1921’de TBMM hükümeti, Azerbaycan’daki siyasi durum nedeniyle Anadolu’dakı 
göçmenlere vatandaşlık vermeye karar verdi. Görebildiğiniz gibi, Türkiye’de bir çok göçmen yaşadı ve 
çalıştı, hatta yüksek görevlerde çalıştılar. Ancak birçoğu Azerbaycan’ı yaşamlarının sonuna kadar bir daha 
göremedi. Yöntem: tarihsel-spesifik, tarihsel-karşılaştırmalı ve analogy
Anahtar kelimeler: TBMM, Atatürk, Azerbaycan Halk Cumhuriyeti, Sovyetler Birliği, Milli Mücadele, Azer-
baycanlı göçmenler
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Ortaçağ İslam Dünyasında Göç 
ve İskân: Kudame Ailesinin Haçlı 

İşgalindeki Filistin’den Şam’a Hicreti
Migration and Settlement in the 

Medieval Islamic World: The Migration 
of the Kudame Family from Crusader 

Occupied Palestine to DamascusProf. Dr. Mustafa HİZMETLİ

11. Yüzyıl sonlarında Avrupa Hıristiyanları tarafından düzenlenen haçlı seferleri sonucunda 1099’da Kudüs 
işgal edilerek, diğer din mensupları kılıçtan geçirilmiştir. Filistin toprakları işgalci Kudüs krallığı tarafından 
sefere katılan Frank senyörlere dağıtılmıştı. Burada yaşayan Müslümanlar onlar için toprağı işliyor ve cizye 
benzeri bir vergi veriyorlardı. Kudame ailesinin yaşadığı Nablus’a bağlı Cemmail köyünde deki Müslüman 
halk bölgenin senyörünün zulmünden rahatsızdı. Diğer senyörler adam başı bir dinar alırken o, dört dinar 
almakta ödeyemeyenleri de ağır cezalara çarptırmaktaydı. Kudame ailesinin reisi Şeyh Ahmed b. Muham-
med’in verdiği Cuma hutbelerinin çevre köylerden yoğun ilgi görmesi, senyörün köylüleri Cuma hutbelerin-
de toplamayıp toprağı işlemelerine engel olduğu için onu öldürmeyi planlamasına yol açtı. Bunun üzerine 
Şeyh Ahmed, can korkusu ve dinini yaşayamama kaygısı ile o dönemde Haçlılarla mücadelenin liderliğini 
üstlenen Nurettin Zengi yönetimindeki Şam’a gitmeye karar vermiştir. Şam’da Doğu kapısı yakınındaki 
Ebu Salih Mescidine yerleşen Şeyh Ahmed, oğlu Ebu Ömer’e mektup yazarak ailenin geri kalanını Şam’a 
getirmesini istemiştir. Bu mahalleyi seçme sebebi, Şafiilerin çoğunlukta olduğu Şam’ın bu mahallesinde 
Hanbeli mezhebinden bir ailenin yaşıyor olmasıdır. Böylece bir ay içerisinde Kudame ailesinden kalanlar 
Şam’a gelerek aynı mahalleye yerleşmiş, onların ardından o bölgelerden birçok kişi Şam’a hicret etmiştir. 
Kudame ailesi yerleştikleri Ebu Salih Mescidinde iki önemli tehlikeyle karşı karşıya kalmışlardır. Bunlardan 
ilki ölümlere yol açan salgın hastalıktı. Diğeri ise Şeyh Ahmed’in ününün artması sonucu ev sahibi Hanbeli 
ailesiyle yaşadıkları nüfuz çekişmesiydi. Sorun Kudame ailesinin lehine çözülmüşse de onlar bunu kabul 
etmeyerek şehrin kuzeyinde bulunan Kasiyun Dağına hicret etmişlerdir. Buraya yerleşen Kudame ailesine 
ilk yerleştikleri Ebu Salih mescidinden dolayı salihî, büyük bir şehre dönüşen mahallelerine de Salihiyye 
adı verilmiştir. Önderleri Kudüs fatihi Selahaddin Eyyubi’nin ordusunda franklara karşı savaşan Kudame 
ailesinin kurduğu mahalle zamanla İslam dünyasının ilim, kültür ve düşünce hayatının şekillenmesinde 
önemli rol oynamıştır. 
Anahtar Kelimeler: Kudame ailesi, Kudüs, Şam, Salihiye, hicret(göç), Haçlılar

As a result of the crusades organized by European Christians at the end of the 11th century, Jerusalem was 
occupied in 1099 and members of other religions were put to the sword.  The Palestinian lands were distri-
buted by the occupying kingdom of Jerusalem to the Frankish lords (seigneurs) who joined the expedition. 
The Muslims living here worked the land for them and paid a tax similar to the jizya. The Muslim people in 
the Cemmail village of Nablus, where the Kudame family lived, were uncomfortable with the cruelty of the 
seigneur of the region. While the other seigneurs received one dinar per person, he received four dinars 
and punished those who could not pay heavily. The head of the Kudame family, Sheikh Ahmed b., whose 
Friday Sermons was taking great attention, led the seigneur to plan for killing him since he prevented the 
villagers from working the land by gathering them in the Friday sermons. Due to this, for living without 
fear about his life and fear of not being able to live his religion Sheikh Ahmed decided to go to Damascus 
under the leadership of Nurettin Zengi, who assumed the leadership of the struggle against the Crusaders 
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at that time. Sheikh Ahmed, who settled in the Abu Salih Masjid near the East Gate in Damascus, wrote 
to his son Abu Omar asking him to bring the rest of the family to Damascus. The reason for choosing this 
neighborhood is that a family from the Hanbali sect lives in this neighborhood of Damascus, where Shafiis 
were the majority. Thus, within a month, the remnants of the Kudame family came to Damascus and settled 
in the same neighborhood, after which many people from those regions migrated to Damascus as well. The 
Kudame family faced two important dangers in the Abu Salih Masjid where they settled. The first of these 
was the epidemic disease that led to deaths. The other was the power struggle with the landlord Hanbali fa-
mily as a result of Sheikh Ahmed’s rise in fame. Although the problem was resolved in favor of the Kudame 
family, they did not accept this and migrated to Mount Kasiyun in the north of the city. The Kudame family, 
who settled here, was named Salihi because of the Ebu Salih mosque, where they first settled, and their ne-
ighborhood, which turned into a big city, was named Salihiyye. The neighborhood founded by the Kudame 
family, whose leaders fought against the Franks in the army of the conqueror of Jerusalem, Saladin Ayyubi, 
played an important role in shaping the scientific, cultural and intellectual life of the Islamic world over time.
Keywords: Kudame family, Jerusalem, Damascus, Salihiye, emigration, Crusaders

Yirmibirinci yüzyılı betimleyecek olan iki büyük olgunun iklim değişimi ile uluslararası göç dinamikleri olaca-
ğı farklı araştırmacılarca sosyal bilimler literatüründeki pek çok çalışmada dile getirilmektedir. Her iki olgu 
da ulus devlet sınırlarını aşan, toplumların sosyolojilerinin, bireylerin psikolojilerinin ve kültür süreçlerinin 
ötesinde sonuçlar açığa çıkaran ve yaşanacak olaylara yönelik küresel liderlik ile uluslararası işbirliğini 
zorunlu kılan gerçekliklerdir. İklim değişimi, çevresel (ekolojik) sorunların ötesinde yaşadığımız gezege-
nin klimatolojik yapısının geri dönülemeyecek biçimde dönüşmesi tehdidini içerisinde barındırırken; göç 
dinamikleri şimdiden kontrollüden düzensize, yasal göçmen kabulünden mülteciliğe ve hakim kültürün 
asimilasyon girişimlerinden göç edenlerin kültürlerarası iletişim beklentilerine dek uzanan bir yelpazede 
işlemeye başlamıştır. Klimatolojik dönüşümün (küresel sıcaklığın 3 ve üzerinde artması, kutupların ve 
buzul bölgelerinin erimesi, sahil şeritlerinde su taşkınları, iç bölgelerdeki tarımsal alanlarda kuraklık ile ön-
görülemez meteorolojik hareketlilikler) gerçekleşmesiyle birlikte mevcut ekolojik, sosyo-ekonomik ve politik 
sorunların şiddetlenerek artması (çarpan etkisi) ve kötümser bir tahminle 1 milyara yakın insanın göçmen 
ya da mülteci konumuna düşmesi beklenmektedir. Özellikle okyanus kıyı bölgelerinde yaşayanların, siyasi 
coğrafyası adalardan oluşan ülkelerin, günlük geçimini tarım ile karşılamaya çalışan yoksul ülkelerin ve 
doğal kaynakları yetersiz-finansal ve teknolojik kapasiteleri düşük az gelişmiş ülkelerin doğrudan doğruya 
yeni göç dinamiklerinin sahası olacakları ve küresel demografi dönüşürken insan topluluklarının sosyal 
yaşamlarının da radikal biçimde değişeceği tahmin edilmektedir. Ekonomik, teknolojik ve kültürel pratiklere 
bağlı olarak sınıflandırılan Kuzey ve Güney arasındaki geçişkenliklerin artarken, mülteciliğin gerek ulusla-
rarası gerekse jeostratejik bölgeler arası eğilim sergileyeceği ifade edilebilecektir. Bu bağlamda, çalışmada 
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In many studies in the social sciences literature, it is stated by different researchers that the two major 
phenomena that will describe the twenty-first century will be climate change and international migration 
dynamicsBoth phenomena transcend the borders of the nation-state, reveal results beyond the sociology 
of societies, psychology of individuals, and cultural processes and  are the realities that necessitate global 
leadership and international cooperation for future events. The increase in global temperature by 3 degrees 
or more, the melting of the poles and glacial regions, water floods on the coastlines, drought in agricul-
tural areas in the interior regions and unpredictable meteorological movements are called climatological 
transformation. With the realization of the climatological transformation, it is expected that the existing 
ecological, socio-economic and political problems will intensify (multiplier effect) and with a pessimistic 
estimate, close to 1 billion people are expected to become immigrants or refugees.  It is obvious that espe-
cially those living in the coastal areas of the ocean, countries with political geography consisting of islands, 
poor countries that try to meet their daily livelihood with agriculture, and underdeveloped countries with 
insufficient natural resources and low financial and technological capacities will directly become the fields 
of new migration dynamics. Therefore, as the global demographic changes, it is predicted that the social 
lives of human communities will change radically. In this study, it is aimed to discuss how climate change 
trends will transform migration dynamics and refugee movements within North-South and North-North and 
South-South geostrategic regions. The evolution of geostrategy from military and political to climatological 
and migration-based should be read as the result of humankind’s search for change and harmony in the 
face of the destructive effects of our current lifestyle.
Key words: Climate change, Refugees, Geostrategy, Global ecosystem.

ABSTRACT

iklim değişimi eğilimlerinin Kuzey-Güney arası ile Kuzey-Kuzey ve Güney-Güney jeostratejik bölgeler içi 
göç dinamikleri ile mülteci hareketlerini nasıl dönüştüreceğinin tartışılması amaçlanmaktadır. Jeostratejinin 
askeri ve politik olandan klimatolojik ve göç temelli olana doğru evrilmesi, mevcut yaşam biçimimizin yıkıcı 
etkileri karşısında insanoğlunun değişim ve uyum arayışının sonucu olarak okunmalıdır. 
Anahtar kelimeler: İklim değişimi, Mülteciler, Jeostrateji, Küresel ekosistem.

Göç ve Rus Kuzeyi Yerli Halklarının 
Geleneksel Yaşam Tarzını Koruma 

Sorunları
Migration And Problems Of Preserving 

The Traditional Way Of Life Of The 
Indigenous People Of The Russian 

NorthRabia KALFAOĞLU 
Tamara IVANOVNA MORDASOVA

Rusya Federasyonu’nun yerli halkları, atalarının geleneksel yerleşim bölgelerinde yaşayan, geleneksel 
yaşam biçimini, çiftçiliği ve el sanatlarını koruyan, sayıları 50 binden az olan ve kendilerini bağımsız et-
nik topluluklar olarak tanımlayan halklardır. Kuzey Kutbu havzasının yerli halkı ve toplulukları, geleneksel 
yönetim biçimleri ve kültürel bir şekilde demirlemiş deneyimler sayesinde nesilden nesile sürdürülen uzun 
bir kendi kendine yeterlilik geçmişine sahiptir. Dünya görüşleri, dini inançları, yaşam tarzları ve gelenekleri, 
insanın zorlu iklim koşullarında hayatta kalma mücadelesi sürecinde oluşmuştur. Kuşakların deneyimlerini 
aktararak geleneksel yaşam biçimini sürdürmeleri, onların değerlerinin ve sosyo-kültürel bağlarının korun-
masını sağlamaktadır. Bununla birlikte, küreselleşme ve iklim değişikliği sonucunda Arktika Bölgesi, sosyal, 
kültürel, çevresel ve ekonomik olmak üzere birçok düzeyde bir dönüşüm geçirmiştir. Kuzey Kutbu’nun yerli 
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Türkiye’de Göçmen Karşıtlığı: 
İstanbul Fatih’te Yaşayan Z Kuşağı 
Gençler Üzerine Bir Araştırma
Anti-Immigration Attitudes in Turkey: 
A Study on Generation Z  Living in 
Istanbul -Fatih Yusuf Hami BALCI

The indigenous people of the Russian Federation are the peoples living in the territories of the traditional 
settlement of their ancestors, preserving the traditional way of life, farming, and crafts, numbering less than 
50 thousand people and realizing themselves as independent ethnic communities. Indigenous people and 
communities of the Arctic basin have a long history of self-sufficiency, which has been maintained from 
generation to generation thanks to traditional forms of management and experience anchored in a cultural 
way. Their worldview, religious beliefs, customs, lifestyle, and traditions were formed in the process of hu-
man struggle for survival in harsh climatic conditions. Maintaining the traditional way of life by transferring 
the experience of generations ensures the preservation of their values and socio-cultural ties. However, 
due to globalization and climate change, the Arctic has undergone a transformation at many levels, inclu-
ding social, cultural, environmental, and economical. For the traditional lifestyles of the indigenous peoples 
of the Arctic, these changes bring both challenges and new opportunities. As a result of all these changes, 
the elements that alienate them from their ancestors have created a danger that indigenous peoples’ tradi-
tional way of life will eventually disappear.
Key words: Arctic, indigenous people, migration, culture

ABSTRACT

2011 yılında başlayan Suriye İç Savaşından sonra başta Türkiye olmak üzere çeşitli Ortadoğu ülkeleri 
yoğun göç dalgasına uğramıştır. Türkiye’nin maruz kaldığı kitlesel göçler ekonomiyi, siyasal ve toplumsal 
yapıyı etkilemiştir. Bu durum ülkede göçün kontrol altına alınması gerektiği yönünde talepleri artırmış, göç-
menlere/sığınmacılara yönelik karşıtlığı da tetiklemiştir. Sığınmacıların gelmesiyle özellikle büyükşehirlerde 
emlak ve konut fiyatlarının artması, ucuz işgücü nedeniyle düşük vasıflı işçilerin ücretlerinin düşmesi ya 
da işsiz kalmaları, güvenlik ve tehdit algısı, yerel halkla yaşanan kültürel çatışmalar bu karşıtlığı tetikleyen 
başlıca faktörler olmuştur.
Z kuşağı gençleri geleceğin sosyal ve teknik bağlamda inşa edilmesinde temel aktörlerdendir. Dolayısıyla 
bu gençlerin göçmen ve mülteci olgusuna nasıl yaklaştığı sosyal uyum ve toplumsal kabul açısından önem-
lidir. Toplumsal kabulün ve entegrasyonun sağlanması için ülkenin geleceğinin inşa edilmesinde temel 
aktörlerden olan gençlerin arasında bir kutuplaşma ya da akran zorbalığının olmaması gerekir. İstanbul 
Üniversitesi Şehir Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yapılan bir araştırmaya göre İstan-
bul nüfusunun yaklaşık %30’unu Z kuşağı gençler oluşturmaktadır. Ancak bu kitlenin sosyal statü ve eğitim 
düzeyi açısından göçmenlere yönelik algısını inceleyen saha araştırması sınırlıdır.
Çalışmada bu amaçla literatürden ve yapılan nitel görüşmelerden hareketle İstanbul Fatih’te yaşayan Z 
kuşağı gençlerin Suriyeli sığınmacılara yönelik algısı, varsa göçmen karşıtlığının nedenleri Allport’un temas 
hipotezi bağlamında ele alınmıştır. Çalışma, nitel araştırma yöntemine dayanmaktadır. Nitel araştırma yön-
temi kapsamında görüşme tekniği kullanılmıştır. Katılımcılara kartopu örnekleme yöntemiyle ulaşılmıştır. 

ÖZET

halklarının geleneksel yaşam tarzları için bu değişiklikler hem zorluklar hem de yeni fırsatlar getirmiştir. 
Bütün bu değişimler sonucunda onları atalarından uzaklaştıran unsurlar, yerli halkların geleneksel yaşam 
biçimlerinin yok olması tehlikesini ortaya çıkarmıştır.
Anahtar kelimeler: Arktik, yerli halk, göç, kültür 
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After the Syrian Civil War that started in 2011, several Middle Eastern countries, especially Turkey, have 
been subjected to an intense wave of migration. The mass migrations which Turkey has been exposed have 
affected the economy, political and social structure of Turkey. The situation has increased the demands that 
immigration should be kept under control in the country and has triggered a hostility towards immigrants/
asylum seekers. The increase in real estate and housing prices, especially in metropolitan cities, the low 
wages of low-skilled workers due to the cheap labor or the unemployment, the perception of security and 
threat, and cultural conflicts with the local people could be considered as the main factors that triggered 
this hostility.
Generation Z is one of the main actors in building the future in social and technical context. Therefore, 
how these young people approach the phenomenon of immigrants and refugees is important in terms of 
social cohesion and social acceptance. In order to ensure social acceptance and integration, there should 
be no polarization or peer bullying among the youth, who are among the main actors in building the future 
of the country. According to a study conducted by Istanbul University City Policy Application and Research 
Center, approximately 30% of Istanbul’s population consists of Z generation. However, the field research 
examining the perception of the population towards immigrants in terms of social status and education 
level is limited.
In this study, the perception of the Z generation living in Istanbul /Fatih towards Syrian refugees and the 
reasons for anti-immigrant hostility based on the literature and qualitative interviews are discussed in the 
context of Allport’s contact hypothesis. The research is based on the qualitative research method. Interview 
technique was used within the scope of qualitative research method. Moreover, participants were chosen 
by snowball sampling method. Lastly, in the analysis of the data obtained from the interviews, the MAXQDA 
program designed for qualitative data analysis was used.
Key words: Anti-Immigration Attitudes, Generation Z, Istanbul

ABSTRACT

Görüşmelerden elde edilen verilerin analiz edilmesinde nitel veri analizi için tasarlanmış olan MAXQDA 
programından yararlanılmıştır.
Anahtar kelimeler: Göçmen karşıtlığı, Z kuşağı, İstanbul

Z Kusagını Anlamak...Gencler 
Neden Göç Ediyor

Understanding The Generation Z... 
Why Does Youth Migrate?

Bir kuşağı anlamak bir dönemi anlamaktır. Benzer yaş aralığında doğan, demografik ve psikografik özel-
likleri ile birbirine benzer yapıda bireylerden oluşan kuşaklar (sessiz kuşak, bebek patlaması, X, Y, ve Z) 
geçmiş ve günümüz olaylarını anlamakta birçok farklı disiplinde araştırmacılara bir lens görevi görmektedir. 
Kuşak teorilerinin kökenleri 14. yy’da tarih bilimci İbni Haldun’a dayanmakla birlikte, modern anlamda ku-
şak kavramından ve teorilerden ilk defa Alman sosyolog Karl Mannheim “Das Problem der Generationen” 
(1923) adlı çalışmasında bahsetmiştir. 1970’lerden sonra ise Howe ve Strauss kuşak teorilerini günümüz 
literatürüne kazandırmıştır. Tüm kuşaklar içinde Z kuşağı, 1990’ların ortalarından sonra doğmuş; hayatta 
olan son kuşaktır. Dünya nüfusunun %30’unu Z kuşağı mensubu bireyler oluşturmakta olup; Türkiye’de 
1995 ve sonrası doğumlu 25 milyona yakın birey bulunmaktadır. Bu bağlamda, Z kuşağı son dönemde git-
tikçe popülerleşen ve sadece akademik değil birçok alanda dikkatleri üzerine toplayan bir kuşaktır. Elbetteki 
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To understand a generation is to understand an era. Generations (silent generation, baby boomers, X, 
Y, and Z) were born in the same age range with similar demographic and psychographic characteristics 
serving as a lens for researchers in many different disciplines in understanding past and present events. 
Although the origins of generation theories go back to the historian Ibn Khaldun in the 14th century, the 
concept of generation and related theories in the modern sense were mentioned first by German sociologist 
Karl Mannheim in his seminal work “Das Problem der Generationen” (1923). After the 1970s, Howe and 
Strauss brought the generation theories to today’s literature. Among all generations Generation Z (Gen 
Z), born after the mid-1990s, is the last generation alive. 30% of the world’s population is composed of 
members of gen Z, and there are nearly 25 million gen Z members in Turkey. In this context, gen Z is a 
generation that has become increasingly popular lately and attracts attention not only in academics but also 
in many fields of research. In this popularization, besides the numerical size, the characteristics specific to 
the gen Z differentiate this generation from the previous generations.
In the information technologies age, in a period where computer and human relations are intertwined; Gen 
Z is the first generation born into the digital world. Gen Z, the most educated generation in the world popu-
lation; is defined as the generation that is highly digital, individualistic, sensitive to political, sociological and 
environmental events, independent, questioning, high consciousness and the most self-confident. Another 
remarkable characteristic of the gen Z is that they want to explore other cultures and geographies different 
from the geography they live in. For this reason, their belonging is to the world rather than the country they 
were born/live in. The desire of young people, to migrate to other countries for various reasons, has started 
to lower the age of brain drain even more. According to TUIK data, the most immigrating demographic 
group in Turkey is young people aged between 25-29. In this study, the characteristics of the gen Z will be 
analyzed in the context of generation theories and immigration; when, why and for which motives the youth 
of our country want to migrate will be presented within the framework of cause and effect relationship.
Key words: Anti-Immigration Attitudes, Generation Z, Istanbul

ABSTRACT

bu popülerleşmede rakamsal büyüklüğün yanısıra kuşağa özgü özellikler bu kuşağı kendinden önce gelen 
kuşaklardan farklılaştırmaktadır.
Bilişim çağında, bilgisayar ve insan ilişkilerinin iç içe geçtiği bir dönemde; Z kuşağı dijital dünyaya doğan 
ilk kuşaktır. Dünya nüfusu içerisinde en eğitimli kuşak olarak gösterilen Z kuşağı; dijital, bireysel, siyasi, 
sosyolojik ve çevresel olaylara oldukça duyarlı, bağımsız, sorgulayan, farkındalığı yüksek ve en özgüvenli 
kuşak olarak tanımlanmaktadır. Z kuşağı ile ilgili dikkat çeken bir diğer özellik ise yaşadıkları coğrafyadan 
farklı olarak diğer kültür ve coğrafyaları keşfetmek istemeleri; bu sebeple yaşadıkları ülkeden ziyade dün-
yaya olan aidiyetlerinin daha fazla oluşudur. Bu sebeple, ülkemizin yapıtaşı ve umudu olan gençlerin diğer 
ülkelere çeşitli sebepler ile göç etmek istemesi beyin göçü yaşını daha da düşürmeye başlamıştır. TÜİK 
verilerine göre, Türkiye’de en çok göç veren demografik grup 25-29 yaş aralığı olan gençlerdir. Bu çalışma-
da, kuşak teorileri bağlamında Z kuşağının özellikleri analiz edilecek olup; ülkemiz gençlerinin ne zaman, 
neden ve hangi motifler doğrultusunda göç etmek istediği sebep sonuç ilişkisi çerçevesinde sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler:Z kusağı, göç, kuşak teorisi, beyin göçü
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The Role Of Social Media in Migrants’ Life -
Review Of The Lite

Social media play an important role in migrants’ life. Studies indicate the importance of social media not 
only as a communication tool in migrant’s daily life but also in facilitating migration procedures up to their 
diaries during migration where social media offer a rich source of insider knowledge on migration that is 
discrete and unofficial which may help their movements in the cities to which migration takes place.
This paper reviews and discusses the main literature on the role of social media in migrants’ life through 
two main axes; the use of social media before migration and during migration and how social media can 
help migrants to maintain strong ties with family and friends in addition to choosing their future directions.
Key words: Migrants; new media, social media

Meriem Narimane NOUMEUR
ABSTRACT

Doğu Bloku’nun 1993’te çöküşü, teknoloji devriminin yeni boyutlar kazanması ve Dünya nüfusunun art-
masıyla, Arktika Bölgesi yeni ve modern teknolojileri içeren yatırımlarla küresel sisteme entegre edilmeye 
başlanmıştır. Bu süreçle birlikte, bu coğrafi bölgenin nüfus yapısı gözle görülür şekilde farklılaşmaya ve çok 
heterojen bir hale gelmeye başlamıştır. Tarihsel açıdan bakıldığında bu bölge 16. yüzyıldan itibaren kâşif-
lerin, balina avcılarının, kürk tüccarlarının, altın ve maden arayanların ve maceraperestlerin ilgisini çekmiş 
ve bu sebeple bölge sürekli göç almıştır. Arktika Bölgesi dünyanın merkezinden çok uzakta olmasına ve 
izole bir bölge olmasına rağmen zengin yer altı kaynakları nedeniyle neredeyse tüm devletlerin gözlerinin 
üzerinde olduğu bir bölge olmuştur. Kuzey Kutbu’nda günümüzde yaklaşık 4 milyon insan yaşamaktadır. 
Norveç bölgesindeki ilk yaşam belirtileri MÖ 10.000’lere dayanmaktadır. 8. ve 11. yüzyıllar arasında bölge-
de Vikingler kavmi hüküm sürmüştür. İstila ve savaşa olan düşkünlüğüyle ün salan Vikingler; Amerika’nın 
kuzeyi, İzlanda ve Grönland gibi bölgelerde kendi gruplarını kurmuşlardır. Bu döneme literatürde “Viking 
Çağı” denilmektedir. Danimarka, Norveç ve İsveç’teki anavatanlarından deniz yoluyla seyahat eden Norse 
halkı, Britanya Adaları, İrlanda, Faroe Adaları, İzlanda, Grönland, Normandiya, Baltık kıyıları ve Dinyeper 
ile Volga bölgelerine yerleşmişlerdir. Bu bölgelerin seçilme nedeni ise ticaret yollarından geçmeleridir. Bun-
lara ek olarak; aşırı nüfus artışı, yeterli ve verimli tarım arazilerinin olmaması ve Norveç’in birleşmesinden 
kaynaklanan siyasi çalkantıların, Vikingler’in anavantanlarını terketmesiyle sonuçlandığı düşünülmektedir. 
Bu çalışmada, Arktika Bölgesi’ndeki en gelişmiş ülkelerden biri olan Norveç’in aldığı göçler ve bu göçlerin 
sebepleri analiz edilecektir. Ayrıca; Norveç’in yerli halkı olarak kabul edilen Samiler’e karşı uygulanan Nor-
veçleştirme politikası kritiksel bir bakışla irdelenecek ve Vikingler’in yerleşmek için bu bölgeyi seçmelerinin 
arka planı üzerinde de durulacaktır. Çalışmanın yürütülmesinde birincil kaynakların taranması ve yorum-
lanması esas olup, Norveç’ten alınan resmi kaynaklar ile mevcut diğer kaynakların raporlarından alınan 
demografik ve istatistiksel materyaller temel alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Norveç, Vikingler, Samiler, Arktika Bölgesi, Göç

Arktika Bölgesi’ne Göç: 
Norveç Krallığı Örneği

Immigration To The Arctic 
Region: The Case Of The 

Kingdom Of Norway
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Ekolojik Mültecilik / Göç

With the collapse of the Eastern Bloc in 1993, the technological revolution gaining new dimensions and the 
increase in the world population, the Arctic Region has begun to be integrated into the global system with 
investments that include new and modern technologies. Along with this process, the population structure 
of this geographical region has started to differ visibly and become very heterogeneous. From a historical 
point of view, this region has attracted the attention of explorers, whalers, fur traders, gold and mineral se-
ekers and adventurers since the 16th century. Although the Arctic Region is far from the center of the world 
and is an isolated region, it has been a region that almost all states are watching due to its rich underground 
resources. Approximately 4 million people live in the Arctic today. The first signs of life in the Norwegian 
region date back to 10,000 BC. Between the 8th and 11th centuries, the Vikings ruled the region. Vikings, 
famous for their fondness for invasion and war; They have established their own groups in regions such 
as the North of America, Iceland and Greenland. This period is called the “Viking Age” in the literature. 
Traveling by sea from their homeland in Denmark, Norway, and Sweden, the Norse people settled in the 
British Isles, Ireland, Faroe Islands, Iceland, Greenland, Normandy, the Baltic coast, and the Dnieper and 
Volga regions. The reason for choosing these regions is that they pass through trade routes.  In addition 
to these; overpopulation, the lack of adequate and fertile farmland, and the political turmoil caused by the 
unification of Norway are thought to have resulted in the Vikings leaving their homeland. In this study, the 
migrations of Norway and the reasons for these migrations will be analyzed. Also; the Norwegianization po-
licy implemented against the Sami, who are accepted as the indigenous people of Norway, will be critically 
examined, and the background of the Vikings’ choosing to settle in this region will be emphasized. Scan-
ning and interpreting primary sources will be essential in the conduct of the study, and demographic and 
statistical materials will be based on official sources from Norway and reports from other available sources.
Key words: Norvway, Vikings, Sami, Arctic Region, Immigration

Recep TEZGEL

ABSTRACT

Günümüzde iklim değişikliği gibi ekolojik sorunlar, kitlesel insan göçlerine yol açmaktadır. Bu durum 
önemli bir sorun olarak ekolojik göçü veya mülteciliği gündeme getirmiştir. Kavramı ilk kullananlardan El 
Hinnawi’ye göre; erozyon, çölleşme, ormansızlaşma ve kuraklık gibi çevre problemlerine dayalı olarak in-
sanların yaşadıkları yaşadıkları yeri terk eden insanlar için kullanılmaktadır.  Göç ve Mülteci kavramlarını 
bir arada kullanmamızın nedeni. Bazı uluslararası kuruluşlarının “mülteci” kavramının kendine özgü teknik 
içeriği nedeniyle, çevresel sebeplerle devamlı veya geçici olarak yer değiştiren insanları mülteci olarak 
adlandırmaya yaklaşmamasındandır. Pek çok çalışmada dikkat çeken en önemli noktalardan birisi, tıpkı 
“iklim mülteciliği” kavramında getirilen eleştiri gibi çevre/çevresel mültecilik kavramındaki “mülteci” kelime-
sidir. Mültecilere yönelik uluslararası belgelerde bu kişilerin durumuna yönelik bir vurgu bulunmadığı için 
bu insanlara BM göre; özelikle iklim değişikliğinin yol açtığı göç hareketlerinin şimdilik çoğu ulusal sınırlar 
içinde olmaktadır. Ancak zamanla ekolojik sorunların artmasıyla göç ülkeler arasında da yaşanacağı ön-
görülmektedir. 2018 Küresel İlkeler Sözleşmesi’nde, Hedef 2 kapsamında güvenli, düzenli ve düzenli göç 
konusunda tanınmıştır. Göç İzleme Merkezi (IDMC) 2019 Raporuna gör;2018 yılında 135 ülkede ekolojik 
felaketlerden dolayı 18,8 milyon insan göç etti. Bu bildiride Ekolojik kaynaklı göçün nedenler ve gelecekte 
yaratacağı sorunlar sunulacak.
Anahtar kelimeler: ekoloji, göç

ÖZET



59Antalya Bilim Üniversitesi Uluslararası Göç Hareketleri Sempozyumu

Immigration As A Narrative For
Populist Parties İn Europe

Investigating The Relationship Between Physical 
Activity, Depression And Anxiety Among Turkish 
Immigrant 

Many academics stated that immigration is an important part of the political discourse of right wing populist 
parties and for their electoral success in Europe (Moffitt, 2016; Mudde and Kaltwasser, 2017; Lochocki, 
2018; Shehaj et al., 2019). Immigration is conditioned with other factors such as national economy, unemp-
loyment, legal status of migrants or crime rates (Zaslove, 2004: 102; Shehaj et al., 2019: 2). Although 
these are very important factors in terms of populist discourse on immigration, there is also cultural factors. 
Conspiracy theories and their representation in populist narratives are one of these cultural factors.
Mark Fenster (2008: 89) defines conspiracy theory as “a populist theory of power”. He states that conspi-
racy theories call believers and audiences together and put them into a position of ‘the people’ opposed to 
a secret, elite power bloc. Panizza (2005: 3) defines populism as “anti-status quo discourse that simplifies 
the political space by symbolically dividing society between ‘the people’ (as the underdogs) and its ‘other’”. 
Then, it can be argued that conspiracy theories and populism have a similar feature. Indeed, this study 
shows that conspiracy theories are narratives that enable to broaden the distinction between immigrants 
(as the other) and the people (or as Mudde defines Natives). It illustrates this discursive influence of cons-
piracy theories and focuses on two therioes related to immigrants: The Great Replacement and Eurabia. 
It also looks at European populist parties such as UKIP in the UK, PVV in the Netherlands and AfD in 
Germany and how they instrumentalize these conspiracy theories in their approach to illegal immigration to 
Europe. Thus, this research has three parts: first, it looks at the literature about populism and conspiracy 
theories. Second, it examines two conspiracy theories and third, it investigates how European populist 
parties use them.
Key words: Immigration, Narrative, Populism, Conspiracy Theories

Introduction: The association between physical activity, depression and anxiety has been investigated with 
various studies (de Mello et al., 2013; Ströhle, 2008).  Paluska and Schwenk (2000) stated that depressed 
individuals were more likely to be inactive than non-depressed individuals. In addition to this comparison, 
they highlighted the improving effects of physical activity over depressive symptoms and anxiety (Paluska, 
Schwenk, 2000).
Objective: The purpose of this paper was to investigate the relationship between physical activity, depres-
sion and anxiety among Turkish patients who were treated at the Neuro-Psychiatrisches Zentrum Riem 
(NPZR). We expected that depression and anxiety would be higher in inactive individuals, a higher inacti-
vity in females, and higher depression levels in individuals with higher body mass index (BMI). 
Methods: The participants of the study (N = 220, 110 male, 50% and 110 female, 50%) were Turkish immig-
rant patients treated at the NPZR. The Turkish version of the International Physical Activity Questionnai-
re-Short Form (IPAQ-SF), Beck Depression Inventory (BDI), Hamilton Anxiety Rating Scale (HAM-A), and 
the self-report psychometric questionnaire Symptom Checklist-90-Revised (SCL-90-R) were implemented.
Results: The findings illustrated that there is a significant relationship between gender of the participants 
and somatization scores as well as inactivity status. The rate of inactivity and somatization scores were 
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ABSTRACT

ABSTRACT

higher among female participants. Moreover, as the education level decreases, BMI increases; inactivity 
was higher in unemployed individuals. In addition, there was a negative correlation between income level 
and anxiety level respectively income level and depression level. The lower the income the higher the 
psychiatric diseases. 
Conclusion: Inactivity and somatization scores were observed higher among Turkish female patients. Besi-
des that, depression scores were lower among participants with longer length of stay in Germany. 

Key words: physical activity, depression, anxiety, IPAQ-SF

Diaspora Diplomacy As A Foreign Policy Tool: The 
Case Of Turkey

International Health Professionals 
in Germany- Opportunities and 
Challenges
Chancen Und Herausforderungen 
İnternationaler Gesundheitsfachkräfte 
– Ergebnisse Einer 
Beobachtungsstudie İn Deutschland 

Damla AKSEL

Patricia BECK  

The role of diaspora diplomacy in foreign policy is gaining increasing attention in the international relations 
scholarship. As potential bridges and areas of conflict between the countries of origin and the countries of 
residence, the diasporic populations with transnational links are becoming interwoven into the foreign policy 
making in the international affairs. The aim of this article is to discuss the role of diasporic populations, 
home state’s diaspora engagement policies and the so-called “diaspora diplomacy” as foreign policy tools. 
Examining the case of Turkey, the study will focus on the ways in which the diasporic populations have be-
come agents, instruments and intentional/ accidental partners between the Turkish state and other states, 
as well as other international actors.
Keywords: Diasporas, diaspora diplomacy, Turkey, agents, instruments, intentional/accidental partners

Background: Ensuring the supply of skilled personnel in the German health sector was already a major 
challenge before the Corona pandemic, and this challenge is becoming increasingly acute. For some years 
now, the number of international health professionals in medicine and nursing has been increasing. On a 
socio-political and health policy level, the recruitment of international health professionals is an increasingly 
important measure for securing skilled labour in the long term. However, empirical studies show that this 
option is not only associated with opportunities, but also with various challenges.
Method: As part of the BMBF-funded study “ToP”, participant observation was conducted in two outpatient 
care services and hospitals in Germany between June 2018 and August 2019. The workflows, internal 
processes and procedures, interactions between healthcare staff and patients or clients were observed 
and systematically recorded during shift work. The data material was then analysed using the Bohnsack 
documentary method with the computer-assisted software MAXQDA. Lockwood’s differentiation between 
social and system integration was taken into account.
Results: The results of the observational study show that the deployment of international health profes-
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sionals is associated with special requirements. In particular, linguistic, cultural and qualification-related 
differences pose a great challenge to health care organisations, but also to health care professionals and 
patients/clients. If the institutions and employees are not prepared for these changes at the institutional 
level and in their dealings with each other, the potential for conflict increases. 
Conclusion: The results show that for the successful and sustainable employment of international health 
professionals, integration-promoting approaches are necessary at the organisational and individual level. 
Intercultural opening processes and the training of intercultural competence can contribute to this.
Keywords: international health care professionals, cross-cultural competence, diversity, migration, health

Hintergrund: Die Sicherstellung des Fachkräftepersonals im deutschen Gesundheitswesen stellte bereits 
vor der Corona-Pandemie eine große Herausforderung dar, die sich zunehmend verschärft. Seit einigen 
Jahren steigt die Zahl internationaler Gesundheitsfachkräfte in Medizin und Pflege. Auf gesellschafts- und 
gesundheitspolitischer Ebene stellt die Anwerbung internationaler Gesundheitsfachkräfte eine zunehmend 
bedeutsame Maßnahme zur langfristigen Fachkräftesicherung dar. Doch empirische Untersuchungen ze-
igen, dass diese Möglichkeit nicht nur mit Chancen, sondern auch mit verschiedenen Herausforderungen 
verbunden ist.
Methode: Im Rahmen der BMBF-geförderten Studie „ToP“ wurde im Zeitraum zwischen Juni 2018 und 
August 2019 eine Teilnehmende Beobachtung in zwei ambulanten Pflegediensten und Krankenhäusern 
in Deutschland durchgeführt. Die Arbeitsabläufe, internen Abläufe und Prozesse, Interaktionen zwischen 
dem Gesundheitspersonal und den Patient/innen bzw. Klient/innen wurden im Schichtdienst beobachtet 
und systematisch protokolliert. Das Datenmaterial wurde anschließend anhand der Dokumentarischen 
Methode nach Bohnsack mit der computergestützten Software MAXQDA ausgewertet. Dabei wurde die 
Lockwood‘schen Differenzierung zwischen Sozial- und Systemintegration berücksichtigt.
Ergebnisse: Die Ergebnisse der Beobachtungsstudie zeigen, dass der Einsatz internationaler Fachkräfte 
mit besonderen Anforderungen verbunden ist. Insbesondere sprachliche, kulturelle und qualifikationsbe-
zogene Unterschiede stellen vor allem die Organisationen im Gesundheitswesen aber auch die Beschäf-
tigten und Patient/innen bzw. Klient/innen vor eine große Herausforderung. Wenn die Einrichtungen und 
Beschäftigten auf institutioneller Ebene und im Umgang miteinander nicht auf diese Veränderungen vorbe-
reitet werden, steigt das Konfliktpotenzial. 
Schlussfolgerung: Die Ergebnisse zeigen, dass für die erfolgreiche und nachhaltige Beschäftigung interna-
tionaler Gesundheitsfachkräfte integrationsfördernde Ansätze auf organisationsbezogener und individuel-
ler Ebene notwendig sind. Interkulturelle Öffnungsprozesse und die Ausbildung interkultureller Kompetenz 
können dazu beitragen.
Stichwort: internationale Gesundheitsfachkräfte, interkulturelle Kompetenz, Vielfalt, Migration, Gesund-
heit

ZUSAMMENFASSUNG

Dijital devrimin gerçekleşmesinden sonra insanların etkinliklerine dair her şeyin hem içerik hem de şekil 
bakımından değişime uğradığını görüyoruz. Bu çerçevede insanların mekanla olan bütün ilişkilerinde de 
esaslı bir değişim ortaya çıkmıştır. Bugün için dünya nüfusunun önemli bir kısmı yeni nesil şehirlerde ya-
şamakta ve büyük oranda dijital değişimin birinci elden belirlediği bir ilişki şekilleriyle yaşamaktadır. Yeni 
nesil şehirlerin sosyal terkibi geleneksel göçlerin sebeplerinden oldukça farklı göç gerekçeleriyle meydana 

Yeni Nesil Şehirlere Göç ve Yeni Kültürel Konseptler
Immigration to The Next-Generation
Cities and The New Cultural Concepts
ÖZET Kadir OĞRAK
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gelmektedir.  Şehir terkibinin oluş şekli aynı zamanda yeni nesil şehir kavramsallaştırmamızın içeriğine 
dahil edilebilecek şehirlerde yeni bir kültürel vasatın da oluşmaya başladığına işaret etmektedir. Biz bu 
makalede hem yeni nesil şehirlerin ne tür göçlerle oluştuğunu, hangi niteliklerle sahip bir popülasyonun bu 
şehirlerde yaşamaya başladığını ve nihayet düne göre nasıl bir kültürel konseptle karşı karşıya olduğumuzu 
ifade etmeye çalışacağız. Bu çerçevede yeni kültürel öğeler şekillenirken, bir önceki kültürel evrene ait 
unsurlarında nerede durduğuna ve nasıl bir dönüşüme uğradığını görmeğe çalışacağız.
Anahtar Kelimeler: Yeni nesil şehir, göç, dijitalizm, dijital kültür

ABSTRACT
Following the digital revolution, we are witnessing a transformation in everything regarding human acti-
vities, both in terms of shape and content. Within this framework, a substantial transformation has also 
occured in all relationships of humans with the locality. In today’s world, a considerable proportion of the 
world population lives in the next-generation cities with a form of relationship that has directly been defined 
by the digital transformation. The social composition of the next-generation cities originates from quite dif-
ferent immigration motives than those of the traditional immigration motives. The way the city composition 
forms, at the same time, points to the formation of a new cultural mediocre in the cities that can be included 
in our conceptualisation of the next-generation cities. In this article, we will strive to explain what kind of 
migrations form the next-generation cities, what kind of qualities the population that started living in these 
cities possess, and eventually what kind of cultural concept we face when compared with the past. Within 
this framework, we will attempt to find out where the components belonging to the former cultural universe 
stand while new cultural elements take shape, and what kind of transformation has occured therein.
Keywords: next-generation city, migration, digitalism, digital culture.

ABSTRACT

Turkish Migrants In Elderly Care In 
Germany
Türkeistämmige Migrant_innen İn Der 
Altenpflege Deutschlands

Nilüfer KESKİN /
The association between physical activity, depression and anxiety has been investigated with various stu-
dies (de Mello et al., 2013; Ströhle, 2008). Paluska and Schwenk (2000) stated that depressed individuals 
were more likely to be inactive than non-depressed people. In addition to this comparison, they highlighted 
the improving effects of physical activity over depressive symptoms and anxiety (Paluska, Schwenk, 2000). 
The purpose of this paper was to investigate the relationship between physical activity, depression and 
anxiety among Turkish immigrant patients who were treated at the Neuro-Psychiatrisches Zentrum Riem 
(NPZR). We expected that depression and anxiety would be higher in inactive individuals, a higher inacti-
vity in females, and higher depression scores in individuals with higher body mass index (BMI). 
The participants of the study (N = 220, 110 male, 50% and 110 female, 50%) were Turkish immigrant pa-
tients treated at the NPZR. The Turkish version of the International Physical Activity Questionnaire-Short 
Form (IPAQ-SF), Beck Depression Inventory (BDI), Hamilton Anxiety Rating Scale (HAM-A), and the sel-
f-report psychometric questionnaire Symptom Checklist-90-Revised (SCL-90-R) were implemented. 
The findings illustrated that there was a significant relationship between gender of the participants and 
somatization scores as well as inactivity status. The rate of inactivity and somatization scores were higher 
among female participants. Moreover, as the education level decreases, BMI increases; inactivity was hig-
her in unemployed individuals. In addition, there was a negative correlation between income of participants 
and anxiety scores. The lower the income the higher the level of anxiety. 
Inactivity and somatization scores were observed higher among Turkish female patients. Besides that, 
depression scores were lower among participants with longer length of stay in Germany
Keywords: physical activity, depression, anxiety, IPAQ-SF

Anna MRATSCHKOWSKİ 
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Als modernes Einwanderungsland unternimmt Deutschland momentan in der Altenpflege integrationspoli-
tische Schritte, um sich an den Bedarfen von Migrant_innen zu orientieren. Das Thema ist hoch brisant und 
gewinnt aufgrund des demografischen Wandels bundesweit immer mehr an Bedeutung.     
Türkeistämmige stellen in Deutschland derzeit eine große Migrant_innengruppe dar und so lohnt es sich, 
die Situation dieser Bevölkerungsgruppe gesondert zu betrachten. Für die erste Migrant_innengeneration 
gibt es in der Altenpflege mittlerweile einen großen Bedarf.  
Die Forderung nach kultursensibler Pflege ist in Deutschland zwar  nicht neu, allerdings sind (sprachliche 
und andere) Zugangsbarrieren sowohl  medizinischer als auch pflegerischer Dienste nicht selten eine 
Herausforderung.  Als Folge sind die relevanten Informationen selten an die Bedürfnisse türkeistämmiger 
Migrant_innen angepasst. 
Im Beitrag wird die Lage türkeistämmiger Migrant_innen in der Altenpflege Deutschlands betrachtet. Der 
Forschungsstand in diesem Bereich wird dargestellt und auf dieser Basis werden die Handlungsempfeh-
lungen abgeleitet. Außerdem wird versucht, den Umgang mit Migrant_innen in Deutschland in diesem 
Kontext in ein theoretisches Konzept einzuordnen. Dabei handelt es sich um das gegengstandsnahe be-
dürfnisorientierte Integrationskonzept (Mratschkowski / Maletzky 2020). Es besagt, dass die Bedürfnisbef-
riedigung von Migrant_innen mit ihrer besseren Integration im Aufnahmeland einhergehen kann. In der 
Praxis bedeutet dies, dass die Berücksichtigung der Bedarfe von Migrant_innen in der Altenpflege des 
Aufnahmelandes zur Förderung der Integration unbedingt notwendig ist

ZUSAMMENFASSUNG

16.-19. yüzyıllar arasında Afrika’dan Amerika kıtasına yönelik gerçekleştirilen Atlantik köle ticareti, insanlık 
tarihinin en büyük nüfus hareketlerinden biridir. Portekiz, 15. yüzyıldan itibaren Atlantik’teki Avrupa’ya yakın 
adalarda köle emeğine dayalı plantasyon tarımı uygulamıştır. Bu yöntem, Amerika kıtasına Avrupalıların 
ayak basmasıyla önce Karayiplere sonra da kıta geneline yayıldı. 16. yüzyılın ilk yarısından itibaren Kara-
yipler’den başlayarak Avrupalı tüccarlar, şeker kamışı ve kahve gibi yüksek ihracat değerine sahip ürünlerin 
yetiştirildiği plantasyon sahalarını ve madenleri çalıştırmak üzere milyonlarca Afrikalıyı köle olarak Atlan-
tik’in diğer yakasına taşıdılar. Günümüz Brezilyasına 1500’de ayak basan Portekizliler, sömürgeleştirdikleri 
Atlantik kıyısındaki alanlarda işgücü ihtiyacını Afrika’dan köle getirerek karşıladılar. Brezilya’ya ilk Afrikalılar 
16. yüzyılın ilk yarısında getirildiler ve ülke, 1822’de Brezilya İmparatorluğu adı altında bağımsız olduktan 
sonra da köle ticareti sürdü. Köleliğin resmen 1888’de kaldırıldığı Brezilya, Amerika’da köleliği yasal olarak 
en uzun süre devam ettiren ülkedir. Afrika’dan Amerika’ya taşınan kölelerin üçte birinden fazlası bu 350 yılı 
aşan süreçte Brezilya’ya gitti ve nihai olarak Brezilya, kıtada en fazla kölenin yaşadığı ülke oldu. Günümüz-
de Brezilya nüfusunun yaklaşık yarısı, Afrikalı köklere sahiptir. Bu çalışma, 16-19. yüzyıllar arasında süren 
Brezilya’ya yönelik Atlantik köle ticaretini iki yönden ele almaktadır. İlk olarak Afrika’dan Brezilya’ya yönelik 
köle ticaretinin ortaya çıkışını, Brezilya’nın kazandığı ekonomik önem ekseninde gelişimini ve gerek İngilte-
re’nin gerekse ülke içindeki modernleşme taraftarı muhalefetin etkisiyle sona erdirilmesini değerlendirmek-
tedir. İkinci olarak çalışma, Atlantik köle ticareti ekseninde dönemin koşullarını anlatan akademik yazına ve 
özellikle de hatıratlara atıfla Afrika’dan geliş ve kölelik özelinde dönemin koşullarını ve Brezilya’daki Afrika 
kökenli nüfusun ortaya çıkışını açıklamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Atlantik köle ticareti, Afrika, Brezilya, kölelik

Damarlardaki Afrikalı Kanı:
Brezilya ve Atlantik Köle Ticareti 

African Blood İn The Veins:
Brazil And The Atlantic Slave Trade

ÖZET

Segâh TEKİN 
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ABSTRACT
Atlantic slave trade, taking place between the 16th and 19th centuries, is one of the largest population 
transfers in history. Portugal has established slave labor-based agriculture in the plantations in the Atlantic 
islands close to Europe since the 15th century. This method spread first to the Caribbean islands than to the 
whole continent as the Europeans set foot on the Americas. Starting from the first half of the 16th century, 
European merchants carried millions of Africans to the other side of the Atlantic as slaves to run mines 
and plantations in which products such as sugar cane and coffee with high export value were cultivated. 
The Portuguese set foot in contemporary Brazil in 1500 and met the labor need on the Atlantic coast they 
colonized by bringing slaves from Africa. First Africans were brought to Brazil in the first half of the 16th 
century, and the slave trade continued even after the country became independent in 1822 under the 
name of the Brazilian Empire. Slavery was abolished in 1888, and Brazil had slavery officially the longest 
time in the Americas. More than one-third of the slaves carried from Africa to the Americas went to Brazil 
during this period which lasted for more than 350 years, and eventually, Brazil became the country with 
the highest number of slaves on the continent. Today, approximately half of the Brazilian population has 
African origins. This paper approaches the Atlantic slave trade towards Brazil in two dimensions. Firstly, 
it evaluates the emergence of the slave trade from Africa to Brazil, its development in parallel with the 
economic importance Brazil had gained, and its abolishment due to the pressures coming from Britain and 
the supporters of modernization within the country. Secondly, this paper explains the emergence of the 
African population in Brazil and the conditions during the journey from Africa and slavery with reference to 
the academic literature and the memoirs.
Keywords: Atlantic slave trade, Africa, Brazil, slavery

Havva ÇAHA/ Mahmut Rami GİNEM

Türkiye’de Suriyeli Mülteciler Konusunda Faaliyet 
Gösteren Stk’larda Mali Yönetim İlkelerinin 
Uygulanması ve Etkileri
The Implementation And Effects Of Financial 
Management Principles In Ngos Helping Syrian 
Refugees In Turkey

Bu çalışma, Türkiye’de Suriye konusunda çalışan STK’ların finansal işleyişlerini belirleme amacıyla ger-
çekleştirilmiştir. Günümüzde sivil toplum kuruluşlarının çoğu gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde önemli 
ekonomik aktörler olarak dikkati çekmektedir. STK’lar çalışmalarının sürekliliğini sağlamak ve hedeflerine 
istenilen kalite ve maliyetle ulaşmak için sürekli olarak çeşitli kurum, kuruluş ve kişilerden maddi destek 
aramaktadır. STK’ların işlevlerini yürütmelerinde gerekli olan finans kaynaklarını sağlamaları için yasa ve 
yönetmenliklere uygun olarak faaliyet göstermeleri gereklidir. Bu kapsamda STK’larda mali yönetimlerin 
şeffaf olması onlara verilen desteğin artması açısından önemlidir. STK’ların sürdürülebilir bir gelire sahip 
olmaları ve gereken desteği sağlamaları için etkin finansal yönetimin dört bileşeni olan finansal planlama, fi-
nansal ve muhasebe kayıtlarının düzenlenmesi, finansal kontrol ve iç kontrol mekanizmalarının etkili bir şe-
kilde gerçekleştirilmeleri gereklidir. Araştırma kapsamında Türkiye’de Suriye konusunda çalışan STK’larda 
finansal yönetim bileşenlerinin ne ölçüde uygulandığı ve bu uygulamanın STK’ların verimliliğine etkisinin ne 
ölçüde bilindiği sorgulanmıştır. Bu doğrultuda STK’larda uygulanan finansal yönetim bileşenlerinin kalitesini 
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belirleyen unsurlar ile bu bileşenlerin iş verimliliği üzerindeki etkisi incelenecektir. Araştırma kapsamında 
STK’larda çalışan kişilerin finansal yönetim konusundaki görüş ve davranışlarını belirlemeye yönelik olarak 
Google formu aracılığıyla oluşturulan anketler kullanılmıştır.
Anahtar kelimeler: Finansal yönetim, Finansal performansın kalitesi, Türkiye’deki yerel STK’lar, İş ve-
rimliliği.

ABSTRACT
This study was carried out to determine the financial operations of local NGOs that work in the Syrian issue 
working in Turkey. Today, most of the non-governmental organizations draw attention as important econo-
mic actors in developed and developing countries. NGOs constantly seek financial support from various 
institutions, organizations and individuals in order to ensure the continuity of their work and to achieve 
their goals with the desired quality and cost. NGO’s are required to operate in accordance with laws and 
regulations in order to provide the financial resources necessary to carry out their functions. In this context, 
the transparency of financial management in NGOs is important in terms of increasing the support given 
to them. In order for NGOs to have a sustainable income and to provide the necessary support, the four 
components of effective financial management, namely financial planning, regulation of financial and ac-
counting records, financial control and internal control mechanisms must be carried out effectively. Within 
the scope of the research, it has been questioned to what extent financial management components are 
applied in NGOs working in Turkey and to what extent the effect of this practice on the productivity of NGOs 
is known. In this direction, the factors that determine the quality of financial management components 
applied in NGOs and the effects of these components on work efficiency will be examined. Within the scope 
of the research, questionnaires created through the Google form were used to determine the views and 
behaviors of people working in NGOs on financial management.
Keywords: Financial management, Quality of financial performance, Local NGOs in Turkey, Work effi-
ciency

Özlem ÖZDEMİR / Tolga TELLAN

Küresel Klimatolojik Dönüşüm ve Göç Dinamikleri 
Mülteciliğin Yeni Biçimlerini Düşünmek
Global Climatological Transformation And Migration 
Dynamics- Considering New Forms of The Refugee 
Concept

Yirmi birinci yüzyılı betimleyecek olan iki büyük olgunun iklim değişimi ile uluslararası göç dinamikleri 
olacağı farklı araştırmacılarca sosyal bilimler literatüründeki pek çok çalışmada dile getirilmektedir. Her 
iki olgu da ulus devlet sınırlarını aşan, toplumların sosyolojilerinin, bireylerin psikolojilerinin ve kültür sü-
reçlerinin ötesinde sonuçlar açığa çıkaran ve yaşanacak olaylara yönelik küresel liderlik ile uluslararası 
iş birliğini zorunlu kılan gerçekliklerdir. İklim değişimi, çevresel (ekolojik) sorunların ötesinde yaşadığımız 
gezegenin klimatolojik yapısının geri dönülemeyecek biçimde dönüşmesi tehdidini içerisinde barındırırken; 
göç dinamikleri şimdiden kontrollüden düzensize, yasal göçmen kabulünden mülteciliğe ve hâkim kültürün 
asimilasyon girişimlerinden göç edenlerin kültürlerarası iletişim beklentilerine dek uzanan bir yelpazede 
işlemeye başlamıştır. Klimatolojik dönüşümün (küresel sıcaklığın 3 ve üzerinde artması, kutupların ve 
buzul bölgelerinin erimesi, sahil şeritlerinde su taşkınları, iç bölgelerdeki tarımsal alanlarda kuraklık ile ön-
görülemez meteorolojik hareketlilikler) gerçekleşmesiyle birlikte mevcut ekolojik, sosyo-ekonomik ve politik 
sorunların şiddetlenerek artması (çarpan etkisi) ve kötümser bir tahminle 1 milyara yakın insanın göçmen 
ya da mülteci konumuna düşmesi beklenmektedir. Özellikle okyanus kıyı bölgelerinde yaşayanların, siyasi 
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ABSTRACT
In many studies in the social sciences literature, it is stated by different researchers that the two major 
phenomena that will describe the twenty-first century will be climate change and international migration 
dynamicsBoth phenomena transcend the borders of the nation-state, reveal results beyond the sociology 
of societies, psychology of individuals, and cultural processes and are the realities that necessitate global 
leadership and international cooperation for future events. The increase in global temperature by 3 degrees 
or more, the melting of the poles and glacial regions, water floods on the coastlines, drought in agricul-
tural areas in the interior regions and unpredictable meteorological movements are called climatological 
transformation. With the realization of the climatological transformation, it is expected that the existing 
ecological, socio-economic and political problems will intensify (multiplier effect) and with a pessimistic 
estimate, close to 1 billion people are expected to become immigrants or refugees.  It is obvious that espe-
cially those living in the coastal areas of the ocean, countries with political geography consisting of islands, 
poor countries that try to meet their daily livelihood with agriculture, and underdeveloped countries with 
insufficient natural resources and low financial and technological capacities will directly become the fields 
of new migration dynamics. Therefore, as the global demographic changes, it is predicted that the social 
lives of human communities will change radically. In this study, it is aimed to discuss how climate change 
trends will transform migration dynamics and refugee movements within North-South and North-North and 
South-South geostrategic regions. The evolution of geostrategy from military and political to climatological 
and migration-based should be read as the result of humankind’s search for change and harmony in the 
face of the destructive effects of our current lifestyle.
Keywords: Climate change, Refugees, Geostrategy, Global ecosystem.

coğrafyası adalardan oluşan ülkelerin, günlük geçimini tarım ile karşılamaya çalışan yoksul ülkelerin ve 
doğal kaynakları yetersiz-finansal ve teknolojik kapasiteleri düşük az gelişmiş ülkelerin doğrudan doğruya 
yeni göç dinamiklerinin sahası olacakları ve küresel demografi dönüşürken insan topluluklarının sosyal 
yaşamlarının da radikal biçimde değişeceği tahmin edilmektedir. Ekonomik, teknolojik ve kültürel pratiklere 
bağlı olarak sınıflandırılan Kuzey ve Güney arasındaki geçişkenliklerin artarken, mülteciliğin gerek ulusla-
rarası gerekse jeostratejik bölgeler arası eğilim sergileyeceği ifade edilebilecektir. Bu bağlamda, çalışmada 
iklim değişimi eğilimlerinin Kuzey-Güney arası ile Kuzey-Kuzey ve Güney-Güney jeostratejik bölgeler içi 
göç dinamikleri ile mülteci hareketlerini nasıl dönüştüreceğinin tartışılması amaçlanmaktadır. Jeostratejinin 
askeri ve politik olandan klimatolojik ve göç temelli olana doğru evrilmesi, mevcut yaşam biçimimizin yıkıcı 
etkileri karşısında insanoğlunun değişim ve uyum arayışının sonucu olarak okunmalıdır. 
Anahtar Sözcükler: İklim değişimi, Mülteciler, Jeostrateji, Küresel ekosistem.

Ömer Faruk KIRMIT

Mondros Ateşkes Antlaşmasi’ndan Sonra İşgal 
Edilen Adana ve Çevresinde “Kaç Kaç” Göçü
“Kaç Kaç” Migration To Adana And Its Surroundings 
Occupied After The Mondros Agre

Osmanlı Devleti, 1914- 1918 yılları arasında vuku bulan, Harb-i Umumi olarak adlandırdığı, I. Dünya Sava-
şında büyük topraklar ve binlerce insanını kaybetmiştir.  I. Dünya Savaşı ülkeler arasındaki sorunları çöz-
memiş aksine daha da büyütmüştür. Bunun yanında yenilen devletlerle imzalanan ve ağır yaptırımlar içeren 
antlaşmalar da farklı meseleleri ortaya çıkarmıştır. Savaş sonucunda, Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri 
arasında 30 Ekim 1918’de Mondros Ateşkes Antlaşması imzalanmıştır. Mondros Ateşkes Antlaşması, içeri-
ği itibariyle bir ateşkesten daha fazlası olmuştur. Antlaşma, Osmanlı Devleti’nin egemenlik haklarını gölge-
lediği gibi 7. ve 24. maddeleri itibariyle de bütün topraklarını ileride İtilaf Devletlerinin işgal etmelerine zemin 
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ABSTRACT
The Ottoman Empire lost large lands and thousands of its people in the First World War, which took place 
between 1914 and 1918, which it called the War of the General. World War I did not solve the problems 
between the countries, on the contrary, it made them worse. In addition, the agreements signed with the 
defeated states and involving heavy sanctions have also revealed different issues. As a result of the war, 
the Armistice of Mudros was signed on 30 October 1918 between the Ottoman Empire and the Allied 
Powers. The Armistice of Mudros was more than a ceasefire in terms of its content. The treaty not only 
overshadowed the sovereignty rights of the Ottoman Empire, but also laid the groundwork for the Allied 
Powers to occupy all its lands in the future, as of Articles 7 and 24. First, England occupied Mosul and its 
surroundings. Subsequently, France landed troops in Syria, and Italy on the southern coasts of Anatolia. 
In Western Anatolia, especially in İzmir, the Greeks began to organize. Armenians, on the other hand, with 
cities such as Erzurum, Van, Bitlis in Eastern Anatolia in order to establish the so-called great Armenian 
State; In the south, they started to organize in Adana, Maraş, Antep and Urfa. Although Adana and its envi-
rons were occupied by the British at first, it was handed over to France with the Syria Agreement signed on 
September 15, 1919. The French, with the help of the Armenians in the region, started to attack, rape and 
murder the Turks in Adana and its environs. Turks have been subjected to all kinds of unimaginable torture 
and torture. The French launched a violent operation in Adana on July 10, 1920 in order to maintain their 
presence in the region. Thousands of Turks living in and around Adana were forced to flee north towards 
the Taurus Mountains. This event, which took place in summer conditions, was called the How Many Event. 
The Turks lost thousands of lives in this incident. In this paper, the How Many Event or migration in Adana 
and its surroundings will be discussed and evaluated historically.
Keywords: Armistice of Mondros, Adana, French, Armenians, Kaç Kaç Migration.

hazırlamıştır. İlk olarak İngiltere Musul ve çevresini işgal etmiştir. Akabinde Fransa Suriye’ye, İtalya ise 
Anadolu’nun güney sahillerine asker çıkarmıştır. İzmir başta olmak üzere Batı Anadolu, Rumlar örgütlen-
meye başlamışlardır. Ermeniler ise sözde büyük Ermeni Devletini kurmak için Doğu Anadolu’da Erzurum, 
Van, Bitlis gibi şehirlerle; güneyde ise Adana, Maraş, Antep ve Urfa’da örgütlenmeye başladılar. Adana ve 
çevresi ilk başta İngilizler işgal etmesine rağmen 15 Eylül 1919’da imzalanan Suriye İtilafnamesi’yle bütün 
buraları Fransa’ya devretmiştir. Fransızlar, bölgedeki Ermenilerin de yardımlarıyla Adana ve çevresinde 
Türkleri saldırmaya, tecavüz etmeye ve katletmeye başlamışlardır. Türkler, akla hayale gelmeyen eziyet 
ve işkencenin her türlüsüne maruz bırakılmıştır. Fransızlar bölgede varlıklarını devam ettirmek amacıyla 
Adana’da 10 Temmuz 1920’de şiddetli bir harekâta girişmiştir. Adana ve çevresinde yaşayan binlerce Türk 
kuzeye, Toros Dağları’na doğru kaçmağa zorlanmıştır. Yaz koşullarında yaşanan bu olay Kaç Kaç Olayı 
olarak adlandırılmıştır. Türkler bu olayda binlerce kayıp vermiştir. Bu bildiride Adana ve çevresinde yaşanan 
Kaç Kaç Olayı veya göçü, tarihi olarak ele alınıp değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Mondros Ateşkes Antlaşması, Adana, Fransızlar, Ermeniler, Kaç Kaç Olayı.

Cenk BEYAZ

Türkiye’ye Yönelen Uluslararasi Göç Hareketliliği

Son yıllarda çokça gündemde olan düzensiz ve benzeri uluslararası göç hareketliliği akademik alanda da 
oldukça görünürlüğe sahip bir konu olarak ön plana çıkmaktadır. On yılı aşkın süredir bilhassa Suriyeli 
göçmenlerin ülkemizde barınıyor oluşları Türkiye’deki göç hareketliliğini daha da belirgin hale getirmiştir. 
Suriyelilerin yanı sıra Türkiye’nin kuzeyinden, doğusundan ve güneyinden gelip Türkiye’yi hedef-menzil 
ülke olarak görerek yerleşmek isteyen çok sayıda göçmen varlığı söz konusudur. Aynı zamanda asli-kaynak 
mekânlarından savaş, terör ve benzeri sebeplerle ayrılmak zorunda kalan birçok göçmen ise Türkiye’yi 
transit (geçiş) ülke olarak görerek daha Batı’daki ülkelere varmaya çalışmaktadır. Bu türden hareketlilikler 
sadece günümüze ya da genel olarak Cumhuriyet Türkiye’sine mahsus değildir. Türkiye, sahip olduğu 
coğrafi konum sebebiyle Cumhuriyet öncesinde de göç hareketliliklerine sıklıkla şahit olmuştur. Bu göç 
hareketlilikleri en genel haliyle Türkiye’den sınırları dışına göç, Türkiye’deki iç göç ve Türkiye sınırları içine 
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ABSTRACT
In different geographies of the world, people have to leave the countries/places they live in voluntarily and/
or compulsorily due to a number of economic, social, political and environmental reasons. The resulting 
population mobility causes migration problem. In this context, the USA entered Afghanistan in October 
2001 on the grounds of “fighting terrorism” and withdrew from Afghanistan in August 2021, thinking that it 
could not win the war with the Taliban. Hundreds of thousands of Afghans who fled from the ongoing chaos 
after the war, which lasted for nearly 20 years, as well as after the departure of the USA, had to migrate. 

göç şeklinde tasnif edilebilir. Bu çalışmada Cumhuriyet’in kuruluşundan günümüze kadar Türkiye’ye yönelik 
vuku bulan göç hareketlilikleri üzerinde durularak bu hareketliliğin iktisadi, toplumsal, kültürel ve benzeri 
olumlu yahut olumsuz neticeleri irdelenmeye çalışılacaktır. Bununla birlikte göç hareketliliğiyle ilgili olan 
mültecilik, sığınmacılık, ikincil koruma, geçici koruma ve benzeri statüler incelenerek bilhassa göçmenlerle 
ilgili speküle edilen kavramların ve durumların izahına girişilecektir.
Anahtar Kelimeler: Uluslararası göç, düzensiz göç, mültecilik, sığınmacılık, geçici koruma

Orhan ÇOBAN

Göçün Emek Piyasası 
Üzerinde Etkileri: Türkiye 
Örnegi
The Effect Of Migration 
Movements On Labor Market: 
The Case Of Turkey

Dünya’nın farklı coğrafyalarında insanlar ekonomik, sosyal, siyasal ve çevresel birtakım nedenlerden dolayı 
yaşadıkları ülkeleri/yerleri gönüllü ve/veya zorunlu olarak terk etmek zorunda kalmaktadırlar. Ortaya çıkan 
nüfus hareketliliği göç sorununa neden olmaktadır. Bu bağlamda ABD, 2001 yılı Ekim ayında “terörle müca-
dele” gerekçesiyle Afganistan’a girmiş ve Taliban ile yaptığı savaşı kazanamayacağını düşünerek, 2021 yılı 
Ağustos ayında Afganistan’dan çekilmiştir. Yaklaşık 20 yıl süren savaşın yanı sıra ABD’nin ayrılmasından 
sonra da devam eden kaos ortamından kaçan yüzbinlerce Afganlı göç etmek zorunda kalmıştır. Bunların 
büyük çoğunluğu kaçak yollarla İran üzerinden Türkiye’ye gelmiştir. Türkiye, Afganistan’dan göçen insanlar 
için bir geçiş ve/veya kalış istasyonu haline gelmiştir.
17 Aralık 2010 tarihinde Tunus, Mısır, Libya, Irak, Lübnan ve Suriye gibi ülkelerde Arap Bahan olarak 
adlandırılan halk ayaklanmaları başlamıştır. Siyasi baskılar ve sosyo-ekonomik geri kalmışlığın etkisiyle 
iş, adalet ve özgürlük gibi temel değerler üzerine kurulu Arap Baharı’na bağlı olarak iktidar ile halk ara-
sında çatışmalar başlamış; yüzbinlerce insan hayatını kaybetmiş ve milyonlarca insan mülteci konumuna 
düşmüştür. Bu bağlamda işsizlik, yolsuzluk ve siyasi baskılardan şikayetçi olan Suriye halkı da ilk olarak 
Dera bölgesinde Beşer Esad yönetimine karşı protesto gösterilerine başlamıştır. Daha iyi şartlar altında 
yaşamak isteyen bu halk ayaklanması kısa sürede ülke geneline yayılarak iç savaşa dönüşmüştür. 2011 
yılında Suriye’de başlayan ve halen devam eden iç savaş ve şiddet ortamı yüz binlerce insanın hayatını 
kaybetmesine ve yaklaşık 6 milyon insanın mülteci olmasına yol açmıştır. Yaşanan mülteci hareketliliğinden 
en fazla etkilenen ülkelerin başında Türkiye gelmektedir. Ocak-2022 yılı verilerine göre, ülkesini terk eden 
Suriyelilerin yaklaşık 3,7 milyonu Türkiye’de yaşamaktadır.
Çeşitli nedenle ülkelerini terk etmek zorunda kalan insanlar/göçmenler nitelikli veya niteliksiz işgücü fak-
törü olarak bir şekilde emek piyasasına entegre edilmeye çalışılmaktadır. Bu durum farklı açılardan emek 
piyasasını etkilemektedir. Bu çalışmada, Türkiye örneğinden hareketle göç hareketlerinin emek piyasası 
üzerindeki etkileri analiz edilmiştir. Analiz sonuçları, göçmenlerin Türkiye’de emek piyasasını olumlu ve 
olumsuz yönde etkilediklerine işaret etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Afganistan; Suriye; Göç Hareketleri; Türkiye
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Most of them came to Turkey illegally via Iran. Turkey has become a transit and/or stay station for people 
migrating from Afghanistan.
On 17 December 2010, popular uprisings called Arab Bahan started in countries such as Tunisia, Egypt, 
Libya, Iraq, Lebanon and Syria. Due to the Arab Spring, which is based on basic values such as work, jus-
tice and freedom, with the effect of political pressures and socio-economic backwardness, conflicts started 
between the government and the people; Hundreds of thousands of people lost their lives and millions 
of people became refugees. In this context, the Syrian people, who complained about unemployment, 
corruption and political oppression, first started protesting against the Bashar Assad administration in the 
Deraaa region. This popular uprising, who wanted to live under better conditions, spread throughout the 
country in a short time and turned into a civil war. The civil war and environment of violence that started 
in Syria in 2011 and still continues has led to the death of hundreds of thousands of people and the fact 
that 6 million people have become refugees. Turkey is one of the countries most affected by the refugee 
movement. According to the data of January-2022, approximately 3.7 million of the Syrians who left their 
country live in Turkey.
People/immigrants who have to leave their countries for various reasons are tried to be integrated into the 
labor market as a qualified or unqualified workforce factor. This situation affects the labor market in different 
ways. In this study, the effects of migration movements on the labor market were analyzed based on the 
example of Turkey. The results of the analysis indicate that immigrants affect the labor market in Turkey 
both positively and negatively.
Keywords: Afghanistan; Syria; Migration Movements; Turkey

Hakan ÜNAY

Devlet Egemenliği ve İnsan Hakları 
İkileminde Sınır Önlemleri: Türkiye-

Yunanistan, İspanya-Fas ve Polonya-
Belarus Sınırları Üzerinden Bir 

Değerlendirme

Bu çalışma devletlerin göçe karşı alınan sınır önlemlerinde, devlet egemenliği ve insan hakları ilişkisini sor-
gulamaktadır. Devletler özellikle son yıllarda göç politikalarını oldukça sert önlemler ile sınırlarında uygula-
maktadır. Söz konusu önlemlerde devletler güvenlik ve egemenlik kaygılarını gerekçe gösterirken, sınırlar-
da sert önlemlerle karşılaşan ve sınır geçişleri engellenen göçmenler ise hak ihlallerine maruz kalmaktadır. 
Bu noktada sınırlar devlet egemenliği ve insan hakları ihlalleri ikileminin mekanları haline gelmektedir. Son 
dönemde Yunanistan-Türkiye, İspanya-Fas ve Polonya-Belarus sınırları bu ikilemin en güncel örneklerini 
oluşturmaktadır. Yunanistan, Türkiye üzerinden Avrupa’ya geçmeye çalışan göçmenleri geri itme, ölüme 
bırakma ve bizzat gerçek mermilerle öldürme uygulamaları ile sınırlarını ölüm mekanları haline getirmiştir. 
İspanya Kuzey Afrika’daki toprakları Ceuta ve Melilla’da aldığı sınır önlemleri ile göçmenleri engellemekte, 
uzun süre sınırda zor koşullarda bekleterek bir anlamda ölüme bırakmaktadır. Polonya ise Belarus sınırına 
kadar gelen göçmenlerin geçişini askeri önlemlerle engellerken, son dönemde ise inşa etmeye başladığı 
duvar ile bunu bir adım ileri taşımaktadır. Söz konusu üç örnek, devletlerin sınırlarda aldığı göç karşıtı 
önlemlerin egemenlik ve insan hakları arasındaki ikilemini ortaya koymaktadır. Bir yandan egemenlik saha-
sına kimin girip giremeyeceğine karar veren devlet, diğer taraftan ise uluslararası anlaşmaların belirlediği 
insan haklarını ise doğrudan ihlal etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Göç, Sınır, Egemenlik, İnsan Hakları
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ABSTRACT
This paper investigates whether electoral competition leads to migration in sub-Saharan Africa. Electoral 
competition is the essence of democracy and the key component in the process of democratic represen-
tation. Therefore, a regime in which different political tendencies do not have the right or the opportunity 
to compete cannot be defined as democracy. Although this competition makes sense with free, fair and 
regular elections, it does not always take place in a peaceful environment. It is observed that in the last 
elections, political competition led to electoral violence which emerges in three different periods, before, 
during and after the elections and whose ultimate aim is to influence the electoral process. Many sub-Saha-
ran states enacted comprehensive constitutional reforms during the second wave of democratization in the 
1990s and elections soon became a common feature of African political regimes. However, the optimistic 
atmosphere towards democratization has disappeared and electoral violence has become a widespread 
phenomenon in sub-Saharan Africa in recent years. Various studies have shown that electoral violence has 
a series of political, economic and social consequences. One of them is that local people have to migrate in 
order to get away from the violence caused by political competition during election periods. In this study, it is 
concluded that electoral violence led to the forced migration of local people in sub-Saharan African states.
Keywords: Sub-Saharan Africa, elections, electoral violence, migration, electoral competition

Pelin ALİYEV

Does Electoral Competıtıon Lead To Mıgratıon In 
Sub-Saharan Afrıca?

Göç Yönetiminde Belediyelerin Rolü Üzerine Bir 
Değerlendirme
An Assessment On The Role of Municipalities In 
Migration Management

Veli Ercan ÇATİNTÜRK/ Hülya KÜÇÜK BAYRAKTAR/ Sinan BAYRAKTAR

Uluslararası göçlerin artışı ile çok kapsamlı ve karmaşık bir yapıda göç yönetimi yıllardır ülkeler için önemli 
bir sorun ve konu haline gelmiştir. Avrupa’nın gelişmiş ülkelerinde göç yönetiminin çok düzlemli yönetişimle 
gerçekleştirildiği görülmektedir. Bu noktada göç politikaları, merkezi yönetim, yerel yönetim ve sivil toplum 
kuruluşlarının işbirliği içinde yürütülmesi gereken politikalardır. Bu bağlamda en basit şekilde halkın ma-
halli müşterek ihtiyaçlarını karşılamakla görevli yönetim birimleri olan yerel yönetimlerin, özellikle 1980’li 
yılların ardından neo-liberalizm uygulamaları ile birlikte küreselleşme ve yerelleşme eğilimlerinin artma-
sı ile birlikte sorumlulukları da artış göstermektedir. 1982 Anayasası’nın 127. maddesinde sayılan yerel 
yönetim birimlerinden biri olan belediyelerin göç yönetiminde yer alması kentin etkin yönetimi açısından 
önem taşımaktadır. Kente dair her türlü konuda yerel yönetimlerin görev ve sorumlulukları bulunduğu gibi 
kentlerin yapılarını birçok açıdan etkileyen göç konusunda da yerel yönetimler göç yönetiminin önemli bir 
parçasını oluşturmaktadır. Bu nedenle kentin yönetiminde etkin role sahip olan belediye yönetimlerinin, 
çoğunlukla kente yerleşmiş olan göçmenlerin yönetiminde ve göçmenlere hizmet sunumunda da önemli 
bir yere sahip olduğu görülmektedir. Belediyeler başta 5393 sayılı Belediye Kanunun “Hemşehri Hukuku” 
başlıklı 13. Maddesi olmak üzere çeşitli düzenlemelerden hareketle mültecilere hizmet sunumu açısından 
görevlendirilmiştir. Türkiye’de mülteciler ile ilgili 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 6458 sayılı Yabancılar ve 
Uluslararası Koruma Kanunu bulunmaktadır.
Çalışmanın amacı Türkiye’de en yoğun göçmen nüfusuna sahip olan 10 il belediyelerinin/büyükşehir bele-
diyelerinin göçmenlere yönelik hizmetlerini ele alarak belediyelerin mülteci politikalarındaki rolünü incele-
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ABSTRACT
With the increase in international migration, migration management in a very comprehensive and complex 
structure has become an important problem and issue for countries for years. It is seen that migration 
management in developed countries of Europe is carried out with multi-level governance. At this point, 
migration policies are policies that should be carried out in cooperation with the central government, local 
government, and non-governmental organizations. In this context, the responsibilities of local governments, 
which are the administrative units responsible for meeting the local common needs of the people most 
simply, increase with the increase in globalization and localization tendencies, especially after the 1980s, 
with the neo-liberalism practices. The involvement of municipalities in migration management, which is 
one of the local government units listed in Article 127 of the 1982 Constitution, is important for the effective 
management of the city. As local governments have duties and responsibilities in all matters related to 
the city, local governments are an important part of migration management in the field of migration, which 
affects the structures of cities in many ways. For this reason, it is seen that municipal administrations, 
which have an active role in the management of the city, also have an important place in the management 
of immigrants who mostly settled in the city and the provision of services to immigrants. Municipalities have 
been assigned to provide services to refugees based on various regulations, especially Article 13 of the 
Municipal Law No. 5393, titled “Citizens’ Law”.  There are Municipal Law No. 5393 and Law on Foreigners 
and International Protection No. 6458 on refugees in Turkey.
The study aims to examine the role of municipalities in refugee policies by considering the services of 
10 provincial municipalities/metropolitan municipalities with the highest immigrant population in Turkey for 
immigrants. When the provinces with the highest immigrant population in Turkey (from high to low popula-
tion) are examined in order; Top 10 cities in total, including Istanbul, Şanlıurfa, Hatay, Gaziantep, Mersin, 
Adana, Bursa, Kilis, İzmir, Kahramanmaraş, will be discussed in this study. The study was prepared using 
the qualitative method. In this context, the activity reports of the municipalities will be examined and the 
information will be analyzed with the MAXQDA program. The study will consist of three parts. In the first 
part, a conceptual framework will be drawn with migration management, refugees, and local governments. 
In the second part, information about the management of refugees in the municipal administration of 10 
provinces where refugees are concentrated will be analyzed; In the third part, the role and impact of the 
municipal administrations of the provinces in the refugee policies will be evaluated.
Keywords: Migration Management, Refugees, Local Administrations, Municipal Administration.

Meltem İNELİ CİĞER

An Analysis Of The Eu-Turkey Cooperation In 
The Field Of Migration From An International Law 
Perspective
ABSTRACT
The Convention relating to the Status of Refugees (Refugee Convention) remains the cornerstone of the 
international refugee protection regime. Whereas, in 2018 the United Nations General Assembly adopted 
the Global Compact on Refugees aimed at providing a basis for predictable and equitable burden and 

mektir. Türkiye’de en yoğun göçmen nüfusuna sahip olan iller (yüksekten düşük nüfusa) sırasıyla incelen-
diğinde; İstanbul, Şanlıurfa, Hatay, Gaziantep, Mersin, Adana, Bursa, Kilis, İzmir, Kahramanmaraş olmak 
üzere toplamda ilk 10 şehir bu çalışmada ele alınacaktır. Çalışma nitel yöntem kullanılarak hazırlanmıştır. 
Bu kapsamda belediyelerin faaliyet raporları incelenecek ve bilgiler MAXQDA programı ile analiz edilecek-
tir. Çalışma üç bölümden oluşacaktır. İlk bölümde göç yönetimi, mülteciler, yerel yönetimler ile kavramsal 
çerçeve çizilecektir. İkinci bölümde mültecilerin yoğun olarak yaşadığı 10 ilinde belediye yönetiminde mülte-
cilerin yönetimi ile ilgili bilgiler analiz edilecek; üçüncü bölümde ise ele alınan illerin belediye yönetimlerinin 
mülteci politikalarındaki rolü ve etkisi değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Göç Yönetimi, Mülteciler, Yerel Yönetimler, Belediye Yönetimi.
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responsibility-sharing among all UN Members. This paper seeks to analyse two EU-Turkey cooperation 
instruments namely, the readmission agreement between the European Union and Turkey (the EU-Turkey 
Readmission Agreement) and the EU-Turkey Statement of March 2016, which have significantly affected 
the protection of migrants and refugees in Turkey and the European Union, from an international law pers-
pective. The EU-Turkey Readmission Agreement, which was entered into force on 1 October 2014, includes 
provisions related both to the readmission of the nationals of the EU Member States and Turkey, and to the 
readmission of any other persons including the third country nationals and the stateless persons. Whereas, 
in 2015 nearly one million refugees and migrants arrived irregularly in Europe by sea and as a response, 
the EU and Turkey adopted on 18 March 2016 the EU-Turkey Statement that had the purpose to “end 
the irregular migration from Turkey to the EU.” This paper will firstly outline the EU-Turkey Readmission 
Agreement and the EU-Turkey Statement and what they entail as important legal and political migration 
management instruments. Secondly, it will discuss whether these instruments are in line with international 
law and in particular the Refugee Convention, international human rights conventions as well as the Global 
Compact on Refugees.
Keywords: EU-Turkey Readmission Agreement, EU-Turkey Statement of March 2016, Refugee Conventi-
on, migration management instruments, international law

Zeynep Seda SOYLU

Dijital Yerlilerin Göç Hareketleri
Migration Movements of Digital 
Natives

Dijital dünya ortamının yaratılmasının bir sonucu olarak içinde bulunduğumuz yüzyılda insanlar bilgi toplu-
mu, ağ toplumu teknoloji toplumu şeklinde ifade edilmektedir. Her bir yeni dijital süreç iletişim ve dolayısıyla 
kültür ortamını derinden etkilemektedir. Dijital topluma dönüşümün temel öğesi ise “Dijital Yeriler” olarak 
ifade edilebilir. Prensky’e (2001) göre, 1980’den sonra doğan insanlar “dijital yerliler” olarak kabul edilmek-
tedir. Dijital yerliler; dijital medya ile büyüyen, teknolojiye çok fazla para harcayan ve önceki nesillerden 
farklı şekilde öğrenen insanlar olarak tanımlamıştır. Diğer bir yandan dijital yerliler aynı anda birden fazla işi 
yapabilen, paralel işlemci gibi bilgiyi çok hızlı alan, metin yerine grafikleri tercih eden, aktif ve deneyimsel 
öğrenenlerdir (Prensky, 2001). Bunun sonucu olarak da dijital okuryazarlığın gelişmesi kaçınılmaz olacak-
tır. Gilster’in (1997) çalışmasında, “Dijital Okuryazarlık” kavramının ilk kez eğitimsel terimlerle tanımlanarak 
ortaya konmuştur. Web 4.0 çağı ve 2020’li yılların kaos ortamında, Gilster’ın 1997 yılında tanımladığı Dijital 
Okuryazarlık kavramı beklentilerin ötesinde evrimleşen bir olgu haline gelmiştir. Dijital çağda hayatta kalma 
becerisi olarak da betimlenen dijital okuryazarlık, dijital ortamlardaki kullanıcılar tarafından kullanılan bir 
beceri ve stratejiler sistemini belirtmektedir. Dijital topluma dönüştüğümüz son yıllarda dijital okuryazarlık 
kavramı; dijital teknolojileri, problem çözme ve analiz etmenin yanı sıra ticarette, eğitimde, iş süreçlerinde 
ve yönetiminde vb. birçok alanda etkili kullanabilme, bu teknolojilere uyum sağlayabilme, bu teknolojileri 
üretebilme ve geliştirebilme süreçlerine dair bir bütünüdür. Dijital teknolojilerin yaşam pratiklerine etkisiyle 
“dijital okuryazarlık” kavramı akademik açıdan dikkat çeken bir konu haline gelmiştir.
Anahtar Kelimeler: Dijital Yerliler, Dijital Okura-Yazarlık, Dijital Yerlilerin Göçü

ÖZET

ABSTRACT
As a result of the creation of the digital world environment, in the present century, people are expressed 
as information society, network society as technology society. Each new digital process deeply affects 
the communication and therefore the cultural environment. The basic element of the transformation into 
digital society can be expressed as “Digital Places”. According to Prensky (2001), people born after 1980 
are considered “digital natives”. digital natives; defined as people who grew up with digital media, spent a 
lot of money on technology, and learned differently from previous generations. On the other hand, digital 
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XVI. yüzyıl İngiltere’sinde ortaya çıkan Püritenlik anlayışına göre; Roma Katolik form ve törenlerinin İngiliz 
Kilisesindeki kalıntılarının 0lenmesi amacıyla gerçekleşen reformlar istenilen seviyede olamamıştır. Bir kı-
sım Püriten, dönemin dinî ve siyasî baskı iklimi dolayısıyla Yeni Dünya’ya gitme kararı almış ve Amerika’nın 
kuzeydoğusuna göç etmişlerdir.
Püritenlik ile kapitalist ekonomi arasında, “seçilmişlik” fikrine dayalı bir özdeşlik olduğu, buna göre, Püriten-
liğin kapitalizme uygun bir kişilik tipolojisinin gelişimini ve öz disiplini, rasyonel-pragmatik ilişki kalıplarını 

Tarihin seyrini değiştiren kimi olaylar, toplumları sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel bağlamda derinden 
etkilemiştir. Tarihin seyrini bütünüyle değiştiren bu önemli olaylardan biri de Hz. Peygamber’in Mekke’den 
Medine’ye göçüdür.
İslam dininin ortaya çıkmış olduğu 610 tarihinden itibaren Hz. Peygamber dinin gereklerini topluma anlatma 
derdinde olmuştur. Ortaya koyduğu bütün gayretine rağmen Mekke aristokrasisini ikna edememesi ve onla-
rı İslam dinin değeri içerisine katamamıştır. Mekke site devleti yöneticileri Hz. Peygamber ve etrafındaki bir 
avuç Müslümana tahammül göstermemiş ve onlar çeşitli nedenlerle Mekke’den sürmüşlerdir. Mekke’den 
Habeşistan’a daha sonra Medine’ye olan bu göç İslam medeniyeti sahasında kaleme alınan mensur veya 
manzum eserlerde hicret/göç olarak isimlendirilmiştir. Kadim geleneklerinden, kültürel ve sosyal yaşantı-
larından ayrılan Müslümanlar yeni bir toplumun kültürel değer ve anlayışı sahasına dâhil olmuşlardır. Bu 
yeni dönem de yerli kültürü etkiledikleri gibi yerli kültürden de fazlasıyla etkilenmişlerdir. BU bildirimizde Hz. 
Peygamberin hicretinin İslam Medeniyetinin önemli sacayaklarından biri olan Osmanlı edebiyatı sahasında 
yazılan Hicretnâmeler bağlamında ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Türk-İslam Edebiyatı, Peygamber,  Değişim, Mekke, Hicret, Göç 
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XVII. Yüzyıl’da İngiliz Püritenlerinin Amerika’ya 
Göçü ve Püriten Anlayışın Amerikan 
Kapitalizmindeki Yeri
The Immigration Of British Puritanians To America In 
The XVII. Century and The Place of The Purıtanıan 
Understanding In Amerıcan Capitalism

natives are active and experiential learners who can do more than one job at the same time, receive in-
formation very quickly like a parallel processor, prefer graphics over text (Prensky, 2001). As a result, the 
development of digital literacy will be inevitable. In Gilster’s (1997) study, the concept of “Digital Literacy” 
was first introduced by defining it in educational terms. In the age of Web 4.0 and the chaos of the 2020s, 
the concept of Digital Literacy, defined by Gilster in 1997, has become a phenomenon that has evolved 
beyond expectations. Digital literacy, which is also described as the ability to survive in the digital age, 
refers to a system of skills and strategies used by users in digital environments. In recent years, when we 
have transformed into a digital society, the concept of digital literacy; digital technologies, problem solving 
and analysis as well as in commerce, education, business processes and management, etc. It is the whole 
of the processes of using these technologies effectively, adapting to these technologies, producing and de-
veloping these technologies. With the effect of digital technologies on life practices, the concept of “digital 
literacy” has become an academically remarkable subject.
In this study, “Digital Indigenous Migration Movements” will be examined.
Keywords: Digital Natives, Digital Literacy, Digital Natives Migration
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teşvik ettiği, sermayeyi sürekli olarak dönüştürmeye çalıştığı ve oluşturulan yeni davranış kalıplarını kişiyi 
başarıya götüren erdemler olarak telakki ettiği değerlendirilmektedir. Püriten anlayış, bu dünyada varlıklı ve 
itibarlı bir hayata kavuşmanın, öteki dünyada da kurtuluşu getireceğini ve Tanrı’yı memnun edeceğini sa-
vunmaktadır. Buna göre araştırmanın konusu; Püriten anlayışın Amerikan kapitalizminin doğumu, gelişimi 
ve küreselleşmesindeki rolünü belirlemektir. Araştırmanın amacı ise Püriten anlayışın Amerikan kapitaliz-
minin hızlı gelişimindeki teşvikinin etik sorgulamasını yapmaktır.
Araştırmanın yöntemi meselesine gelince; Püritenlik anlayışı ve Amerika’ya göç eden İngiliz Püritenleri ile 
Amerikan kapitalizminin doğuşu arasındaki illiyet bağı, nitel araştırma yöntemlerinden biri olan doküman 
analizi kullanılarak, kronolojik esasla değerlendirilecektir. Araştırmanın evrenini, XVII. yüzyılda Amerika’ya 
göç eden İngiliz Püritenleri oluşturacaktır. Nitel araştırma desenlerinden; bir veya birkaç durumu kendi 
sınırları içerisinde bütüncül olarak analiz eden durum çalışması yöntemi kullanılacaktır. 
Araştırma, üç ana bölümden oluşacaktır. İlk bölümde, İngiltere’de tezahür eden Püriten anlayış ve Püriten-
lerin bir kısmının Yeni Dünya’ya olan göçü, nedenleri ve sonuçları, bütüncül bir bakışla değerlendirilecek, 
ikinci bölümde; kapitalizm ile birlikte Amerikan kapitalizminin doğuşu ele alınacaktır. Sonuç bölümünde ise 
Yeni Dünya’ya ihraç edilen Püriten anlayışın Amerikan kapitalizmindeki yeri ve önemi irdelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Göç, Püriten Anlayış, Kapitalizm, Amerikan Kapitalizmi, Amerika Kıtası

ABSTRACT
According to the Puritan understanding that emerged in England in the 16th century, the reforms realized 
in order to clear the remains of Roman Catholic forms and ceremonies in the English Church could not 
be at the desired level.Some Puritans decided to go to the New World due to the religious and political 
oppression of the period and migrated to the northeast of America.
It is known that there is an identity based on the idea of “chosenness” between Puritanism and capitalist 
economy. Accordingly, it is considered that Puritanism encourages the development of a personality ty-
pology suitable for capitalism, establishes self-discipline, rational-pragmatic relationship patterns, tries to 
constantly transform capital, and considers new behavior patterns as virtues that lead to success.Puritan 
understanding argues that attaining a wealthy and dignified life in this world will bring salvation in the next 
world and will please God.Accordingly, the subject of the research is to determine the role of the Puritan 
understanding in the birth, development and globalization of American capitalism. The aim of the research 
is to question the ethics of the promotion of the Puritan understanding in the rapid development of American 
capitalism.
As for the method of the research, the causal link between the Puritan understanding and the British Puri-
tans who immigrated to America and the birth of American capitalism will be evaluated on a chronological 
basis using document analysis, which is one of the qualitative research methods.Thepopulation of the 
research will be the English Puritans who immigrated to America in the 17th century. One of the qualitative 
research designs, the case study method, which analyzes one or more situations holistically within its own 
borders, will be used.
The research will consist of three main parts. In the first part, the Puritan understanding that emerged in 
England and the migration of some of the Puritans to the New World, its causes and consequences will 
be evaluated with a holistic view.Inthe second part, the emergence of American capitalism together with 
capitalism will be discussed. In the conclusion part, the place of the Puritan understanding exported to the 
New World in American capitalism will be examined.
Keywords: Immigration, Puritan Understanding, Capitalism, American Capitalism, Americas
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Göç sürecinin en önemli parçalarından birini göç edilen bölgeye ve topluma entegrasyon oluşturmaktadır. 
Göç eden kitlelerin demografik özellikleri, göç ettikleri ülkelerden yanlarında taşıdıkları kültürel değerler ve 
toplumsal hafıza ise göç edilen ülkeye entegrasyon sürecini etkilemektedir. Türkiye örneğinde olduğu gibi 
futbolu basit bir spor organizasyonundan öte hayat için vazgeçilmez bir unsur olarak gören toplumların 
sosyalizasyonunda bu sporun etkisi yadsınamaz boyuttadır. Bu yüzden futbol gündelik hayatlarında geniş 
yer kaplayan göçmen toplumlar için mesken tuttukları ülkelerde kurdukları futbol kulüpleri hem yaratılan 
ulus ötesi alan açısından hem de kendi kültürlerini yaşadıkları ülkenin futbol iklimine yansıtmaları açısından 
önem arz etmektedir. Göçmenler tarafından kurulan futbol kulüpleri göçün karakteri ve göçmen toplumun 
oluşumuna dair fikirler de vermektedir. Örneğin Türkiye’den Almanya’ya yönelen kitlesel göç sonrası bu 
ülkede kurulan futbol kulüplerinin bir kısmının Türkiye’de popüler futbol takımlarının renklerini ve isimlerini 
kullanması ya da bir cami derneğinin uzantısı olarak futbol kulüplerinin kurulması sıkça rastlanan durumlar-
dır. Bu kulüplerin zaman içerisinde isimlerini Almanca isimlerle değiştirmesi, başta yalnızca göçmen kökenli 
oyuncular ve yöneticilerle kurulan kulüplerin zamanla Alman futbolcu ve yöneticilere de yer vermesi, maç-
lardan önce ve sonra rakip takım oyuncu ve taraftarlarıyla bir araya gelinerek sosyal bir ortam içerisinde 
yerli toplumla etkileşimin oluşması ve bu sosyal alanlarda Almanca konuşulması bu kulüplerin entegrasyon 
üzerine yaptığı katkılar hakkında fikir vermektedir. Aynı şekilde göçmenler tarafından kurulan futbol ku-
lüplerinin birbirleri ile iletişimi de Almanya özelinde olduğu gibi farklı etnisiteden göçmen toplumlar için bir 
dayanışmayı da ortaya çıkarmaktadır. Ayrıca bu kulüplerin toplumsal olaylara karşı daha hassas oldukları 
görülmektedir. Irkçılık, İslamofobi, Anti-semitizm gibi konularda pek çok sosyal sorumluluk projesini hayata 
geçiren kulüpler bunların yanı sıra alt yaş gruplarındaki çalışmaları ve kadın futboluna verdikleri önemle ço-
cuk ve kadın hakları gibi konularda da farkındalık yaratmak için çeşitli projeler gerçekleştirmektedirler. Tüm 
bu çalışmalar, Almanya örneğinde göçmenler tarafından kurulan futbol kulüplerinin toplumsal hayata ve 
entegrasyona yaptığı somut katkıları belirginleştirmektedir. Bu bağlamda Almanya Futbol Federasyonu’nun 
2017 yılı itibariyle bir Entegrasyon Ödülü organize ettiği ve bu ödülün ilk sahibinin Berlin Türkiyemspor 
olduğu bilinmektedir.
Bu kapsamda Almanya’da göçmenler tarafından kurulan futbol kulüplerinin entegrasyon sürecine etkileri 
tarihsel arka plan eşliğinde sürecin şahitlerinin görüşlerine de yer verilerek ele alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Göç, Entegrasyon, Kültür, Futbol, Kimlik, Ulus-Aşırı
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ABSTRACT
One of the most important parts of the migration process is the integration into the region and society. The 
demographic characteristics of the migrating masses, the cultural values they carry with them from the 
countries they left behind, and the social memory affect the integration process into the country of migra-
tion. As in the case of Turkey, the effect of this sport is undeniable in the socialization of societies that see 
football as an indispensable element for life rather than a simple sport organization. Therefore, for immig-
rant societies where football occupies a large place in daily life, football clubs established in their countries 
of residence are important both in terms of the transnational space created and in terms of reflecting their 
own culture to the football climate of the country they live in. Football clubs founded by immigrants also 
give ideas about the character of that immigration and the formation of that immigrant society. For example, 
following the mass migration from Turkey to Germany, the fact that some of the football clubs established 



76 Antalya Bilim Üniversitesi Uluslararası Göç Hareketleri Sempozyumu

Bu araştırmanın amacı, uluslararası perspektifte göçmen eğitimi politikalarının neler olduğunu belirlemeyi 
ve Türk eğitim sistemine öneriler getirmeyi amaçlamaktadır. Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden 
doküman analizi kullanılmıştır. Araştırma evrenini, uluslararası sınavlarda en çok başarı gösteren ve göç 
alan 10 ülke oluşturmaktadır. Araştırma örneklemine ise, yeterli verilere ulaşılabilen Kanada, Finlandiya, 
Estonya, Japonya, ve Kore olmak üzere 5 ülke seçilmiştir. Araştırmada ülkelerin seçiminde uluslararası sı-
navlarda başarılı olması, göç alması ve yeterli verilere ulaşılabilmesi ölçütleri dikkate alınmıştır. Bu nedenle, 
örnekleme türü ölçüt örneklemedir. Araştırmada, OECD (2020, 2021) ve UNESCO (2020) istatistiklerinden 
yararlanılmıştır. Verilerin resmi dokümanlardan elde edilmesine özen gösterilmiştir. Bu nedenle, verilerin 
geçerliliğinin ve güvenirliğinin yüksek olduğu belirtilebilir. Bu araştırmanın sonuçları şu şekildedir: 1. Ulus-
lararası perspektifte karşılaştırmalı olarak analiz edilen ülkelerde göçmen eğitimi politikalarının sistematik 
yaklaşımla yürütüldüğü görülmektedir. 2. Kanada, Finlandiya, Estonya, Japonya, ve Kore ülkelerinde okul 
öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim, mesleki eğitim, yükseköğretim ve yetişkin eğitimi boyutlarında göç-
men öğrencilerin entegrasyonu için dil eğitimi, okula kabul, okula devamın izlenmesi, öğrenci telafi eğitim-
leri, ailelerin katılımı ile onların okul ve eğitim süreçleri hakkında bilgilendirilmesi, öğretmen seçimine özen 
gösterilmesi, öğretmen ve okul yöneticilerinin yetiştirilmesi konularında eğitim politikalarını uyguladıkları 
dikkat çekmektedir. Bu bağlamda, daha iyi yaşam için daha iyi eğitim politikalarının Türk eğitim sisteminde 
hayata geçirilmesi önem arz etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Göçmen eğitimi, eğitim politikaları, uluslararası, karşılaştırmalı eğitim 
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in Germany use the colors and names of popular football teams in Turkey or the establishment of football 
clubs as an extension of a mosque association are common situations. These clubs changed their names 
with German names over time. Clubs that were founded only with immigrant-origin players and managers 
over time included German football players and managers. They interacted with the local community in a 
social environment by meeting with the opposing team players and supporters before and after the matches 
and they spoke German in these environments. All of these give an idea about the contributions of these 
clubs on integration. Likewise, the communication of football clubs established by immigrants with each 
other also reveals a solidarity for immigrant societies from different ethnicities, as in the case of Germany. 
In addition, it is seen that these clubs are more sensitive to social-fact events. The clubs, which have imp-
lemented many social responsibility projects on issues such as racism, Islamophobia, and anti-semitism, 
also carry out various projects to raise awareness on issues such as children’s and women’s rights, with 
their work for younger age groups and the importance they attach to women’s football. All these efforts hi-
ghlight the concrete contributions of football clubs founded by immigrants to social life and integration in the 
case of Germany. In this context, it is known that the German Football Federation organized an Integration 
Award as of 2017 and the first owner of this award was “Berlin Türkiyemspor”.
In this study, the effects of the football clubs founded by immigrants in Germany on the integration pro-
cess are discussed by including the views of the witnesses of the process, accompanied by the historical 
background.
Keywords: Migration, Integration, Culture, Football, Identity, Transnational
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İnsanlığın tarih boyunca elde ettiği tecrübelerle sabittir ki göç, basit bir yer değiştirme hareketinden çok 
öte bir anlama sahiptir. “Terk etme”, “yolculuk” ve “yeniden yerleşim” olarak üç temel aşamada değerlen-
dirilebilecek göç süreci, özünde epeyce karmaşık bir ilişkiler ağı içinde gerçekleşmektedir. Bilhassa sınır 
aşırı gerçekleşen göçler, söz konusu aşamaların her birinin öngörü imkânlarını göçün tarafları adına daha 
fazla belirsizleştirmekte, risk faktörünü artırmaktadır. Bu hususta başta gelen risklerden biri de göçmen 
suçluluğudur. Başta coğrafi, biyolojik, ekonomik, siyasi, kültürel ve psikolojik olmak üzere hayatı bütünüyle 
ilgilendiren pek çok alandaki etkileşimin yansımalarını içeren göçü ve göçmen suçluluğunu kavrama işi 
bütüncül bir bakış açısını gerekli kılar. Bu bağlamda sosyoloji, insanın sosyal dünyasını şekillendirmesi 
bakımından göçleri ve ilgili hususları farklı disiplinlere rahatça temas ederek ele alabilmesi bakımından 
oldukça faydalı bir araç olarak öne çıkmaktadır. 
Sınırları aşan insan hareketliliğini dünya genelinde ve Türkiye’de göçmen suçluluğunun doğuşu, şekillenişi 
ve yayılması bakımından sosyolojik olarak anlama çabasının bir ürünü olan bu çalışma bir yandan mesele-
nin farklı bağlamlardaki gelişimine odaklanırken diğer yandan da bu husustaki benzerlikleri ve düzenlilikleri 
konu edinmektedir. Elbette zaman, uzam, şartlar ve özne gibi değişkenlere bağlı olarak her bir sosyal süreç 
farklı anlamlara ve tezahürlere sahne olacaktır. Ancak diğer yandan zaman, uzam ve şartlar değişkenlerinin 
de ötesinde kültürlerin, toplumların ve her bir failin biricikliğine rağmen bütün sosyal eylemler gibi göçün 
ve göçmenlerin suçlu davranış biçimlerinin de belirli seviyede düzenlilik, bir ölçüde benzerlik arz edişinden 
bahsedilebilir. İnsanlık tarihinde –bilhassa da yakın tarihte¬ – yaşanan ve yaşanmakta olan göçlerden yola 
çıkarak irdelenecek olan tecrübeler, Türkiye’nin muhatap olduğu uluslararası insan akışlarının sonucunda 
görülmekte olan göçmen suçluluğunu anlama ve gelecek zamanlar için öngörülerde bulunabilme adına son 
derece önem arz etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Uluslararası göç, Suç, Göçmen suçluluğu, Göç sosyolojisi

Çağatay SARP

Dünyada ve Türkiye’de Uluslararası 
Göçmen Suçluluğuna Dair Bir 

Değerlendirme

İlhan Fulya METİN

Bulgaristan Türklerinin Kuşaklararası Değişen Göç 
Rotası: Türkiye’den Ab’ye Göç

Avrupa Birliği (AB)’nin çok boyutlu ve en önemli politikalarından biri birlik içi ve dışı uluslararası göçün yö-
netimidir. AB sınırlarında birliğe yönelik düzensiz göçü engellemek için ortak kararlar alırken, ekonomik ve 
demografik gerekçelerle birliğin ihtiyacı olan düzenli göç alımında her ülke farklı politikalar uygulamaktadır. 
Doğu Avrupa ülkelerinin AB’ye üye olması ile göçün kademeli bir şekilde ulusötesileşmesi de söz konusu 
göçün önemini belirginleştirmiştir. Balkanlar bir taraftan AB’ye yönelik düzensiz göçü denetleme alanı olur-
ken, diğer taraftan AB’nin ihtiyaçlarına yönelik ilk göçmen talep alanı olmuştur. AB’nin genişlemesi, Doğu 
Avrupa ülkelerinden Batı Avrupa ülkelerine göçü artırmış, Doğu Avrupa ülkelerinde görülen bu göç hareketi 
ekonomik gerekçeler nedeniyle Bulgaristan’da da görülmüştür. Dolayısıyla bu durum Bulgaristan’daki Türk-
lerin AB ülkelerine göçünü tetiklemiştir. Bu süreç Türkiye’deki Bulgaristan Türklerini de etkilemiş, Bulgaris-
tan’ın eski göçmenlere ve art kuşaklarına çifte vatandaşlık hakkı vermesi Bulgaristan vatandaşlığı alma ve 
serbest dolaşımdan yararlanma başvurularını artırmıştır. 
Bu araştırmada Türkiye’deki Bulgaristan Türklerinin Bulgaristan’ın AB’ye üyeliği sonrasında kuşaklararası 
değişen göç rotası, motivasyonları ve uluslararası göç eğilimleri analiz edilmiştir. Araştırmanın iki temel 
amacı bulunmaktadır: (i) Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç etmiş Türklerin (I. Kuşak göçmenlerin) göç ha-

ÖZET

ÖZET
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Erhan ADEN/ Bülent Cercis TANRITANIR

Algısal Göç: Don Delillo’nun Zero K’sında 
Yaşanabilir Bir Gezegen Arayışı
Perceptual Mıgratıon: In Search Of A Habıtable Planet 
In Don Delıllo’s Zero K

Bu çalışmanın amacı, Don DeLillo’nun Zero K örnekleminde yolda ölmeyi orda kalmaya tercih edenlerin 
esas gayesinin mekân değiştirmek değil, zaman değiştirmek olduğunu içerik analizi yöntemiyle tartışmaktır. 
300 bin yıl önce atalarımız ikiye ayrılırdı: ateşin başında durmayı tercih edenler ve yürüyenler. Daha zengin 
bir yaşam sürmek için siyasi, dini, iktisadi sosyal ve çevresel sebepler öne sürerek göç eden insanlar 
göç edebilmek için harcadıkları sermaye ile yaşamlarını optimal düzeyde sürdürebilecekken bulundukları 
mekânı terk etmeyi tercih etmektedirler. Bu durum, insanların göç etme nedeninin daha zengin bir yaşam 
sürdürmek olmadığını gösteren bir kanıt olarak kabul edilebilir. Göç eden insan, esasında kendisi için “za-
man”ı değiştirme çabası içerisindedir. Bu insanlar, içerisinde bulundukları zamandan memnun olmadıkları 
için başka bir zamandan medet ummaktadırlar. Peki, günümüzde daha yaşanabilir ve insanların haklarının 
karşılığını alabildiği, “bazıları için daha eşit” olmayan, ve daha insancıl muamele görebildiği bir zamana 
göç edilebilir mi? Mekânı değiştirmekten kasıt örneğin 50 yıl sonra yaşamak istediğimiz hayatı şimdiye 
çekmektir. Zero K’da Artık göç edilebilecek yaşanabilir bir “mekân” kalmadığından, insanların bedenlerini 
kriyoprezervasyon (cryonics) yöntemiyle 0K’da (Zero Kelvin, Mutlak Sıfır= 273.15 Celcius) atomlarına kadar 
mutlak bir şekilde dondurup daha sonraki bir zamanda gelişeceği umut edilen teknolojik bir yöntemle ye-
niden ve yaşanabilir bir zamanda uyandırma yöntemine başvurduğu üzerinde durulmaktadır. Mekân sabit 
kalmakla birlikte zaman artık bireyler için farklıdır.
Anahtar Kelimeler: İngiliz Dili ve Edebiyatı, Algısal Göç, Zero K, Kriyoprezervasyon, Don DeLillo.

ÖZET

ABSTRACT
One of the most important parts of the migration process is the integration into the region and society. The 
demographic characteristics of the migrating masses, the cultural values they carry with them from the 
countries they left behind, and the social memory affect the integration process into the country of migra-
tion. As in the case of Turkey, the effect of this sport is undeniable in the socialization of societies that see 
football as an indispensable element for life rather than a simple sport organization. Therefore, for immig-
rant societies where football occupies a large place in daily life, football clubs established in their countries 
of residence are important both in terms of the transnational space created and in terms of reflecting their 
own culture to the football climate of the country they live in. Football clubs founded by immigrants also 
give ideas about the character of that immigration and the formation of that immigrant society. For example, 
following the mass migration from Turkey to Germany, the fact that some of the football clubs established 
in Germany use the colors and names of popular football teams in Turkey or the establishment of football 
clubs as an extension of a mosque association are common situations. These clubs changed their names 
with German names over time. Clubs that were founded only with immigrant-origin players and managers 

reketlerinin nedenleri ve hedef/varış noktalarının değerlendirilmesi ve (ii) Bulgaristan’ın AB’ye üyeliğinin 
Türkiye’deki Bulgaristan Türklerinin kuşaklararası göç eğilimleri üzerine etkilerinin belirlenmesidir. Tez 
çalışması kapsamında hazırlanan bu araştırmanın hedefleri doğrultusunda kullanılan veriler anket tek-
niğiyle toplanmıştır. Araştırmanın evreni Türkiye’deki 1950-1951 sonrası Bulgaristan göçmenleri ve son-
raki kuşakları olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda Çanakkale ve İstanbul illerinde toplam 400 Bulgaristan 
göçmeniyle yüz yüze anket yapılmıştır. Ankette katılımcılara Bulgaristan vatandaşı olma durumları, çifte 
vatandaşlık alma istekleri, göç eğilimleri ve nedenlerine dair birtakım sorular yöneltilmiştir. Katılımcılardan 
alınan cevaplar neticesinde Türkiye’deki Bulgaristan Türklerinin kuşaklararası değişen göç eğilimleri SPPS 
programı aracılığıyla Frekans Analizi ve Çapraz Tablo Analizi uygulanarak analiz edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: AB, Bulgaristan Türkleri, Göç 
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over time included German football players and managers. They interacted with the local community in a 
social environment by meeting with the opposing team players and supporters before and after the matches 
and they spoke German in these environments. All of these give an idea about the contributions of these 
clubs on integration. Likewise, the communication of football clubs established by immigrants with each 
other also reveals a solidarity for immigrant societies from different ethnicities, as in the case of Germany. 
In addition, it is seen that these clubs are more sensitive to social-fact events. The clubs, which have imp-
lemented many social responsibility projects on issues such as racism, Islamophobia, and anti-semitism, 
also carry out various projects to raise awareness on issues such as children’s and women’s rights, with 
their work for younger age groups and the importance they attach to women’s football. All these efforts hi-
ghlight the concrete contributions of football clubs founded by immigrants to social life and integration in the 
case of Germany. In this context, it is known that the German Football Federation organized an Integration 
Award as of 2017 and the first owner of this award was “Berlin Türkiyemspor”.
In this study, the effects of the football clubs founded by immigrants in Germany on the integration pro-
cess are discussed by including the views of the witnesses of the process, accompanied by the historical 
background.
Keywords: English Language and Literature, Perceptual Migration, Zero K, Cryopreservation, Don DeLillo.

 Muzaffer BİMAY

Küresel İklim Krizi ve İklim Göçü
Global Climate Crisis And Climate Migration 

Son yüzyılda dünyada insan yaşamını doğrudan etkileyen savaş, afet, virüs gibi beşeri ve doğal olayların 
yanı sıra atmosferdeki sera etkisi yaratan gazların neden olduğu küresel ısınma ve soğuma iklim değişik-
liklerine yol açmaktadır. Bu durum başta insanlar olmak üzere tüm canlıların bu günkü yaşam koşullarını 
derinden etkilemektedir. Ancak küresel iklim krizinin yeni bir sorun olması ve bu alandaki bilgilerin parçalı ve 
sınırlı olması söz konusu krizin canlılar üzerindeki etkilerini tespit etmeği de zorlaştırmaktadır. Yine de mev-
cut bilgilerden yola çıkarak kutuplardaki buzulların eridiği, orman yangınları, kasırgalar, fırtınalar, aşırı ya-
ğışlar ve kıtlıklar gibi doğal olayların arttığı ve bu olaylardan kaynaklı olarak birçok canlının zorunlu mekân 
değişikliklerine maruz kaldığı son dönemlerde yapılan ampirik çalışmaların verilerden anlaşılmaktadır. Bu-
radan hareketle bu çalışma, küresel iklim değişikliği nedeniyle ortaya çıkan doğal olayların insan yaşamı 
üzerindeki etkilerini genel bir bakış açısıyla sunmaktadır. Özellikle iklim değişiklikleri nedeniyle yapılan 
insan göçlerine ve bu göçlerin muhtemel sonuçlarına odaklanmaktadır. Bununla bağlantılı olarak, başta 
devletlerin iklim değişikliğine olan bakışları, uluslararası aktörlerin görüşleri ve küresel dünyada sorunların 
çözülmesi konusunda hangi fırsatların değerlendirilmesi gerektiği eleştirel bakış açısıyla açıklamaktadır. 
Betimleyici bir yöntemle ele alınan bu çalışma, literatür bilgileri ve iyi uygulama örnekleri incelenerek teorik 
düzeyde derlenmiştir. Ayrıca bu çalışma ile merkezi ve yerel yönetimlerin iklim göçüne yönelik alacağı 
tedbirlere katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Sonuç olarak bu çalışma, son dönemlerde artan uluslararası 
göçlerle birlikte iklim göçlerinin de etkin olacağı ve kısa vadede siyasi ve çevresel önlemler alınmaması du-
rumunda dünyanın birçok tehlikeyle karşı karşıya kalacağını ileri sürmektedir. Bundan dolayı devletlerin ve 
ulus üstü örgütlerin doğanın dengesinin korunması ve çevreyle uyumlu bir yaşamın sürdürülmesi için etkin, 
verimli, yenilikçi, akıllı ve sürdürülebilir çözümleri yönetişim anlayışı içerisinde pragmatist yaklaşımlardan 
uzak bir şekilde hayata geçirmeleri gerektiği belirtilmektedir.
Anahtar Kelimeler: İklim Değişikliği, Küresel Isınma, Küresel Soğuma, İklim Göçü, Çevresel Uyum

ÖZET

ABSTRACT
In the last century, human and natural events such as wars, disasters, viruses, which directly affect human 
life in the world, as well as global warming and cooling caused by greenhouse gases in the atmosphere ca-
use climate changes. This situation deeply affects the current living conditions of all living things, especially 
humans. However, the fact that the global climate
crisis is a new problem and the information in this area is fragmented and limited, making it difficult to 
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ABSTRACT
International migration is a subject that social scientists have tried to explain with its causes, processes, 
and consequences since the 19th century. Social scientists, who developed theories about the causes of 
international migration for a long time, then started to research the implications of this phenomenon and de-

determine the effects of the crisis on living things. Nevertheles, based on the available information, it is un-
derstood from the data of recent empirical studies that the glaciers in the poles melted, natural events such 
as forest fires, hurricanes, storms, heavy rains and famines increased and many living things were exposed 
to forced spatial changes due to these events. From this point of view, this study presents the effects of 
natural events due to global climate change on human life from a general point of view. It focuses especi-
ally on human migrations due to climate changes and the possible consequences of these migrations. It 
focuses especially on human migrations due to climate changes and the possible consequences of these 
migrations. In connection with this, it critically explains the views of states on climate change, the views of 
international actors, and which opportunities should be used to solve problems in the global world. This 
study, which is handled with a descriptive method, has been compiled at the theoretical level by examining 
literature information and good practice examples. In addition, it is thought that this study will contribute to 
the measures to be taken by central and local governments regarding climate migration. As a result, this 
study argues that climate migration will also be effective with the increasing international migration in recent 
years and that the world will face many dangers if political and environmental measures are not taken in the 
short term. For this reason, it is stated that states and supranational organizations should implement effec-
tive, efficient, innovative, smart and sustainable solutions in a governance approach away from pragmatist 
approaches in order to preserve the balance of nature and maintain a life in harmony with the environment.
Keywords: Climate Change, Global Warming, Global Cooling, Climate Migration, Environmental Adap-
tation

Uluslararası göç, 19. yüzyıldan beri sosyal bilimcilerin sebepleri, süreçleri ve sonuçlarıyla açıklamaya çalış-
tıkları bir konudur. Uzun bir dönem uluslararası göçün nedenleri ile ilgili teoriler geliştiren sosyal bilimciler 
daha sonra bu olgunun ortaya çıkardığı sonuçları da araştırmaya ve teoriler geliştirmeye başlamıştır. Genel 
olarak itme-çekme teorileri olarak adlandırılabilecek ve göçü bireylerin yaşadıkları yerlerdeki olumsuz fak-
törlerin itmesi ve varılması planlanan yerlerdeki olumlu faktörlerin hesaba katılması sonucu gerçekleşen 
bir süreç olarak ele alan çalışmalar göç alanının ilk döneminde hakimdir. İkinci Dünya Savaşı sonrasında 
Avrupa ülkelerinde ortaya çıkan emek talebi sonrasında gelişen ekonomik göçlerle birlikte ekonomiyi temel 
alan göç teorileri ortaya çıkmıştır. Bir kısmı yapısal bir kısmı ise bireysel faktörlere dayanan göç teorilerinin 
eleştirisinden doğan Göç Sistemleri Kuramı göç sürecine bütünlüklü bir bakış sunmayı hedeflemiştir. Bunun 
yanında Ağ kuramı ise göç süreçlerinin sadece sebeplerine odaklanan göç teorilerinin aksine devamlılığını 
ve sonuçlarını da analiz sürecine katan bir yaklaşım benimsemektedir.
2010 yılında Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da başlayan toplumsal hareketlerin Suriye’ye sıçraması ve sonrasın-
da yaşanan çatışmalar bir iç savaş halini almış ve Suriye vatandaşları kendi ülkelerindeki güvenli bölgelere 
ve komşu ülkelere göç etmiştir. Komşu ülkeler olan Lübnan, Ürdün, Irak ve Türkiye’de milyonlarla ifade edi-
len bir göçmen nüfusu bulunmaktadır. Türkiye’de 4 milyona yakın Suriyeli göçmen bulunmaktadır. Çalışma, 
Türkiye’ye yönelen Suriye göçünün uluslararası göç teorileri bağlamında değerlendirmeyi amaçlamaktadır. 
Bunun için ilk olarak 19. yüzyıldan günümüze kadar sosyal bilimciler tarafından geliştirilmiş başlıca ulusla-
rarası göç teorileri tartışılacaktır. Sonrasında Türkiye’ye yönelen Suriye göçünün özellikleri ile uluslararası 
göç teorileri birlikte değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Uluslararası Göç, Göç Teorileri, Suriye Göçü

ÖZET
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Türkiye’ye Suriyeli Göçü Bağlamında Uluslararası 
Göç Teorilerinin Değerlendirilmesi
Evaluation Of International Migration Theories In The 
Context Of Syrian Mıgratıon to Turkey
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velop theories. Approaches that can be called push-pull theories in general and that consider migration as 
a process that occurs due to the negative factors in the places where individuals live. The positive factors in 
the planned destinations are taken into account are dominant in the first period of the migration field. After 
World War II, with the economic migration that developed after the demand for labor in European countries, 
migration theories based on the economy emerged. The Migration Systems Theory, which emerged from 
the criticism of migration theories, some of which are structural and some of which are based on individual 
factors, aims to present a holistic view of the migration process. According to this theory, cultural, political, 
or colonial relations between two or more countries based on a historical background increase the pos-
sibility of migration mobility. In addition, Network Theory adopts an approach that includes the continuity 
and results of migration processes in the analysis process, unlike migration theories that focus only on the 
causes of migration processes.
The spread of the social movements that started in the Middle East and North Africa in 2010 to Syria and 
the subsequent conflicts turned into a civil war. Syrian citizens migrated to safe areas in their own countries 
and neighboring countries. Neighboring countries such as Lebanon, Jordan, Iraq, and Turkey have an 
immigrant population of millions. There are nearly 4 million Syrian refugees in Turkey. The study aims to 
evaluate the Syrian migration to Turkey in international migration theories. First, social scientists’ leading 
international migration theories from the 19th century to the present will be discussed. Afterward, the cha-
racteristics of Syrian migration to Turkey and international migration theories will be evaluated together.
Keywords: International Migration, Migration Theories, Syrian Migration

Abdulsamet BAYRAM

Federal Almanya’ya Türk İşgücü Göçünün Tarihsel 
Süerci: 1955- 1985
The Historical Process of Turkish Labor Migration To 
Federal Germany: 1955- 1985

Türkiye’den F. Almanya’ya 1955- 1985 yılları arasında gerçekleşen göç hareketliliği dört dalga şeklinde 
gerçekleşmiştir. Bunlar; 1961 öncesi, 1961-1973 işgücü anlaşması, 1970’lı yıllardaki aile birleşimi ve 1980 
darbesi sonrası siyasi göç olarak kategorize edilebilir. 
Birincisi, 1961 iş gücü anlaşması öncesi, kişisel girişim ve özel aracılar üzerinden gerçekleşen ufak ölçekli 
stajyer ve işçi hareketlilikleridir. Toplamda 2.500 kişiyi geçmeyen bu hareketlilik, Almanların Türk işçileri 
hakkında bir fikir sahibi olmasını sağlamış ve sonraki adımların altyapısını oluşturmuştur. 
İkinci Dünya Savaşının ardından ekonomik büyüme yaşayan F. Almanya’nın emek piyasasının iş gücü 
ihtiyacını karşılayamaz hale gelişi, F. Almanya’yı yabancı iş gücü ithal etmeye mecbur bırakmıştır. Böylece 
İtalya, İspanya, Yunanistan ile yapılan işgücü anlaşmalarının ardından Türkiye de 30 Ekim 1961’de F. Al-
manya’nın başkenti Bonn’da anlaşma imzalayarak işgücü gönderen ülkeler arasına girmiştir. F. Almanya’ya 
göçün ikinci dalgası, bu anlaşma çerçevesinde göç eden işçilerden oluşmaktadır. 1973 yılındaki petrol krizi 
bahane edilerek durdurulan bu göç anlaşması çerçevesinde 638 bin 761 Türk işçi F. Almanya’ya Alman 
İrtibat Bürosu aracılığıyla göç etmiştir. 
Ancak işgücü anlaşmasının durdurulmasıyla göç hareketliliği sona ermemiştir. 1960’lı yılların yarısından 
itibaren eş ve çocuklarını da yanına almaya başlayan Türk işçilerinin aile birleşimi, 1973’den sonra 1980’lı 
yılların başına kadar devam etmiştir. Böylece aile birleşimi, bu göç hareketliliğin üçüncü dalgasını oluştur-
muştur. 
Son olarak da F. Almanya’ya göçün dördüncü dalgası, 12 Eylül 1980 darbesi sonucunda ülkede hakim olan 
baskı rejimi nedeniyle Türkiye’den kaçarak F. Almanya’ya sığınmak isteyenlerden oluşmaktadır.
Bu çalışmada, yukarıda bahsedilen dört göç dalgasının tarihsel arka planı, göçmen rakamları ve bu dalga-
ların iki devlet açısından yansımaları ele alınmış ve tahlil edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Göç, İşgücü, Türk işgücü
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ABSTRACT
Migration movement from Turkey to F. Germany between 1955 and 1985 took place in four waves. These; 
It can be categorized as before 1961, 1961-1973 labor agreement, family reunification in the 1970s and 
political migration after the 1980 coup.
The first is the small-scale intern and worker mobilizations that took place through personal initiative and 
private intermediaries before the 1961 labor agreement. This mobility, which did not exceed 2,500 people 
in total, enabled the Germans to have an idea about the Turkish workers and formed the infrastructure for 
the next steps.
The fact that the labor market of F. Germany, which experienced economic growth after the Second World 
War, could not meet the workforce needs, forced Germany to import foreign labor. Thus, after the labor 
agreements with Italy, Spain and Greece, Turkey signed an agreement on 30 October 1961 in Bonn, the 
capital of Germany, and became one of the countries sending labor force. F. The second wave of immigra-
tion to Germany consists of workers migrating under this agreement. Within the framework of this migration 
agreement, which was stopped on the pretext of the 1973 oil crisis, 638 thousand 761 Turkish workers 
immigrated to Germany through the German Liaison Office.
However, migration mobility did not end with the termination of the labor agreement. Family reunification 
of Turkish workers, who started to take their spouses and children with them from the half of the 1960s, 
continued after 1973 until the early 1980s. Thus, family reunification formed the third wave of this migration 
mobility.
Finally, the fourth wave of immigration to F. Germany consists of those who want to take refuge in F. 
Germany by fleeing from Turkey due to the oppressive regime prevailing in the country as a result of the 
September 12, 1980 coup d’état.
In this study, the historical background of the four migration waves mentioned above, the numbers of immig-
rants and the reflections of these waves in terms of two states are discussed and analyzed.
Keywords: Migration, Labor, Turkish workforce

ABSTRACT
In the second half of the 21st century, which can be defined as the century of migration, there has been a 
movement from Anatolia to various European countries. The migration movement from Anatolia to Europe 
first started as a labor migration. Immigration continued as family reunification and political migration (with 
the 1980 military coup). Today, a Turkish community of 6 million large lives in Europe, mostly in Germany. 

Göç yüzyılı olarak tanımlanabilecek 21.yüzyılın ikinci yarısında, Anadolu’dan çeşitli Avrupa ülkelerine bir 
göç hareketi yaşanmıştır. Anadolu’dan Avrupa’ya yaşanan göç hareketi öncelikle bir iş gücü göçü olarak 
başlamıştır. Göç, daha sonra aile birleşimi ve 1980 askeri darbesiyle siyasi göç olarak devam etmiştir. 
Günümüzde, çoğunluğu Almanya’da olmak üzere, Avrupa’da 6 milyona ulaşan bir Türk topluluğu yaşa-
maktadır. Topluluk kendisini Avrupa Türkleri olarak tanımlamaktadır. 60 yıllık bir göç tecrübesine sahipler. 
Avrupa Türklerinin üçüncü neslinin önemli bir bölümü ve dördüncü nesli Avrupa ülkelerinde doğup, bü-
yümektedirler. Bu çalışma, bir taraftan işçi olarak fabrikalarda çalışmış Anadolu insanının, diğer taraftan 
Avrupa’da Müslüman Türk kimliğini devam ettirmek için ortaya koyduğu farklı kurumsallaşma modellerini 
irdelemektedir. Kurumsallaşma modelleri inşacı sosyoloji sürecini başlatmıştır. Avrupa Türkleri, bu yeni sü-
reçte, mensup oldukları medeniyet değerlerine yabancılaşmadan, Avrupa’nın kültür tarihi bilinciyle, Türkiye 
ve Türk Dünyası ile çok yönlü ilişkiler içinde olarak Avrupa’da yeni bir gelecek perspektifi ortaya koyabilirler.
Anahtar Kelimeler: Türkiye, Avrupa, Göç, Sivil Toplum, Kimlik, Türk Dünyası, Medeniyet, Tarih
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Immigration From Anatolia To Europe In Its 60th 
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The community defines itself as European Turks. The community has 60 years of immigration experience. 
A significant part of the third generation and fourth generation of European Turks are born and raised in 
European countries. This study examines the Anatolian people, who worked as workers in factories, and 
the institutionalization models put forward to maintain their Muslim Turkish identity in Europe. Institutio-
nalization models initiated the constructivist sociology process. In this new process, European Turks can 
present a new perspective for the future in Europe by being in multifaceted relations with Turkey and the 
Turkish World, without alienating from the civilization values they belong to, with the awareness of the 
cultural history of Europe.
Keywords: International Migration, Migration Theories, Syrian Migration

Arzu KANDEMİR

Bir Astronom’un Uzayda Yaşam Alanı 
Arayışına Eleştirel Bakışı

An Astronom’s Critical View On The 
Searching For New Habitat In Space 

Dünyamızın yaşanabilir bir gezegen olmaktan yaşanamaz bir gezegen haline getiren insan faktörleri vardır. 
Temel olarak insan faktörlerin başlıcaları; ikilim değişikliği, kuraklık, ormanların azalması, atmosferik kirlilik-
tir. İnsanların sebep olduğu bu olumsuzluklar dünyada canlı yaşamanın varlığını tehdit etmektedir. Örneğin 
atmosfer kirliliği ozon tabakasının delinmesine sebep olurken, deniz kirliliği büyük bir oksijen üretim kaynağı 
olan yosunlara zarar vererek insan hayatını tehdit etmektedir. Sera gazları ise iklim dengesini bozup dün-
yamızın yaşanmaz bir hale getiren başka bir problemdir. Bu durum biz insanlara iki seçenek sunmaktadır; 
ya dünyamıza verdiğimiz zararları telafi etmeye çalışmak ya da kendimize yaşanabilecek yeni bir gezegen 
bulmaktır. Günümüz teknolojisinin uzay görevleri yapabilecek düzeye gelmiş olması bize yeni bir gezegene 
göç etme imkânı sunmaktadır. Peki insanların yaşayabileceği bir gezegen var mıdır? Var ise yaşamamız 
için ne denli elverişlidir? Bu durumda akıllara şu sorular gelmelidir; dünyada bizim yaşamamızı mümkün 
kılan şartlar nelerdir? Bu şartların aynı anda sağlandığı bir öte gezegen bulmak mümkün müdür?
Gezegenin kütle çekim etkisi, yörüngesi, gece gündüz sıcaklık farkı, atmosfer kalınlığı ve atmosferin kim-
yasal kompozisyonu, gerekli olan besin ve özellikle su ihtiyacının karşılanabilmesi gibi parametreler bildi-
ğimiz koşullarda karbon bazlı yaşam formalarının yaşayabilmesi için elverişli gezegen arayışında önemli 
faktörlerdir. Atmosferin madde yoğunluğu %78 azot, %21 oksijen ve kalan %1 ’i ise diğer gazlardan oluşur. 
Atmosfer; gezegeni meteor yağmurları, galaksi ve galaksi dışından gelen kozmik ışınlar ve güneş rüzgar-
larından korumaktadır. 
Bu çalışmada kapsamında bulunabilecek bir yeni gezegenin yaşam için uygun koşulları sağlayıp göç et-
memize elverişli olup olmaması tartışılacaktır. Peki böyle bir gezegen bulmak ve bu gezegene taşınmamız 
mümkün olabilir mi?
Anahtar Kelimeler: uzayda yaşam, atmosfer, elektrik ve manyetik alan, insan faktörleri, uzay teknolojisi

ÖZET

ABSTRACT
There are human factors that make our world from being a habitable planet to an uninhabitable planet. 
Basically, the main human factors are; climate change, drought, deforestation, atmospheric pollution. 
These negativities caused by humans threaten the existence of living beings in the world. For example, 
atmospheric pollution causes the depletion of the ozone layer, while marine pollution threatens human life 
by damaging algae, which is a major source of oxygen production. Greenhouse gases are another problem 
that disrupts the climate balance and makes our world uninhabitable. This situation offers us two options; it 
is either trying to make up for the damage we have done to our world or finding a new planet to live on. The 
fact that today’s technology has reached the level of space missions offers us the opportunity to migrate 
to a new planet. So is there a planet where humans can live? If so, how convenient is it for us to live? In 
this case, the following questions should come to mind: What are the conditions that make it possible for 
us to live in the world? Is it possible to find an exoplanet where these conditions are met at the same time?
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Parameters such as the gravitational effect of the planet, its orbit, the temperature difference between day 
and night, the thickness of the atmosphere and the chemical composition of the atmosphere, the necessary 
nutrients and especially the ability to meet the water need are important factors in the search for suitable 
planets for carbon-based life forms to live under the conditions we know. The substance density of the 
atmosphere is 78% nitrogen, 21% oxygen, and the remaining 1% is made up of other gases. Atmosphere; It 
protects the planet from meteor showers, cosmic rays from galaxies and extragalactic rays, and solar winds.
In this study, it will be discussed whether a new planet that can be found within the scope of it will provide 
suitable conditions for life and be suitable for our migration. So, is it possible to find such a planet and move 
to this planet?
Keywords: life in space, atmosphere, electric and magnetic field, human factors, space technology

ABSTRACT
The aim of this study is to reveal the interaction between climate change and migration based on a literature 
review. Although the relationship between climate change and migration cannot be observed directly at the 
moment, it is tried to be explained by secondary -economic- factors and the main ones of these factors are 
those related to agricultural yield. As a result of drought, the axis of the world’s agricultural yield regions 
will shift towards upper latitudes, and this will make migration inevitable. In addition, scientific studies and 
simulations reveals that many distinct in the world- especially some island countries and regions below sea 
level - will be under water in the next 50-100 years. This necessitates migration within and between count-
ries. These migratory movements, which have the potential to create a sudden shock if they happen out of 
control, would cause the country’s economies to be shaken in many ways and socio-economic structure. 
There is a gap in the literature to understand the direction and intensity of the relationship between climate 
migration and the economy. Filling this gap in both environmental and economic literature is of great impor-
tance in terms of creating future projections of states and taking necessary precautions.
Keywords: Migration, Climate Change, Environmental Migration, Drought, Economic Drivers

Bu çalışmanın amacı, iklim değişikliği ve göç arasındaki etkileşimi literatür incelemesine dayalı olarak orta-
ya koymaktır. İklim değişikliği ve göç arasındaki ilişki şu anda doğrudan gözlemlenememekle birlikte ikincil 
-ekonomik- faktörler ile açıklanmaya çalışılmaktadır ve bu faktörlerin başlıcaları tarımsal verim ile ilgili olan 
faktörlerdir. Kuraklık sonucu dünya tarımsal verim bölgelerinin ekseni üst enlemlere doğru kayacak ve bu 
göçü kaçınılmaz kılacaktır. Bunun yanı sıra, yapılan bilimsel çalışmalar ve simülasyonlar sonucu dünyada 
pek çok yerin – özellikle ada ülkeleri ve deniz seviyesinin altındaki alt bölgeler – gelecek 50-100 yılda 
sular altında kalacağı öngörülmektedir. Bu, ülke içi ve ülkeler arası göçü zaruri kılmaktadır. Kontrol dışında 
gerçekleşmesi durumunda ani şok oluşturma potansiyeli taşıyan bu göçler ülke ekonomilerinin pek çok 
yönden sarsılmasına yol açar. Literatürde İklim göçleri ve ekonomi arasındaki ilişkinin yön ve yoğunluğunu 
anlamaya yönelik bir boşluk bulunmakta. Bu boşluğun hem çevresel literatürde hem de ekonomik litera-
türde doldurulması, devletlerin gelecek projeksiyonlarını oluşturup gerekli önlemleri alması açısından çok 
büyük önem arz etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Göç, İklim Değişikliği, Çevresel Göç, Kuraklık, Ekonomik Etkenler
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Sarina STRUMPEN

International Recruitment Of Nurses – The German 
Example

ABSTRACT
Countries of the global north face increasing shortage of qualified workers and other professionals. Es-
pecially in the health care sector the effects are noticeable every day. Already today around 40.000 jobs 
in nursing and care giving are vacant. This is not only reasoned in unattractive conditions in this branch. 
Also, the demographic change as an huge impact. Caused by increasing numbers of aged care needing 
persons, low fertility rates and retirement rates of the healthcare workforce, estimates see a shortage of 
nurses and care givers in Germany in 2035 up to 500.000 employees. 
More and more employers of the health care sector in consider international recruiting. But they are not the 
first ones. Countries of the global north try to build up reliable structures for labor migration not only but also 
for health care professionals. Here they face ethical, political and administrative challenges.
In this lecture activities and developments in Germany will be presented and discussed. For this, three 
spotlights will be set. 

1. Conditions of fair and ethical international recruiting 
2. Challenges of recognitions of qualifications, skills, and competences across national borders
3. Claims of diversity management and integration for a sustainable international recruitment
Finally, two theses about research fields as well es policies and administrative challenges regarding inter-
national labor migration of nurses and health care workers will be presented. 
Keywords: Health care workforce – international recruitment – recognition – integration

Fatema QURBANZADA

Rapid Urbanization: Causes and Consequences
ABSTRACT
Cities are one of humanity’s most remarkable inventions, and their significance in the global economy is 
growing. According to statistics, cities today house 56.2 percent of the world’s population, with that figure 
anticipated to climb to two-thirds by 2050. (Buchholz, 2020). While people are drawn to cities because of 
the improved living standards and social benefits they provide, the benefits of urbanization extend well be-
yond that. Cities bring large groups of people together, and this interconnectedness promotes the exchange 
of ideas and expertise. It allows people to specialize on a particular scale, allowing them to consistently 
improve their talents and capabilities. Today, productivity is mainly driven by this factor. Cities are reported 
to currently account for more than 80% of global GDP, a figure that is expected to rise as cities expand 
(The World Bank, 2020). While various indices illustrate the advantages of urbanization, particularly in the 
western setting, urbanization in the global north and the global south is vastly different. This study’s key 
objective is to look into the effects of urbanization in emerging nations. The first section provides an over-
view of migration and internal migration’s literature. The impacts of internal migration in both sending and 
receiving countries are discussed in the second section. Third part discussed the theories of urbanization 
in less developed nations. The fourth section delves into the repercussions of urbanization in the less 
developed countries. Section five examines the role of NGOs and CSOs in the process of urbanization and 
how they can be an agent of change in our cities and communities by touching upon the present and future 
policies and finding potential solutions to the issues that come with urbanization in underdeveloped nations. 
Keywords: migration, urbanization, international migration, globalization
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ABSTRACT
The Sami, also known as the Lapons, are an ethnic group that has lived in the Arctic Circle of Norway and 
Sweden since ancient times. The main livelihoods of the Sami living in Finnmark administrative region of 
Norway, Lappland regions of Sweden and Finland, and Kola peninsula in Russia are coastal fishing, animal 
hide trade and animal husbandry. The origins of the Sami, the descendants of nomadic peoples living in 
northern Scandinavia for thousands of years, are not fully known. Their homeland is the northern banks 
of the Volga river and the foothills of the Ural Mountains, which are now within the borders of Russia. The 
languages of the Sami, who are one of the Finno-Ugric tribes, are dependent on the Finno-Ugric language 
community. The Sami fought with the Vikings for centuries, and over time they were exiled by the Vikings 
to the arctic circle and the north of the arctic circle. This geography, which was seen as inefficient and 
cold until the Sami came here, did not attract anyone’s attention. The Sami today face the challenge of 
dividing their territory, Sápmi, among four nation-states: Norway, Sweden, Finland and Russia. When the 
first borders were established, these states showed respect and concern for the rights of the Sami, but in 
the following centuries more and more restrictions were placed on the cross-border movement of the Sami 
people. The Kingdoms of Norway and Sweden, which became stronger and centralized in the 18th and 

Samiler, diğer adıyla Laponlar, Norveç ve İsveç’in Kuzey Kutup Dairesi içinde kalan bölgelerinde, çok eski 
tarihlerden bu yana yaşamakta olan etnik bir gruptur.  Norveç’in Finnmark idari bölgesinde, İsveç’in ve 
Finlandiya’nın Lappland bölgelerinde, Rusya’nın da Kola yarımadasında yaşayan Samilerin genel geçim 
kaynakları kıyı balıkçılığı, hayvan postu ticareti ve hayvancılıktır. Binlerce yıldır kuzey İskandinavya’da ya-
şayan göçebe halkların torunları olan Samilerin kökenleri tam olarak bilinmemektedir. Anayurtları, şu an 
Rusya sınırları içinde olan Volga nehrinin kuzey kıyıları ve Ural dağı etekleridir. Fin-Ugor kavimlerinden 
olan Samilerin dilleri, Fin-Ugur dil topluluğuna bağlıdır. Samiler, yüzyıllarca Vikinglerle savaşmışlar, zaman 
içerisinde Vikingler tarafından kutup dairesi ve kuzey kutup dairesinin kuzeyine sürülmüşlerdir. Samiler 
buralara gelene kadar verimsiz ve soğuk olarak görülen bu coğrafya, kimsenin ilgisini çekmemiştir. Samiler, 
bugün kendi toprakları olan Sápmi’yi dört ulus devlet arasında paylaştırma zorluğuyla karşı karşıyadır: 
Norveç, İsveç, Finlandiya ve Rusya. İlk sınırlar kurulduğunda bu devletler, Samilerin haklarına saygı ve 
ilgi göstermiş ancak sonraki yüzyıllarda Sami halkının sınır ötesi hareketine giderek daha fazla kısıtlama 
getirilmiştir. 18. ve 19. yüzyılda güçlenen ve (merkezileşen Norveç ve İsveç Krallıkları kuzey bölgelerdeki 
egemenliklerini güçlendirmek için asimilasyon politikalarına başlamıştır. Samiler nüfusun geri kalanından 
ayrı bir nüfus olarak algılanmış; kuzeyde yaşayan ilkel, pagan topluluklar olarak görülmüştür. Bu “yabani” 
toplulukların “medenileştirilmesi”, “Hristiyanlaştırılması” amacıyla Sami etkinliğini ve nüfusunu kırmak için 
birçok politika uygulanmıştır. İskandinav ülkelerinin Samilere uyguladığı göç, baskı ve asimile politikaları 
şiddetini arttırarak günümüze kadar gelmiştir. Yıllar süren bu asimilasyon çalışmalarının sonucunda gü-
nümüz Sami gençleri, internet ve dış dünyanın da etkisiyle, kendi gelenek ve ananelerini beğenmeyip 
güneye göç etmektedir. Her yıl daha fazla genç, bölgesini terk edip umudunu güneydeki büyük şehirlerde 
aramaktadır. Günümüzde bir toplumun göçe zorlanması ve yok edilmeye çalışılması, bilimsel olarak araş-
tırmayı gerekli kılmaktadır. Bu bildiride, İskandinav ülkeleri tarafından Samilere uygulanan göç ve asimile 
politikaları incelenip ele alınacak ve bu politikaların Samiler üzerindeki etkisi tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Sami, Lapon, Göç, Asimilasyon
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19th centuries, started assimilation policies to strengthen their dominance in the northern regions. The 
Sami were perceived as a separate population from the rest of the population; They were seen as primitive, 
pagan communities living in the north. In order to “civilize” and “Christianize” these “wild” communities, 
many policies were implemented to break the Sami activity and population. The immigration, oppression 
and assimilation policies of the Scandinavian countries against the Sami have increased their severity and 
have survived to the present day. As a result of these years of assimilation efforts, today’s Sami youth, 
under the influence of the internet and the outside world, do not like their own traditions and customs and 
migrate to the south. Every year more and more young people are leaving their region to seek hope in the 
big cities of the south. Today, forcing a society to migrate and trying to be destroyed necessitates scientific 
research. In this paper, the immigration and assimilation policies applied by the Scandinavian countries to 
the Sami will be examined and discussed, and the effects of these policies on the Sami will be discussed.
Keywords: Sami People, Lapons, Migration, Assimilation

Sema BARLAS/ Nermin AYDEMİR

Türk Vatandaşları Arasında Suriyeli Göçmenlere 
Yönelik Tutum Çeşitliliği
Diversity in Attitudes Towards Syrian Migrants Among 
Turkish Citizens

Göç konusunda yapılan bilimsel araştırmalar kamuoyunda göçmenlere yönelik tutuma büyük ilgi göster-
miştir. Esasen bu ilginin gayet haklı sebepleri bulunmaktadır. Kamuoyundaki tutum, bir yandan insani bir 
göç rejimini güçlendirmekte diğer yandan ise entegrasyonu gerçekleştirmekte önemli bir rol oynamaktadır. 
Bununla birlikte, ilgili çalışmaların çoğu Batıdaki örnekler üzerine odaklanmaktadır. Ev sahibi ülke vatan-
daşlarının tutumlarını açıklamak için kayda değer teoriler formüle edilmiştir ancak bu bulgular Türkiye gibi 
kaynak ülkelerle komşu olan ülkelerdeki toplumların tutumlarını açıklamakta eksik kalmaktadır. Türkiye’de-
kiSuriye göçünün kendine has dinamikleri nedeniyle literatürde yerleşik teoriler tarafından belirlenen pers-
pektiflerden bağımsız olarak daha ampirik temelli analizler gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye 
toplumunda Suriyelilere yönelik farklı tutumlara sahip toplum kesimlerinin özelliklerini ampirik olarak tespit 
etmektir. Bu bağlamda, bu çalışmanın amacı, farklı kesimlerin tutumlarının yapısal temellerindeki farklılık-
ları açıklamak ve bu kesimleri farklılaştıran coğrafi, demografik, politik ve ekonomik özellikleri belirlemektir. 
Bu amaca ulaşmak için KONDA veri seti (2016) kullanılmıştır.Araştırma sonuçları, Suriyeli göçmenlere 
yönelik tutumların genel olarak olumsuz olduğunu göstermektedir. Suriyeli göçmenlere yönelik olumsuzlu-
ğun yüksek olması ve daha çok Suriyeli göçmenlerin ayrılmayacağı ve toplumun kalıcı bir parçası olacağı 
korkusundan kaynaklanmaktadır. Ayrıca, farklı derecelerde olumsuz tutumlara sahip üç kesim olduğu gö-
rülmektedir. Bu kapsamda farklı kesimler arasındaki tutum farklılıklarının daha çok Suriyelilerin mağdur, 
tehdit veya din kardeşi olarak görülmelerinden ve Suriyelilerin ne ölçüde güvenlik tehdidi olarak algılandığı 
ile ilişkili olduğu görülmüştür. Ayrıca toplumun içindeki bu kesimleri farklılaştıran temel özelliklerin siyasi 
tercihler, yaşam tarzı farklılıkları ve işsizlik oranları olduğu görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Suriyeli göçmenler, Türkiye, tutum, anket
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ABSTRACT
Scholarly research has shown significant interest on the attitude towards immigrants as public sentiments 
play significant roles in consolidating a humanitarian migration regime on the one hand and achieving integ-
ration on the other hand. A great deal of those studies focused on Western cases and formulated number 
of theories to explain attitudes of host country citizens. Yet, recent findings indicate that these theories have 
limitations in explaining attitudes of Turkish people towards Syrian migrants as well as others neighboring 
source countries of such migration. Relatively unique case of Syrian migration in Turkey requires more em-
pirically based analyses, independent of the perspectives set by the established theories in the literature. 
The purpose of the current study is thus to identify relatively homogenous segments with different attitudes 
towards Syrians in Turkish society empirically. We aim to explain the differences in structural basis of the 
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attitudes of different segments, and identify the geographic, demographic, political, as well as economic 
characteristics that differentiate these segments. KONDA data set (2016) was used to achieve this goal. 
Our results suggest that attitudes towards Syrian migrants are generally negative. The high negativity 
towards Syrian immigrants is mostly driven by the fear that they would not leave and become permanent 
part of the society. Also, there seems to be three segments with negative attitudes in different degrees. 
We find that attitude differences among segments are driven mostly by whether the Syrians are seen as 
victims, threat, or religious brothers, and the extent to which Syrians are perceived as security threat. 
In addition, the characteristics that differentiate the segments the most are political preferences, lifestyle 
differences, and the unemployment rates. 
Keywords: Syrian immigrants, Turkey, attitude, survey

20. yüzyılın başından beri özellikle Arap Baharı sonrası Orta Doğu’da yaşanan iç karışıklıklar sonucunda 
Avrupa ülkelerine yoğun bir göç hareketi başlamıştır. Bu süreçte oluşturulan göç politikaları, Avrupa dev-
letleri açısından önemli politika aracı haline gelmiştir ve aşırı sağ partilerin seçim söylemlerinde önemli 
rol oynamıştır. Bu mülteci akımının Avrupa’da ortaya çıkardığı krizin önemli bir sorun haline gelmesi ile 
göç konusunda oluşturulan politikalar, aşırı sağ partilerin göç politikalarına karşıt olan görüşleri sebebiyle 
sıkıntılarla karşılaşmıştır ve aşırı sağ görüşler daha fazla gündeme gelmeye başlamıştır. Özellikle tüm 
dünyaya etki eden göç hareketleri esnasında, Avrupa’nın göçmenleri kabul etmemesi ve göçmenlerin Av-
rupa ülkelerine kaçak yollarla girmesi aşırı sağın tepkisinin artmasına sebep olmuştur. Aşırı sağ partilerin 
diğer partiler üzerindeki etkisi, göç politikalarının büyük oranda bu partiler tarafından belirlenmesine ve 
düzenlenmesine sebep olmuştur. Bu çerçevede, çalışma kapsamında, göç, göçmen ve göçmen karşıtlığı 
gibi konularda kavramsal bir çerçeve çizilmiş ve yoğun göç alan Avrupa ülkelerindeki göçmen sayısı, ül-
kelerin göçmenlere karşı tutumu ve göç politikaları incelenmiştir. İncelemeler sonucunda çok kültürlülüğe 
karşı olması sebebiyle aşırı sağ partilerin göçmen karşıtı olduğu anlaşılmıştır. Bu karşıtlık bazı ülkelerde 
ılımlı yaklaşımlar ile gösterirken, bazı ülkelerde daha sert tutumlar ile ortaya çıkmaktadır. Aşırı sağın karşıt 
tutumu, halkın göçmenler üzerinde birtakım karşıt görüşlere sahip olmasına yol açmıştır. Tespit edilen bir 
diğer durum, göçmenlerin özellikle İslamofobi konusunda yoğun baskılara maruz kaldığıdır. Avrupa’da eko-
nomik sıkıntılara yol açmaları, toplumun sosyal, kültürel ve dini yapısını bozmaları, bu sebeple toplumda 
olumsuz durumlar ortaya çıkardıkları gibi sebeplerle aşırı sağın tepkisine maruz kalmaktadırlar. Aşırı sağın, 
göçmen karşıtlığının altında yatan düşüncelerden bir diğerinin de, güvenlik sorunu olduğu belirlenmiştir. 
Toplumda uyumsuzluk yaşayan ve aynı zamanda farklı milletlerden olan göçmenlerin Avrupa ülkelerinin 
geleceğine zarar vereceğinden ve toplumlarının parçalanmasına sebep olacağından endişe duyduklarını 
söylemlerinde belirtmektedirler. Genel olarak bakıldığında aşırı sağ partiler göç politikalarına karşı daha 
sınırlayıcı ve tedbirli yaklaşmaktadırlar. Çalışmada bu durum, Almanya ve Fransa’daki örnekler üzerinden 
gösterilmeye çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Göç, Göçmen, Avrupa, Aşırı Sağ

ÖZET Aylin KURT

Avrupa Aşırı Sağının Avrupa Göç Politikaları 
Üzerindeki Etkisi: Almanya Ve Fransa Örnekleri

Sınırları aşan göç hareketliliği beraberinde göç alıcı ve göç verici ülkelerde çok farklı boyutları ile var olan 
bir olgudur. Türkiye coğrafi konumu nedeni ile değişik göç hareketlerine maruz kalmakla birlikte son za-
manlarda mülteci krizinin yaşandığı merkez durumundadır. Bu süreçte göçün yarısından fazlasını kadınlar 
oluşturmaktadır. Nitekim bu süreçte göç olgusunun görünmeyen aktörleri de kadınlardır. Göç olgusu çerçe-
vesinde göçmen kadın aktörlerin görünmeyen konumu, göç ettikleri ülkenin iş piyasalarında var olmaları ile 

ÖZET Merve YILMAZ

Suriyeli Göçmen Kadınların İşgücü Piyasasında Var 
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İbrahim Halil YILMAZ

Sığınmacıların Türkiye’de Uyumu
Adaptatıon Of Asylum-Seekers In Turkey

Göç kadim bir geçmişe sahip olsa da savaşlar, imkanlara erişim ve teknolojik gelişmeler gibi çeşitli neden-
lerle günümüzde daha da görünür hale gelmiştir. Dünyada ve özellikle Türkiye’de son dönemde görülen 
nüfus hareketlilikleri incelendiğinde uluslararası göçün artarak devam edeceği beklenmektedir. Buna para-
lel olarak sosyal bilimle ilgili araştırmaların göçe yönelik ilgisi artmaktadır. Literatürde yer alan çalışmalar 
incelendiğinde sığınmacı ve ev sahibi topluluk arasındaki uyum sorununun ortak bir uğrak noktası haline 
geldiği görülmektedir. Uyum süreçlerinin ev sahibi topluluğun ve sığınmacı grubun etkisiyle biçimlenen bir 
olgu olduğuna dikkat çeken uluslararası sözleşmelerden hareketle uyumun iki yönlü bir özelliğe sahip ol-
duğu vurgulanmalıdır. Bir başka deyişle uyum, bir taraftan ev sahibi topluluğun sığınmacıları kabul etmeye 
yönelik hazırbulunuşluğuyla diğer taraftan sığınmacıların yeni yerde uyuma yönelik tutum ve davranışla-
rıyla şekillenmektedir. Bu çerçeveden hareketle Türkiye’deki sığınmacıların uyum süreçlerini incelemek ve 
geri dönme eğilimlerini belirlemek amacıyla yerli halkın ve sığınmacıların görüşlerini karşılaştırmalı olarak 
ele almanın hassas önemini belirtmekte fayda vardır. Bu açıdan çalışmanın Türkiye’deki yerli ve sığınmacı 
grupların uyum süreçlerine odaklanan yeni araştırmalara yol göstereceği varsayılmaktadır. Nitel araştırma 
geleneğine dayalı olarak tasarlanan bu araştırmada Ankara’da yaşayan yerli ve sığınmacı katılımcılarla 
derinlikli görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmelerde yer alan yarı yapılandırılmış sorular, Emory S. 
Bogardus tarafından geliştirilmiş olan Sosyal Mesafe Ölçeğinden ilhamla geliştirilmiştir. Katılımcılardan 
elde edilen paylaşımların analizleri neticesinde ortaya çıkan temalar komşuluk, arkadaşlık, evlilik, dışlan-
ma, kabul ve aidiyet gibi temel başlıklara odaklanmıştır. Türkiye’deki sığınmacıların uyum süreçleri ve geri 
dönme eğilimleri, analizler neticesinde elde edilen temel başlıklar ve uyumla ilgili çeşitli teorik çerçeveler 
ışığında tartışılmış ve değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Göç, Sosyal Mesafe, Uyum

ÖZET

ABSTRACT
Although migration has an ancient history, it has become more visible today for various reasons such as 
wars, access to opportunities, and technological developments. When the recent population movements in 
the world and especially in Turkey are examined, it is expected that international migration will continue to 
increase. Parallel to this, the interest in social science studies on migration is increasing. When the studies 
in the literature are examined, it is seen that the problem of adaptation between the asylum-seekers and the 
host community has become a common haunt. It should be emphasized that adaptation has a two-sided 
feature, based on international conventions that draw attention to the fact that adaptation processes are 
shaped by the influence of the host community and the asylum-seekers group. In other words, adaptation 
is shaped by the host community’s readiness to accept asylum-seekers, on the one hand, and by the 
attitudes and behaviours of the asylum-seekers towards adaptation in the new place, on the other. In this 
context, it is useful to emphasize the sensitive importance of comparatively considering the views of the 
local people and asylum-seekers to examine the adaptation processes of the asylum-seekers in Turkey and 
to determine their tendency to return. In this respect, it is assumed that the study will lead to new research 
focusing on the adaptation processes of indigenous and asylum-seekers groups in Turkey. In this research, 

yeni prekarya denilebilecek alanı ortaya koymuştur. Kapitalist sistemin bir getirisi olan yedek iş gücü ordusu 
ile kadın aktörün emeği piyasalarda var olmaya başlamıştır. Göçmen kadınlar, yaşamlarını devam ettire-
bilmek adına Türkiye işgücü istihdam yapısında farklı sektörlerde yer edinmeye başlamışlardır. Çalışma 
kapsamında Suriye’den Türkiye’ye göç kararı alan göçmen kadınların, Antalya Toptancı Hali’ndeki çalışma 
koşulları ve piyasadaki deneyimleri analiz edilmiştir. Sonuç olarak; ucuz, esnek ve güvencesiz bir yapı 
içerisinde kapitalist sistemin gölgesinde yer alan göçmen kadınlar işverenlerin emek ihtiyacını karşılan-
maktadır. Göçmen kadın emeği, kayıt dışılığın ve kapital sistemin gölgesinde iş piyasalarının vazgeçilmez 
yeni aktörleri konumundadır.
Anahtar Kelimeler: Göç, Göçmen Kadın Emeği, İşgücü, İstihdam, Prekarya
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which was designed based on the qualitative research tradition, in-depth interviews were conducted with 
local and asylum-seekers participants living in Ankara. The semi-structured questions in these interviews 
were inspired by the Social Distancing Scale developed by Emory S. Bogardus. The themes that emerged 
as a result of the analysis of the shares got from the participants focused on basic topics such as neigh-
bourliness, friendship, marriage, exclusion, acceptance, and belonging. Adaptation processes and return 
tendencies of asylum-seekers in Turkey are discussed and evaluated in the light of the major topics got as 
a result of the analyses and various theoretical frameworks related to adaptation.
Keywords: Adaptation, migration, social distance

Küreselleşmenin tarihi kökenlerini 500 yıllık bir sürece kadar götürmek mümkün olsa da 1960’lı yıllarda 
kavramın kullanımı başlamış ve 1980’li yıllardan itibaren yaygınlık kazanmıştır. İnsan, mal ve sermaye 
hareketliliğinin serbestçe dolaşımı ve sınırların saydamlaşması gibi dinamikleri ileri süren küreselleşme 
kavramı, “makbul” hareketliliklerin özgürlüğü ile kısıtlanmaktadır. Bu durumun en çarpıcı yansımasını dü-
zensiz göç çerçevesinde incelemek mümkündür. 
1970’li yıllardan itibaren emek gücü ihtiyacını büyük ölçüde tamamlayan Batı Avrupa ülkeleri göç hareket-
liliğini sınırlandırıcı politikalar izlemeye başlamıştır. Özellikle petrol krizinin yaşanması ve küresel ekonomi 
üzerinde olumsuz etki göstermesi sonucunda göç alan ülkelerin büyük bölümü göçmenlere yönelik talep-
lerini azaltma yoluna gitmiştir. Bu anlamda ekonomik, siyasi, askeri, sosyo-kültürel olarak sıkıntılı durumda 
bulunan az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin vatandaşları; yasal biçimde gelişmiş ülkelere olan hareket-
liliğini gerçekleştirmede zorlanmış, düzensiz yollarla giriş yapmaya başlamıştır. 1980’li yıllardan günümüze 
kadar tartışılan ve hala önemini koruyan bir olgu olarak varlığını gösteren düzensiz göç; sınır ötesi insan 
hareketliliğinin ülkeler tarafından kontrol altına alınamadığı ve ülkelerin bütünüyle gözetleme imkanına sa-
hip olamadığını gözler önüne sermektedir.
Ulus-devletlerin sınırlarının özellikle sermaye ve mal dolaşımının özgürlüğü çerçevesinde sembolikleşme-
sine ve silikleşmesine karşın; düzensiz göçmenler için katı bir gerçekliğe dönüşmesi paradoksal bir durum 
olarak ortaya çıkmaktadır. Göçmenin hareketini mekânsal ve zamansal anlamda çeşitli göç politikaları ve 
sınır güvenlik önlemleri ile kısıtlayan ulus-devletler, egemenlik gösterdiği alanları yasal yollarla geçmeyen 
insanları düzensiz bir statüde konumlandırmaktadır. Bu çalışmada, düzensiz göç dalgalarının tarihsel seyri 
izlenecek, göçmenlere yönelik yasadışılığın devletler tarafından nasıl tanımlandığı aktarılacak ve düzensiz 
göçe karşı ülkelerin ne yönde politikalar izlediği analiz edilecektir.
Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, İnsan Hareketliliği, Ulus-Devlet, Göç Politikaları, Sınırların Yükselişi
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Küreselleşmenin Paradoksal Yönü: Düzensiz Göç
The Paradoxical Aspect Of Globalization: Irregular 
Migration

ABSTRACT
Although it is possible to trace the historical roots of globalization to a period of 500 years, the use of the 
concept started from the 1960s and became widespread since the 1980s. The concept of globalization, 
which asserts dynamics such as the free movement of people, goods and capital mobility and the transpa-
rency of borders, is limited by the freedom of “acceptable” movements. It is possible to examine the most 
striking reflection of this situation within the framework of irregular migration. 
Since the 1970s, Western European countries, which have largely completed their labour needs, have 
started to follow policies that limit migration mobility. In particular, as a result of the oil crisis and its negative 
impact on the global economy, most of the countries receiving immigration have reduced their demands 
for immigrants. In this sense, citizens of underdeveloped and developing countries, which are economical-
ly, politically, militarily, socio-culturally troubled, have had difficulty in realizing their mobility to developed 
countries legally and have begun to enter irregularly. Irregular migration, which has been discussed since 
the 1980s and still maintains its importance; It reveals that cross-border human mobility cannot be control-
led by countries and that countries do not have the opportunity to fully monitor.
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Gülşen AYDIN

İfadeler Önemlidir: ‘Çevresel Göçmen’ mi, ‘Çevresel 
Mülteci’ mi?
“Environmental Refugee” or “Environmental Migrant”

Göç, uzun süredir çalışılan bir konudur ancak çevresel göç nispeten yeni bir araştırm alanıdır. Bu durum, 
uluslararası hukukta ve literatürde kimi boşluklara yol açmaktadır. Bu çalışma böyle bir boşluğu ele almak-
ta; “çevresel göçmen” ve “çevresel mülteci” terimlerinin kullanımı ile ilgili belirsizliğe eğilmektedir. Çalışma, 
konuyu beş aşamada incelemektedir. İlk bölüm,  uluslararası hukukun mülteciyi  ve mültecinin haklarını 
nasıl tanımladığına odaklanmaktadır. İkinci bölüm, göçmen teriminin mülteci teriminden neden farklı ol-
duğunu tartışmakta; mülteci yerine göçmen teriminin kullanılmasının insan hakları ihlallerine yol açtığını 
vurgulamaktadır. Üçüncü bölüm, en yaygın olarak kullanılan “çevresel mülteci” tanımına odaklanmakta ve 
insanları ülkelerini terk etmeye zorlayarak uluslararası hukukta tanımlanan mülteci statüsünü edinmeye 
uygun hale getiren çevresel koşulları tartışmaktadır. Dördüncü bölüm, çevresel mülteci tanımına ilişkin 
tartışmadaki minimalist ve maksimalist görüşleri incelemekte ve iki taraf arasında bir orta yol bulmanın 
mümkün olduğunun altını çizmektedir. Sonuç bölümü ise, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin zorunlu göç 
için bariz çevresel nedenler oluşturduğuna ve küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle yerinden olan-
ların mülteci statüsünden mahrum bırakılmasının ciddi bir insan hakları ihlali olduğuna dikkat çekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Çevre Mülteci, Çevre Göçmen, İnsan Hakları, Küresel Isınma ve İklim Değişikliği

ÖZET

ABSTRACT
While migration has been a widely studied area for a long time, environmental migration is a relatively 
new field of research. This leads to voids in international law and literature. This study attempts to address 
such a void: the confusion around the use of ‘environmental migrant’ and ‘environmental refugee’ terms. 
The issue is explored in five steps. First, the study focuses on how international law defines a refugee 
and the rights of a refugee. Second, it discusses the term migrant by focusing on its differences from the 
term refugee. This part also emphasises that human rights abuses result from using the term migrant 
rather than that of refugee. Third, the study focuses on the most widely quoted definition of ‘environmental 
refugee’ and discusses the environmental conditions forcing people to leave and making them eligible for 
the refugee status defined in international law. The fourth part examines the minimalist and maximalist 
camps in the debate on the definition of an environmental refugee and underlines that it is possible to find 
a middle ground. The conclusion points out that global warming and climate change constitute obvious 
environmental causes for forced migration and denying people moving due to global warming and climate 
change refugee status is a grave human rights violation.  
Keywords: Globalization, human mobility, nation-state, immigration policies, the rise of borders 

Despite the fact that the borders of nation-states have become symbolic and blurred, especially within 
the framework of the freedom of capital and the circulation of goods; It is paradoxical that it turns into a 
solid reality for irregular migrants. Nation-states, which restrict the movement of immigrants in spatial and 
temporal terms with various immigration policies and border security measures, position people who do not 
cross the areas they dominate legally in an irregular status. In this study, the historical course of irregular 
migration waves will be followed, it will be explained how states define illegality towards immigrants, and it 
will be analysed what policies countries follow against irregular migration.
Keywords: Globalization, human mobility, nation-state, immigration policies, the rise of borders
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Göç hareketlerinden etkilenen ülkemiz, direkt olarak bir çekim merkezi haline gelmiştir. Sınırlarımıza gelen 
Suriyeliler için açık kapı politikası uygulanmış, ayrıca rızası dışında kimsenin geri gönderilmemesi ilkesi 
çerçevesinde hareket edilmiştir. Başka ülkelerde yaşam mücadelesi vermeye çalışan Suriyeliler sığındık-
ları ülkelerdeki yaşamı ekonomik, sosyal, kültürel ve güvenlik olarak etkilemiş ve etkilemeye de devam 
etmektedir.
Gaziantep sınır ili olması ve Suriye’de devam eden iç savaş nedeniyle, gelen yabancıların sayılarında, 
dikkate değer bir artış yaşanmıştır. Türkiye’de kayıt altına alınmış geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı 
27 Ocak 2022 tarihi itibarıyla toplam 3 milyon 736 bin 91 kişi olmuştur. Bu kişilerin 1 milyon 767 bin 63’ünü 
(%47,3) 0-18 yaş arası çocuklar oluşturmaktadır. 
Göç İdaresi Başkanlığı’nın 27 Ocak 2022 tarihli verilerine göre Gaziantep de 460.779 kişi, Adana da ise 
255.916 kişi yaşamaktadır. İlk zamanlar kısa süreli ve geçici bir durum olarak görülen bu göç, gün geçtikçe 
kalıcı bir hal almıştır. Bugün bölgemizde sürekli büyüyen Suriyeli sığınmacı popülasyonu Türk toplumunu 
ekonomik, sosyal ve elbette siyasi bakımdan etkilemektedir. Gaziantep ve Adana illerinde Suriyeli nüfusun 
artması, bu artışın Kentlerin altyapı, eğitim, sağlık vb. gibi sos yo-ekonomik yapısına olumsuz etkileri, 
şehirlerde bazı sektörlerde enflasyon artışı olduğu gözlenmektedir. Araştırmada öncelikle literatür taraması 
yapılarak başlanmış ve bugüne kadar Suriyeli göçmenlere ilişkin hazırlanmış raporlar, makaleler, araştır-
malar incelenmiştir. Bu çalışmada Suriyeli mültecilerin Adana ve Gaziantep illerinde entegrasyon süreçleri 
ve bölge dinamiklerine etkileri ele alınarak bu etkiler sektörler üzerinden değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, İnsan Hareketliliği, Ulus-Devlet, Göç Politikaları, Sınırların Yükselişi
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Suriyeli Mültecilerin Ülke ve Bölge Dinamiklerine 
Etkileri ve Entegrasyon Süreci: Adana ve Gaziantep 
Örnekleri

Bu çalışmada, oryantalist söylemin göçler üzerindeki etkileri, Jules Verne’in Seksen Günde Devr-i Âlem adlı 
eseri örneğinde ortaya konulması amaçlanmıştır. Batıda coğrafi keşiflerle yaygınlaşan bilinmeyen yerlere 
yönelik yolculuklar; zamanla büyük göçlere dönüşmüştür. Bu yolculuklar ve göçler; edebiyat, resim, tarih ve 
coğrafya alanında birçok eser ortaya çıkarmıştır. Özellikle gezi yazıları, romanlar, hikayeler keşif yolculuğu-
nun temel kaynaklarını oluşturmuştur. Büyük çoğunluğu oryantalist bakış açısını yansıtan bu kaynakların 
sunumu ve içeriği önemli tartışmalara konu olmuştur.  Batı kültürünün kurgulamış olduğu Doğu imajını yan-
sıtan oryantalizm, sistemli ve çok katmanlı bir yapı içermektedir. Oryantalizmin etkileri edebiyattan müziğe, 
resimden heykele, tiyatrodan sinemaya kadar sanatın her alanına yansımıştır. Araştırmanın veri kaynağını 
oluşturan Seksen Günde Devr-i Âlem Oryantalist algıyı yansıtan tipik klasik eserlerden biridir.
Çalışmada nitel söylem analizi deseni kullanılmıştır. İlk kez 1872’de yayımlanan Seksen Günde Devr-i Âlem 
adlı bu eserdeki, Batı ve Doğu temsilleri içeren cümleler tespit edilmiştir. Bu cümleler, verilerin derlenmesi 
ve analizi için hazırlanan “Veri Sınıflandırma ve Kodlama Formu”nda yeniden yazıya dökülmüştür. Metin 
içerisinde seçilen Batılı ve Doğulu imajının nasıl kurgulandığı yansıtan cümleler karşılaştırılarak betimsel 
analiz çerçevesinde yorumlanmıştır.
Batı’yı diğerlerinden üstünlüğüne inandıran oryantalist söylem, toplumsal ekolojide büyük sorunlara yol 
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“Oryantalist Söylemin Göçlere Yansıması: Jules 
Verne’ın Seksen Günde Devr-İ Âlem Örneği”
Reflections of Orientalist Discourse on Migration: 
Examples from Jules Verne’s Around the World in 
Eighty Days Migration
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açan göçleri meşrulaştırmıştır. Aynı şekilde Amerikanist ve Afrikaist söylemler de bu kapsamda yer almak-
tadır.  Çünkü Oryantalist söylemde, Batı kültürü özne, eril, etkin ve kurtarıcı şeklinde sunulurken; diğer kül-
türler nesne, dişil, edilgen ve kurtarılmayı bekleyen yerler, topluluklar ve ortamlar şeklinde sunulmaktadır.  
Günümüzde Afganistan, Irak ve Suriye’de yaşanan göçlere neden olan eylemler; Avrupalıların geçmişte 
Amerika Kıtası’ndaki Kızılderililere, Avustralya’da Aborjinlere, Afrika’da yerlilere karşı uyguladığı eylemlerin 
devamı olarak yorumlanabilir.
Anahtar Kelimeler: Göç, oryantalizm, Doğu, Batı, Seksen Günde Devr-i Âlem

ABSTRACT
This study aims to reveal the effects of orientalist discourse on migration in Jules Verne’s work Around the 
World in Eighty Days. Journeys to unknown places spread by geographical discoveries in the West have 
turned into great migrations over time. These journeys and movements have paved the way for many works 
in literature, painting, history, and geography. Especially travel writings, novels, stories have formed the 
basis of the adventurous quests. The presentation and content of these resources, most of which reflect 
the orientalist perspective, have been the subject of significant discussions. Orientalism, which reflects 
the image of the East constructed by Western culture, includes a systematic and multi-layered structure. 
The effects of orientalism have been manifested in every field of art, from literature to music, from painting 
to sculpture, from theater to cinema. Around the World in Eighty Days, which constitutes the data of the 
research, is one of the typical classical works reflecting the Orientalist perception.
A qualitative discourse analysis design was used in the study, and sentences portraying Western and 
Eastern representations were elicited in the book, which was first published in 1872. These sentences were 
copied in the “Data Classification and Coding Form” prepared for the compilation and analysis of the data. 
Subsequently, they were compared and interpreted within the framework of descriptive analysis.
The orientalist discourse, enabling the West to believe in its superiority over others, legitimized migrations 
that brought about major problems in social ecology. Likewise, Americanist and Africanist discourses have 
also been included in this context. Because in the Orientalist discourse, while Western culture is presented 
as a subject, masculine, active, and savior; other cultures are presented as objects, feminine, passive, and 
salvageable places, communities, and environments. Events that triggered migration in Afghanistan, Iraq, 
and Syria today can be interpreted as the continuation of such actions embraced by the Europeans against 
the Native Americans in the Americas, the Aborigines in Australia, and the Indigenous people in Africa.
Keywords: Migration, orientalism, East, West and Around the World in 80 Days

Ankara’daki Azerbaycanlı Öğrencilerin Türkiye`ye 
Göç Süreçleri Üzerine Bir Araştırma

Melike GÜN

Küreselleşen dünyada bilgi akışının hızlanmasıyla birlikte uluslararası öğrenci hareketliliği de artmaktadır. 
Gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerden eğitim sebebiyle verilen göçler bugün sosyal hareketliliklerin 
önemli bir payını oluşturmaktadır. Son yıllarda özellikle Asya ve Afrika’dan öğrenci göçü alan Türkiye’de 
öğrenci hareketliliğinin yaşandığı ülkeler arasında bulunmaktadır. Bildiri özeti verilen bu çalışmada Türki-
ye’deki yabancı uyruklu öğrenci hareketliliği bağlamında Azerbaycanlı öğrencilerin göç ve entegrasyon sü-
reçleri incelenmiştir. Araştırmanın veri kaynağını, Ankara’nın farklı üniversite ve fakültelerinde eğitim gören 
Azerbaycanlı öğrencilere yöneltilen anket sonuçları ve mülakatlar oluşturmaktadır. Çalışmanın amacı elde 
edilecek araştırma verilerini yorumlayarak Türkiye’de bulunan Azerbaycanlı öğrencilerin Türkiye’ye entegre 
olma düzeylerini ortaya koymaktır.
Bir göç sebebi olarak eğitim; kişisel gelişim, kültürleşme, iş imkanının artması, dil gelişimi vb. katkılar sun-
masının yanında ülkeler arası ilişkileri şekillendirebilecek güce sahip olabilmektedir. İş, evlilik veya çeşitli 
sebeplerle eğitim amacıyla göçülen ülkede eğitim sonrasında da kalma olasılığı, eğitim göçüne pek çok 
anlamda küresel bir özellik kazandırmaktadır. Öğrenci göçünün önemli ve araştırılmaya değer olmasına 
binaen yapılan bu çalışmada Ankara’daki Azerbaycanlı öğrencilere Türkiye ve buraya entegrasyonları hak-
kında düşünceleri alınarak yorumlanmıştır. 
Ankara’daki Azerbaycanlı öğrenciler üzerinde yapılan araştırma sonucunda; Azerbaycanlı öğrencilerin eği-

ÖZET
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ABSTRACT
Climate change, in terms of its scope and effects, is a great threat to the earth and all living things on it. 
Events such as temperature increase, glacier meltdowns, sea level rise, drought/desertification, forest fire, 
flood, tornado and storm have become more common with climate change. From this point of view, the 
effects caused/will be caused by climate change are mostly negative and have a wide variety. Undoubtedly, 
one of the most important effects of climate change on people is the fact that it will lead to various migra-
tion movements. Today, approximately 20-25 million people each year have to relocate due to disasters 
triggered by climate change such as floods, hurricanes and droughts. According to various scenarios, it 
is estimated that between 200 million and 1 billion people will migrate around the world by 2050 because 
of the environmental change. It is thought that individual and mass migrations expected to occur due to 
climate change will intensify especially in countries located in the equatorial and mid-latitude belts of Africa, 
Asia and America. In the light of current data and publications, this study aims to reveal the reflections of 
events (drought, hurricane, flood, tornado, forest fire, sea level rise, etc.) directly or indirectly caused by 
climate change on global migration movements by putting to use a spatial perspective. However, what 
could be the effects of the expected migrations depend on climate change in the countries where are 
geographically situated near Turkey and what kind of threats come up against Turkey within this framework 
contain another aim of the study. 
Keywords: Climate change, Climate migration, Climate refugee, Spatial distribution

İklim değişikliği, kapsam ve etkileri itibariyle yerküre ve onun üzerinde yaşayan tüm canlılar için büyük 
bir tehdittir. Sıcaklık artışı, buzul erimeleri, deniz suyu seviyesinin yükselmesi, kuraklık/çölleşme, orman 
yangını, sel, hortum ve fırtına gibi olaylar iklim değişikliği ile birlikte daha çok görülmeye başlandı. Bu yö-
nüyle bakıldığında iklim değişikliğinin neden olduğu/olacağı etkiler büyük oranda olumsuz ve çok çeşitlilik 
arz etmektedir. Kuşkusuz iklim değişikliğinin insanlar üzerindeki en önemli etkilerinden biri de çeşitli göç 
hareketlerine yol açacağı gerçeğidir.  Günümüzde yaklaşık olarak her yıl 20-25 milyon arasında insan sel, 
kasırga ve kuraklık gibi iklim değişikliğin tetiklediği afetlerden dolayı yer değiştirmek zorunda kalmaktadır. 
Çeşitli senaryolara göre çevresel değişim nedeniyle 2050 yılına kadar dünya üzerinde 200 milyon ile 1 
milyar arasında insanın göç edebileceği tahmin edilmektedir. İklim değişikliğinden kaynaklı olarak meydana 
gelmesi beklenen bireysel ve kitlesel göçlerin özellikle Afrika, Asya ve Amerika kıtalarının ekvatoral ve orta 
enlem kuşağında yer alan ülkelerde yoğunlaşacağı düşünülmektedir. Bu çalışma, güncel veriler ve yayınlar 
ışığında iklim değişikliğinin doğrudan veya dolaylı olarak neden olduğu/olacağı olayların (kuraklık, kasır-
ga, sel, hortum, orman yangını, deniz suyu seviyesinin yükselmesi vb.) küresel ölçekte göç hareketlerine 
yansımalarını mekânsal bir perspektif ile ortaya koymayı hedeflemektedir. Bununla birlikte yakın coğrafya 
ülkelerinde ortaya çıkabilecek muhtemel iklim göçlerinin Türkiye’ye yansımalarının neler olabileceği ve 
Türkiye’yi bu noktada ne tür tehlikeler beklediği konusu da çalışmanın diğer bir amacını teşkil etmektedir.
Anahtar Kelimeler: İklim değişikliği, İklim göçleri, İklim mültecisi, Mekânsal dağılış

ÖZET Mehmet Kadri TEKİN

İklim Değişikliğine Bağlı Olarak Yaşanan Ve 
Yaşanabilecek Göçlerin Mekânsal Perspektiften 
İncelenmesi
Examination of Experienced and Possible Migration Due 
to Climate Change via a Spatial Perspective

tim sürecinde Türkiye’ye entegre olma konusunda güçlük çekmediklerini görmekteyiz. Bunun sebepleri 
arasında Türk kültürüne duyulan ilgi ve yakınlık ile Türkiye’nin yabancı öğrencilere yönelik eğitim politikaları 
önemli birer paya sahiptir. Bu anlamda Azerbaycanlı öğrencilerin göç ve entegrasyon süreçlerinin sağlıklı 
ilerlediğini söyleyebiliriz ki Türkiye’de yaşamaya devam etmek ve vatandaşlık almak istemeleri gibi sonuçlar 
buna işaret etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Göç, Öğrenci Göçü, Azerbaycan, Entegrasyon
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Vedia Derda TAŞAR

Mekansız Hareket: Teknoloji Devriminde Göçün 
Dönüşümü
Movement without Space: Transforming Migration in the 
Technological Revolution

21 yy. da teknoloji devrimi kentsel mekanı ve toplumu algıma şeklimizi hız ve hareket bağlamını farklılaş-
tırarak etkiler. Mekân, hareketin artan sınırsızlığı ile genişler, daha önce bağlı olduğu coğrafi ve tarihsel 
verilerden soyutlanır ve bireyler çeşitli şekillerde bir araya gelip bağlantılar kurabilir. Dolayısıyla hareket 
ilişkilerimizi mekanın geleneksel sınırlarının ötesinde olduğumuz açığa çıkar. Virilio’un teknolojik bağlan-
tılılıkla birlikte “coğrafyanın sonu” olarak ifade ettiği yeni mekânsal düzlemden söz etmek durumundayız 
(Virilio, 2003, 14). Bu bağlam içerisinde yer ile doğrudan bağlantısı olan göç metaforu da dönüşmekte ve 
enformasyonel mekan içerisinde kendi yer, tarihi kültür ve uzam bağlantılarını kurmaktadır. Göçün hareket 
düzlemi mekan üstü bir zeminde sanal bir yakınlık içerisinde kurulmakta ve zaman bağlamından da arınmış 
şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Daha önce daha iyi bir iş ve çalışma koşulları için fiziksel güç gerektirerek 
yapılan göç hareketleri bugün birer “işlem olarak” “uzaktan çalışma” ile gerçekleştirilebilir haldedir. Diğer 
taraftan göç sürekli hareket etmenin ve bağlantıda kalmanın da aracı olarak düşünülebilir. Urry’nin “dijital 
göçebe” durumu olarak açıkladığı bir hareket durumu sanal bağlantılılığın sürdürülmesiyle ilişkilidir.  (Urry, 
2001, 74 – 75). Enformasyonel düzlemde göçebelik sanal toplumlar ve ortamlar arasında hareketin sürek-
liliğini mümkün kılar. 
Bu çalışma göçün ontolojisinde yer alan hareket ilişkilerinin teknoloji devrimiyle birlikte dönüşümünü ele al-
maktadır. Bu çerçevede sosyal ilişkiler kurma gibi basit gündelik hayat pratiklerindeki değişim bu bağlamda 
sanal göç kavramsallaştırmasıyla açıklanmaktadır. Sonuç olarak çalışma göçün teknoloji eksenli yeni bir 
uzam ilişkisinde gerçekleştiğini ortaya koyar.
Anahtar Kelimeler: Sanal Göç, Teknolojik Devrim, Hareket

ÖZET

ABSTRACT
21st century Technology to influence the way we perceive development process mechanics and configu-
ration by differentiating speed and motion coupling. Space expands with the increasing limitlessness of 
movement, is abstracted from the geographical and historical data to which it was previously connected, 
and individuals can come together and establish connections in various ways.. Therefore, we establish our 
movement relations beyond the traditional boundaries of space. We have to talk about the new spatial pla-
ne, which Virilio refers to as the “end of geography” together with technological connectivity (Virilio, 2003, 
14). In this context, the metaphor of migration, which has a direct connection with the place, also transforms 
and establishes its own place, historical culture and space connections within the informational space. The 
movement plane of migration is established in a virtual proximity on a superspace ground and can be car-
ried out in a way that is free from the context of time. Migration movements, which used to require physical 
strength for better work and working conditions, can now be carried out with “remote work” as a “process”. 
On the other hand, migration can be considered as a means of constantly moving and staying connected. 
A state of movement, which Urry describes as the “digital nomad” state, is associated with maintaining 
virtual connectedness. (Urry, 2001, 74 – 75). At the information level, nomadism enables the continuity of 
movement between virtual societies and environments.
This study deals with the transformation of movement relations in the ontology of migration with the techno-
logy revolution. In this context, the change in simple daily life practices such as establishing social relations 
is explained in this context. As a result, the study reveals that migration takes place in a new space relation 
based on technology.
Keywords: Virtual Migration, Technological Revolution, Movement
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ABSTRACT
One of the important novels of Ezize Ceferzade, the historical novel and story writer of 20th century Azer-
baijani literature, is “Xezer’s Tears”. In this novel, many historical and tragic events that are not mentioned 
in written sources are mentioned. These stories are actually the tragedies that the author’s relatives, acqu-
aintances and neighbors were exposed to during her childhood. Ezize Ceferzade has made an important 
service to Azerbaijani literature and history by writing the information about this forced migration, which will 
result in the tragedy of hundreds of thousands of people, which does not exist in any written history, in the 
last years of her life.
In 1938, learning that the Second World War would begin, the Soviet Union expelled all South Azerbaijani 
workers in Azerbaijan without a Soviet passport in 3 days to infiltrate Iran. Taking advantage of this turmoil, 
Soviet Union brought hundreds of Soviet agents to Iran, and the results of this showed themselves in the 
following years. The independence struggle of Southern Azerbaijan, which took place in 1945-1946, was 
also bloodstained as a result of this policy. 
In the first part of the novel, titled “Ohucum”, the author made a brief introduction to the sudden and forced 
migration in 1938 and talked about the deportation of the Azerbaijani people in the historical process and 
the bitter fate of the people.  She talks about the fate of the Azerbaijani Turks, who were expelled from 
Karabakh to Baku in Azerbaijan, during the Armenian massacres in 1918 -also known as the March Trial- 
to Ashkabad, Merv, Mashad; to Siberia in 1937, to Iran in 1938, from Iran to the Soviet Union (from this 
country to that country) in 1946, from Armenia to Azerbaijan in 1948, from Armenia again in the last ten 
years (1988-1998), and their torn aparted homeland. She bears witness to history by commemorating the 
alphabet that was changed many times in a century, the names of places and homes that were changed, 
and the massacred intellectuals.
Keywords: Forced migration, Soviet Union, resettlement policy, fragmented Azerbaijan

20. yüzyıl Azerbaycan edebiyatının tarihi roman ve hikâye yazarı Ezize Ceferzade’nin önemli romanların-
dan biri de “Xezerin Göz Yaşları”dır. Bu romanda yazılı kaynaklara geçmeyen birçok tarihi ve trajik olay-
lardan bahsedilmiştir. Bu anlatılanlar aslında yazarın çocukluk yıllarında, etrafındaki akraba, tanıdık ve 
komşularının maruz kaldığı trajedilerdir. Ezize Ceferzade, yüzbinlerce insanın trajedisiyle sonuçlanacak 
bu zorunlu göçle ilgili hiçbir yazılı tarihte yer almayan bilgileri hayatının gurup çağında yazıya geçirerek 
Azerbaycan edebiyatına ve tarihine önemli bir hizmette bulunmuştur. 
1938 yılında, II. Dünya Savaşı’nın başlayacağını öğrenen Sovyetler Birliği, İran’a sızmak için Azerbay-
can’daki Sovyet pasaportu olmayan bütün Güney Azerbaycanlı işçileri 3 gün içinde ülkeden çıkarır. Bu kar-
gaşadan faydalanarak yüzlerce Sovyet ajanını da İran’a sokar ve bunun sonuçları sonraki yıllarda kendisini 
gösterir. 1945-1946 yıllarında gerçekleşen Güney Azerbaycan’ın bağımsızlık mücadelesi de bu siyaset 
sonucunda kanla engellenir.  
Yazar, romanın “Ohucum” başlıklı ilk bölümünde, 1938 yılında yaşanan ani ve zorunlu göçle ilgili kısa bir gi-
riş yaparak tarihi süreçte Azerbaycan halkının yurdundan edilmesinden, halkın acı kaderinden bahsetmiştir.  
Mart Davası adıyla da anılan 1918 yılındaki Ermeni katliamları sırasında Aşkabad’a, Merv’e, Meşhed’e; 
1937’de Sibirya’ya, 1938’de İran’a, 1946’da İran’dan Sovyetlere (bu yurttan o yurda), 1948 yılında Ermenis-
tan’dan Azerbaycan’a, son on yılda (1988-1998) yine Ermenistan’dan, Karabağ’dan Azerbaycan’a, Bakü’ye 
kovulan, derbeder olan Azerbaycan Türklerinin kaderinden, parçalanmış vatandan bahseder. Bir asırda 
defalarca değiştirilen alfabeyi, değiştirilen yer-yurt isimlerini, katledilen aydınları anarak tarihe tanıklık eder.
Anahtar Kelimeler: Zorunlu göç, Sovyetler birliği, iskan politikası, parçalanmış Azerbaycan.
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İki Dünya Savaşı Arasındaki Bir Göçten “Xezer’in 
Göz Yaşları”Na Yansıyanlar
From a Migration Between Two World War Reflects In 
“Xezer’s Tears”
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Meltem Yıldırım BAŞOĞLU

“Biz” ve “Öteki” Ayrımında Kültürlerarası
Toplumsal Sınırlar
Cross-Cultural Social Boundaries In The Separation
of “Us” And “The Other”
Tarih boyunca devam eden göç olgusu, gelişen ve değişen günümüz küresel dünyasında hız kazanmıştır 
ve bu olgunun gelecek yıllarda da devam etmesi kaçınılmaz bir gerçekliktir. Ekonomik ve politik etkilerinin 
yanı sıra toplumsal boyutuyla da ele alınması gereken göç, insanlık tarihi boyunca sosyal ilişkilerin şekillen-
mesinde etkili ve ortaya çıktığı dönemin toplumsal koşullarıyla doğrudan ilişkili bir alandır. Türkiye’nin göç 
tarihi üzerinden ele aldığımızda Türkiye’nin göç politikaları, 1923-1950 yılları arasında ulus-devletleşme 
süreci, 1950-1980 yılları arasında ulus-devletin benimsendiği dönem ve 1980’den günümüze yani küre-
selleşme dönemi olarak üç ayrı döneme ayrılmıştır. Bu dönemler arasında göçün toplumsal ilişkilere etkisi 
de dönemin politik ve ekonomik koşulları ekseninde farklılık göstermiştir. Türkiye’ye yönelik göçlerin son 
dönemini kapsayan Suriyeli göçü, toplumsal ilişkilerin yeniden belirlenmesi ve sosyal uyumun inşası konu-
sunda oldukça etkili olmuştur. Sayıları 3 milyonu aşan Suriyeli mülteciler, göç süreçlerinde çeşitli zorluklarla 
karşılaşmış, bu süreçte “öteki” olmayı deneyimlemiş ve yeniden sosyalleşme süreçleri çoğu zaman çeşitli 
faktörlerle engellenmiştir. Eşit haklarla bir arada yaşamanın hem mülteci hem de yerleşikler için önemli bir 
faktör olduğunu ileri süren bu çalışma, “biz” ve “öteki” ayrımı üzerinden şekillenen günümüz toplumsal iliş-
kilerini temel alarak, sosyal uyumun mümkün olup olmadığı, ayrımcılığın gelecek yıllardaki olası etkilerinin 
ve sosyal uyumdaki engellerin neler olduğu sorularına cevap aramayı amaçlamıştır.
Anahtar Kelimeler: Göç, Uyum, Öteki, Ayrım, Sosyalleşme

ÖZET

ABSTRACT
The phenomenon of migration, which has continued throughout history, has accelerated in today’s deve-
loping and changing global world, and it is an inevitable reality that this phenomenon will continue in the 
coming years. Migration, which should be considered with its social dimension as well as its economic and 
political effects, is an area that has been influential in the shaping of social relations throughout human 
history and is directly related to the social conditions of the period in which it emerged. When we consider 
Turkey’s migration history, Turkey’s migration policies are divided into three different periods as the nati-
on-stateization process between 1923-1950, the period when the nation-state was adopted between 1950-
1980 and the period of globalization from 1980 to the present. The effect of migration on social relations 
between these periods also differed on the axis of the political and economic conditions of the period. The 
Syrian migration, which covers the last period of migration to Turkey, has been very effective in redefining 
social relations and building social cohesion. Syrian refugees, whose number exceeds 3 million, faced 
various difficulties during their migration process, experienced being the “other” in this process, and their 
re-socialization processes were often hindered by various factors. This study argues that coexistence with 
equal rights is an important factor for both refugees and residents. It is based on today’s social relations 
shaped by the distinction between “us” and “the other” and aimed to find answers to the questions of 
whether social cohesion is possible, what are the possible future effects of discrimination and what are the 
obstacles to social cohesion.
Keywords: Migration, Harmony, Other, Segregation, Socialization
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ABSTRACT
People have migrated for various reasons and they do. Regardless of the way and for whatever reason, 
migrations always point to some situations such as opportunity, resistance and invitation, and they embody 
these situations. It brings with it various problems when it occurs at unexpected times and at massive levels 
and it also has an aspect that can unite people. The result of these unifications can be positive or negative, 
as well as cause risks and opportunities. Migration is generally defined as the geographical mobility of 
individuals from one place to another. However, it is known that this geographical mobility causes diverse 
and important consequences for both the immigrants and the hosts.
There are many different types of migrations and, as stated, they can be taken place for a wide variety of 
reasons. As people can migrate voluntarily, they can also migrate with the force of an external factor, and 
forced migration is very common in the globalizing world. These mostly take place in the form of internati-
onal migrations. In addition to having an unprecedented volume and character, contemporary international 
migrations result in the exposure of immigrants to a new and different socio-cultural environment.
Today, forced and international migration is beyond a single country’s ability to cope. For this reason, there 
are collaboration activities regarding the migrations. One of these activities is the Regional Refugee and 

İnsanlar çeşitli nedenlerle göç etmişlerdir ve etmektedirler. Göçler hangi şekilde ve hangi nedenle olursa 
olsun sürekli şekilde bir fırsata, dirence, davete vb. işaret etmektedirler ve bu durumları somutlaştırmakta-
dırlar. Beklenmedik zamanlarda ve kitlesel düzeylerde ortaya çıktıklarında beraberlerinde çeşitli problemler 
getiren göçlerin insanları birleştirebilen bir yönü de bulunmaktadır. Bu birleşmelerin sonucu olumlu ya da 
olumsuz olabileceği gibi risklere ve fırsatlara da neden olabilmektedir. Göç en genel ifadeyle bireylerin 
bir yerden başka bir yere coğrafi hareketliliği olarak ifade edilmektedir. Ancak bilinmektedir ki bu coğrafi 
hareketlilik hem göç edenler hem de bu kişilere ev sahipliği yapanlar için çok çeşitli ve önemli sonuçlara 
neden olmaktadır. 
Göçlerin çok çeşitli türleri vardır ve ifade edildiği üzere çok çeşitli nedenlerle gerçekleştirilebilmektedir. 
İnsanlar kendi istekleri ile göç edebildikleri gibi dışarıdan bir etkenin zorlamasıyla da göç edebilmektedir-
ler. Küreselleşen dünyada zorunlu göçler çok fazla yaşanmaktadır. Bunlar çoğunlukla uluslararası göçler 
şeklinde gerçekleşmektedir. Çağdaş uluslararası göçler, benzeri görülmemiş bir hacme ve karaktere sahip 
hale gelmenin yanında göç edenlerin yeni ve farklı bir sosyokültürel çevreye maruz kalmalarını sonuç 
vermektedirler. 
Günümüzde yaşanan zorunlu ve uluslararası göçler tek bir ülkenin baş edebileceği bir boyutu aşmak-
tadır. Bundan dolayı gerçekleşen göçlere ilişkin iş birliğine yönelik faaliyetler söz konusu olmaktadır. Bu 
faaliyetlerden biri de Arap Baharı sonrasında Suriye’de yaşanan iç savaş nedeniyle ülkelerini terk etmek 
durumunda kalan Suriyeli kişilere yönelik hazırlanan Bölgesel Mülteci ve Dayanıklılık Planı (3RP)’dır. 3RP 
Suriye krizine yanıt veren insani yardım ve kalkınma ortakları için stratejik düzenleme ve planlamaların 
yapıldığı, bağışların toplandığı ve koordinasyonun sağlandığı bir platformdur. Bu planın iki önemli bileşeni 
vardır. Mülteci bileşeni mültecilerin insani yardım ve korunma ihtiyaçlarına odaklanmaktadır. Dayanıklılık 
bileşeni ise göçten etkilenen kurum, topluluk ve bireylerin dayanıklılık, istikrar ve kalkınma ihtiyaçlarını 
vurgulamaktadır. 3RP; Türkiye, Lübnan, Ürdün, Irak ve Mısır’ı kapsayan beş bağımsız ülke bölümünden 
oluşan bir bölgesel plandan oluşmaktadır.
Bu çalışmanın amacı göç konusunda iş birliğine yönelik bir faaliyet olan 3RP hakkında ayrıntılı bilgiler 
sunarak göç konusunda iş birliğinin önemine vurgu yapmaktır.
Anahtar Kelimeler: Göç, iş birliği, bölgesel mülteci, dayanıklılık planı
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Resilience Plan (3RP), which was prepared for Syrian people who had to leave their country due to the 
civil war in Syria after the Arab Spring. 3RP is a platform where strategic arrangements and planning are 
made, donations are collected and coordination is provided for humanitarian assistance and development 
partners responding to the Syrian crisis. This plan has two important components. The refugee component 
focuses on the humanitarian assistance and protection needs of refugees. The resilience component em-
phasizes the resilience, stabilization and development needs of individuals, communities and institutions 
impacted by migration. 3RP consists of a regional plan consisting of five independent country divisions 
covering Turkey, Lebanon, Jordan, Iraq and Egypt.
The aim of this study is to emphasize the importance of collaboration in migration by providing detailed 
information about 3RP which is a collaboration activity on migration.
Keywords: Migration, collaboration, regional refugee and resilience plan

Funda KOCABAŞ

Çok kültürlülük Bağlamında Türkiye’deki Suriyeli 
Mültecilere Yönelik Sunulan Sağlık Hizmetleri

Kültürün temel unsurları olan aile yapısı, eğitim, roller, iletişim türü, sosyo-ekonomik düzey, cinsiyet, dil, 
din gibi faktörler toplumdan topluma farklılık göstermektedir. Göç eden kişilerin geldikleri ülkelerde sağlık 
sistemiyle olan etkileşimi yaşam kaliteleri bakımından oldukça önemli bir yere sahiptir. Kültürel çeşitliliklerin 
uyum içerisinde bir arada yaşaması için önerilen ‘’çokkültürlülük’’ söylemlerinin temel amacı, kurgulanması 
istenen uyum sürecinin politika haline dönüşmesini hedeflemektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarının çeşitle-
nen toplum ve artan gereksinimler karşısında kamu hizmeti sunma anlayışına yönelik değişikliklere ihtiyacı 
vardır. Göçmenlerin kamu hizmetlerine erişimi konusunda ‘’kültürlerarası’’ açılım yollarını geliştirmek, kamu 
hizmeti sunum anlayışına toplumsal uyum ve bütünleşme bakımından önemli bir ivme kazandıracaktır. 
Özellikle göçmenlerin sağlık hizmetlerine erişimi hususunda karşılaştıkları sorunlar arasında bilgi edinebil-
mek, iletişim kurabilmek, sağlık çalışanlarının farklılıklara ilişkin tutum ve tavrı, doğru teşhis ve tedavi için 
önemli ön koşullardır. 
   Bu doğrultuda 2011 sonrası Suriye’den Türkiye’ye göç eden Suriyeli mültecilerin sağlık hizmetlerine 
erişimi, mevcut sorunlar, bu hususta geliştirilen yasal çerçeve, ulusal, uluslararası kurumlar ve STK’ların yü-
rütmüş olduğu çalışmalar değerlendirilecektir. Suriyeli mültecilere yönelik sağlık hizmetlerinin sunum şekli, 
kültürlerarası açılım söyleminin gereklilikleri bakımından sağlık çalışanlarının tavır ve tutumları, Suriyeli 
mültecilerin kültürlerine özgü ihtiyaçlar ve sağlık hizmetlerine ilişkin bilgilendirme faaliyetleri analiz edilecek-
tir. Dönemsel olarak ele alındığında 2016 öncesi ve sonrası Suriyeli mültecilere yönelik sağlık hizmeti ala-
nında sunulan hizmet anlayışı farklılık göstermektedir. 2016 öncesi süreçte kriz yönetimi bağlamında, ya-
şam odaklı, insani yardım ve temel gereksinimlere dayalı bir yaklaşım sergilenmiştir. 2016 sonra ise Suriyeli 
mültecilere yönelik sağlık hizmetleri alanında ulusal, uluslararası örgütler ve STK’larla iş birlikleri içerisinde 
bu alandaki gereksinimlerin sağlanması için bir destek yapı oluşturulmuştur. Özellikle ‘’SIHHAT’’ projesi 
kapsamında GSM’lerin kurulması, Suriyeli sağlık çalışanlarının istihdam edilmesi, zorunlu göçün yarattığı 
travmatik deneyimler ve kültürel farklılıkların gereksinimi açısından ruh sağlığı merkezleri kurulması ve sağ-
lık kurumlarında Arapça bilen rehberlerin görevlendirilmesi oldukça dikkat çekici adımlardır. Yönlendirici ve 
belirleyici kamu aktörler olarak T.C. Sağlık Bakanlığı ve GİGM, uluslararası aktörler olarak AB ve WHO’nun 
teknik ve mali yardımları, ulusal STK’lar içerisinde ise SGDD’nin çalışmaları sağlık alanındaki hizmetlerin 
ilerlemesini sağlayan temel kurumlardır. Bu kurumlar Suriyeli mültecilerin çeşitli gereksinimlerini, hizmetlere 
ulaşımını, yaşadıkları sorunların tespiti ve hususlara ilişkin çalışmaların geliştirilmesi adına karşımıza çıkan 
aktörlerdir. Ayrıca pandemi süreciyle birlikte Suriyeli mültecilerin değişen durumlarına yanıt verebilen bir 
kamu politikası tasarısı kurgulamak sağlık hizmetlerinin gereksinimleri içerisinde büyük bir paya sahiptir.

ÖZET
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İkram ALPSOY

Göç Olgusunda Yeni Bir Paradigma: Sanal Göç 
(Metaverse Türkiye Örneği)
A New Paradigm In Migration: Virtual Migration 
(Metaverse Turkey Case)

Toplumsal değişimin en önemli nedenleri arasında yer alan göçe dair kavramlar, teknolojinin hızla geliş-
mesiyle birlikte mekân anlayışının tüm yönüyle değiştiği dijital bir çağda yeniden tanımlanması gereken 
bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde göç hareketliliği geçmişte olduğu gibi fiziksel mekânla 
sınırlı olmamakta, sanal dünya ile nesnel dünya arasındaki sınırların iç içeliğini kapsayan bir olgu olarak tar-
tışılmaktadır. Geçmişte devletler aracılığıyla çizilen fiziki sınırlar, internetin sınırları ortadan kaldırdığı sanal 
mekânlara bırakmıştır. Bu mekânlardan biri de Metaverse olarak adlandırılan ‘artırılmış sanal’ gerçekliktir. 
Metaverse’ün karşılıklı etkileşimin kolay bir şekilde gerçekleşebildiği sanal bir alem olarak değerlendiril-
diği görülmektedir. Metaverse’ün kullanımı için sanal bir evren ile sanal gerçeklik gözlüğünün olmasının 
yeterli olacağı aktarılmaktadır. Bu teknoloji sayesinde sanal gözlük, sanal arttırılmış gerçeklik, hologram 
ve BlockChain Kripto para ile oluşturulan dijital kimliğin (Avatar) beyinle iletişime geçebilmesi mümkün 
olmaktadır. Bu sayede istenilen işin veya alışverişin kolaylıkla yapılarak haz alınmasının mümkün olacağı 
öngörülmektedir. İnsanların bu sanal âlemde kalarak gerçek dünyaya dönmeyi istemeyecekleri tahmin edil-
mektedir. Görsel, yazılı ve işitsel basında sıkça yer alan Metaverse’e, Türkiye’de ilk çıktığı günden beri ciddi 
bir ilginin olduğu görülmektedir. Topluma yön veren siyasi figürler, kanaat önderleri ve sanatçıların sanal 
evrene girmesiyle beraber akıllara sanal bir göç mü? gerçekleşiyor sorusunu getirmektedir. İnsanoğlunun 
yaşamında binlerce yıldır var olan göç olgusuna yönelik bu farklı yaklaşımın literatürde yoğun ilgi göreceği 
tahmin edilmektedir. Bu çerçevede çalışmanın temel amacı; göç olgusunda yeni bir yaklaşım olarak ortaya 
çıkan sanal göç yaklaşımına, artırılmış sanal gerçeklik olan Metaverse sanal aleminin bir örnek teşkil edip 
etmediğini tartışmaya açmaktır. Bu bağlamda, ilk olarak göç kavramının tanımı, tarihçesi ve türleri üzerinde 
durulacak, daha sonra sanal âlem olarak belirtilen yapay zeka, web (1.0, 2.0, 3.0) ve yeni medya konuları 
irdelenecek, son bölümde ise Metaverse dair açıklamalara yer verilerek Türkiye’de sanal göç olgusuna 
örnek teşkil eden Metaverse örnekleri incelenerek tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Göç, Sanal Göç, Metaverse

ÖZET

ABSTRACT
The concepts of migration, which are among the most important causes of social change, appear as a 
phenomenon that needs to be redefined in a digital age where the understanding of space has changed 
in all aspects with the rapid development of technology. Today, migration mobility is not limited to physical 
space as it was in the past, but is discussed as a phenomenon that covers the intertwining of the borders 
between the virtual world and the objective world. The physical borders determined by states in the past 
have given their places to virtual spaces where the internet has removed borders. One of these spaces is 
the ‘augmented virtual’ reality called Metaverse. It is seen that the Metaverse is considered as a virtual re-
alm where mutual interaction can take place easily. It is stated that it is going to be sufficient to have a virtual 
universe and virtual reality glasses to use the Metaverse. Thanks to this technology, it is possible for the 
digital identity (Avatar) created with virtual glasses, virtual augmented reality, hologram and BlockChain Cr-
ypto money to communicate with the brain. In this way, it is foreseen that it will be possible to enjoy by doing 
desired job or shopping easily. It is estimated that people will not want to return to the real world from this 
virtual world. It is observed that there has been a serious interest in Metaverse, which is frequently featured 
in the visual, written and audio media, since the day it was first appeared in Turkey. With the virtual universe 
entrance of political figures, opinion leaders and artists who shape the society, it raises the question minds: 
“Is it a virtual migration”? It is estimated that this different approach to the phenomenon of migration, which 
has existed for thousands of years in human life, will attract great attention in literature. In this context, the 
main purpose of the study is to discuss whether Metaverse virtual world, which is augmented virtual reality, 
is an example for the virtual migration approach that has emerged as a new approach in the phenomenon 
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of migration. In this context, firstly, the definition, history and types of the concept of migration are going to 
be emphasized, then artificial intelligence, web (1.0, 2.0, 3.0) and new media, which are defined as virtual 
world, will be examined. Finally, Metaverse is going to be explained and Metaverse examples, which are 
samples of virtual migration in Turkey, are going to be examined and discussed.
Keywords: Migration, Virtual Migration, Metaverse.

Kent mekânı, bireylerden bağımsız şekillenmeyen ve fiziksel gerçeklikten öte sosyokültürel bir olgudur. 
Mekân ve insan ilişkisi hem mekânı şekillendirmekte hem de toplumu değiştirip dönüştürmektedir. Toplum-
sal değişimin en önemli nedenlerinden biri olan göç olgusu, farklı dini, kültürel ve sosyal özelliklere sahip 
bireylerin bir araya gelmesine imkân tanır ve kent mekânı da farklı özellikteki toplulukların yansıması olarak 
oluşur ve üretilir. Kitlesel ya da bireysel olarak göç edenler, yerleşmek için farklı nitelikteki kent mekân-
ları arasından toplumsal, kültürel, ekonomik nedenlere bağlı olarak bir tercihte bulunurlar. Bu mekânsal 
tercihler sonucunda ise kentsel mekânlar köklü bir şekilde değişime uğrar. Diğer bir ifadeyle kent dina-
mik bir yapıya sahiptir. Aynı zamanda, kent mekânının unsurları göçmenlerin hayatlarının da vazgeçilmez 
bir parçası haline gelerek onlara aidiyet bağlamında yeni bir yorumlama çerçevesi sunar. Bu bağlamda, 
çalışmada karşılıklı etkileşim içinde olan kent mekânı ve göçmenler arasındaki dönüştürücü ilişkinin ele 
alınması amaçlanmıştır. Mekân ile kimlik arasındaki ilişkisel bağlılıkta göçmenler kimlik tanımlamalarında 
sıkça mekâna yer vermektedirler. Bu nedenle kültürel imgeleriyle mekân, göçmenlerin kimlik oluşumuna 
büyük ölçüde katkı sağlarken yaşadıkları kişisel deneyimleriyle yeni bir aidiyet yeri haline gelir. Böylece 
mekânsal değişimin öncüsü olan göçmenler sahip oldukları gelenekler ve kültürel ögelerle sosyal, kültürel, 
siyasi, politik ve toplumsal alanlarda kendilerine yer edinirlerken aynı zamanda gündelik hayatlarını da bu 
mekânlarda deneyimlerler. Kent mekânı aynı zamanda göçmenler için topluluk ilişkilerini ve ev sahibi ülke 
ile olan etkileşimlerini sürdürdükleri yerler olarak işlev görür. Bu bağlamda kent mekânında bir yandan 
topluluk ilişkileri aracılığıyla kültürlerini koruyarak öte yandan ev sahibi toplumla etkileşim sağlayarak sos-
yalleşme alanlarını oluştururlar. Kent mekânı, değişim unsurlarını içinde barındıran bir şekilde göçmenin 
aidiyetini yeniden yorumladığı ve aynı zamanda kendisini de yeniden üreten toplumsal bir olgu özelliğini 
taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler: Göçmen, Kent mekânı, Etkileşim, Mekânın üretimi.

ÖZET

Kent Mekânı Bağlamında Göçmenlik
Migration In The Context Of The Urban Space

İrem PINARBAŞI, Zeynep HİÇDURMAZ

ABSTRACT
Urban space, beyond physical reality, is a sociocultural phenomenon that is not shaped independently of 
individuals. The relationship between space and human both shapes the space and changes and transfor-
ms the society. The phenomenon of migration, which is one of the most important causes of social change, 
allows individuals with different religious, cultural and social characteristics to come together, and urban 
space is formed and produced as a reflection of communities with different characteristics. People who 
migrate collectively or individually make a choice among different urban spaces to settle, depending on so-
cial, cultural and economic reasons. As a result of these spatial preferences, urban spaces undergo radical 
changes. In other words, the city has a dynamic structure. At the same time, the elements of urban space 
become an indispensable part of the lives of immigrants and offer them a new interpretation framework 
in the context of belongings. In this context, this study aims to address the transformative relationship 
between urban space and immigrants, which are in mutual interaction. In the relationship between space 
and identity, immigrants frequently include space in their identity definitions. For this reason, the space 
with its cultural images contributes to the identity formation of the immigrants and becomes a new place of 
belonging with their personal experiences. Thus, immigrants, who are the pioneers of spatial change, gain 
a place for themselves in social, cultural, political, political and social areas with their traditions and cultural 
elements, while at the same time they experience their daily lives in these spaces. Urban space also func-
tions as places for migrants to maintain community relations and interactions with the host country. In this 
context, they create socialization areas by preserving their culture through community relations on the one 
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hand and interacting with the host society, on the other hand, in the urban space. Urban space is a social 
phenomenon in which the immigrant reinterprets her/his identity belongings incorporating the elements of 
change and at the same time reproduces itself.
Keywords: Migrant, Urban space, Interaction, Production of space.

Rabia Sultan ERCAN

Mülteci ve Suç İlişkisi Üzerine: Medya Algısı

Mültecilik olgusu, hızla artan ve küresel ölçekte bir “sorun” olarak ele alındığı kaçınılmaz sosyal bir ger-
çekliktir. Çoğunlukla Güney’den Kuzey yönüne gerçekleşen bir mülteci hareketliliği yaşandığından coğrafi 
konumu nedeniyle Türkiye göç sürecinde transit ülke olarak dikkat çekmekte ve önem arz etmektedir. 
Türkiye’deki göç hareketliliği deniz kıyıları ve doğu/güney kara sınırları üzerinde yoğun bir şekilde gerçek-
leşmektedir. Nitekim yaşanan göç hareketliliklerinin Türk medyasında önemli bir haber alanını oluşturdu-
ğu açıktır. Bu makalede, mülteci ve suç olgusuna ilişkin medya algısının analizi; yerleşiklik ve göçmenlik 
ilişkisi, damgalayıcı ve ayrıştırıcı söylem, insan hakları, yabancılaşma ve anomi bağlamında incelenerek 
değerlendirilmektedir. Türk medyasında yer alan mülteciler ile suç kavramının bağdaştırılması üzerine yapı-
lan haberlerin; ötekileştirici söylem kalıpları, taşıdıkları mesajlar ve kamuoyu oluşturmadaki rolü çalışmanın 
odak sorgu alanlarıdır. 
Anahtar Kelimeler: Mülteci, Medya Algısı, Suç, Damga, Anomi 

ÖZET

ABSTRACT
The phenomenon of refugees is an inevitable social reality, which is rapidly increasing and is being treated 
as a “problem” on a global scale. Since there is mostly a refugee movement from the South to the North, 
due to its geographical location, Türkiye draws attention as a transit country in the migration process and 
has importance. Migration mobility in Türkiye takes place intensively on sea coasts and eastern/southern 
land borders. As a matter of fact, it is clear that the migration mobility experienced constitute an important 
news area in the Türk media. In this article, the analysis of the media perception of the phenomenon of 
refugees and crime are examined and evaluated in the context of sedentariness and immigration relati-
onship, stigmatizing and discriminatory discourse, human rights, alienation and anomie. The news on the 
reconciliation of the concept of crime with refugees in the Türk media; othering discourse patterns, their 
messages and their role in forming public opinion are the focus areas of the study. 
Keywords: Refugee, Media Perception, Crime, Stigma, Anomie 

Göç olgusu son dönemlerde gündemi en çok işgal eden konuların başında gelmektedir. Küreselleşme 
süreçleri göç edilen hedef ülkeler bakımından enformasyon ve bilgilenme sürecini kolaylaştırırken bu böl-
gelere erişimi de geçmiş dönemlere nazaran çok daha mümkün kılmaktadır. Zorunlu ya da gönüllü, yasal 
ya da yasa dışı, düzenli ya da düzensiz göçmenlerin hedef ülkelerde hayata tutunmaları ve varlıklarını 
sürdürmelerinin en temel koşullarından birisi bir işe sahip olmak ya da işgücü piyasasında yer almaktır. 
Geleneksel göç kuramlarında “İkiye Bölünmüş Emek Piyasası” kavramı ile ortaya konulan ve göçmen işçi-
lerin daha ziyade ev sahibi ülke vatandaşlarının tercih etmediği işlerde istihdam edildiği durumu ifade eden 
koşullar kısmen geçerliliğini korusa da küreselleşmenin otaya çıkardığı olanaklar göçmenler açısından çok 
daha farklı istihdam fırsatları da oluşturmaktadır. Hatta bu süreçte hedef ülkeler kendi emek piyasalarını 
göçmen işçilerin niteliklerini dikkate alarak yeniden dizayn etmektedirler. Bu konuda bir yandan uluslararası 
kuruluşların işgücü piyasalarına ilişkin hukuki düzenlemeleri dikkate alınırken ulusal düzeyde de yeni ara-
yışlara gidildiği gözlenmektedir. Bu çalışmada Küreselleşmenin özellikle işgücü göçü üzerindeki etkileri ile 
göç edilen hedef ülkelerdeki emek piyasalarındaki değişim ve dönüşüm tartışılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Göç, İstihdam
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Kadın göçmenler uluslararası göçmen sayısının yaklaşık yarısını oluşturmaktadır. Cinsiyet eşitsizliğinin 
bir biçimi olarak genellikle ev işlerinde çalışmaktadırlar. Bu araştırma, Uzak Doğu ülkelerinden Singapur’a 
yönelen kadın göçünü ve bu göçün düzenlenmesine ilişkin politikayı Singapur İnsangücü Bakanlığı istatis-
tikleri, düzenlemeler ve literatür üzerinden dokuman analizi yoluyla incelemektedir. Singapur 2017 yılında 
başlattığı Ev Hizmetleri Programı ile ev işlerinde çalışacak göçmenleri sistemli bir biçimde istihdam etmeye 
başlamıştır. Singapur’da toplam yabancı işçi sayısı Haziran 2021 itibariyle 1,197,100 kişidir. Başta Filipinler 
ve Endonezya olmak üzere Myanmar, Hindistan, Tayland ve Bangladeş’ten ev işlerinde çalışmak üzere 
kadınlar Singapur’a göç etmektedir. 2017 yılında başlatılan programa başlangıçta 15 şirket katılmış olup, 
Ağustos 2021 itibariyle 76 şirket 10 bin haneye temizlik hizmeti sunmaktadır. Ev işlerinde çalışan göçmen 
işçi sayısı Haziran 2021 itibariyle 245,600’dır. Temizlik işleri, alışveriş ve araba yıkma gibi bazı hizmetler 
şirketlerin sunabileceği hizmetler olarak belirlenmiştir. Ancak henüz çocuk ve yaşlı bakımı hizmetleri şirket-
ler aracılığıyla sunulmamaktadır. Ev hizmetlerinde çalışmak üzere Singapur’a gelen göçmen kadınlar çalış-
mak üzere geldikleri evde yaşamak zorundadır. Bu durum uzun çalışma saatleri, hafta sonları izin alamama 
ve suiistimale uğrama gibi sorunlara yol açabilmektedir. Ev Hizmetleri Programı kapsamında çalışmak 
üzere gelenler ise şirketler aracılığıyla gelmekte olup, yarı zamanlı çalışmaktadır. Sistem kişilere daha 
düzenli çalışma saatleri ve koruma sağmaktadır. Sistemin dezavantajları ise ajanslara ücret ödeme zorun-
luluğu olması ve kişilerin kendi istekleriyle iş değiştirmesinin mümkün olmamasıdır. Ev işlerinde çalışmak 
üzere hangi ülkelerden göçmen kabul edileceği, göçmen kotası, yaş, kademeli vergi oranları gibi hususlar 
İnsangücü Bakanlığı tarafından belirlenmekte ve göç yönetilmektedir. Hizmet sektöründe çalışacak temel 
nitelikliler en fazla 14 yıl ve yüksek nitelikliler en fazla 22 yıl Singapur’da çalışma izni ile kalabilmektedir. 
Singapur modeli şu an deneme aşamasındadır. Model işçi göçünün yönetimi ve özellikle ev işlerinde çalı-
şan göçmen kadınların sorunlarının çözümü açısından önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Uzak Doğu Göç, Singapur, Kadın göçmenler, Göç Yönetimi

ÖZET Zahide ERDOĞAN

Ev İşlerinde Çalışan Göçmen Kadınlar: Singapur 
Modeli Çerçevesinde Göç Yönetimi

Serpil SAMUR

Uluslararası Dijital Kültür Göçü ve Kültürel 
Melezleşme

Kültür, en temel ifadeyle toplumun ontolojik belleğidir. Kültürlerin birbirlerinden etkilenmesi, tarihin tüm dö-
nemlerinde yaşanmış doğal süreçlerdir. İletişim ve taşıma teknolojilerinin sahip olduğu imkanlar paralelinde 
bu etkileşim süreci yüzyıllar içerisinde yoğunlaşmıştır. Geleneksel dönemde göç, fetihler veya rastlantısal 
olarak gerçekleşen geleneksel kültürel alışveriş süreci, modern dönemde geçerliğini neredeyse kaybetmiş-
tir. Teknolojideki gelişmelerin etkisiyle sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçen insanlık, dünya çapındaki 
etkileşimle birlikte küreselleşme olgusuyla tanışmıştır. Tarih boyu üretilen bilgi birikimini defalarca katlayan 
günümüz bilgi teknolojileri, post-endüstriyel dönüşüm ve dijitalleşmenin paralelinde hiç olmadığı kadar ge-
lişmiştir. Dijital iletişim teknolojilerinin yaygın kullanımı sonucunda uluslararası kültürel göç, mekandan ve 
zamandan bağımsız bir forma dönüşmüştür. Dijital yaşamın ayrılmaz parçaları bilgisayar, akıllı telefon ve 
tablet gibi ileri teknolojiye sahip cihazlar, internet alt yapısıyla birleşerek kültürler arasında geçişkenliği sağ-
layan kültürel ağ toplumunu inşa etmiştir. Ağ toplumu ise elektronik iletişim hatlarıyla taşınır hale getirdiği 
kültürü, tarihten ve coğrafyadan soyutlayarak yakından etkilemeye başlamıştır. Twitter, Facebook, Youtube 
gibi sosyal medya uygulamaları, medyanın küresel ağına eklenerek bu dinamiği geliştirmeye devam etmek-
tedir. Yaygınlaşan kitle iletişim araçları ve sosyal medya uygulamaları, küresel kültürel akışın ve Batı tipi 
kültürel değişimin taşıyıcıları haline gelmiştir. Dünyanın farklı bölgelerinde özgün formlar geliştiren kültürleri 
etkileşime açık hale getiren kültürel küreselleşmenin, dijital medyanın da güçlenmesiyle her geçen gün 
kültürel tahribatı artmaktadır. Dijital medya teknolojilerinin gelişimiyle hız alan küresel kültürel göç, diğer 
kültürlerin yaşam tarzlarını ve toplumsal pratiklerini iç içe geçiren bir benzeşmeye ve melezleşmeye neden 
olmaktadır.  Küresel kültür ürünlerinin, ulus ötesi medya kuruluşları ve dijitalleşen iletişimin, ulusal-yerel 
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kültürlere büyük hasar verdiği bir gerçektir. Toplum bilimlerinin üzerinde durması gereken nokta, ekonomik 
ve teknolojik gelişmelerin farklı ve özgün kültürlerin gelişimini zorlaştırırken bir merkezden yönlendirilen kül-
türün yayılmasını kolaylaştırmakta olduğudur. Bu çalışmanın amacı, dijital iletişimin küreselleşmesi sonrası 
ortaya çıkan kültürel melezleşme olgusunu, dijital medya ve dijital kültür göçü çerçevesinde ele almaktır.
Anahtar Kelimeler: Göç, Sanal Göç, Metaverse

ABSTRACT
Culture is essentially the ontological memory of society. The influence of cultures on each other is a natural 
process experienced in all periods of history. Parallel to the possibilities of communication and transpor-
tation technologies, this interaction process has intensified over the centuries. Migration, conquests, or 
the traditional cultural exchange process that took place randomly in the traditional period has almost lost 
its validity in the modern period. Humanity, which has passed from an industrial society to an information 
society with the effect of developments in technology, has met the phenomenon of globalization with wor-
ldwide interaction. Today’s information technologies, which multiply the knowledge produced throughout 
history many times, have developed more than ever in parallel with post-industrial transformation and 
digitalization. As a result of the widespread use of digital communication technologies, international cultural 
migration has turned into a form independent of space and time. High-tech devices such as computers, 
smartphones, and tablets, which are integral parts of digital life, combined with the internet infrastructure 
and built the cultural network society that allows the transition between cultures. The network society, on 
the other hand, has begun to closely affect the culture, which it has made movable through electronic 
communication lines, by abstracting it from history and geography. Social media applications such as 
Twitter, Facebook, and Youtube continue to develop this dynamic by being added to the global network of 
media. Widespread mass media and social media applications have become carriers of global cultural flow 
and Western-type cultural change. Cultural globalization, which makes cultures that develop original forms 
in different parts of the world open to interaction, is increasing its cultural destruction day by day with the 
strengthening of digital media. Global cultural migration, accelerated by the development of digital media 
technologies, causes a similarity and hybridization that intertwines the lifestyles and social practices of 
other cultures. It is a fact that global cultural products, transnational media organizations, and digitalized 
communication have greatly damaged national-local cultures. The point that social sciences should focus 
on is that while economic and technological developments make it difficult to develop different and unique 
cultures, they facilitate the spread of culture directed from a center. The aim of this study is to deal with 
the phenomenon of cultural hybridization, which emerged after the globalization of digital communication, 
within the framework of digital media and digital culture migration.
Keywords: Digital Media, Culture Migration, Hybridization, Cultural Globalization 

Göç, insanlık tarihi kadar eski bir olgudur. Göç, en sade ifadesiyle bireyin ya da toplulukların farklı neden-
lerden dolayı mekân ve zamanda yapmış oldukları yer değiştirme hareketidir. Bu yer değiştirme hareketi 
sadece sosyal değişimleri meydana getirmez. Göç hareketleri, sonuçları ve etkileri bakımından ekonomik 
ve siyasi gelişmeleri de doğuran bir gerçektir. Uluslararası ilişkilerde ve iç politikaların belirlenmesinde gö-
çün önemi her geçen gün artmaktadır.  Türkiye’de de özellikle Suriye’de yaşanan olaylar sonrasında göçe 
dair bürokratik ve siyasi yaklaşımlar ön plana çıkmıştır. Türkiye Cumhuriyeti devletinin dış göçler karşısında 
uygulamış olduğu politikalar iç siyasette eleştiri konusu olmuştur. 
Türkiye’de 2011 sonrası yaşanan göçlere karşı sergilenen bürokratik ve siyasi yaklaşımların Türkiye va-
tandaşlarının politik tercihleri üzerinde de belirleyici olduğu öngörülmektedir. Politik tutum ve davranışlarda 
meydana gelen değişimler siyaset bilimi çalışmalarında politik-psikoloji disiplin içerisinde incelenmektedir. 
Politik psikoloji disiplini, toplumların ve bireylerin psikolojileri ile siyasal süreçler arasındaki bağlantıya odak-

ÖZET
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Bildiri Başlığı: Göçün Türkiye’de İç Politikaya 
Yansımalarının Psiko-Politik Bir Yaklaşımla 
İncelenmesi
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ABSTRACT
Migration is a phenomenon as old as human history. Migration, its simplest terms, is the movement of 
individuals or communities from different reasons in space and time. This displacement movement does 
not only bring about social changes. Migration movements are a reality that also leads to economic and 
political developments due to their consequences and effects. Today, there is no piece of land in the world 
that is not affected by migration. The importance of migration in international relations and determination of 
domestic policies is increasing day by day. In Turkey, especially after the events in Syria, bureaucratic and 
political approaches to migration have come to the forward. The policies of the Republic of Turkey against 
external migration have been the subject of criticism in domestic politics.
It is foresighted that the bureaucratic and political approaches exhibited against the migrations in Turkey 
since 2011 are also determinative on the political preferences of Turkish citizens. Changes in political atti-
tudes and behaviors are examined within the psycho-political discipline in political science studies. Political 
psychology is a discipline that focuses on the connection between the psychology of societies and individu-
als and political processes. It is foreseen as a necessity to analyze the effects of migration on people living 
in Turkey with such a discipline. 
It is seen that there are two different attitudes in the developments in Turkey’s domestic politics regarding 
migration. On the one hand, there is the positive approach to the residence of those who are exposed to im-
migration in Turkey, and on the other hand, those who argue that deportation of those who come to Turkey 
through immigration is a necessity. On the one hand, the positive approach to the residence of immigrants 
in Turkey, on the other hand, those who argue that it is necessary to deport those who come to Turkey 
with immigration. In this study, which will be discussed with the method of discourse analysis, it will be 
analyzed how these approaches to migration are evaluated in the alliances of the Republic and the Nation 
in domestic politics. The data to be evaluated in discourse analysis will be discourses that have come to the 
fore since 2018. It is aimed to develop an interpretation of what kind of changes the approaches put forward 
in the context of the Republic’s and Nation alliance can lead to in the psycho-political attitudes of citizens.
Keywords: Migration, Domestic Politics, Psycho-Politics, Discourse Analysis

Yavuz Selim ALKAN

Bir Göç İkilemi: Liberal Değerleri Realist Araçlarla 
Korumak

Liberal ulus devletler ve ulusüstü/uluslararası yapılar belirli liberal politik etik değerler üzerine kuruludur. 
Demokrasi, insan hakları, özgürlük ve eşitlik gibi bu değerler, liberal toplumlarda bireyler tarafından benim-
senir ve içselleştirilir. Bunun gerçekleşmesi için de liberal devlet, başta eğitim olmak üzere çeşitli araçlarla 
bu amacın gerçekleşmesi için roller üstlenir. Liberal teori içerisindeki farklı yaklaşımların devlet tarafsızlığı 
üzerine teorik, normatif ve pratik boyutta çok derin ayrılıklara düştüğü dikkate alınırsa, bu değerlerin neler 
olduğu veya hangi değerlerin devlet tarafından hangi araçlar kullanılarak hangi çerçevede bireye sunula-
cağı tartışmalıdır. Bu tartışma özellikle farklılıklara saygı, çeşitlilik, çokkültürlülük ile bireysel farklılıkları 
gerçekleştirme ve geliştirme adına devletin bazı toplumsal koşulları yaratacak roller üstlenmesi söz konusu 
olduğunda daha da belirginleşir. Bir toplumdaki her türden farklılığın artmasının bu tartışmaya belirgin bir 

ÖZET

lanan bir disiplindir. Göç olgusunun da Türkiye’de yaşayan insanlar üzerinde bıraktığı etkilerinin böyle bir 
disiplin ile analiz edilebileceği öngörülmektedir.
Türkiye’nin iç politikasında göçe dair öne çıkan gelişmelerde iki farklı tutumun olduğu görülmektedir. Bir 
tarafta göçmenlerin Türkiye’de ikamet etmesine pozitif bakan yaklaşım diğer tarafta ise göç ile Türkiye’ye 
gelenlerin sınır dışı edilmelerinin gerekli olduğunu öne sürenler. Söylem analizi yöntemiyle ele alınacak bu 
çalışmada göçe dair var olan bu yaklaşımların iç siyasette Cumhur ve Millet ittifaklarında nasıl değerlendi-
rildiği analiz edilecektir. Söylem analizinde değerlendirilecek veriler 2018 yılından bu yana öne çıkmış söy-
lemler olacaktır. Cumhur ve Millet ittifakı bağlamında öne sürülen yaklaşımların vatandaşların psiko-politik 
tutumlarında ne tür değişikliklere yol açabileceğine dair bir yorum geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Göç, İç Siyaset, Psiko-Politika, Söylem Analizi
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Kültür; toplumun kendine has olan maddi ve manevi değerleri bütünüdür. Tarihi süreçte toplumların kültürel 
değerleri kuşaklar vasıtasıyla bir sonraki nesle yolculuğunu sürdürür. Kuşaklar arasında kopma meydana 
gelirse kültür halkaları da kırılarak kültürel kopmalar gerçekleşir. Toplumsal değerler bazen coğrafi veya 
kültürel sınırların dışına taşarak farklı toplum ve kültürlerin içerisine sokulur. Kültürün taşınması da genel-
likle göçler yoluyla gerçekleşir. Yerel kültürü koruyan ve gelecek kuşaklara aktaran olgu coğrafi sınırlarının 
ve toplumun devamlılığıdır. Coğrafyada veya toplumun genel yapısında meydana gelen değişimler yerel 
kültüre genel anlamda olumsuz etki yapar.
Göç; çeşitli nedenlere bağlı olarak topluluğun bir bölümü veya tamamının yaşadıkları yerden ayrılarak 
başka bir sahaya gitme eylemidir. Bu hareketlilik, sadece insanlar için değil, hayvanlar ve bitkileri de kap-
sayacak şekilde tüm canlılar için geçerlidir. İnsanlar daha çok ekonomik, güvenlik, dini, sağlık, eğitim, iç 
karışıklıklar, işgaller vs. gibi çeşitli nedenlere bağlı olarak göçe dâhil olurlar. Göçün mesafesiyle beraber 
sadece mekân ve coğrafya değil, iklim, nüfus, kültürel coğrafi ortam da değişmekte, mesafe arttıkça de-
ğişim daha da belirgin olmaktadır. Bu değişim sırasında toplumda bir önceki kuşaktan aktarılan kültürel 
kodlar başka yerlere ve mekânlara taşınırken değişime uğramakta ve zamanla da kaybolmaktadır. Göç 
veren yerde ise geçmişten gelen kültürel değerleri yeni nesle aktaracak bilgi birikimi ve toplumsal hafıza 
kaybı yaşandığından kültürel hafıza büyük darbe almakta, özellikle somut ve somut olmayan kültürel miras 
bu durumdan olumsuz etkilenmektedir. 
Kırsal bölgeler; göçle beraber sadece nüfus kaybetmekle kalmayıp, kültürel değerlerini ve zenginliklerini 
de yitirmekte, zaman içerisinde topluluk ve mekân kendine yabancılaşmaya başlamaktadır. Özellikle az 
nüfuslu ve yüzyıllardır dar alanda varlığını sürdüren kırsal yerleşmelerdeki toplulukların hızlı ve sürekli göç 
vermesi kültür coğrafyamıza büyük zarar vermektedir.
Bu çalışmada göç ile kültürel coğrafya ilişkisi özellikle ülke içerisinde kırsal kesimden kentlere olan göçler 
açısından ele alınacak ve kültür coğrafyamıza olan etkileri değerlendirilmeye ve çözüm önerileri oluşturul-
maya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Göç, Kültür, Coğrafya, Kültürel Miras, Kırsal Yerleşmeler

ÖZET
Hasan KARA

Kırsaldan Kentlere Göçün Kültür Coğrafyasına 
Etkileri

katkısı olacağı düşünüldüğünde, toplumdaki farklılıkların artmasına neden olan en önemli kaynaklardan 
birisi olarak göç ön plana çıkmaktadır. Göç, aksinin mümkün olabileceği gibi, bahsedilen liberal değerleri 
benimsememiş illiberal birey ve grupların da toplumda yer almaya başlaması riskini artırabilir. Bu nedenle, 
realist temelli ekonomik, politik ve sosyal pek çok nedenin dışında liberal bir devleti realist güç politikası 
eksenli, güvenlik odaklı, dışsallayıcı, reaktif ve kısa vadeli bir göç politikası izlemeye iten bir neden de, 
ironik bir şekilde, liberal değerleri korumak olabilir. Esasında farklılıklara saygı üzerine inşa edilen liberal bir 
devletten beklenen liberal değerler odaklı, kapsayıcı, proaktif ve uzun vadeli bir göç politikası benimsemek-
tir. Bu bildiride, liberal teori içerisindeki farklı yaklaşımlara ve reel politikteki bazı örnek olaylara referansla, 
göçün yarattığı liberal değerlerin realist araçlarla korunması ikilemi tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Göç, realizm, liberal değerler

ABSTRACT
According to the World Health Organization (WHO), approximately 5% of adults worldwide are carriers for 
a haemoglobin disorder, 2.9% for thalassaemia and 2.1% for sickle cell disease (SCD). Moreover, over 
300,000 children are born each year with a major hemoglobinopathy, 30% are born with thalassemia, while 
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Cavıd QASIMOV

II. Dünya Savaşı Sırasında Sovyetler
Birliği’nin Göç Politikası

II. Dünya Savaşı sırasında Sovyetler Birliği tarafından ülke sınırları içinde çok sıkı bir göç politikası ya-
pılmıştır. Özellikle de bu göç siyaseti Kafkasya bölgesinde yaşayan Ahıska Türkleri, Çeçenler, İnguşlar, 
Balkarlar, Karaçaylar ve Kalmuklar’a karşı çok sert şekilde uygulanmıştır. 4 Kasım 1944 tarihinde ger-
çekleşen tehcirde 212 köyde yaşayan 92.307 ila 94.955 Ahıska Türkü zorla Gürcistan Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyeti’ne (günümüzde Gürcistan) bağlı Mesheti bölgesinden Orta Asya’ya sürgün edilmiştir. Sığır 
vagonlarına doldurulan Ahıska Türklerinin çoğu Özbekistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’ne gönderilmiş-
tir. Ahıska Türklerinin sınır dışı edilmesi, Sovyet Başbakan Josef Stalin’in emriyle, NKVD şefi Lavrenti 
Beriya tarafından 4,000 NKVD personeli ile gerçekleştirildi. Operasyonun yürütülmesi için 34 milyon ruble 
tahsis edildi. Sürgün, 1930 ve 1950’ler arasında birkaç milyon Sovyet etnik azınlığı etkileyen Sovyet zorun-
lu yerleşim programının ve nüfus göçünün parçasıydı. Başta Ermeniler olmak üzere 32.000’e yakın kişi, 
Sovyet hükûmeti tarafından Mesheti’deki boşaltılmış köylere yerleştirildi. İkinci Dünya Savaşı’nın ilk ayla-
rında Sovyetler Birliği’ne karşı saldırıya geçen Almanlar, düşmanının gıda ve enerji ikmalini engelleyerek 
savaşı kendileri için kolaylaştırmayı planlıyordu. Bunun için Almanların ilk hedeflerinden biri Kafkaslardaki 
enerji yatakları oldu. Kafkasya’daki petrol üretim bölgelerine sahip olmayı amaçlayan Almanlar, Sovyetler 
Birliği’nin Azerbaycan’dan sonraki en zengin petrol rezervlerine sahip Çeçenistan’ın Grozni petrol bölgesini 
ele geçirmek için harekete geçti. Çeçen-İnguş Cumhuriyeti’nin bazı bölgelerini işgal etmelerine rağmen 
başkent Grozni’ye girmeyen Nazi birlikleri, Stalingrad yenilgisinden sonra Kuzey Kafkasya’dan güçlerini 
çekmeye başladı. Bu süreçten sonra SSCB’nin yerel halka tutumu değişti. Sovyet lider Stalin, Almanların 
Sovyet topraklarındaki ilerleyişinden başta Çeçen ve İnguşlar olmak üzere bölgedeki Kalmıklar, Balkarlar, 
Karaçaylar, Mesket Türkleri, Kırım Tatarları ve Volga Almanlarını sorumlu tuttu. Stalin yönetimi tüm Çeçen 
ve İnguşların sürgün edilmesi kararı aldı ve Çeçen-İnguş Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nin (ÖSSC) 
feshedilerek yerine Grozni Oblastı’nın kurulduğunu açıkladı. “Çeçen ve İnguşların, Almanların talimatı üze-
rine Sovyet yönetimine ve güçlerine karşı savaştığını, komşu bölgelerdeki kolektif çiftliklere karşı haydutça 
saldırılar düzenlediğini” ileri süren Stalin yönetimi, 23 Şubat 1944’te sürgün kararını uygulamaya başladı. 
06-08 Mart 2022 tarihinde yapılacak olan Antalya Bilim Üniversitesi Akdeniz ve Güneydoğu Avrupa Çalış-
maları Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKVAÇAM) Uluslararası Dünya Göç Hareketleri Sempozyumu 
sunmak istediğim bildiride Sovyetler Birliği’nin kendi vatandaşlarına karşı uygulamış olduğu göç politikası-
nın siyasi nedenleri ile ilgili bilgi vermeyi düşünüyoruz.
Anahtar Kelimeler: Dünya Savaşları, Göç Hareketleri, Sovyetler Birliği

ÖZET

70% have SCD.  Through mobility and migration flows, haemoglobinopathies have spread from the Medi-
terranean, Africa and Asia to the whole Europe, the Americas and Australia, and there is scientific evidence 
that they have become a global public health problem. However, there are still poor data on the precise 
prevalence, overall burden, and trends of the diseases, due to a lack of comprehensive data collection and 
analysis systems in the different European countries. Health education, public awareness and sensitizati-
on, and prevention of affected births constitute the mainstay of the armamentarium against hemoglobino-
pathies, taking into consideration that no radical cure is currently available for the vast majority of patients. 
The present study  after a brief update on migration and hemoglobinopathies in Turkey, Spain and Italy, 
describes the key aspects of “Equality Plus Project”, a 3 years project (from September 1st, 2019 to August 
31st, 2022) supported by European Union (EU), to promote the sensitivity of their respective populations 
towards hemoglobinopathies  in migrants, asylum seekers, and refugees.
Key words: Hemoglobinopathies, migrants, refugees, Turkey, Spain, Italy, Equality Plus Project
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Coşkun KUMRU

Nazi Almanyası’ndan Cumhuriyet Türkiyesi’ne: 
Sığınmacı Bilim İnsanlarının Entegrasyon Süreci

Nasyonal Sosyalizm döneminde Nazi rejiminin artan baskı ve şiddeti sonucu çok sayıda bilim insanı Türki-
ye Cumhuriyeti’ne sığınmacı olarak gelmişti. Ülkelerini terk etmekle ölüm arasına sıkışıp kalan bu insanlar, 
kendi alanlarında tanınmış, çoğunlukla Yahudi ve Nazi yönetimine karşı olan kimselerdi. Bu kimseler ara-
sında bilim adamı, sanatçı ve politikacı gibi çok farklı mesleklere mensup önemli isimler bulunmaktaydı. 
O dönemde Avrupa’nın cehenneminden kaçan insanlara pek çok ülke kapılarını kapatırken, Türkiye Cum-
huriyeti eşine az rastlanır bir konuk severlikle bu insanlara kucak açmıştı. Türkiye’ye sığınan sürgün bilim 
insanları, Atatürk’ün hedeflediği modernleşme çizgisinin gerçekleşmesi noktasında önemli bir fırsat olarak 
görüldü. Sığınmacıların faaliyetleri daha ziyade İstanbul ve yeni başkent Ankara’da yoğunlaştı. Alman bilim 
adamları ve sanatkarları, genç Türkiye’nin avukat, doktor, öğretmen, kimyager, fizikçi ve memur gruplarına 
derin ve olağanüstü bir etkide bulundu. Diğer taraftan Türkiye, ülkelerinden sürgün edilen bu akademis-
yenlerin katkılarıyla Batı standartlarında yüksek öğrenim kurumlarına kavuştu. Ünlü Alman bilim adamları 
Türkiye’deki faaliyetleri süresince Türk yöneticilerle ve meslektaşlarıyla sıkı temas içerisinde faaliyetlerini 
sürdürmüşlerdi. Bu süre zarfında Nazi Almanyası tarafından da sıkı bir takibata alınan sığınmacı bilim in-
sanları, yabancı oldukları yeni ülkelerinde pek çok sorunla da karşı karşıya gelmişlerdi. Çalışmamızda Hit-
ler Almanyası’ndan kaçarak Türkiye Cumhuriyeti’ne sığınan Alman bilim insanlarının yeni koşullara uyum 
sağlama çabaları ve entegrasyon sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Nazi Almanyası, Türkiye Cumhuriyeti, Sığınmacı, Bilim İnsanı.

ÖZET

Bilindiği üzere günümüzde göç için kullanılan birçok kavramın kökeni 19. Yüzyıla dayanmaktadır. Ama yine 
de göçler, insan var olduğundan bu yana sürmektedir. İnsanlar tarih boyunca güvenlikleri, sosyal yaşan-
tıları, daha iyi ekonomik koşullar için göç etmişlerdir. Bu nedenler arasına çevre sorunları da eklenebilir. 
Ancak çevre sorunları ilk başlarda daha çok insanların doğal çevrelerinde meydana gelen değişimler ve 
bozulmalar olarak ortaya çıkmaktaydı ve bununla birlikte doğal çevreleri bozulan insanlar da yer değiştirme-
ye mecbur kalmaktaydı. Günümüzde ise bu durum artan bir şekilde insanları göç etmeye itmektedir. Doğal 
kaynakların tükenmesi, tarım alanlarının yok olması, suların kirlenmesi ve hatta iklim değişikliği insanları 
yerinden etmektedir. İklim değişikliği de doğal kaynakların tükenmesinden tarım alanlarının yok olmasına, 
kirlilikten daha birçok çevre sorununa neden olmaktadır. Bir anlamda her çevre sorunu birbiri ile bağlan-
tılıdır. Çevre sorunlarından iklim değişikliği oluşmakta, iklim değişikliği çevre sorunlarını tetiklemektedir. 
Bu bağlamda çevre politikaları ve çevre konuları ile ilgili düzenlemeler yapılmaktadır. İklim değişikliği de 
uluslararası gündemi oldukça sık meşgul eden ve üzerine çokça çalışmalar yapılan bir konudur. Aynı şekil-
de iklim değişikliği ve göç konusu da gündemden düşmemektedir. İklim değişikliği, çevre sorunları ve göç 
üçlü kavramını esas alan bu çalışma buradan yola çıkacaktır. İklim değişikliği özelinde çevre sorunlarının 
yerelden küresele insanların hayatlarını etkilediği ve bu bağlamda göç hareketlerine neden olduğu savın-
dan çalışmaya devam edilecektir. Özellikle iklim değişikliğinin meydana getirdiği göç hareketleri geçmişten 
günümüze değerlendirilmeye çalışılacaktır. Bu değerlendirme yapılırken var olan uluslararası çevre ve iklim 
ile ilgili politikalar ele alınacaktır. Bu politikaların günümüzü ve geleceği nasıl şekillendireceği irdelenip 
değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: İklim Değişikliği, Göç, Çevre
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İklim mi Değişiyor Yoksa İnsanlar mı? İklim 
Değişikliği ve Göç Üzerine Düşünceler
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ABSTRACT
The possibilities for reflecting on migration scientifically are as diverse and divergent as the phenomenon 
of migration itself.
A crucial element of migration is movement, which causes change. In terms of the individuals involved, the 
roots can be traced deeper. Every movement has “motivations.” And every motivation has motives. Motive 
research focuses on these interrelationships. My contribution goes one step deeper: every motive has its 
own, subjective roots that “feed the motivation”.
Metaphorically expressed, the channels for mental nourishment are the senses of the human being in the 
framework of his entire perceptive capacity, his [aisthetic] sensibility. From the sensory experiences the 
individual generates sense for his “Dasein” [existence]. According to the current state of science, it is about 
the dialogical processes of active searching for meaning and understanding of meaning. 
Perception - sensory experience - understanding of meaning are of importance for the arts in general, for 
artists existentially and for recipients in principle. As core concepts of aesthetics, they are also guiding 
aspects of the “mission statement” of the theory-based model “polyaisthesis” as well as of the concept of 
aesthetic education “polyaesthetics” according to Wolfgang Roscher (1927-2002). From its multiple pers-
pectives I start my aesthetic reflection on the roots and concomitants of migration.
Roscher himself was a migrant. How related the motivations for artistic action and migration are, is evi-
denced by his personal question: “Is the pressure of suffering strong enough to be willing to overcome the 
bridgelessness of self-understanding and world-understanding, to overcome the growing gap between our-
selves and others in a whole that seems ever more un-glimpsable, impossible to hear trough, impalpable, 
impossible to be thought through?”
Still the expectant motto on the congress page is followed by [...] three points. What will we answer, given 
the current situation, in our searching for meaningfulness regarding “Humanization of Migration”?

Gerhard HOFBAUER

The Diverse Phenomena of today’s Migration, 
Mirrored by the Education-Minded Concept of 
Polyaesthetics

Merve GÖLCÜK, Sezin ANDİÇ

Sanat, Sanatçı ve Psikoloji Üçgeninde Göç Olgusu: 
Fenomenolojik Bakış Açısıyla Psikolojik Dayanıklılık

Göç olgusu, farklı açılardan tanımlanabilmesine karşın bu çalışmada yer değiştirme olarak kavramsallaştı-
rılmıştır. Göçün, birey ve toplum üzerinde olumlu ya da olumsuz psikolojik etkilerinin olduğu bilinmektedir. 
Ancak, göç olgusu birey ya da toplumlar için potansiyellerini ortaya çıkarabilecekleri fırsat ortamları da 
yaratabilir. Göçün olumsuz psikolojik etkileri ile başa çıkmada ve psikolojik dayanıklılığın arttırılmasında 
sanatın ve sanat eğitiminin önemli etkileri olabileceği düşünülmektedir. Bu bağlamda, Mehmet Başbuğ da 
her birey özelinde farklı göç hikayelerini resmetmekle birlikte “ortak hikayeleri, ortak çizgilerle” buluşturarak 
resimlerinde anlatmıştır.  Bu çalışmanın amacı da, Mehmet Başbuğ’un yaşamı boyunca göç olgusunu farklı 
açılardan nasıl deneyimlediğini ve resimlerine hangi temalarla yansıttığını psikoloji bilimi bakış açısıyla 
incelemektir. Sanatçının yaşamının önemli noktalarındaki göç deneyimlerinin bireyin gelişimi ve psikolo-
jik dayanıklılığı üzerindeki olası etkileri fenomenolojik yaklaşımla incelenmiştir. Bu inceleme kapsamında, 
anatçının eserlerinin incelenmesinin yanı sıra, yaşamını ve eserlerini anlattığı metinler de incelenmiştir. Ay-
rıca, farklı yazar ve sanatçıların yazdığı Mehmet Başbuğ ve eserlerine ilişkin makale, kitap bölümü ve tezler 
de incelenmiştir. Sanatçının göç deneyimlerini içeren yaşam öyküsünün, toplumcu bakış açısı ve çalıştığı 
temalar üzerinde önemli etkilerinin olduğu görülmektedir. Ek olarak, sanat eğitimi ve sanatçının duyguları-
nın, eserleri ile dışavurumunun sanatçının potansiyelini gerçekleştirmesinde önemli bir rolünün olduğu so-
nucuna ulaşılmıştır. Eserlerinde işlediği yer değiştirme, kalabalıklar, bekleyiş, yalnızlık gibi temaların göçün 
birey üzerindeki psikososyal etkileri ile ilişkili olabileceği söylenebilir. Bu çalışmada göçün birey üzerindeki 
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ABSTRACT
Although the phenomenon of migration can be defined from different perspectives, it is conceptualized as a 
displacement in this study. It is known that migration has positive or negative influences on individuals and 
society. However, the phenomenon of migration can also create opportunities for individuals and societies 
to actualize their potential. Art and art education may have important effects on coping with the negative 
psychological impacts of migration and increasing resilience. In this context, Mehmet Başbuğ also depicts 
different migration stories for each individual, but also he “narrates” “common stories with common lines “ 
by bringing them together in his paintings. The purpose of this study is to examine how Mehmet Başbuğ 
experienced the phenomenon of migration from different perspectives throughout his life and with which 
themes he reflected the phenomenon of migration in his paintings from the perspective of psychology. At 
important milestones in the artist’s life, the possible impacts of migration experiences on the individual’s 
development and resilience were examined from the phenomenological approach. In this study, beyond re-
viewing the artist’s works, the texts about life and works of the artist were examined. Furthermore, articles, 
book chapters, and theses about Mehmet Başbuğ and his works -written by different authors and artists 
- were also examined. It is clear that the artist’s biography, which includes his migration experiences, has 
important effects on his socialist viewpoint and the themes he worked on. In addition, it has been concluded 
that art education and the expression of the artist’s feelings through his works have an important role in 
the artist’s actualization of his potential. In his works, the themes such as the change of location, crowds, 
waiting, and loneliness may be related to the psychosocial effects of migration on the individual. Although 
the current study focuses on the positive impacts of migration on the individual, the phenomenon of mig-
ration is an important life event that may result in traumatic experiences for the individual. There is a need 
for empirical studies that will investigate the positive effects of artworks and art education on protecting 
society’s psychological health and increasing the resilience of individuals to cope with the negative impact 
of migration. This case study may be promising for future studies investigating the psychosocial variables 
related to art and migration.
Key words: Art, artist, Mehmet Başbuğ, migration, resilience

olumlu etkilerine odaklanılmış olunmasına karşın, göç olgusu, travmatik deneyimlere de yol açabilen önem-
li bir yaşam olayıdır. Göç olgusunun olumsuz etkileri ile başa çıkmada sanat eserlerinin ve sanat eğitiminin 
toplum psikolojik sağlığının korunması ve bireylerin psikolojik dayanıklılığının arttırılması üzerindeki olumlu 
etkilerin araştırılacağı görgül çalışmalara gereksinim olduğu açıktır. Bu olgu incelemesinin sanat ve göç ile 
ilişkili psikososyal değişkenlerin araştırılacağı ileri çalışmalara ışık tutacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sanat, sanatçı, Mehmet Başbuğ, göç, psikolojik dayanıklılık

Yirmi birinci yüzyıl geleneksel olarak insanlar tarafından üretilen ya da sahip olunan bilgi ve uzmanlıkla 
ilgilidir. Bu yüzyıl aynı zamanda bilgi ve uzmanlığın insanlardan son derece karmaşık yapay zekâ sistem-
lerine olan göçünün de başlangıcını teşkil etmektedir. Algoritmaların kararlarına göre öğretmenlerin ödül-
lendirilmesi, insanların işe alınması veya işten çıkarılması, yeni kurulan şirketlerin finanse edilmesi veya 
hastalara teşhis konulması artık nadir görülen durumlar değildir. Bu algoritmalar bazı durumlarda yararlı 
ve mutlak gereklilik olsalar da bazı durumlarda kişiler, toplumun belirli kesimleri ve genel olarak insanlık 
için potansiyel olarak çok zararlı da olabilirler. Bu çalışmada uzmanlığın insanlardan makinelere geçişinin 
aşağıdaki ilk olarak Cathy O’Neil tarafından saptanan olası olumsuz sonuçları etik açısından irdelenecektir: 
(1) Bu algoritmalar, küçük bir segment için tipik bir profil çıkarır ve karar verirken o segmentteki herkes 
bu profile uyuyormuş gibi davranır; bu, bazı durumlarda bu segmentin tipik olmayan üyeleri için olumsuz 
sonuçlara yol açabilir. (2) Algoritmalar, kararlarının doğruluğunun değerlendirilemeyeceği yerlerde kendi 
gerçekliklerini yaratırlar; örneğin, algoritmanın yeni kurulan bir şirketi finanse etmeyi reddetmesi, o şirket 
için en baştan başarısızlık anlamına gelebilir. Oysa belki de şirket yeterli finansmanı alsaydı bir sonraki Go-

ÖZET Sema BARLAS / Nermin AYDEMİR

Uzmanlığın İnsanlardan Makinelere Göçü
Migration of Expertise From People To Machines
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ABSTRACT
The twenty first century is about knowledge and expertise, which are traditionally produced or owned by 
people. This century is also marking a beginning of novel migration, a migration of knowledge and expertise 
from people to highly complex artificial intelligence systems. It is now not a rare incidence that teachers 
are rewarded, people are hired or fired, startups are financed, or patients are diagnosed, all on the basis of 
decisions of algorithms. Although these algorithms are useful in some cases and absolute necessity in ot-
hers, they could potentially be very harmful to certain individuals, certain segments of the population, or the 
humanity at large. This portion of the panel discusses potentially negative outcomes and ethical implicati-
ons of the migration of expertise from people to machines. I will address the following issues first identified 
by Cathy O’Neil: (1) These algorithms extract a typical profile for a small segment and act as if everyone 
in that segment fits into that profile in making decisions, which might be unfortunate in some cases for 
people who are atypical of this segment. (2) Algorithms create their own reality whenever accuracy of their 
decisions cannot be assessed; for instance, declining a financing for a startup company by an algorithm 
may mean a failure for that company from the start, even though the company potentially could have been 
the next Google if it were to receive sufficient financing. (3) These algorithms are often not transparent, and 
therefore, it is impossible for anyone to question their decisions. (4) Nobody knows at this time who must 
take responsibility for the wrong decisions of algorithms; therefore, responsibility often falls on the victims. 
(5) Algorithms are useful only in evaluating masses; hence, ordinary people are now being evaluated by 
algorithms whereas privileged minorities enjoy the benefits of being evaluated by human experts, adding 
yet another dimension by design to the catastrophic inequality in our society.
Keywords: Expertise, migration, artificial intelligence, ethic

Özcan ÖZKARAKOÇ

Sanat Güncesinde Değişimin Adı: NFT
The Name of Change in the Art Journal: NFT

Sanata dair yaratımlar, estetik duyumsamanın, dış dünya ile kurulan diyalektik ilişkisinde anlam kazanır-
ken, varlığının temelindeki felsefeyi, döneminin ruhunu ve ideallerini yansıtması özellikleriyle de belgesel 
bir kimliğe bürünürler. Yuval Noah Harari, “Sapiens” isimli kitabında, uygarlık tarihinin yaşadığı üç önemli 
gelişmeyi; günümüzden neredeyse yetmiş bin yıl öncesinde başlayan ve tarihin akışına yön veren Bilişsel 
Devrim, köklü medeniyetlerin kurulmasına neden olan Tarım Devrimi ve insanlık tarihini yeniden biçimlen-
diren Bilimsel Devrim olarak tanımlamıştır. İnsanoğlunun medeniyeti kurgulama deneyimlerine bağlı olarak, 
“yinelenen” yaşam döngüsü fikri, değişimin zorunlu hale getirdiği gelişmelerle “yenilenen” bir dünya düze-
nine doğru evrilmiş, Bilişsel Devrim, Tarım Devrimi ve Bilimsel Devrim, medeniyetin inşasında insanoğluna 
ilham vermiştir. Toplumsal ve bireysel idealler, alışkanlıklar, sosyo-kültürel, siyasal ve ekonomik gelişmeler, 
kısacası insana dair tüm değerler birbiri ardına bu üç dinamikle şekillenmiştir. 20. yüzyıla, bilgi ve bilimin 
çağı tanımlamaları yapılırken, tarım toplumundan endüstri toplumuna geçiş deneyimlenmiş, beşerî sistem 
teknolojinin akıl almaz hızıyla 21.yüzyıla insanlığı hazırlamıştır. Tarih boyunca, değişimin merkezinde yer 
alan ve yaşamını anlamlı kılmaya çalışan insan ise sahip olduğu deneyim ve tecrübelerle yaşamı şekillendi-
rirken, kendini gerçekleştirme çabası içinde öznel ifade biçimleri geliştirmiştir. Böylece sanat, bir ifade biçimi 
ve tüm insanlığın ortak dili olarak uygarlık tarihinde yerini almıştır. Sanatın özünde var olan ifade gücü ve 
biçimsel tavrı, orijinalite, yenilik ve dönemini yansıtabilme özellikleriyle değerlenerek, etkileri zamanının 
ötesinde de hissedilen bir nitelik kazanmıştır. Tüm dünyanın sıra dışı gelişmelere tanık olduğu 21. yüzyılda, 
yaşanan gelişmelerle, alışkanlıkların, beklentilerin, ideallerin de tanımları değişmiş, güncel deneyimlerin 

ÖZET

ogle olma ihtimali olabilirdi. (3) Bu algoritmalar şeffaf olmadığı için kararlarının sorgulanması da mümkün 
değildir. (4) Algoritmaların yanlış kararlarının sorumluluğunun kimin alması gerektiği şu anda bilinmemek-
tedir; bu nedenle sorumluluk genellikle mağdurlarındır. (5) Algoritmalar yalnızca kitleleri değerlendirmede 
faydalı olabilir. Bu sebeple, sıradan insanlar algoritmalar tarafından değerlendirilirken, ayrıcalıklı azınlıklar 
insan uzmanları tarafından değerlendirilmektedir. Bu toplumuzdaki zaten aşırı olan eşitsizliğe yeni bir boyut 
eklemektedir.
Anahtar Kelimeler: Uzmanlık, göç, yapay zeka, etik
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ABSTRACT
While artistic creations gain meaning in the dialectical relationship of aesthetic sense with the outside 
world, they also take on a documentary identity as they reflect the philosophy underlying their existence, 
the spirit and ideals of their period. Yuval Noah Harari, in his book “Sapiens”, includes three important de-
velopments in the history of civilization; Cognitive Revolution, which started almost seventy thousand years 
ago and directed the flow of history, defined the Agricultural Revolution, which led to the establishment of 
deep-rooted civilizations, and the Scientific Revolution, which reshaped the history of humanity. Depending 
on the experiences of human beings in constructing civilization, the idea of “recurring” life cycle has evolved 
into a “renewed” world order with the developments necessitated by change, Cognitive Revolution, Agri-
cultural Revolution and Scientific Revolution inspired mankind in the construction of civilization. Social and 
individual ideals, habits, socio-cultural, political and economic developments, in short, all human values 
have been shaped by these three dynamics one after another. While defining the 20th century as the age 
of knowledge and science, the transition from agricultural society to industrial society was experienced, 
and the human system prepared humanity for the 21st century with the incredible speed of technology. 
Throughout history, the human being, who is at the center of change and tries to make his life meaningful, 
has developed subjective expression forms in an effort to realize himself while shaping his life with his 
knowledge and experiences. Thus, art has taken its place in the history of civilization as a form of expressi-
on and the common language of all humanity. The expressive power and formal attitude inherent in art have 
gained a quality that can be felt beyond its time, by being valued with its originality, innovation and ability to 
reflect its period. In the 21st century, when the whole world has witnessed extraordinary developments, the 
definitions of habits, expectations and ideals have changed with the developments, and new concepts have 
been added to all human concepts with the effect of current experiences. While the possibilities of techno-
logy have developed in proportion to the limits of the human mind, human beings have almost disappeared 
in the virtual world they have created. In this study, in parallel with the virtual developments that have been 
effective in the financial markets since 2009, evaluations were made on the digitalization trend that stormed 
the diary of the art world, and the migration of the art object from the physical world to the virtual world was 
discussed in terms of the concept of NFT.
Keywords: Digital art, NFT, migration

etkisiyle insana dair tüm kavramlara yenileri eklenmiştir. Teknolojinin imkanları, insan zihninin sınırları nis-
petinde gelişirken, insanoğlu yarattığı sanal dünyanın içinde adeta kaybolmuştur. Bu çalışmada, 2009 yılın-
dan bu yana finansal piyasalarda etkili olan sanal gelişmelere paralel olarak, sanat dünyasının güncesinde 
fırtınalar koparan dijitalleşme eğilimi üzerine değerlendirmeler yapılmış, sanat nesnesinin fiziksel dünyadan 
sanal dünyaya göçü, NFT kavramı özelinde tartışılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Dijital sanat, NFT, göç

Kullandığımız çağdaş dile, belirli bir dönem içinde girip hızlıca yerleşen kelimeler, o dönemin teknolojik, 
kültürel ve toplumsal yapısı hakkında önemli bilgiler verir. Teknolojik devrimler ya da toplumsal olaylar 
neticesinde dile yerleşen kelimelerin kalıcılığı ve yaygınlaşması birbirinden farklıdır. Göçler, politik olaylar, 
savaşlar, şiddet eylemleri neticesinde hızlıca popülerlik kazanan kelimelerle, teknolojik ilerlemeler ya da 
keşifler neticesinde popülerlik kazanan kelimelerin günlük dildeki kullanım sıklıkları aynı değildir. Occupy, 
Sarı Yelekliler, Obamacare, kardash gibi kelimelerin bugünkü durumuyla, influencer, FOMO, unfollow, dis-
like gibi kelimelerin mevcut durumu, kategoriler farklı olsa da önemli bir gösterge olabilir.  Web 2.0 dönemi 
ve Web 3.0 döneminde çağdaş dile giren kelimeler ya da yeniden popülerlik kazanan kelimeler oldukça 

ÖZET Fırat BAŞBUĞ

2021’de Yılın Sözcüğü NFT: Büyük Bir Devrim mi 
Teknolojik Bir Aldatmaca mı?
NFT: Word of the Year in 2021. The Great Revolution or 
a Tech-Scam
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ABSTRACT
The words that included the contemporary language we use in a certain period and quickly settled in, give 
important information about the technological, cultural, and social structure of that period. The permanence 
or prevalence of words that have settled into the language due to technological revolutions or social events 
is different from each other. The frequency of use of words that suddenly gained popularity as a result of 
migrations, political events, wars, acts of violence, and words that gained popularity as a result of techno-
logical advances or discoveries in the daily language is not the same. With the current status of words such 
as Occupy, Yellow Vests, Obamacare, kardash, and the current status of words such as influencer, FOMO, 
unfollow, dislike, although the categories are different, it can be an important indicator. The words that ente-
red the modern language in the Web 2.0 era and the Web 3.0 era or the words that regained popularity offer 
a striking panorama. Words such as selfie, GIF, tweet, APP, hashtag, like, unfollow, block, which entered 
our lives in the Web 2.0 era, were suddenly placed in the language in a different context and reached wide 
usage areas. Unlike Web 2.0 words, Web 3.0 introduced us to novel concepts such as blockchain, crypto 
money, metaverse, NFT, big data, which we find more difficult to understand. The Collins Dictionary chose 
NFT as the word of the year 2021, even though it’s an acronym. Web 3.0 also gave us the opportunity to 
add new meanings to concepts such as digital migration, transformation, change, adaptation and accessi-
bility. NFTs, which are both the result and cause of this transformation and digital migration, have provided 
a new focus to new generations, digital nomads and those who want to go beyond the borders of the world 
they live in. This study aims to discuss the following three questions: What does NFTs mean in the new age 
as part of a new migration culture? Can NFTs contribute to the formation of a new art language? Are NFTs 
a great revolution or a technological scam?
Keywords: Language, Web 3.0, NFT, art, digital migration, transformation

Esen ŞAHUTOĞLU /  Nihan TEZER YÖRÜK

Hatay Bölgesinde Yaşayan Ailelerde Yurtdışı 
Kariyerinin Kadınların Evlilik Ve Yaşam Doyumları 
Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi
Investigation of the Effects of Foreign Career on 
Women’s Marriage and Life Satisfaction in Families 
Living in Hatay Region

Bu araştırmanın amacı Hatay bölgesinde yaşayan ailelerde yurtdışı kariyerinin kadınların evlilik ve yaşam 
doyumlarının üzerindeki etkilerinin incelenmesidir. Araştırmanın örneklemini 2020-2021 yıllarında Hatay 
ilinde ikamet eden evli ve eşi yurtdışında çalışan kadınlar (n=100) ve Hatay ilinde ikamet eden evli ve eşi 
yurtdışında çalışmayan kadınlar (n=100) oluşturmaktadır. Araştırmada eşi yurtdışında çalışan kadınlara 
ulaşmada kartopu örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada yer alan eşi yurtdışında çalışan ve eşi 

ÖZET

ilginç bir panorama sunuyor. Web 2.0 döneminde hayatımıza giren selfie, GIF, tweet, APP, hashtag, like, 
unfollow, block gibi kelimeler dile farklı bir bağlamda yerleşip hızlıca geniş kullanım alanlarına ulaşmıştı. 
Web 3.0 ise bizi, Web 2.0 kelimelerinden farklı olarak, anlamakta daha çok zorlandığımız blok zincir, kripto 
para, metaverse, NFT, büyük data gibi yeni kavramlarla tanıştırdı. Collins Dictionary 2021 yılının sözcüğü 
olarak bir kısaltma olmasına rağmen NFT’yi seçti. Web 3.0 bize aynı zamanda dijital göç, dönüşüm, de-
ğişim, uyum, erişilebilirlik gibi kavramlara yeni anlamlar yükleme imkânı tanıdı. Bu dönüşümün ve dijital 
göçün hem sonuç hem de sebeplerinden biri olan NFT’ler, yeni kuşaklara, dijital göçebelere, bulunduğu 
dünyanın sınırlarının ötesine geçmek isteyenlere yeni bir odak sağladı. Bu çalışma, şu üç soru ekseninde 
bir tartışma amaçlamaktadır: NFT’ler, yeni çağda, yeni bir göç kültürünün bir parçası olarak ne anlam 
ifade ediyor? NFT’ler yeni bir sanat dilinin oluşmasına katkı sağlayabilir mi? NFT’ler büyük bir devrim mi 
teknolojik bir aldatmaca mı?
Anahtar Kelimeler: Dil, Web 3.0, NFT, sanat, dijital göç, dönüşüm  
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yurt dışında çalışmayan kadınlar hakkında kişisel bilgilerini toplamak için Demografik Bilgi Formu, kendile-
rinin yaşam doyum düzeyleri hakkında bilgi edinmek için “Yaşam Doyum Ölçeği” ve evlilik yaşamları ile ilgili 
memnuniyetleri hakkında bilgi sahibi olmak için “Evlilik Yaşam Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmanın verilerin 
toplama süreci Eylül-2020 ve Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Araştırmanın verilerinin analiz 
edilmesinde SPSS 20 istatistik programı kullanılmıştır. Araştırmada ölçeklerden alınan puanların tanıtıcı 
özellikleri ve eşin yurtdışı/içinde birlikte çalışma durumlarının yaşam doyumu ve evlilik yaşamı memnuniyet 
düzeyleri üzerindeki etkisinin incelenmesinde iki yönlü ANOVA testi kullanılmıştır. Katılımcıların ölçeklerden 
aldıkları puanların birbiri arasındaki ilişkisi Pearson korelasyon analiz ile incelenmiştir. Araştırmanın verileri 
%95 güven düzeyinde analiz edilmiştir.
Sonuç olarak eşi yurt dışında çalışan veya eşi yurt içinde çalışan kadınların yaşam doyumları ve evlilik 
yaşamı doyum düzeyleri arasında pozitif yönde ilişki bulunmakla birlikte eşi yurt dışında çalışanların yüksek 
bir ilişki katsayısına, eşi yurt içinde çalışan kadınların orta düzey bir ilişki katsayısına sahip olduğu görül-
müştür. Ayrıca araştırmada eşi yurt dışında çalışan kadınların yaşam doyumu ve evlilik yaşama doyumu 
düzeylerinin eşi yurt içinde çalışan kadınlardan daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Benzer şekilde araş-
tırmada ilköğretim ve lise mezunu kadınlardan eşi yurt içinde çalışanların evlilik yaşamı memnuniyet eşi 
yurtdışında çalışanlardan daha yüksek iken lisans / önlisans mezunu kadınlardan eşi yurt dışında çalışan-
ların evlilik yaşamı memnuniyet düzeyleri eşi yurt içinde çalışan lisans/önlisans mezunu kadınlardan daha 
fazla olduğu görülmüştür. Çalışmaların yurtdışı kariyeri olan ailelerle gerçekleştirilen aile müdahalelerine 
ışık tutması amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Evlilik Doyumu, Yaşam Doyumu, Yurtdışında Çalışma.

ABSTRACT
The aim of this study is to examine the marital and life satisfaction levels of women living in Hatay region 
with or without a career abroad. The sample of the study consists of married women residing in Hatay 
province and their spouses working abroad (n=100) and married women residing in Hatay province with 
their spouses not working abroad (n=100). In the research, snowball sampling method was used to reach 
women whose spouses work abroad. Demographic Information Form to collect personal information about 
women whose spouses work abroad and whose spouses do not work abroad, “Life Satisfaction Scale” 
to obtain information about their life satisfaction levels, and “Marriage Life Scale” to obtain information 
about their satisfaction with their married life. used. The data collection process of the research took place 
between September-2020 and June 2021. The survey form prepared by the researcher was created on the 
online survey platform www.googleform.com and the participants were sent a survey link via various digital 
communication tools. SPSS 20 statistical program was used to analyze the data of the study. The reliability 
study of the scales used in the research was examined with the Cronbach alpha reliability coefficient. In the 
study, two-way Anova test was used to examine the introductory characteristics of the scores obtained from 
the scales and the effects of the spouse’s working together abroad/inside on life satisfaction and marital 
life satisfaction. The relationship between the scores of the participants from the scales was examined by 
Pearson correlation analysis. The data of the research were analyzed at 95% confidence level.
As a result, there is a positive relationship between life satisfaction and marital life satisfaction levels of 
women whose spouses work abroad or whose spouses work in the country. Similarly, in the research, it 
has been seen that the marital life satisfaction of primary and high school graduate women whose spouses 
work in the country is higher than those whose spouses work abroad, while the marital life satisfaction 
levels of undergraduate / associate degree graduate women whose spouses work abroad are higher than 
those of undergraduate / associate degree graduate women whose spouses work in the country.
Keywords: Marriage Satisfaction, Life Satisfaction, Working Abroad.



115Antalya Bilim Üniversitesi Uluslararası Göç Hareketleri Sempozyumu

Fatma Cande YAŞAR DİNÇER / Gözde YİRMİBEŞOĞLU 

Göç ve İnsani Yardım Lojistiği
Migration and Humanitarian Aid Logistics

Son buzul çağının bitmesi ile ilk insanların Bering Kara Köprüsü’nü geçtikleri zamandan beri göç Arktika’nın 
nüfus dağılımı, büyüklüğü ve bileşimi şekillendirmede büyük rol oynamaktadır. Günümüzde teknoloji ala-
nında gerçekleşen yenilikler ve küresel ısınma bölge ekonomisi ve popülasyon yapısı üzerindeki değişimde 
etkili olmaktadır. Ayrıca doğal kaynakların azalması ve talep artışı nedeniyle emtia fiyatları gün geçtikçe 
yükselmektedir. Bu durumlar bünyesinde yüksek kaynak potansiyeli barındıran Arktika’da ekonomik faa-
liyetlere olan ilgiyi küresel ölçekte artırmakta ve bölgeyi küresel ölçekte yeni bir istihdam alanı olarak ön 
plana çıkarmaktadır. Bu çalışmada Arktika’da gerçekleşen iç ve dış göç haretlerinin bölgedeki ekonomik ve 
lojistik fırsatlar ile ilişkisinin literatür taraması yöntemi ile değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Arktika ekonomi-
si uluslararası pazarlar için büyük ölçekli kaynak üretim ve yerel tüketim için küçük ölçekli geleneksel üretim 
faaliyetlerini kapsamaktadır. Bölgede gerçekleştirilen doğal kaynak arama çıkarma faaliyetleri ekonomide 
en büyük paya sahiptir. Diğer taraftan avcılık, hayvancılık ve balıkçılık gibi geleneksel ekonomik faaliyet-
lerin yanı sıra turizm, tarım, uluslararası hava taşımacılığı, elektronik ve finans alanlarında da faaliyetler 
yürütülmektedir. Bölgedeki ekonomik faaliyetler halen gelişme ve genişleme aşamasında olduğundan bu 
faaliyetlerden optimum düzeyde fayda sağlamak için lojistik yapılanmalara duyulan ihtiyaç artmaktadır.  Bu 
durum ise kırılgan Arktika coğrafyasına zararlı etkileri olmadan kaynak potansiyelinden tam olarak yarar-
lanmak amacıyla uygun lojistik ve bilgi iletişim altyapısının oluşturulması, çok modlu ulaşım merkezleri ve 
lojistik kümelenmelerin kurulması ihtiyacını doğurmaktadır. Ekonomik faaliyetlerin çeşitlenip yoğunlaşması, 
lojistik aktivite ve altyapılara duyulan ihtiyacın artması bu alanlarda çalışacak iş gücü talebini artırmaktadır. 
Araştırma sonuçlarına göre bölgedeki ekonomik ve lojistik faaliyetler gelişme ve genişleme aşamasında 
olduğundan Arktika’da istihdam talep oranları nüfustan artış hızından daha fazla artmaktadır. Ekonomik ve 
lojistik operasyon fırsatları nedeniyle ortaya çıkan istihdam olanaklarının bu faaliyetlerin gerçekleştirildiği 
bölgelere doğru iç ve dış göç hareketlerini artıracağı öngörülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Göç, Arktika, Ekonomi, Lojistik
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ABSTRACT
Since the end of the last ice age and the first humans crossed the Bering Land Bridge, migration has played 
a large role in shaping the population distribution, size, and composition of the Arctic. Today, innovations 
in the field of technology and global warming are effective in the change on the regional economy and 
population structure. In addition, commodity prices are rising due to the decrease in natural resources and 
increase in demand. This leads to an increase in the interest in economic activities on a global scale in the 
Arctic, which has a high resource potential, and brings the region to the forefront as a new employment area 
on a global scale. In this study, it is aimed to evaluate the relationship between the internal and international 
migration movements in the Arctic and the economic and logistics opportunities in the region via literature 
review method. The Arctic economy includes large-scale resource production for international markets 
and small-scale traditional production activities for local consumption. Natural resource exploration and 
extraction activities carried out in the region have the largest share in the economy. On the other hand, 
in addition to traditional economic activities such as hunting, animal husbandry and fishing, activities in 
the fields of tourism, agriculture, international air transportation, electronics and finance have been also 
conducted. Since the economic activities in the region are still at the stage of development and expansion, 
the need for logistics structures is increasing in order to benefit from these activities at the optimum level. 
As a result, this necessitates the establishment of appropriate logistics and information communication 
infrastructure, multimodal transportation centers and logistics clusters in order to fully exploit the resource 
potential without harmful effects on the fragile Arctic geography.  Diversification and intensification of eco-
nomic activities, the increase in the need for logistics activities and infrastructures increase the demand for 
labor force to work in these areas. According to the results of the research, since the economic and logistics 
activities in the region are at the stage of development and expansion, employment demand ratios in the 
Arctic is increasing more than the population growth rate. It is predicted that the employment opportunities 
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Gözdegül BAŞER

The Relationship of Tourism And Migration:
A Conceptual Review
ABSTRACT
This study aims to make a conceptual review as well as showing examples for the relationship of tourism 
and migration. Literature review is made to explain the relationship of migration and tourism. Research 
results indicate many reasons, dimensions and examples for the relationship of tourism and migration. 
For example, migration of turkish workers to Germany in 1961-2008 was found to influence tourism (Uğuz, 
2012: 177). Another example to the relationship of migration and tourism is the level of touristic develop-
ment of a destination. If the destination is well established as an attractive destination, the number of 
migrations were noted to decrease. Kars, in Turkey was an example for creating economic dynamism in 
accommodation, transportation, local product trade, etc. As a result, depending on the developments in 
alternative tourism, it was important to stop immigration by putting Kars into potential action especially in 
winter tourism, and other tourism areas as well.(Özyakışır, 2017: 152). Another example is the increase in  
the  foreign  population  living  in  Antalya, Turkey, as a demand from the tourism sector. There is a high 
increase in the number of Russian and Russian speaking people in the region of Antalya.  The  research  
which  was  practiced  between  2007-2010  in  Antalya  showed   the  intensity  of  the  immigration  to  
Antalya (Deniz & Özgür, 2010: 13). Research results show many examples for the close relationship of 
migration and tourism and defines the conceptual dimensions and reasons to explain the relationship of 
migration and tourism.
Keywords: Tourism, Migration

that arise due to economic and logistics operation potentials will increase the internal and international 
migration movements towards the regions where these activities are carried out.
Keywords: Arctic, Migration, Economy, Logistics

Sami ŞENER

Türk İslam Dünyasında Kültür, Sanat ve Gezi 
Merkezli Göç Hareketleri
Culture, Art and Trawel Centered Immigration 
Movements in Turk-Islam Word

Göç, insan topluluklarının bir yerden diğerine dinamik olarak hareket etmesi olayıdır. Göçü, sosyal araştır-
macılar;  klasik olarak  itici ve çekici gibi iki temel dinamik içerisinde açıklamışlardır. Böylece onlar,  insanın 
çevre, siyasi  ve iktisadi şartların etkisiyle göçe yöneldiğini söylemişlerdir. Bu durum, göç’ün daha çok 
insanın dışında ve onu etki altına alarak yönlendiren faktörler çevresinde  gerçekleştiğini göstermektedir. 
Halbuki, bunun dışında önemli kişilerin, kendi çalışma  ve düşüncelerini yaymak ve bu arada, bilgi, görgü 
ve yeni bir yaşama düzenine ulaşmak düşüncesiyle yaptığı  göçler de vardır. Bu tür göçlerin, toplumsal 
hacmi çok geniş olmamakla birlikte, toplumlar üzerinde yaptığı etkinin; kitlesel göçten daha önemli olduğu-
na yönelik bilgiler bulunmaktadır. İlim ve sanat öğrenmek için bulunduğu yerleşim yerinden uzaklaşmak ve 
yeni ülkelerde farklı fikir ve sanat hareketlerini yerleştirmek ve geliştirme amaçlı göçler bulunmaktadır. Bu 
sunumda, kültür, sanat ve gezi merkezli  göç hareketlerine Katip Çelebi, Piri Reis, Evliya Çelebi, Mevlana 
gibi  kültür, sanat ve seyahat merkezli göç hareketlerinden bilgiler verilerek, bunların rolleri ve farklı türdeki 
göç hareketlerini nasıl etkiledikleri anlatılacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Göç, Arktika, Ekonomi, Lojistik
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ABSTRACT
Migration is an dynamic social event that is realize  to act from one to another place. Social researchers 
classically explain in two  basic dynamics in the way of repellent and  and attractive factors. So they said 
that human had go towards  to the immigration because of environment, political and ekonomical condi-
tions. This reality shows that immigration mainly realize out of human wish and making effect to him/her, 
around out factors. Whereas there are to immigration variables to propogate their thought and studies and 
also make reach to new knowledge, method and new life mentality. It is explained by experts that this kind 
immigrations not wide capacity but it’s effect more important than mass immigration. It have been famous 
people to move from their homeland  to new lands  and They worked to  place and development  their cul-
ture and art currents. In these essay will give knowledges from  culture, art and travel centered immigration 
movements like  Katip Celebi,Piri Reis, Evliya Çelebi, Mevlana who are very known figures and so will 
explain  their role and how they effect different kind immigration movement.
Keywords: Immigration, science, art, society, thought, culture

Marcin BROCKI

Factors Behind The Change In Attitude 
Toward Refugees And Migrants In 
Contemporary Poland
ABSTRACT
The last 10 years in Poland as well as in other countries in Europe (especially Central-Eastern Europe) 
have been marked by increasing negative attitudes towards immigrants and refugees. One may observe 
many acts of violence against Muslims, and the growing presence of hate speech toward the „Others” in 
public discourse. The discourse on so-called „refugee crisis” awaken the binary matrix of we-they oppositi-
on that serves as a root for a common understanding of refugees. As far as back in the first years of the XXI 
century the opposite tendencies were observed in Poland. Public opinion surveys and political discourse of 
the polarised Polish political scene showed positive attitudes toward Muslim refugees i.e. from Chechenya. 
Thus the question is what reverted the trend and what’s the basis for such rapid change? The paper is an 
attempt to clear up the current image of the migrants and refugees in Polish society by showing not only 
the figurative nature of the refugee but also the quasi-grammar structure that backs the figure and make it 
immune to any empirical data that contradicts the common image.
Keywords: social change, migrants, refugees, Poland

Harun GÜMRÜKÇÜ / Fatma Cande YAŞAR DİNÇER / Şerife GÖDE YİRMİBEŞOĞLU

Arktika’ya Göç: Ekonomik ve Lojistik Fırsatlar
Migration To Arctic: Economic And Logistics 
Opportunities

Göç insanların çeşitli sebeplerle yaşadıkları yerden ayrılıp başka yerleşim yerlerine geçici ya da kalıcı 
olarak yaptıkları yer değiştirme hareketidir. Göç bir tercih olabileceği gibi çevresel ve insani dayatmalar 
yoluyla da gerçekleşebilir. 2020 yılı verilerine göre dünya genelinde yurt içine ve yurt dışına zorunlu olarak 
göç eden insan sayısı 84,2 milyondur. 2021 yılının ilk altı ayına kadar ise bu sayının 84 milyonu aştığı 
tahmin edilmiştir. Göç eden insan sayısının giderek artması küresel ölçekte insani yardım faaliyetlerine 
duyulan ihtiyacı artırmaktadır ve lojistik faaliyetler bu süreçte vazgeçilmez bir unsur olarak öne çıkmaktadır. 
Lojistik aktiviteler insani yardım kuruluşların harcamalarının ve faaliyetlerinin yaklaşık %80’ini oluşturmak-
tadır. İnsani yardım lojistiği doğal ve insan kaynaklı afetlerin yanı sıra savaş ve çatışma durumları da dâhil 
olmak üzere karmaşık acil durumlarda yapılan yardımlarla ilgilenmektedir. İnsani yardım lojistiği zamanında 
müdahale ve hayat kurtarma faaliyetlerine doğrudan tesir etmektedir. Bu çalışmada göç ve insani yardım 
lojistiği arasındaki ilişkinin literatür taraması yöntemiyle sistematik olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Çalış-
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ma sonuçlarına göre, insanlar istekleri dışında göç etmeye zorlandıkları süreçte, giderilmesi gereken çeşitli 
ihtiyaçlarla karşı karşıya kalabilirler. Lojistik faaliyetler ise insani yardım görevlerinin başarısına doğrudan 
etki etmektedir. Bu durumda zorunlu göç faaliyetleri ile insani yardım lojistiği konuları birbiri ile ilişkilidir 
yorumunda bulunulabilir. Ayrıca insani yardım operasyonları afet ve acil koşullar nedeniyle gerçekleştiği 
için göç konusunda birikimli bir bilgi birikimine sahip olmak lojistik faaliyetlerde farkındalık kazanılmasını ve 
olaylara farklı açılardan bakılmasına katkı sağlayabilir. 
Anahtar Kelimeler: Göç, Lojistik, İnsani Yardım, İnsani Yardım Lojistiği

Aslı ÖZTÜRK TERZİ

Göçün Kültürlerarası İletişim Boyutunu Düşünmek: 
Kültürlerarası İletişim Temalı Doktora Tezlerine Dair 
Bir Analiz
Geçmişten günümüze çeşitli nedenlerle gerçekleşmiş olan göç eyleminin en temel gerekçesi yaşama hak-
kıdır. Her insan sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir şekilde yaşamını sürdürmeyi hak eder. Ancak farklı siyasi, 
sosyal ve ekonomik sorunlar insanların yaşamlarını sürdürmeleri için farklı çıkış noktaları aramalarına ne-
den olabilmektedir. Bu çıkış noktası genellikle bulundukları yerden başka bir yerde yaşam alanı oluşturma 
çabası olarak tanımlanan göç eylemidir. Göç eylemi, yaşanılan yerdeki sorunlara çözüm amacıyla başvu-
rulan bir yöntemdir. Ancak sorunlar, göç eylemi aşamasında ve göç eylemi sonrasında da yeni sorun ve 
sorunlarla karşılaşılması şeklinde süregelmektedir. Göç eden kişiler için bu sorunlar yaşadıkları düzenin 
bozulması ve yeni bir düzen arayışı şeklinde ilerler. Bu süreçte yeni düzen kurulması düşünülen yerdeki 
insanlara ve kültüre dair uyum süreçleri büyük önem taşır. Ayrıca, göç alan bölgede yaşayan kişiler tara-
fından düzenlerinin değişeceği ve kendilerine yabancı olarak tanımlayabilecekleri bir kitle ile karşı karşıya 
kalınması da bir kriz ortamı yaratabilme riski taşıdığı için iletişim süreçlerinin doğru yönetilmesi ve uyum 
politikaları oluşturulması gerekmektedir. Geçmişten günümüze göç alanında oluşturulan araştırmalar göç 
olgusunu anlamak/anlamlandırabilmek için önemli bir bilgi birikimi sağlamaktadır. Göç eylemi sonucunda 
karşı karşıya kalan farklı kültürlere ve kimliklere mensup kişilerin bir arada yaşama zorunlulukları, iletişim 
ihtiyaçlarının ve iletişim sorunlarının ortaya çıkmasına neden olur. Bu çalışmayla göç eyleminin ortaya 
koyduklarından yola çıkarak göçün kültürlerarası iletişim boyutuna dair bir bakış açısı oluşturmak ve bu 
alandaki doktora tezlerinin incelenmesiyle alanda yapılan çalışmaların neler olduğunun tespit edilmesi ve 
daha fazla çalışmada bu başlıklara yer verilmesinin gerekliliği doğrultusunda farkındalık yaratmak amaç-
lanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Göç, kültürlerarası iletişim, doktora tezleri.

ÖZET

Hülya KÜÇÜK BAYRAKTAR

Yerel Kalkınma ve Göç İlişkisi Üzerine Bir 
Değerlendirme: Kars İli Örneği
An Evaluation on the Relationship between Local 
Development and Migration: The Case of Kars Province

Kentlerin ekonomik, sosyal, kültürel yönden gelişmesinde sosyal beşeri sermaye önemli bir etkiye sahiptir. 
Kentlerin sunduğu imkanlar sosyal beşeri sermayenin nicel ve nitel olarak gelişmesine katkı sağlamaktadır. 
Bu bağlamda kentlerin göç vermesi doğrudan gelişmişliğini ve ekonomisini etkilemektedir. Birçok bileşeni 
bulunan ve çok yönlü olan göç; ekonomik, toplumsal ve yerel kalkınmayı etkileyen ve dolayısıyla insanlar 
üzerinde iz bırakan bir olgudur. Bu bağlamda bölgelerin ve yerellerin kendine özgü değerlerinin yerel halkın 
kalkınması için kullanılması ile istihdam yaratılarak göç engellenebilir. Bu noktada göç ve yerel kalkınma 
arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır. Kentlerdeki yerel değerlerin ve kaynakların halkın ve kentin kalkın-
ması için kullanılması; kentteki ekonomik, sosyal ve kültürel birçok soruna çözüm getirebilecektir. Böylece 
göçün yavaşlaması ya da durması sağlanabilmektedir. Ülkenin kalkınmasında dengenin kurulması, yatırım-
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ABSTRACT
Social human capital has an important effect on the economic, social, and cultural development of cities. 
The opportunities offered by the cities contribute to the quantitative and qualitative development of social 
human capital. In this context, the immigration of cities directly affects their development and economy. 
Migration, which has many components and is multifaceted; is a phenomenon that affects economic, so-
cial, and local development and therefore leaves a trace on people. In this context, migration can be pre-
vented by creating employment by using the unique values of regions and localities for the development of 
local people. At this point, there is a close relationship between migration and local development. Using the 
local values and resources in the cities for the development of the people and the city; will be able to solve 
many economic, social, and cultural problems in the city. Thus, migration can be slowed down or stopped. 
Establishing the balance in the development of the country, spreading the investments in every field and 
region will accelerate the development and the welfare level of the country will increase with an egalitarian 
understanding, and this will prevent migration. In this study, the province of Kars, which has hosted various 
civilizations throughout history, is on many cultural transition routes, and the population potential has chan-
ged over time, and this situation has caused the city to lose its value in terms of economic, social and cultu-
ral aspects, has been chosen as a sample area. This study aims to examine the relationship between local 
development and migration through Kars, a province that emigrates; to evaluate the impact of migration on 
local development. The study will be prepared using the qualitative method the literature will be searched 
and field studies will be used in the study. In the first part of the study, a conceptual framework will be drawn 
with the concepts of local development and migration; In the second part, the social, economic, cultural, 
historical structure, and geographical location of Kars will be examined and the reasons for the migration of 
Kars will be revealed. In the last part of the study, the effects of migration on the local development of Kars 
will be examined and solutions will be offered to prevent migration.
Keywords: Development, Local Development, Migration, Kars

ların her alana ve bölgeye yayılması kalkınmayı hızlandıracak ve eşitlikçi bir anlayışla ülkenin refah seviyesi 
artacak ve bu durum göçü engelleyecektir. Bu çalışmada tarih boyunca çeşitli uygarlıklara ev sahipliği 
yapan, birçok kültürel geçiş yolları üzerinde olan ve zaman içinde nüfus potansiyeli değişen ve bu durumun 
kentin ekonomik, sosyal ve kültürel yönden değer kaybetmesine neden olan Kars ili örnek alan olarak 
seçilmiştir. Bu çalışmanın amacı, yerel kalkınma ve göç ilişkisini göç veren bir il olan Kars üzerinden ele 
alarak; göçün yerel kalkınmaya etkisini değerlendirmektir. Çalışma nitel yöntem kullanılarak hazırlanacak 
ve çalışmada literatür taraması yapılarak, alan çalışmalarından yararlanılacaktır. Çalışmanın ilk bölümün-
de yerel kalkınma ve göç kavramları ile kavramsal çerçeve çizilecek; ikinci bölümünde Kars ilinin sosyal, 
ekonomik, kültürel, tarihsel yapısı ve coğrafi konumu incelenecek ve Kars ilinin göç verme sebepleri ortaya 
konulacaktır. Çalışmanın son bölümünde ise göçün Kars ilinin yerel kalkınması üzerine nasıl bir etki yaptığı 
irdelenerek göçün engellenmesine yönelik çözüm önerileri getirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Kalkınma, Yerel Kalkınma, Göç, Kars

Harun TAŞKIRAN

Anaolu’ya İlk Göçler
First Migrations To Anatolia

Anadolu üç kıta arasında olası göç rotalarının tam kavşak noktasında yer alan bir yarımadadır. Anadolu’ya 
gelen ilk insanlar, yaklaşık 2 milyon yıl önce iklim ve çevre değişiklikleri nedeniyle Afrika dışına göç eden 
ilk Homo erectus gruplarıdır. Bu insanlar Afrika’da Büyük Rift Vadisi ve Yakındoğu Levant koridorunu takip 
ederek Anadolu’ya ulaşmışlardır. Bu insanların yaratmış oldukları ve yontmataş kültürünün (Acheulean) en 
belirgin taş aletleri olan iki yüzeyli aletlere (eski tabirle elbaltaları) Anadolu’nun büyük bir kısmında rastlanır. 
Bu sunumda iki yüzeyli aletlerin Anadolu’daki buluntu yerlerinden hareket ederek Homo erectus gruplarının 
Anadolu içine ve dışına doğru olan olası göç rotalarından söz edilecektir.
Anahtar Kelimeler: Anadolu, Homo erectus, Acheulean,  İki yüzeyli alet (elbaltası)
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ABSTRACT
Anatolia is a peninsula located at the crossroads of possible migration routes between three continents. 
The first humans to come to Anatolia are the first Homo erectus groups to migrate out of Africa about 2 
million years ago due to climate and environmental changes. These people reached Anatolia by following 
the Great Rift Valley in Africa and the Levanten corridor in Near East. The biface tools (handaxes), which 
are the most distinctive stone tools of the chipped stone culture (Acheulean) that these people created, can 
be found in a large part of Anatolia. In this presentation, the possible migration routes of Homo erectus 
groups into and out of Anatolia will be discussed, starting from the find spots of bifacial tools in Anatolia.
Keywords: Anatolia, Homo erectus, Acheulean, Biface tool (handaxe)

Ahmed Taha ARİFOĞLU

Suriye’den Gelen Gençlik: 10. Yılında Türkiye’de 
Geçici Koruma Statüsü Altında Bulunan Suriyeli 
Zorunlu Genç Göçmenler

Savaşa dayalı göç sürecinde zorunlu göçmenler çok sayıda sorunla karşılaşmaktadır. Bu sorunların başın-
da göç ettikleri ülkede sosyal izolasyon yaşamaları, eğitime erişimlerinin kısıtlı olması gelmektedir. Güç-
lendirme yaklaşımını temel alan bu çalışmanın amacı Türkiye’de geçici koruma statüsü altında bulunan 
Suriyeli zorunlu genç göçmenlerin sosyo-demografik durumlarıyla sosyal destek, sosyal işlevsellik, yaşam 
doyumu faktörleri arasındaki farklılıklarını incelemektir. Bu çalışma gençlerin sosyal destek, yaşam doyumu 
ve sosyal işlevsellikleri ile sosyo-demografik özellikleri arasındaki farklılıkları bulmak amacıyla gerçekleşti-
rilmiştir. Araştırmanın örneklemini Türkiye’de geçici koruma statüsü altında bulunan 18-29 yaş arasındaki 
326 Suriyeli genç zorunlu göçmen oluşturmaktadır. Evreni ise İstanbul, Sakarya ve İzmir’dir. Çalışma nicel 
yöntem, kartopu örneklem ile gerçekleştirilmiştir. Güven aralığı için %95 anlamlılık değeri için p <.05 değeri 
kabul edilmiştir. Çalışmada elde edilen verilere göre Türk arkadaşı olan Suriyeli gençlerin sosyal destek, 
yaşam doyumu, sosyal işlevsellik puanları Türk arkadaşı olmayan gençlere göre daha yüksektir. Bunun-
la birlikte üniversite ve lise mezunu olan gençlerin ilköğretim mezunu olan gençlere göre sosyal destek, 
yaşam doyumu, sosyal işlevsellik puanlarının daha yüksek olduğu görülmüştür. Araştırmanın sonucunda 
Türkiye’de geçici koruma statüsü altında bulunan gençlerin eğitime katılımlarının arttırılması ve desteklen-
mesi, arkadaş ilişkilerinin tesis edilmesi ve güçlendirilmesi önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Genç Zorunlu Göçmen, Algılanan Sosyal Destek, Yaşam Doyumu, Sosyal İşlevsellik, 
Güçlendirme.

ÖZET

Huseyn HUSEYNOV

Türkiye’de Azerbaycanlı Göçmenler (20. Yüzyılın 
Başları)
Azerbaycanlıların Türkiye’ye göçleri, daha önceler Orta Çağ’da Osmanlı topraklarına göçle başlamıştır. 
Selçuklular döneminde bile, Azerbaycanlı bilim ve kültür insanlarının Anadolu’da yaşadığı ve yarattığı kay-
dediştir.  Moğol istilası, Safevi-Osmanlı savaşları ve daha sonra Çar Rusyası’nın sömürgeci ve ayrılıkçı 
politikaları, Azerbaycanlı kitleleri Osmanlı Türkiye’sine göç etmeye zorlamıştır. Azerbaycan Halk Cumhu-
riyeti’nin işgalinden sonra birçok siyasetçi, bilim ve kültür adamı Türkiye’ye göç etti. Halk Cumhuriyeti’nin 
yıkılmasından sonra varılan anlaşmaya uymayan bolşevikler, cumhuriyetçilere karşı şiddetli zulüm ve taciz 
gösterdi. Yurtdışına çıkan Azerbaycanlıların çoğu, Türkiye’ye yerleşmek zorunda kaldı. Her zaman olduğu 
gibi, kardeşçe Türkiye, Azerbaycanlılara yardım sağlamak için elinden geleni yaptı. 1921 Mayıs’ına ka-
dar, Sovyetler Birliği’nden kaçan Azeribaycanlı göçmen sayısı, TBMM tarafından kontrol edilen bölgede 
175.000’e ulaştı. Bazıları çeşitli ülkelerden vize almış, 115.000’i Türkiye’ye yerleşmişlerdir. 4 Mayıs 1921’de 
TBMM hükümeti, Azerbaycan’daki siyasi durum nedeniyle Anadolu’dakı göçmenlere vatandaşlık vermeye 
karar verdi. Görebildiğiniz gibi, Türkiye’de bir çok göçmen yaşadı ve çalıştı, hatta yüksek görevlerde çalış-
tılar. Ancak birçoğu Azerbaycan’ı yaşamlarının sonuna kadar bir daha göremedi.
Anahtar Kelimeler: Azerbaycanlı göçmenler, Atatürk, TBMM, Azerbaycan Halk Cumhuriyeti.
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Vusal ZULFUGAROV
İslamofobinin Gelişiminde Göç Olgusunun Rolü

Göç olgusu, modern Avrupa’da etnik ve kültürel çeşitliliğin yönetimindeki ana faktörlerden biridir. Şu anda, 
bazı Avrupa ülkeleride, göçmenlerle ilgili katı asimilasyon politika yürütüyor. Bu konudaki sorunlardan biri 
Batı’da İslamofobinin yükselişidir. Batı’da İslamofobinin yayılması, çok kültürlülüğün buradaki başarısızlı-
ğının temel göstergelerinden biridir.  İslamofobi, hoşgörüsüzlük, ksenofobi ve ayrımcılığın en yaygın bi-
çimlerinden biridir. Avrupa’daki İslamofobiyi teşvik eden bazı gruplar tarafından Avrupa Birliği ülkelerine 
müslümanların kitlesel girişinin sonuçlarının tahmin edilmesi hakkında “Eurabia” yeni bir terim olan siyasi 
sözlüğe eklendi. Şu terim ilk olarak 2000’lerin başında Bat Yeor tarafından kullanıldı. 2005 yılında yayın-
lanan kitabının başlığında yer aldı – “Eurabia: The Euro-Arab Axis”. Daha sonra “Eurabia” terimi yoğun bir 
şekilde kullanıldı ve bir komplo teorisi şeklini aldı. Eurabia teorisi, Avrupa’nın gelecekteki gelişimi için bir 
senaryo sunur. Bu teoriye göre Avrupa yakın gelecekte İslamlaşacak. Müslümanların Avrupa’ya akını ve 
aralarındaki yüksek doğum oranı, 21. yüzyılın sonunda burada müslüman bir çoğunluğa neden olacaktır. 
Sonda müslümanlar Avrupa’yı yönetecek. Avrupa’nın İslamlaştırılması kültürel değerlerini yavaş yavaş 
kaybedecek. Avrupa’daki aşırı sağcı güçlerin ve popülist politikacıların, ırkçılığı ve ayrımcılığı teşvik eden 
Eurabia teorisini savunması ve desteklemesi tesadüf değildir. Doğası gereği, bu teori ırkçılığı, İslamofobiyi 
ve müslümanlara yönelik nefreti teşvik eder. Ana hedefi müslümanların Avrupa’ya gelmesini engellemektir.
Anahtar Kelimeler: Göç, XXI yüzyılda göç, İslamofobi, asimilasyon, Eurabia, Avrupa.

ÖZET

Maxim GUTENEV

The impact of migration processes 
on the change of the ethnosocial 
landscape of the Russian Arctic: 
History and Modernity

The Russian Arctic is a region in which ethno-social processes require careful and balanced analysis. This 
is largely due to the growing economic, geopolitical significance of the Arctic, as well as its special multi-et-
hnic composition. Migration, which was represented by a wide variety of forms, had a significant impact on 
the ethnocultural composition of the Russian Arctic. Thus, for a long period of Russian history, the Far North 
was a place of political exile for residents of Ukraine, Belarus, and the Baltic states. Forced migration to the 
Arctic was observed during the First and Second World Wars. From the 1950s to the 1980s, labor migrants 
from all 15 Soviet republics came to the region in connection with the active industrial development of the 
wealth of the Arctic and the launch of the Northern Sea Route. After the collapse of the USSR in the Rus-
sian Arctic, there has been a rapid growth of ethnic self-consciousness, and ethnonational contradictions 
are also beginning to worsen. At the same time, during this period, people from the former Soviet republics 
living in the region returned to their historical homeland. Against the background of a decrease in the num-
ber of representatives of the European part of the post-Soviet space in the Arctic, there is a tendency for an 
increase in the number of migrants from Central Asia and the Caucasus. The consequence of the migration 
processes in the Arctic is the diverse composition of the Russian Arctic, numbering more than 100 ethnic 
groups, including almost all civilizations of the world.
Key words: Arctic, migration, Russia, ethnic groups.
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ABSTRACT
Alexander SERGUNIN

Migration in the Russian Arctic in the 
21st century: driving forces, patterns 

and trends

This paper aims to examine the migration dynamics in the Arctic Zone of the Russian Federation (AZRF) 
in the 21st century. In contrast with the Soviet era, when the North was an attractive place for labor mig-
rants, the 1990s and early 21st century showed the opposite trend. As a result of degradation of the AZRF 
industrial and military infrastructures the population of this region has significantly declined. There was a 
clear trend of outflow of qualified labor force from the AZRF. The existing structure of the population and 
labor force does not fully meet the labor market demand for properly qualified personnel. The population 
outflow from Russia’s northern areas has slowed down with the start of the AZRF’s reindustrialization, 
development of new oil and gas fields and growth of cargo traffic in the Northern Sea Route. However, 
the development of various AZRF regions is uneven. For example, the Yamal-Nenets Autonomous District 
develops very dynamically and is an attractive region for migrant workers. Other northern regions (e.g., 
Chukotka or the Arctic coast of Yakutia), on the contrary, are experiencing an outflow of population. The 
regions of the Russian Arctic are experiencing problems not only with the lack of qualified labor. The influx 
of migrants from post-Soviet countries (especially from South Caucasus and Central Asia) to the Arctic 
regions of industrial growth leads to numerous social, religious and cultural problems, including conflicts on 
the ethno-confessional basis. In sum, Russia’s sound migration policy in the AZRF is still work in progress. 
Key words: migration, Arctic Zone of the Russian Federation, sustainable development

Melike GÜN

Ankara’daki Azerbaycanlı Öğrencilerin Türkiye`ye 
Göç Süreçleri Üzerine Bir Araştırma

Küreselleşen dünyada bilgi akışının hızlanmasıyla birlikte uluslararası öğrenci hareketliliği de artmaktadır. 
Gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerden eğitim sebebiyle verilen göçler bugün sosyal hareketliliklerin 
önemli bir payını oluşturmaktadır. Son yıllarda özellikle Asya ve Afrika’dan öğrenci göçü alan Türkiye’de 
öğrenci hareketliliğinin yaşandığı ülkeler arasında bulunmaktadır. Bildiri özeti verilen bu çalışmada Türki-
ye’deki yabancı uyruklu öğrenci hareketliliği bağlamında Azerbaycanlı öğrencilerin göç ve entegrasyon 
süreçleri incelenmiştir. Araştırmanın veri kaynağını, Ankara’nın farklı üniversite ve fakültelerinde eğitim 
gören Azerbaycanlı öğrencilere yöneltilen anket sonuçları ve mülakatlar oluşturmaktadır. Çalışmanın amacı 
elde edilecek araştırma verilerini yorumlayarak Türkiye’de bulunan Azerbaycanlı öğrencilerin Türkiye’ye 
entegre olma düzeylerini ortaya koymaktır. Bir göç sebebi olarak eğitim; kişisel gelişim, kültürleşme, iş im-
kanının artması, dil gelişimi vb. katkılar sunmasının yanında ülkeler arası ilişkileri şekillendirebilecek güce 
sahip olabilmektedir. İş, evlilik veya çeşitli sebeplerle eğitim amacıyla göçülen ülkede eğitim sonrasında 
da kalma olasılığı, eğitim göçüne pek çok anlamda küresel bir özellik kazandırmaktadır. Öğrenci göçünün 
önemli ve araştırılmaya değer olmasına binaen yapılan bu çalışmada Ankara’daki Azerbaycanlı öğrencilere 
Türkiye ve buraya entegrasyonları hakkında düşünceleri alınarak yorumlanmıştır. Ankara’daki Azerbaycanlı 
öğrenciler üzerinde yapılan araştırma sonucunda Azerbaycanlı öğrencilerin eğitim sürecinde Türkiye’ye 
entegre olma konusunda güçlük çekmediklerini görmekteyiz. Bunun sebepleri arasında Türk kültürüne du-
yulan ilgi ve yakınlık ile Türkiye’nin yabancı öğrencilere yönelik eğitim politikaları önemli birer paya sahiptir. 
Bu anlamda Azerbaycanlı öğrencilerin göç ve entegrasyon süreçlerinin sağlıklı ilerlediğini söyleyebiliriz ki 
Türkiye’de yaşamaya devam etmek ve vatandaşlık almak istemeleri gibi sonuçlar buna işaret etmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Göç, Öğrenci Göçü, Azerbaycan, Entegrasyon.
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Caner ACAR

Göç Güzergâhındaki Türkiye: Kayıtsız Göçmenlerin 
Sınır Güvenliğini Etkilemeleri ve Buna Karşı 
Geliştirilen Teknolojiler Üzerine Bir İnceleme

Türkiye; stratejik konumu itibariyle Asya, Avrupa ve Afrika olmak üzere üç kıtanın kesişiminde bulunma-
sı, hem siyasi hem ekonomik bakımdan az gelişmiş devletlerle ekonomik açıdan güçlü ve siyasi birliğini 
sağlamış olan Batılı ülkeler arasında bir köprü görevi görmesi sebebiyle yoğunluğun yüksek olduğu bir 
göç güzergâhı haline gelmiştir. Bir yandan göçmenler açısından transit güzergâh olan Türkiye, bölgede 
yükselen bir güç olmasının bir dezavantajı olarak transit ülke konumundan sıyrılıp hedef ülke konumuna 
gelmiştir. Buna ek olarak başta Ortadoğu olmak üzere, Balkanlar ve Kafkasya’da yıllardır devam eden si-
yasi ve ekonomik problemler de Türkiye’ye kitlesel göç akınlarına yol açmıştır. Hem doğudaki hem batıdaki 
sınırlarımızın kitlesel göç hareketlerine maruz kalması sınır güvenliğinin sağlanması konusundaki çalış-
maların artmasını tetiklemiştir. Ayrıca, sınırları ilgilendiren tek olgu göç değildir. Terörizm de Türkiye’nin 
yıllardır mücadelesini verdiği bir çatışma alanı olmuştur. Toplam kara sınırı uzunluğu 2 bin 753 kilometre 
olan Türkiye; Suriye, İran ve Irak ile uzun bir kara sınırına sahiptir. Teknolojik gelişmelerin ilerlemesi ve her 
alana etki etmesiyle birlikte sınırlara yönelik tehditler genişlemiş ve buna bağlı olarak sınır güvenliği kavra-
mı da değişmiştir. Özellikle Suriye’deki mevcut istikrarsız ortamın sebep olduğu durumlar Türkiye’nin sınır 
güvenliği anlayışını değiştirmesine sebep olmuştur. Değişen bu sınır güvenliği anlayışı ve sınırları koruma 
yöntemi teknoloji ile entegre edilerek hem hareketli hem de sabit kara ve hava araçlarının kullanılmaya 
başlanması sonucunu doğurmuştur. Söz konusu güvenlik olduğunda, sahip olunan savunma yeteneğine ve 
alınan önlemlere karşı tarafın da sahip olabileceği düşünülmesi gereken bir olgudur. Bu sebeple, sınırların 
korunması ile ilgili politikaların ve araçların teknolojik gelişmelerle desteklenmesi ve entegrasyonunun sağ-
lanması gerekmektedir. Bu kapsamda bu çalışmanın amacı, düşman tespit sistemleri, gözetleme kuleleri, 
İHA ile dronelar gibi Türkiye’de sınır güvenliğinin sağlanmasında kullanılan teknolojileri ve bu araçların sınır 
güvenliğindeki rolünü ele almaktır.
Anahtar Kelimeler: Göç, Türkiye, Terörizm, Sınır güvenliği, Savunma Sanayii

ÖZET

Barış KILIÇ
Sınır Duvarlarının Gölgesi Altında Göç

Bildirimin temelini şu an Göç Araştırmaları Vakfı bünyesinde gerçekleştirilen eğitim programı kapsamında 
yazdığım bir tez çalışması oluşturmaktadır. Bu çalışmamda Sınır Duvarlarının günümüze kadar değişmiş 
göç yollarını oluşturduğunu, oluşturulmaya devam eden Sınır Duvarlarının ise artık Egemenlik Kavramının 
dışına çıkıp göçmenler açısından hak ihlalil boyutuna varacak şekilde uygulandığını ortaya koymaya ça-
lıştım.
Anahtar Kelimeler: Sınır Duvarları, Göç yolları.
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Müşerref YARDIM

Aşırı Sağ ve Göç: 2030’de Brüksel Müslüman Mı 
Olacak!

Göç ve aşırı sağ Avrupa’da birbirinden ayrılmaz iki unsur olarak uzun zamandır gündeme gelmektedir. 
Özellikle son yıllarda Ortadoğu’da yaşanan savaşlarla birlikte yaşanan göç dalgası, aşırı sağın politik zemi-
nini sağlamlaştırmıştır. Birçok Avrupa ülkesinde aşırı sağ partiler ciddi oy oranına ulaşmış, hatta hükümet 
ortağı dahi olmuşlardır. Aşırı sağın yükselişinde siyasi partilere güvensizlik, işssizlik, ekonomik kriz ve 
ulusal kimlik gibi birçok faktör zikredilebilir. Her ne kadar Avrupa ülkelerinde ortaya çıkan aşırı sağ ideolo-
jiler ülke şartlarına göre şekillenmiş olsalar da yabancı düşmanlığı ve göçmen karşıtlığı gibi ortak yönleri 
siyasi arenada önemli bir aktör haline gelmelerinde belirleyici olmaktadır. Aşırı sağın göçmenler hakkında 
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geliştirdiği nefrete dayalı marjinal söylem farklı kesimlerden de destek bulmaktadır. Son yıllarda, aşırı sağın, 
yabancı ve göçmenlere yönelik nefret söyleminin özellikle medya tarafından normalleştirilmesi, bu kesimin 
‘öteki’ olarak görülmelerine sebebiyet vermektedir. Aşırı sağın göç konusunda kullandığı sloganlar klişeleş-
miştir : “ülkenize dönün!”, “bizim işimizi alıyorlar !”, “bizim paramızı alıyorlar!”, “şiddet ve terörün kaynağını 
oluşturmaktadırlar!”, “toplumsal düzeni bozuyorlar !”. Ancak en çarpıcı slogan “çok çocuk yapıyorlar!” ve 
“Avrupa değerlerimizi yok ediyor veya zayıflatıyorlar!”. Ancak aşırı sağın yabancı düşmanlığını ve göçmen 
karşıtlığını özellikle Müslümanlar üzerinden yürüttüğü görülmektedir. Aşırı sağın göç konusunda tepkisel 
görüşleri sadece Müslümanlar söz konusu olduğunda canlanmaktadır. Yoksa Avrupa değerlerini taşıyan, 
örneğin Doğu Avrupa göçmenlerine yönelik bir düşmanlık yapılmadığı görülmektedir Aşırı sağ, ülkede 
yaşayan göçmen Müslüman nüfus oranını çarpıtarak birkaç yıl içerisinde göçmenlerin azınlık statüsün-
den çıkıp ülkede çoğunluğu oluşturacakları söylemini geliştirmiştir. Böylelikle Avrupa başkentlerinin yakın 
zamanda “Müslüman” olacağı spekülasyonu yapılmaktadır. Bu çalışmada, aşırı sağ söylemlerin Batı’nın 
dergi veya gazete gibi kitle iletişim araçları vesilesiyle nasıl normalleştiği somut örneklerle analiz edilecektir.
Anahtar Kelimeler: Aşırı Sağ, Avrupa, Göçmenler, Müslümanlar.



125Antalya Bilim Üniversitesi Uluslararası Göç Hareketleri Sempozyumu

ABSTRACT
Tabassum MAJEED

Conflict Induced Internal Migration
 Case Study of Valley Swat of Pakistan

Swat District is one of the most beautiful valleys in Pakistan which is popularly known as the Switzerland 
of Asia. The inhabitants of Swat are very hospitable and polite people as the social fabric of Swat is rooted 
in Paktunwali.  The people of Swat are considered to be socially moderate and very much civilised in the 
pashtun  belt that exists in Pakistan. The violent conflict emerged in Swat in 2007 as an aftermath of 9/11 
brought alot of miseries for the local population. The active conflict started when militant organization, 
Tehrik-i-Taliban Swat (TTS), challenged the writ of government in the valley. TTS was actually an offshoot 
of another extremist organization known Tehrik-i-Nifaz-i-Shariat-i-Muhammadi (TNSM) which was earlier 
banned by the then President Pervez Musharraf in January 2002. However TNSM kept working backdoor 
and was successful in becoming part of Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) as TTS. The first response of the 
then government was to sort the issue through dialogue but it did not work. The second response was with 
a mild military operation in two phases in 2008.  Federal government announced of a grand military opera-
tion “operation rahi-i-rast” in mid-2009 when the conflict persisted. It was being announced that the locals 
should leave their homes and migrate to the Relief Providing Zones (RPZs) created for them in Mardan, 
Peshawar, Islamabad, Swabi, Charsadda, Nowshera and other cities. The paper anylyse the impact in 
behaviour of the people of Swat after becoming Internally Displaced Persons (IDPs) in their own country 
and going through all the hardships as a result of living in camps scattered in various areas.
Key words: Conflict, Pakhtunwali, Swat, Internally Displaced Persons

Hikmet ASUTAY
Almanya’ya İşçi Göçü: Gurbetçiliğin Altmışıncı Yılı

Almanya ile işçi alımı antlaşması 1961 yılında imzalanmıştır. Bu Almanya’ya yeni iktisadi göçün de başlan-
gıç tarihi olup günümüz itibariyle altmışıncı yılını doldurmuştur. Başlangıcından bu yana Haydarpaşa’dan 
başlayan göç bugün farklı sınır kapılarında uzun araç kuyrukları ile sembolleşmiştir, denebilir. 1961’de 
oluşmaya başlayan Almanya’daki Türk azınlığı bugün neredeyse dört milyon civarında olmuş, kendi azınlık 
varlığı ile birlikte kendi külütrel çevresini de oluşturmuştur. Bu bağlamda başta ciddiye alınmayan gurbetçi 
yazını bugün için çeşitlenerek ve yaklaşık ikiyüz kadar yazar ve şair sayısına ulaşarak hatırı sayılır bir 
birikim oluşturmuş ve Alman yazınbilimcilerinin de ilgisini çekmiştir. Üç kuşağa ayrılan ve bugün için Türk 
Alman yazını ya da göç sonrası Türk Alman yazını olarak da tanımlanan altmış yıllık edebiyat birikimi 
söz konusudur. Bu çalışmada altmış yıllık Almanya’daki Türk varlığına yazınbilimsel ve sosyolojik bir geri 
bakışla geldiği yer ve nerelerden geçtiğine dair değerlendirme ele alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Göç, Türk Alman Edebiyatı, Almanya’ya göç, gurbetçi
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Muhsin HALİS

Yapısı, Nedenleri Ve Sonuçları İtibariyle Entellektüel 
Göç

Günümüzde, öncelikli konumu nedeniyle göç konularına birçok araştırma yapılmaktadır. Daha önce, bu 
sorun ekonomistleri, sosyologları ve kısmen hukukçuları meşgul etti, günümüzde ise siyaset bilimcilerin ve 
uluslararası ilişkiler araştırmacılarının da ilgi odağında yer bulmuş durumdadır. Türkiye de göç konusuyla 
ciddi bir şekilde meşgul olmaktadır. Göç, Türkiye’de hem küresel araştırma eğilimi nedeniyle hem de bu 
konulardan yakından etkilenmesi nedeniyle incelenmektedir. Araştırmalar, özellikle düşük vasıflı işgücünün 
emek göçü ile ilgili olarak çatışmalardan kaynaklanan yeni sorunlara odaklanma eğilimindedir. Entelektüel 
göç (yüksek vasıflı işgücü göçü) beyin göçü açısından daha fazla etkilenir. Aslında, beyin göçünün birçok 
yönü vardır. Entelektüel göç sorununa, Türkiye’nin kendisi için hangi dersleri çıkarabileceğine dair konulara 
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İbrahim HASANOĞLU

Çeçen Kolektif Hafızasında 1944 Sürgünü ve Bunun 
Rus-Çeçen İlişkilerine Yansıması

Rus-Çeçen ilişkileri tarihinde hiçbir olay Çeçenlerin kolektif hafızasında 1944’te Orta Asya’ya sürgün edil-
meleri kadar etki bırakmamıştır. Bu hafıza Çeçenlerin toplum olarak kimliğini ve ülke olarak komşularıyla 
ilişkilerini şekillendirmiştir. Sürgün öncesi mevcut olan kabile/klan temelli ayrım sürgün döneminde yerini 
birliğe bırakmış ve Çeçenler arasında yeni bir birlik duygusu gelişmiştir. Sürgünün anıları geniş aile bağla-
mında nesilden nesle aktarılmış ve Çeçen toplumunun kendi içine kapanmasına yol açmıştır. Sürgün gibi 
bu tür büyük felaketler, bir grubun sürekli olarak aynı ulusal sınırlar içindeki “ötekiler” tarafından oluşturulan 
kötü davranışlara ya da baskılara maruz kalmasından, terörist saldırılara, savaşlara hatta soykırımlara uza-
nan bir dağılıma sahiptir. Toplumlar da, güçlü düşmanla umutsuz bir şekilde ama aktif bir direnişle savaşan 
bir travmatize gruptan, bütünüyle çaresiz ve edilgen bir konuma düşen gruba kadar değişiklik gösterebilir. 
1944 sürgünü, Çeçen toplumunun “seçilmiş travması” haline gelmiştir. Bu bakımdan seçilmiş travmanın 
seçilmiş zafere göre büyük-grup kimliğinin daha güçlü belirleyicisi olduğu söylenebilir. 
Sürgünün Çeçen kolektif hafızasındaki anıları Çeçenlerin Ruslarla ilişkilerini de önemli ölçüde etkilemek-
tedir. Sürgün anısı Çeçenlerin 1990’larda Rusya’dan ayrılma arzularını körükleyen en önemli etkenlerden 
biriydi. Sürgün, acı ve utanç, Çeçenlerin kendilerini daha kırılgan ve diğerlerinden farklı hissetmesine yol 
açtığı gibi isyanın başlıca nedeni haline de gelmiştir. Öte yandan sürgün anısının güçlendirdiği Rusların 
“öteki”lik durumu Çeçenistan’da resmî ideolojiye dönüşen sufi İslam ile desteklenen Çeçen milliyetçiliğinin 
federal düzeydeki Rus vatanseverliğine kanalize etmede zorluklar yaşanmasına neden olmaktadır. Buna, 
sürgünün müsebbibi Stalin’in bazı ideolojik söylemlerinin canlandırması da eklenince durum Çeçenistan 
açısından içinden çıkılmaz hal almaktadır.
Anahtar Kelimeler: Çeçenler, Sürgün, Kolektif Hafıza, Seçilmiş Travma, Ruslar

ÖZET

eğilmek zorundadır. Bu çalışmada öncelikle entelektüel göç olgusu hakkındaki teorik fikirlerden, ikincisi 
de diğer ülkelerde bu alanda var olan deneyimlerden bahsederek sürdürülecektir. Modern dünyada göç 
sorunları, entelektüel göçün rolü, modern göç sorununa ve entelektüel göçün bu süreçte kapladığı yerin 
tanımlanması önemlidir. Modern dünyada göç akışlarının gelişmesinin genel nedenleri, eğitim hareketlili-
ğinin ve küreselleşme süreçlerinin entelektüel göçün gelişimine nasıl katkıda bulunduğu da tartışılmaya 
çalışılacaktır. Dünyanın farklı yerlerinde entelektüel göçün durumu nedir? Ülkeler arası entelektüel göç 
yolları, özellikle gelişmiş ülkelerin entelektüel göçü cazip kılması, farklı göç politikaları da bu çalışmada 
inceleme konusu yapılacaktır.

Ayşenur DAYAN, Damla ÖZGÜMÜŞ

Göç Eden Bireylerin Sağlık Hizmetlerine 
Erişimindeki Engeller
Obstacles To Migrant’s Access To Health Services

Göç, sağlığı etkileyebilme potansiyeli olan başlı başına bir risk faktörüdür. Göç ile sağlık sorunları artabil-
mekte ve göç eden bireyeler tanı, tedavi hizmetlerine, koruyucu sağlık hizmetlerine ve ilaca erişimde önemli 
sorunlar yaşamaktadır. Hizmet erişimindeki engeller bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilmelidir. Göç eden 
bireylerin sağlık hizmetlerine erişimine etki eden etmenler arasında bireysel özellikleri, yapısal faktörler, 
sağlık hizmetini sunucularının tutumları yer almaktadır. Bireysel özellikler arasında; cinsiyet, sosyoekono-
mik durum, meslek, sağlık durumu, sağlık/hastalık hakkında bilgi, sosyal destek, sağlık hakkında inançları, 
sağlık sistemi hakkındaki bilgi eksikliği, dil, kültür, korku, finansal kaynak, kayıtlı olmaması gibi nedenler yer 
almaktadır. Özellikle bireylerin kayıtlı olmama sebepleri başvurduğunda sınır dışı edilme korkusudur. Ya-
pılan çalışmalarda sağlık hizmetlerine ulaşmada %65 oranında korkunun bir engel yarattığı belirlenmiştir. 
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ABSTRACT

Migration is a risk factor in itself that has the potential to affect health. Health problems may increase with 
migration and individuals who migrate experience significant problems in accessing diagnosis, treatment 
services, preventive health services and medicine. Barriers to service access should be evaluated with a 
holistic approach. Individual characteristics, structural factors, and attitudes of health care providers are 
among the factors affecting the access of immigrants to health services. Among the individual characte-
ristics; There are reasons such as gender, socioeconomic status, occupation, health status, information 
about health/disease, social support, beliefs about health, lack of information about the health system, 
language, culture, fear, financial resources, and not being registered. In particular, the reasons for not 
being registered are the fear of being deported when they apply. Studies have shown that fear creates an 
obstacle to reach health services at a rate of 65%. Situations such as lack of information about the health 
system of the country they live in, not knowing which services they can access and what their rights are, 
lead to the fact that immigrants are not able to benefit from basic health services adequately, and that they 
face preventable health risks as a result. Barriers arising from healthcare providers include; indifference, 
discriminatory practices, language, cultural differences, and sufficient awareness of the special needs of 
immigrants. Lack of communication is one of the most important barriers to accessing health care services. 
For an effective health service, it is important to communicate and try to understand the other person. The 
main recommendations for improving the health levels and service delivery of immigrants are as follows; 
screening for malnutrition, chronic diseases, diseases that are important for public health and providing 
access to free treatment, free and accessible immunization and reproductive health services, preventing 
stigma and discrimination, giving priority to risky groups, and providing solutions for language problems.
Key words: Migration, Healthcare, Obtacles

Caner ÜNAL

Arkeo-Turizm Kapsamında Anadolu’nun Paleolitik 
Göçü: Karain Mağarası Örneği
Paleolithic Migration of Anatolia within the Scope of 
Archaeo-Tourism: The Case of Karain Cave

“İlk insanlar, mağaralar ve ilk barınaklar… Bu ilişki insan türünün dünya üzerinde göründüğü ilk andan 
itibaren başlamış ve milyonlarca yıl sürerek zamanımıza kadar ulaşmıştır” (Taşkıran, 2018: 62). Bu ilişkide 
insanlık tarihinin en uzun koşusu olarak görülen Paleolitik Çağ, konar-göçer ve avcı-toplayıcı yaşamlardan 
yerleşik topluluk yaşam biçimine (Kartal, 2022), diğer bir ifadeyle uzun mesafelerde gerçekleşen insan ha-
reketlerine (göç) ışık tutmaktadır (Aydın, 2017). Bu insan hareketleri; el becerisini, ateşin kontrolünü, çeşitli 
ölü gömme adetlerini, inanç sistemini, deniz taşıtlarının ve müzik aletlerinin yapımını, çeşitli sanat tasvir-
lerini ve soyut düşünceyi de beraberinde getirmektedir. Güneybatı Asya coğrafyasında Paleolitik Çağ; Alt, 
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Bulunduğu ülkenin sağlık sistemi hakkında bilgi yetersizliği, hangi hizmetlere nasıl ulaşabileceği ve hakla-
rının ne olduğunu bilmemesi gibi durumlar göç eden bireylerin özellikle temel sağlık hizmetlerinden yete-
rince yararlanamamalarına ve sonuçta önlenebilir sağlık riskleriyle karşılaşmalarına yol açmaktadır. Sağlık 
hizmeti sunanlardan kaynaklanan engeller arasında; ilgisizlik, ayrımcı uygulamaları, dil, kültürel farklılıklar, 
göç eden bireylerin özel gereksinimleri konusunda farkındalığının yeterli olması yer almaktadır. İletişimsizlik 
sağlık bakım hizmetine erişimdeki en önemli engellerdendir. Etkin bir sağlık hizmeti için iletişim kurma ve 
karşıdaki bireyi anlamaya çalışma önemlidir. Göç eden bireylerin sağlık düzeylerinin ve hizmet sunumunun 
iyileştirilmesi için temel öneriler şunlardır; malnutrisyon, kronik hastalıklar, toplum sağlığı açısından önemli 
hastalıkların taranması ve ücretsiz tedaviye ulaşımın sağlanması, bağışıklama ve üreme sağlığı hizmetle-
rinin ücretsiz ve ulaşılabilir olması, damgalama ve ayrımcılığın önlenmesi riskli gruplara öncelik verilmesi, 
dil sorununa yönelik çözümler getirilmesidir.
Anahtar Kelimeler: Göç, Sağlık Hizmeti, Engel
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Ayşegül ILGAZ

Küreselleşme ve Sağlık Göçü
Globalization and Health Migration

Ekonomik, sosyal, politik ve kültürel değerlerin sınırlar ötesine taşınması olarak tanımlanan küreselleşme, 
birçok ülkede sağlık çalışanlarının ülkeler arasında hareketliliğine neden olmuştur. Sağlık çalışanlarının 
doğup büyüdüğü toprakları ekonomik, kültürel, çevresel, sosyal ve ailevi vb. nedenlerle terk ederek, farklı 
bir yaşam koşulu sağlamak adına başka bir ülkeye yerleşmesi olan uluslararası sağlık göçü, son yıllarda 
gelişmiş ülkelerin lehine bir durum yaratmıştır. Sağlık çalışanlarının göçünün yanısıra kötü sağlık koşulları 
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Orta ve Üst Paleolitik ve Epipaleolitik dönemlere ayrılmaktadır. Alt Paleolitik Dönemde insanlık, toplayıcılık 
ve avcılık temelli; Orta ve Üst Paleolitik Dönemde ise “Uzman avcı” olarak tasvir edilmektedir. Bu dönemde 
“Uzman avcı” olarak tasvir edilen insanlar için göç eylemleri büyük ve orta boyutlu memeli hayvanların 
göçü ile eşgüdümlü olmaktadır. Paleolitik dönemde insanların konar-göçer yaşam biçimini tercih etmesinde 
gerçekleştirilen göç eylemleri zorunlu kılmaktadır (Kartal, 2022). Bu göç izleri Anadolu’da paleolitik döne-
min önemli bir merkezi olan Karain Mağarası’nda (www. kvmgm.ktb.gov.tr) karşımıza çıkmaktadır. Bu göç 
yolundan yola çıkarak bu çalışmanın amacı Karain Mağarası’nı turist gruplarına anlatan profesyonel turist 
rehberlerinden yararlanılarak göç ve arkeo-turizm ilişkisine yeni bir bakış açısı sergilemektir. Çalışmanın 
uygulama bölümünde nitel araştırma yöntemi izlenmiştir. Amaçlı örnekleme yöntemlerinden kartopu ör-
nekleme tekniği benimsenmiş ve yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak turist rehberlerinden elde 
edilen veriler, betimsel analize tabi tutulmuştur. Elde edilen bulgular ışığında, göç ve arkeo-turizm ilişkisinin 
turist rehberleri anlatımında geliştirilmesine yönelik bazı çözüm önerileri sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Karain Mağarası, Arkeo-Turizm, Turist Rehberliği, Paleolitik Çağ

ABSTRACT

“The first people, caves and the first shelters… This relationship started from the first time the human 
species appeared on earth and has reached our time by lasting millions of years” (Taskiran, 2018: 62). 
In this relationship, the Paleolithic Age, which is seen as the longest run in human history, sheds light on 
human movements (migration) (Aydın, 2017) that take place over long distances, from nomadic and hun-
ter-gatherer lives to settled community lifestyles (Kartal, 2022). These human movements; It brings with it 
manual dexterity, control of fire, various burial customs, belief system, the making of watercraft and musical 
instruments, various artistic depictions and abstract thought. Paleolithic Age in Southwest Asia; It is divided 
into Lower, Middle and Upper Paleolithic and Epipaleolithic periods. In the Lower Paleolithic, humanity was 
based on gathering and hunting; in the Middle and Upper Paleolithic Period, humanity is described as “Ex-
pert hunter”. During this period, migration actions for people described as “expert hunters” are coordinated 
with the migration of large and medium-sized mammals. During the Paleolithic period, people’s preference 
for the nomadic lifestyle necessitates the migration actions (Kartal, 2022). These migration traces appear in 
the Karain Cave (www. kvmgm.ktb.gov.tr), an important center of the Paleolithic period in Anatolia. Based 
on this migration route, the aim of this study is to present a critical point of view concerning with the relati-
onship between migration and archaeo-tourism by making use of professional tourist guides who tell Karain 
Cave to tourist groups. In the application part of the study, the qualitative research method was followed. 
Snowball sampling technique, one of the purposive sampling methods was adopted and the data obtained 
by utilising a semi-structured interview form upon tourist guides were subjected to descriptive analysis. In 
the light of the findings, some solution suggestions were presented to improve the relationship between 
migration and archeo-tourism in the narrative of tourist guides.
Key words: Karain Cave, Archaeo-Tourism, Tourist Guide, Paleolithic Age
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nedeniyle bireylerin daha iyi sağlık hizmetlerinin sunulduğu ülkelere olan göçü de sağlık göçü kapsamında 
değerlendirilebilir.  
Küreselleşme, bireylerin hareketliliğini içeren dinamik bir süreç olup sağlık çalışanları ve hastaların ulusla-
rarası dolaşımı ile yakından ilişkilidir. Sağlık çalışanlarının göçünün iyi yönetilmesi hem genel kalkınmada 
hem de yalnızca göç alan ülke değil aynı zamanda göç veren ülke için kapasite planlamasında önemli bir rol 
oynayabilir. Mevcut sağlık işgücünün iyileştirilmesi ve dünya çapında nüfusun ihtiyaçlarına cevap veren ge-
leceğin sağlık işgücünün oluşturulması için eğitim ve sağlık sektörü arasındaki etkileşim önemlidir. Bunun 
için sağlık, işgücü ve ticaret sektörü dahil olmak üzere birden fazla paydaşla ilişki kurulması gerekir. Sağlık 
çalışanlarının göç etme özgürlüğüne saygı duyulması, uluslararası sağlık profesyonellerinin işe alınmasına 
ilişkin ikili ve çok taraflı anlaşmalar için sağlam modeller geliştirilmesi ve uygulanması gereklidir. Sağlık 
hizmeti almak için başka bir ülkeye giden hastaların kaliteli ve uygun maliyetli sağlık hizmetine ulaşımının 
sağlanması, onların talep ve beklentilerini karşılayabilmek için hasta merkezli bakım verilmesi önemlidir. 
Ayrıca, sağlık sistemlerinin evrensel sağlık hizmet standartlarını benimsemesi, hastanın kültürel değerleri-
nin dikkate alınması, sağlık insan gücünün yeterli nicelikte, nitelikte ve donanımda olması gereklidir.
Anahtar Kelimeler: Göç, Sağlık Hizmeti, Engel

ABSTRACT

Globalization, which is defined as the transfer of economic, social, political and cultural values across 
borders, has caused the mobility of health workers between countries in many countries. International 
health migration, which means that health workers leave the lands where they were born and grew up for 
economic, cultural, environmental, social and familial, etc. reasons and settle in another country in order to 
provide a different living condition, has created a situation in favor of developed countries in recent years. In 
addition to the migration of health workers, migration of individuals to countries where better health services 
are provided due to poor health conditions can also be considered within the scope of health migration.
Globalization is a dynamic process that includes the mobility of individuals and is closely related to the 
international movement of healthcare professionals and patients. Good management of the migration of 
health workers can play an important role in both overall development and capacity planning not only for 
the country of origin but also for the country of origin. The interaction between the education and health 
sector is important for improving the current health workforce and creating the future health workforce that 
responds to the needs of the worldwide population. This requires engaging with multiple stakeholders, 
including the health, workforce and trade sector. Respect for the freedom of migration of health workers 
and the development and implementation of robust models for bilateral and multilateral agreements on 
the recruitment of international health professionals are needed. It is important to provide patient-centered 
care in order to ensure that patients who go for health care access to quality and cost-effective health care 
services and to meet their demands and expectations. It is important to ensure that patients who go to ano-
ther country for healthcare services have access to quality and cost-effective healthcare services, and to 
provide patient-centered care in order to meet their demands and expectations. In addition, it is necessary 
for health systems to adopt universal health rules, to take into account the cultural values of the patient, to 
have sufficient quantity, quality and equipment of health manpower.
Key words: Global health, immigration, health workers




