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GÜVENLİK” BİLDİRİ ÖZET KİTABI BEYANI

✓ Bu sempozyum özet kitabında yayınlanan makalelerin/özetlerin, yazıları, görselleri, iddiaları,
fikirleri, metodolojileri, yorumları ve sonuçları tümüyle yazarlara aittir. Özetlerde, her türlü,
ilgili

kanuna

uygun

olarak

gerçekleştirilmeyen

alıntılar,

görseller,

yazı

ve

değerlendirmelerden yazar ya da yazarlar tek taraflı olarak sorumludur. Editörün sorumluluğu
sadece ‘editörlük’ kavramının sınırları içinde olup bu kitapta yer alan bütün yazıların dil, bilim
ve hukuk açısında tüm sorumluluğu yazar(lar)a aittir.
✓ Sempozyum özet metin kitabı, Düzenleme Kurulu’nun yazılı izni dışında kaynak
gösterilmeden yayınlanamaz ve çoğaltılamaz.
✓ Sempozyum özet kitabında basılmak üzere gönderilen yazılar için telif hakkı ödenmez.
✓ Yazar veya yazarlar, sempozyum otomasyon sisteminde beyan ettikleri üzere, verdikleri
bilgilerin doğruluğunu; ve verdikleri bilgilerde, bilgi verilen ilgili diğer kişilerin onayını
aldıklarını beyan etmiş sayılırlar.
✓ Bu özet kitapçığında yazısı olan yazarlar, yazısının ana fikri, teması, okuyucuya vermek
istediği mesaj, yazım ve yayım kuralları, akademik düstur ve gereklilikler gibi bütün
konularda vicdani ve Türkiye Cumhuriyeti’nin konuyla ilgili yasal mevzuatına karşı doğrudan
ve tek taraflı sorumludur. Editörün sorumluluğu sadece ‘editörlük’ kavramının sınırları içinde
olup bu kitapta yer alan bütün yazıların dil, bilim ve hukuk açısında tüm sorumluluğu
yazar(lar)a aittir.
✓ Bu özet kitabındaki yazılar, kaynak gösterilmek koşuluyla iktibas edilebilir.
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SEMPOZYUM AÇILIŞ KONUŞMALARI
07 Mayıs 2018
SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU ADINA
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ KAFKASYA VE ORTA ASYA ARAŞTIRMALI UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRÜ
DR. ÖĞR. ÜYESİ KUTAY ÜSTÜN’ÜN
AÇILIŞ KONUŞMASI

Sayın Valim, Sayın Garnizon Komutanım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Cumhuriyet
Başsavcım, Sayın Rektörüm, Basınımızın güzide mensupları, Üniversitemizin değerli akademik ve
idari personeli ve sevgili öğrenciler;
Dünyada iktisadi, siyasi ve sosyal ilişkiler çerçevesinde artan ‘karşılıklı bağımlılık’ ile
karakterize edilen globalleşme süreci ile birlikte ortaya çıkan en kritik olgulardan birisi de uluslararası
göçtür. Uluslararası göç, kişilerin vatandaşı oldukları veya ikamet ettikleri ülkeden ayrılarak, kalıcı
veya geçici olarak başka bir ülkeye yerleşmeleridir. Uluslararası göç, insanlık tarihi kadar eskidir.
Ülkeler arasında, coğrafi, ekonomik, sosyal, siyasal gelişmeler ve savaşlar gibi çeşitli
etkenlerden ötürü yüzyıllardır nüfus hareketlikleri yaşanmaktadır. Bu hareketliliğin tarihte “ulusdevlet” olgusunun ortaya çıkması ile hukuki ve siyasi bir meseleye dönüştüğü aşikârdır.
1648 Westphalia Antlaşması ile ortaya çıkan ulus-devletler sisteminin oturması ve sınırlarının
net bir şekilde çizilmesi ile beraber göç, uluslararası bir mesele haline gelmiştir. Zira her ulus-devlet
egemenlik haklarını koruma motivasyonuyla korumacı bir tutum geliştirmiştir.
Ulus-devlet sistemi içerisinde göç, yalnızca yasal değil yasa dışı şekillerde de
gerçekleşebilmiştir. Yasa dışı göçler, uluslararası ilişkilerin en sorunlu alanlarından biri haline
gelmiştir.
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Ulus-devlet sisteminin kurulmasından kürselleşme olgusunun ortaya çıktığı tarihe kadar (16481991), uluslararası göç hem sınırlı miktarda hem de ulus-devletlerin yasal çerçeveleri içinde kalınarak
gerçekleşmiştir; bunlar, hukuki dille söylersek “düzenli göçler”dir. Ne var ki Berlin Duvarı’nın
yıkılması ve iki yıl sonra da Sovyetler Birliği’nin dağılma sürecine girmesi ile birlikte dünya gerçek
anlamda küresel bir entegrasyona doğru gitmiştir. Bu entegrasyon kitlesel bir nüfus hareketliliğini de
beraberinde getirmiştir.
1990’lardan sonra bu alışılmadık kitlesel göçleri düzenlemeye yönelik ulusal politikalar
yetersiz kalmaya başlamıştır. Bunun sebebi ulusal ve uluslararası düzeyde sözü edilen bu göç
akınlarını karşılayabilecek kurumsal ve hukuki altyapı yetersizliğidir, ama bu yetersizlik kitlesel göç
hareketliliğini engelleyememiştir, zira insanlar ekonomik etkenler ya da savaş nedeniyle akın akın
göç etmeye mecbur kalmışlardır. Böylece hukuki çerçeveye oturtulamayan ve “düzensiz/yasadışı
göç” olarak adlandırılan hareketlilikler istisnai bir vaka olmaktan çıkmış; çok yaygın bir durum haline
gelmiştir. Süreç içerisinde başlı başına bir siyasi olgu ve uluslararası bir mesele olarak önem ve
öncelik kazanmıştır.
Uluslararası Göç Örgütü’nün raporlarına göre, dünyada 200 milyonu aşkın uluslararası göçmen
vardır. Birleşmiş Milletler verilerine göre son 20 yıldaki hızıyla artmaya devam ederse, dünyadaki
uluslararası göçmenlerin sayısının 2050’de 405 milyona ulaşması beklenmektedir.
Özellikle 1990’lı yıllarda başlayan ve 2000’li yıllarda artarak devam eden savaş, iç karışıklıklar,
istikrarsızlık ve çatışmalar; daha iyi bir yaşam arayışında olan insanları daha fazla göçe
zorlamaktadır.
Daha iyi bir hayat umuduyla Akdeniz’de yaşamlarını kaybeden mülteciler, mülteci meselesinin
“insan eksenli” ele alınması gerekliliğini dayatsa da, uluslararası göç politikaları halen insani
değerlerden ziyade “devletin güvenliği” meselesi çerçevesinde şekillenmektedir. Zira mültecilerin
varlığının, göç alan ulus-devletlerce kendi güvenliklerini tehdit eden bir “problem” olarak
değerlendirilmesi; sınır güvenliğinin arttırılması, mültecilerin sınır dışı edilmesi, temel hak ve
özgürlüklerinin kısıtlanması gibi olumsuz bazı düzenlemeleri beraberinde getirmiştir.
Göç, doğal bir hak iken göçü ‘suç’ ve göçmenleri ‘suçlu’ olarak değerlendiren bu yaklaşım,
yasal bir güvenceye oturtulamayan düzensiz göçmenleri “suç”, “işsizlik”, “tarihi, kültürel değerlere
ve sosyal düzene yönelik bir tehlike” ile eşleştirme ve özdeşleştirme eğilimi; uluslararası terörizmin
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yarattığı tedirginlikle de birleştirildiğinde, göç sorunlarını insani bir trajedi olarak görmeyi
engelleyerek, konuyu basit bir güvenlik meselesi olarak algılanmasına sebep olmaktadır.
Bütün bu zorluklara rağmen, günümüzde göç konusunda göç hukukunun düzenlediğinden çok
daha fazla bir “talebin” söz konusu olduğu açıkça gözlemlenebilmektedir. Artan talepler çerçevesinde
giderek daha kapsamlı ve çetrefil bir mesele haline gelen göçü, adil ve etik bir şekilde düzenleyecek
bir hukuki çerçeveye ve kurumsal altyapıya acilen ihtiyaç vardır.
Denilebilir ki bugün aslında temel problem düzenlenmemiş göç probleminden ziyade bunun
nasıl ‘yönetileceği’dir. Bu konuda Uluslararası Göç Örgütü, Birleşmiş Milletler ve Uluslararası
Çalışma Örgütü gibi uluslararası örgütlerin çeşitli raporları ve düzenlemeleri olmasına rağmen, göç
konusunda henüz küresel çapta ve etkin bir uluslararası politikadan bahsetmek mümkün değildir.
Dolayısıyla, göç hareketlerini düzenleyebilmek için daha makro ölçekte göç politikaları oluşturma
ihtiyacı kendisini acil bir şekilde hissettirmektedir. Bu konunun Türkiye açısından da ne kadar kritik
ve öncelikli bir mesele olduğu hepimizin malumudur.
Konuyla ilgili istatistikleri gündeme getirmemiz, meselenin daha iyi anlaşılabilmesini
sağlayacaktır. Ülkemiz, 1922’den günümüze kadar 5 milyondan fazla kişiye kucak açmıştır. Bu
sayıya çalışma ve eğitim gibi amaçlarla gelen yabancılar dâhil değildir.
Türkiye’ye çalışma, eğitim ve diğer amaçlarla gelmiş olan yabancılara ilişkin rakamlara
bakıldığında son 13 yılda toplam 2.442.159 yabancının ikamet izni aldığı kaydedilmiştir. Öte yandan
özellikle 2010 yılının sonunda başlayan ve günümüzde hâlâ devam eden Orta Doğu Olayları, başta
Türkiye olmak üzere, komşu ülkelere ve belli ölçüde Avrupa’nın derinliklerine doğru insan kaçışının
yaşanmasına sebep olmaktadır.
Bu süreçte, başta Orta Doğu olmak üzere, çoğu komşu ülkede çatışma ve yer yer iç savaş
yaşanması, bu ülkelerin ekonomik sorunlar ve siyasi istikrarsızlıkla çalkalanmaları gibi nedenlerden
dolayı, Türkiye göçmenler açısından bir cazibe merkezi haline gelmiştir. Nitekim, ülkemizde, resmi
rakamlara göre 3,5 milyon, spekülatif yorumlara göre ise 5 milyon göçmen girişi olmuş, aradan 7-8
yıl geçmesine rağmen göçmenlerin geneli düşünüldüğünde, hâlâ psikolojik entegrasyon ve toplumsal
kabul noktasında ciddi sıkıntılar mevcuttur.
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Bu mesele, güncel anlamda Türkiye’nin en önemli meselelerinden biri olarak nitelendirilebilir.
Keza, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün verilerine göre, Geçici Koruma
Kapsamındaki 3.584.179 Suriyelinin, yaklaşık %85’i (3.584,179) kamplar dışında yaşamaktadırlar.
Özellikle Türkiye’den Avrupa’ya akan söz konusu göç dalgası, ülkelerin uluslararası göç
politikalarını da gözden geçirmelerine neden olmuştur. Mültecilerin Türkiye’den Avrupa’ya gitmek
istemeleri de, Türkiye’nin göç politikası kapsamında tartışılması gereken diğer önemli meselelerden
biridir.
Bir yanda göçün çok boyutlu ve çetrefil nitelikleri, öbür yanda insani bakımdan trajik boyutları,
göç konusunun ne kadar karmaşık ve disiplinlerarası konu olduğunu göstermektedir. Bu çerçevede
sosyal, kültürel, ekonomik, hukuki, politik ve güvenlik gibi birçok boyutu olan göç meselesinin,
disiplinlerarası bir konu olarak çeşitli açılardan ele alınması ve değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu
açıdan üniversitelere de büyük görevler düşmektedir. Zira uluslararası ilişkiler ve uluslararası göç
gibi sınırların ötesine taşan meseleler, Türkiye’nin jeostratejik ve jeopolitik öneminden kaynaklı
olarak, ülkemiz açısından gittikçe artan bir önem arz etmektedir.
Bu bağlamda üniversite olarak üstümüze düşen bilgi üretme ve yayma misyonumuzu yerine
getirmek adına ülkemizi ilgilendiren farklı pek çok konuda bu ve benzeri sempozyumlar
düzenlenerek bu sempozyumların geleneksel hale getirilmesi hedeflenmektedir.
Bu amaç doğrultusunda Üniversitemizde, “Uluslararası Göç ve Ulusal Güvenlik” ana
temasıyla Uluslararası İlişkiler Sempozyumunun birincisini düzenlemekteyiz.
Sempozyuma değerli katkılarından dolayı üniversitemiz rektörü sayın Prof. Dr. Mehmet
Biber’e, sempozyum koordinatörü ve üniversitemiz rektör yardımcısı sayın Prof. Dr. Şakir
Aydoğan’a, SERKA’ya ve AKATÜB’e teşekkürlerimizi sunarız. Ayrıca değişik ülke ve yurdumuzun
çeşitli üniversite ve kurumlarından sempozyumumuza iştirak eden kıymetli bilim insanlarına da
teşekkürü bir borç biliriz. Sempozyumun düzenleniş amacına hizmet etmesini ümit eder, hepinize
saygılarımı sunarım.
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ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ
SEMPOZYUM ONURSAL BAŞKANI
PROF. DR. MEHMET BİBER’İN
AÇILIŞ KONUŞMASI

Selamlama,
Üniversitemizin Kafkasya ve Orta Asya Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin
düzenlediği Uluslararası İlişkiler Sempozyumu’na hoş geldiniz, sizleri hürmetle selamlıyorum.
Bu sene ilkini düzenlediğimiz sempozyumun teması “Uluslararası Göç ve Ulusal Güvenlik”
olarak belirlenmiştir. Sempozyuma bildiri ve fikirleriyle katkıda bulunan kıymetli katılımcılara
teşekkür ediyorum.
Uluslararası göç, sadece bugünün değil, dünün de sorunuydu. Öyle görünüyor ki yarının da
sorunu olmaya devam edecektir. Dolayısıyla bu mesele üzerine ciddiyetle eğilmeli ve başta ülkemiz
olmak üzere dünyanın geri kalanını ilgilendiren bu konu hakkında kalıcı çözümler geliştirmeye
çalışmalıyız. Zira göç, sadece insani değil, toplumsal, ekonomik, sosyal ve güvenlik gibi boyutları ile
geniş yelpazede etki üretmekte ve engellenemez bir artış izlemektedir. Bugün dünyada 260 milyon
civarında göçmen bulunduğunu bildiren BM raporları, meselenin vahametini ortaya koymaktadır.
Üstelik bu sayı yıldan yıla artarak devam etmektedir. Ülkemizde ise 4.5 milyona yakın göçmen
bulunmaktadır. Bunların 3.5 milyonu Suriyeli mültecilerden oluşsa da Türkiye, çok çeşitli ülkelerden
göç almaktadır. Önemle belirtilmek gerekir ki Türkiye, gerek yaşadığı ekonomik kalkınmanın,
gerekse Batılı devletlerin göçmenlere karşı uyguladığı çifte standardın etkisi ile geçiş ülkesi olmaktan
çıkmış ve giderek hedef ülke konumuna gelmiştir.
Batılı devletlerin göçmenler konusunda sergilediği insanlığa yakışmayan tavırlara karşın
Türkiye, tarihte olduğu gibi bugün de kendisine sığınanlara kucak açmış; mazlumları, biçareleri
kimsesiz bırakmamıştır. Bu nedenledir ki 2018’in Küresel İnsani Yardım Raporuna göre Türkiye, en
çok insani yardım yapan ülke olmuştur. Burada dikkate değer bir nokta da, ülkemizin dünyanın en
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büyük 18. ekonomisi olmasına rağmen insani yardımlara milli gelirinin %0.85’ini ayırarak dünyanın
en büyük yardımsever/cömert ülkesi olmasıdır.
Kıymetli Konuklar,
Tarihsel süreçte Türk kavimleri, göçleri ile dünya tarihinin seyrini değiştirmiştir. Bugün ise
ülkemiz göç konusunda sergilediği tavır ile dünyaya örnek olacak bir yaklaşım sergilemektedir.
Mesele, bunu ulusal çıkarlarımıza uyacak biçimde yapmaktır. Uluslararası göçün maliyetini sadece
duyarlı devletler değil, tüm dünya devletleri birlikte üstlenmelidir. Bu nedenle yeni yaklaşımlara ve
politikalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu noktada Türkiye, uluslararası göç konusuna ve bununla ilişkili
olarak ulusal güvenlik meselelerine tepkisel değil, sistematik biçimde yaklaşmalıdır.
Tam bu noktada Ardahan Üniversitesi, gerek şehrimizi gerekse ülkemizi yakından ilgilendiren
bu sorun karşısında inisiyatif geliştirmekte ve göç ile güvenlik meselesini çok boyutlu olarak
tartışmaya açmaktadır.
Sözlerime son vermeden önce, sempozyuma destek olan başta SERKA olmak üzere, tüm kamu
kurumlarına, sivil toplum kuruluşlarına ve kişilere teşekkürlerimi bildirmek isterim. Uluslararası
İlişkiler Sempozyumu’nun herkes açısından başarılı geçmesini temenni ederim.
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SEMPOZYUMUN DAVETLİ KONUŞMACILARI
ORTA DOĞU VE KUZEY AFRİKA KAYNAKLI GÖÇLERİN AB’NE ETKİLERİNİN
GÜVENLİK BAĞLAMINDA ANALİZİ
Barış ÖZDAL*
Özet
Tunus’ta yaşanan olaylar ile başlayan Arap Baharı sürecinde siyasi, sosyal ve ekonomik
sorunlar ile milyonlarca insan düzensiz göçmen olmuştur. Söz konusu süreçte tarihinin en büyük göç
akını ile karşılaşan Avrupa Birliği (AB) ise kısa vadeli fakat kesin sonuç getirmesi beklenen
politikalar uygulamayı öncelikle tercih edilmiştir. Bu bağlamda göç yönetimi stratejisini “üçüncü
ülkelerle işbirliği” temeline oturtan AB, güvenlik boyutunda ise göçe yönelik politikalarını ve
yaklaşımlarını zamanın koşullarına göre uyarlamak zorunda kalmıştır.
Genel ve soyut olarak aktardığımız bu çevre içinde çalışmada 3 temel değerlendirme sorusu
analiz edilmiştir.
1.)

Orta Doğu ve Kuzey Afrika (ODKA) Kaynaklı Göçlere Etki Eden Temel Faktörler Nelerdir?

2.)

AB Göç Politikası’nın Tarihsel Gelişiminde Etkili Olan Temel Faktörler Nelerdir?

3.)

ODKA Kaynaklı Göçlerin Güvenlik Bağlamında AB’ne Etkileri Nelerdir?
Yapılan analiz sonucunda ise AB’nin dengeli, kapsamlı ve güvenlik eksenli ortak bir göç

politikası geliştirme amacıyla üçüncü ülkelerle işbirliği kurarak kısa vadede yaşanan sorunların
kolaylıkla çözüme ulaştırılmasını ve düzensiz göç ile mücadele edilmesini amaçladığı, uzun vadede
ise göçmenlerin entegrasyonunu sağlamak için çalışmalar yürüttüğü tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Orta Doğu ve Kuzey Afrika, Avrupa Birliği, Göç, Düzensiz Göç, Güvenlik
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Profesör Dr. Bursa Uludağ Üniversitesi, barisozdal@gmail.com
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MİLLİ GÜVENLİK UNSURU OLARAK AHISKALI TÜRKLER
Ramiz HÜSEYİN*

Milli Güvenlik kavramı genel olarak millete ve devlete yönelik tehlikeleri belirlemeyi, var olan
veya muhtemel tehlikelere karşı gereken tedbirlerin (önlemlerin) alınmasını, ulusal güvenliği
sağlayacak faaliyetleri, bu konularla ilgili kararları ve planları uygulamaya koyacak kurumları,
organları ve gerekli sistemsel güvenlik mekanizmasını ifade eder.
Milli Güvenlik sisteminin sağlanmasının temelinde birçok unsur yatmaktadır; milli emniyet
teşkilat yapılanması, istihbarat yapılanması, askeri yapılanma, bürokratik yapılanma, siyasi
yapılanma, sosyo-ekonomik hususlar, eğitim durumu, dini meseleler ve diğer unsurlarla birlikte
uluslararası göç ve ülkenin nüfus yapılanması.
Son yıllarda uluslararası göç ve ülkenin nüfus yapılanması milli güvenliği direkt şekilde
etkileyen gerçekler haline gelmişlerdir. Bu sebepten, ülkeler kendilerinin özel durumlarına göre
çeşitli tedbirler alır, farklı ve değişik göç politikaları uygular. Konuyla ilgili gerekli ve uzun vadeli
göç politikalarını hayata geçiremeyen ülkeler hep ve devamlı kaybeder. Bunun dünyada birçok örneği
mevcuttur.
Bugün dünyada mülteciler ve sığınmacılar dâhil olmak üzere 250 milyondan fazla göçmen
vardır. Günümüzde milyonlarca mülteci ve sığınmacı Türkiye'de de ikamet etmektedirler. Yeterli
kadar kontrol edilemeyen uluslararası göç Türkiye'nin nüfus yapılanmasını etkiliyor ve değiştiriyor
ki bu gerçek direkt şekilde milli güvenliğin sağlanmasını zorlaştırabilir.
Türkiye kendisine yönelik uluslararası göçü kontrol edebilmeli ve yönetebilmelidir. Göç
kontrol edilemediğinde zararlar yaratacak, kontrol edilip yönlendirildiğinde olumlu etkiler
yaratabilecektir. Göçün olumlu etkene dönüştürülmesi için işletilebilir göç stratejisi ve pratik göç
politikaları üzerine çalışarak, gerçekçi ve uzun vadeli göç projelerinin hayata geçirilmesi
gerekmektedir. Kontrolsüz, kaotik, yönetilemeyen veya yönlendirilemeyen göç milli güvelik için
tehdit oluşturabilir. Lakin uzun vadeli göç projeleri kapsamına alınıp yönetilen göç muhtemel
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tehlikeleri giderebilir, milli güvenliğin sağlanmasını olumlu etkiler, ekonomik ve sosyo-kültürel katkı
sağlar, belli bölgelerin gelişmesini teşvik edebilir.
Bununla birlikte, Türkiye'ye göç bazı topluluklarla ilgili ülkenin belli bölgelerine ve illerine
yönelik özel uzun vadeli göç projeleri de uygulanabilir. Bu bağlamda, Ahıskalı Türklerin Türkiye'ye
göçü ve özellikle de bu göçün kuzey-doğu (Ardahan, Artvin, Erzurum, Kars, Iğdır, vb.) illerine
yönelik sağlanabilmesi çok olumlu etki yaratabilir. Böyle bir girişim sayesinde bölgede kalıcı ve
güvenilir nüfusun artışı sağlanabilecek, ekonomik kalkınma, uluslararası ticaret ve turizm teşvik
edilecek, eğitim seviyesi yükselecek, sosyo-kültürel gelişmeler gerçekleşecek ve bunlarla birlikte
belli süre zarfında bahsi geçen bölge hızla gelişen ve aynı zamanda da milli güvenlik durumu sürekli
güçlenen bir cazibe merkezi haline getirilebilecektir.
Bu açıdan, beyan edilen fikir doğrultusunda, uygulanabilecek uzun vadeli (10-15-20 yıllık)
iskânlı göç programları çerçevesinde Ardahan ili başta olmak üzere Türkiye'nin kuzey-doğu illerine
yurt dışından 150 bin kadar Ahıskalı Türk'ün getirilip yerleştirilmesi önerilmektedir. Türkiye'ye göç
etme hususunda istekli olan Ahıskalı Türkler Ukrayna, Rusya, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan
ve Özbekistan'ın çeşitli bölgelerinde tespit edilerek, başta depresif yerleşim yerlerinde ve zor şartlar
altında yaşayanlardan başlamak kaydıyla bu ''doğal vatandaşlarımız'' söz konusu olan bölgeye planlı
şekilde yerleştirilmesi Türkiye için stratejik anlamda mühim ve faydalı bir göç projesi olacağı
düşünülmektedir.
Günümüzdeki Gürcistan sınırları içerisinde kalan Ahıska şehri, 1826-1828 Türk-Rus Savaşı'na
kadar Osmanlı Türk Devleti sınırları içerisinde bulunmuş olup 1829'da yapılan Edirne Antlaşmasına
göre tazminat olarak Rusya'ya verilmiş ve 1921'de yapılan Kars ve Moskova Antlaşmalarına istinaden
tamamen Rusya'ya bırakılmıştır. Sovyetler Birliği zamanında 1944 yılında Stalin'in emriyle kadim
Türk yurdu olan Ahıska'dan ve ilçelerinden 100 binden fazla Türk sürgün edilmiş, sürgün sürecinde
binlerce insan hayatını kaybetmiştir. Yurtlarından sürgün edilmiş olan Ahıskalı Türklerin ve onlardan
gelen nesillerin bugünkü genel nüfusu 650-700 bin olarak tahmin edilmektedir. Sovyetler Birliği'nin
yıkılmasından sonra Türkiye'de kabul edilen 2 Temmuz 1992 tarihli ve 3835 sayılı Ahıska Türklerinin
Türkiye'ye Kabulü ve İskânına Dair Kanun'un yürürlüğe girmesiyle binlerce insan anavatan bildikleri
Türkiye'ye göç etmeye başladı. Bugün itibariyle Türkiye'ye göç etmiş olan Ahıskalı Türklerin sayısı
200 bin civarında düşünülmektedir. Dolayısıyla, şu anda Türkiye dışında yaklaşık 10 ayrı ülkede
yaşayan Ahıskalı Türklerin tahmini nüfusu 450-500 bin civarındadır. Altını çizmek gerekir ki,
Ahıskalı Türklerin Türkiye'ye olan göçü devam etmektedir. Serbest şekilde (iskânsız) göç edenlerin
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ezici çoğunluğu temelli yerleşmek için Türkiye'nin batı ve güney-batı illerini tercih etmekle beraber
yerleştikleri illerde çok iyi derecede uyum sağlamaktadırlar.
Bugün itibariyle, Ahıska Türkleri 10'dan fazla çeşitli ülkede ve farklı depresif bölgelerde
yaşamalarına rağmen Türkiye'nin milli menfaatlerini her zaman ön planda tutmaktadırlar, Türk
Milleti'ni ve Türk Bayrağı'nı en iyi şekilde temsil etmeye çalışmaktadırlar. Türkiye Cumhuriyeti
Devleti'miz yurt dışında yaşayan Ahıskalı Türklerin hep yanında olmakta, onlara kol kanat
germektedir. Ahıska Davası artık Türkiye Cumhuriyeti Devleti'mizin milli meselesi ve milli davası
haline gelmiştir.
Sonuç olarak, yurt dışında yaşayan Ahıskalı Türkler ile ilgili olan perspektifleri geniş tutarak
uzun vadeli iskânlı göç projesi temelinde 150 bin kadar Ahıskalı Türk'ün Türkiye'nin kuzey-doğu
illerine yerleştirilmesiyle stratejik açıdan büyük ve çok verimli bir adım atılmış olacak. Bu girişim ile
Türkiye'nin bölgedeki milli güvenliği geleceğe yönelik daha da güçlendirilecek, olumlu demografik
ve ekonomik gelişmeler daha da hızlı ve aynı zamanda güvenli şekilde sağlanabilecek.
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DÜZENSİZ GÖÇ VE GÜVENLİK BOYUTU
Güray ALPAR*
Özet
Göç insanlık tarihi boyunca var olmuş bir kavramdır. Göç hareketleri, zamanla coğrafi yer
değiştirmeden daha geniş bir anlama bürünerek karmaşık bir hal almış ve çok yönlü ele alınması
gereken bir süreç haline gelmiştir. Düzensiz göç olarak adlandırdığımız uluslararası alanda yasal
olmayan yollardan yapılan yasadışı göçler günümüzde ülkelerin en önemli sorunlarından biri haline
gelmeye başlamıştır. Türkiye de gerek coğrafi yapısı ve gerek komşu ülkelerdeki siyasi
istikrarsızlıklar sebebi ile dünya genelinde yaşanmaya başlayan bu sorundan etkilenmiştir.
Bu araştırmada, düzensiz göç ve güvenlik ile ilgili Türkiye’de yapılmış çalışmalar analiz
edilmiştir. Yapılan analizle, Türkiye’de göç ve güvenlik konusunun akademik boyutta nasıl ve ne
şekilde ele alındığı, araştırmaların hangi ana konular üzerinde yoğunlaştığı, yıllara göre nasıl bir
dağılım gösterdiği ve araştırmacılar tarafından göç ve güvenlik konusuna yönelik ne tür bulgu ve
öneriler geliştirildiğinin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Yapılan alan yazın taramasında,
Türkiye’de düzensiz göç ve güvenlik üzerine İngilizce ve Türkçe dillerinde tez ve makale türünde
toplam (92) adet çalışmanın yayınlandığı tespit edilmiştir.
Göç ve güvenlik olgusuna vurgu yapan araştırmalar incelendiğinde, konu ile ilgili yapılan
çalışmaların 2007 yılından itibaren önemli bir artış gösterdiği, alana göre en fazla çalışmanın
uluslararası ilişkiler alanında yapıldığı ve çalışmaların konu bakımından ağırlıklı olarak “Avrupa
Birliği ekseninde göç ve güvenlik” konusunda eğilim gösterdiği görülmüştür. Elde edilen bulgular
doğrultusunda, göç ve güvenlik kavramları birlikte değerlendirildiğinde, düzensiz göç, ülkelerin
güvenlik politikalarında önemli bir tehdit olarak görülmektedir. İnsan kaçakçılığı ile birlikte ülke
güvenliğini olumsuz yönde etkilemektedir. Türkiye coğrafi yapısı ve komşu ülkelerdeki siyasi
istikrarsızlıklar sebebi ile sınır güvenliği ile birlikte iç güvenliğini alacağı tedbirlerle en üst seviyede
sağlamak zorundadır.
Anahtar Kelimeler: Göç, Yasa Dışı Göç, Güvenlik, Meta-analiz.
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IRREGULAR IMMIGRATION AND SECURITY DIMENSION
Güray ALPAR*
Abstract
Immigration is a concept that has existed throughout human history. Immigration
movements have become more complicated and multifaceted in time than a broader understanding of
geographical location. Immigration from illegal ways, called irregular immigration, has now begun
to become one of the most important problems of the countries. Turkey, with its geographic structure,
and political instability in neighboring countries, is not exempt from this problem.
In this research, we analyzed studies related with illegal immigration and security in
Turkey. With this analysis, we examined the researches about immigration and security in Turkey
with how examined with academic perspective, which main subjects of research are focused on, how
it spreads over the years and what kind of findings and suggestions have been suggested for
immigration and security. After literature review, we found (92) studies about illegal immigration
and security in Turkey which languages are English and Turkish and publication types are thesis and
article.
When the researches emphasizing immigration and security are examined, we found
that studies have increased significantly since 2007. Mostly, researches are related to the field of
international relations and studies show a tendency in terms of "immigration and security on the axis
of the European Union". When the concepts of immigration and security are evaluated together, it is
seen that it is a serious threat to the security policies of the countries. Illegal immigration, along with
human trafficking, negatively affects country security. Turkey is obliged to ensure border security
and internal security together with the precautions to be taken for internal security at the highest level
because of its geographical structure and political instability in the neighbor countries.
Keywords: Immigration, Irregular migration, Illegal immigration, Security, Metaanalysis
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TÜRKİYE’NİN ULUSAL GÜVENLİĞİNİ ETKİLEYEN ULUSLARARASI ZORUNLU
GÖÇLERİN BAŞLICA SEBEPLERİ VE ULUSAL GÜVENLİK AÇISINDAN MEVCUT VE
OLASI SONUÇLARI
Gökhan ÇAPAR*
Damla KOCATEPE**
Özet
Silahlı çatışmalar, savaş, terörizm gibi insani etkilerle ortaya çıkan uluslararası zorunlu göçler,
uluslararası gündemin başlıca konuları arasındadır. Bu göçlerin hem geçiş yolu üzerindeki ülkeleri
hem de hedef ülkeyi etkilemesi ve insan kaçakçılığı, terörizm, örgütlü suçlar gibi diğer tehditlerle
birleşmesi küresel boyutlarda güvenlik sorunlarından birisini oluşturmaktadır. Özellikle başarısız
devletlere veya siyasi yönden istikrarsız bölgelere komşu olan Türkiye, bu göçler açısından geçiş
ülkesi olduğu kadar hedef ülke konumundadır. Bu nedenle de mülteciler gibi zorunlu göçmenler
günümüzde organize suç örgütleri veya terör örgütleri tarafından istismar edilmektedir. Bir hedef ülke
olarak Türkiye’de kalmak zorunda kalan bu insanların uzun vadede yaşayacağı kültür çatışmaları,
ayrımcılık, ekonomik yetersizlikler algılanan mağduriyeti ve hoşnutsuzluğu tetikleyebilmektedir. Bu
durum terör veya örgütlü suçlar açısından yasadışı örgütlerin istismarına yol açma potansiyeli
taşımaktadır.
Bu çalışmanın amacı Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı uluslararası zorunlu göçlerin genel
sebeplerini ve ulusal güvenlik açısından mevcut sonuçları ile uzun vadede yaratabileceği sonuçları
ortaya koymaktır. Çalışmanın kapsamını başta Suriye olmak üzere Türkiye’nin son yıllarda karşı
karşıya kaldığı zorunlu göçler oluşturmaktadır. Yöntem açısından geçmişten günümüze diğer
devletlerin maruz kaldığı uluslararası zorunlu göç sorunları ile Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı bu
tür göçler kıyaslanmaktadır. Bu doğrultuda alanla ilgili literatür ile uluslararası örgütlerin bu
konudaki belge ve verileri de dikkate alınarak başta terörizm olmak üzere Türkiye’nin karşı karşıya
kaldığı mevcut güvenlik sorunları ile uzun vadede karşılaşabileceği ulusal güvenlik tehditleri ortaya
konulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Uluslararası Zorunlu Göç, Ulusal Güvenlik, Terörizm.
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THE MAJOR CAUSES OF INTERNATIONAL FORCED MIGRATION TO TURKEY AND
ITS PRESENT/POTENTIAL CONSEQUENCES IN TERMS OF NATIONAL SECURITY
Gökhan ÇAPAR*
Damla KOCATEPE**
Abstract
International forced migrations emerging from humanitarian influences of armed conflicts, war
and terrorism are among the main topics of international agenda. The effects of these migrations on
both the transit and target countries and their association with other threats such as human trafficking,
terrorism, organized crime constitute one of the security problems in global level. Especially Turkey,
neighboring with failed states of politically unstable regions, is on the target country position as well
as being transit country in terms of these migrations. As a consequence, forced migrants like refugees
are now being exploited by organized crime organizations or terrorist organizations. The cultural
conflicts, discrimination and economic inabilities that these people are forced to stay in Turkey as a
destination country may face in the long run will might trigger perceived aggrivations and discontents.
This situation creates the potential to lead to the exploitation of illegal organizations in terms of
terrorism or organized crime.
The purpose of this study is to present the general causes and current results of international
forced migrations faced by Turkey in terms of national security and to reveal the results might have
on the long term. The scope of the study is forced migrations faced by Turkey particularly from Syria
case in recent years. This study provides comparisons of forced migrations the other states have faced
from past to present and the such migrations towards Turkey as the method of the study. In this respect
by referring to the related literature in this subject and the documents and data provided by
international organizations, the present security questions and long term national security threats of
Turkey including terrorism at the outset is presented.
Keywords: International Forced Migration, National Security, Terrorism.
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ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE GÜVENLİK UNSURU OLARAK SINIR DIŞI
OLGUSUNUN KULLANILMASI 1964’TE KIBRIS OLAYLARI ESNASINDA YAŞANAN
SINIR DIŞI OLAYI
Ali Haydar SOYSÜREN*
Özet
1960’ta İngiltere, Türkiye ve Yunanistan’ın garantörlüğünde, kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti, Rum
tarafın anayasayı değiştirme girişimi üzerine yeniden bir çatışma ortamına sürüklenmiştir. 1963 yılı
Aralık ayında Türklere yönelik gerçekleşen saldırılar, meseleyi Türkiye siyasetinin odağına
yerleştirmiştir
Türkiye, doğrudan müdahale seçeneğini, dış dünyadan gelen tepkilerin etkisiyle geri plana
atarken; Türkiye’deki Yunanistan vatandaşlarının sınır dışı edilmesi gündeme gelmiştir. Söz konusu
Yunanistan vatandaşları için 1964 yılında çalıştırılmaya başlanan sınır dışı süreci, sınır dışı olgusunu
devletlerarası ilişkilerde kullanılması bakımından dikkate değer bir örnektir. Bir süre sonra
Yunanistan’ın da kendi ülkesindeki Türkler için aynı mekanizmayı devreye sokması meseleye yeni
bir boyut kazandırmıştır.
Öngörülen çalışma, Kıbrıs olayları bağlamında Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan bu
süreci, yabancıların ulus devletlerdeki kritik konumunu, risk potansiyellerini değerlendirmek için ele
almaktadır. Türkiye’de yerleşik Yunanistan vatandaşlarının statüsü, Kıbrıs’ta Rumların Kıbrıs
Cumhuriyeti’nin kuruluş antlaşmaları temelinde oluşturulan Anayasa’yı değiştirme girişimleri ve
Türkiye’nin pozisyonu ortaya konulduktan sonra, sınır dışı sürecinin işleyişi, sunulan gerekçe ve
söylem üzerinde durulacaktır.
Konunun işlenmesinde, dönemin gazeteleri, TBMM tutanakları ve ilgili genel literatürden
elde edilen veriler esas alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Sınır dışı, Güvenlik, Türkiye, Yunanistan
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THE USE OF DEPORTATION AS A SECURITY MEASURE IN INTERNATIONAL
RELATIONS: THE DEPORTATION PROCESS APPLIED DURING THE 1964 CYPRUS
EVENTS
Ali Haydar SOYSÜREN*
Abstract
The Republic of Cyprus, which was established in 1960 under the guarantee of Britain, Turkey
and Greece, was dragged into conflict environment again as a result of the initiative of the Greek side
to change the constitution and the attacks that took place against Turks in December 1963 placed the
issue at the center of politics in Turkey.
While Turkey was to throw to the background the direct intervention option for the time being
due to the reactions from the international community, deportation of Greek citizens residing in
Turkey came to the agenda. In this sense, the deportation process that was employed for the Greek
citizens in 1964, is a remarkable illustration of the use of the deportation phenomenon in inter-state
relations. The introduction of same mechanism by Greece with regard to Turks residing in its country
in reciprocity presented new dimensions to the issue.
The proposed study deals with the critical status of the foreigners in nation-States and the
events that took place between Turkey and Greece in the context of the Cyprus incidents in order to
evaluate the potential risk posed by foreigners.
After dealing with the status of Greek nationals resident in Turkey as well the Greek Cypriots’
attempts to change the constitution that was created based on founding treaties and Turkey’s relevant
position, it will focus on the functioning of the deportation process, articulated rationale and
discourse.
While doing that, the study will utilize the periodicals, the minutes of the TGNA and the data
obtained from the relevant general literature.
Keywords: Deportation, Security, Turkey, Greece,
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ULUSLARARASI GÖÇÜN TOPLUMA VE ULUSAL GÜVENLİĞE ETKİLERİ:
ABD’DEKİ MEKSİKALI GÖÇMEN ÖRNEĞİ
Ali NECEOFLU*
Elnur Hasan MİKAİL**
Özet
1821 yılında Meksika’nın bağımsızlığı sonrası oluşmuş Meksika-ABD sınırı, 1853 yılında
çizilmiş son haline kadar hep ABD lehine değişim göstermiştir. Günümüzde ABD’nin Pasifik
Okyanusu kıyısındaki San Diego şehrinden başlayan 3,145 kilometrelik sınır, Atlas Okyanusu’ndaki
Meksika Körfezine kadar uzanmaktadır.
ABD topraklarına olan Meksikalı göçlerinin benzersizliği, bu göçlerin sınırın son halini aldığı
yıldan günümüze kadar kesinti yaşamadan devam etmesidir. Bu durum Meksika’yı, ABD’nin en
büyük göçmen kaynağı yapmaktadır. İki ülke arasındaki coğrafi yakınlık ve derin ekonomik
eşitsizlik, Meksikalıları ABD topraklarına göç etmesine neden olmuştur. Bu duruma ek olarak
sınırdaki güvenlik kontrolünün zayıf olması, Meksikalıların ABD’ye göç etmesini kolaylaştıran temel
faktörlerden biridir.
Meksikalı göçmenlerin sınırı geçme konusunda nadiren de olsa bir engelle karşılaşma durumda
ise, coyote (çakal) olarak bilinen insan kaçakçılarından faydalanılabilmektedir. Uzun tarihi seyri
boyunca ABD’ye olan Meksikalı göçü, tarım, demiryolu inşası ve madencilik gibi meşakkatli işlerde
çalıştırılan vasıfsız işçilerin hareketi şeklinde karakterize edilebilir. Son yirmi yılda ise bu çalışma
alanlarına, inşaat ve hizmet sektörleri de eklenmiştir. Günümüzde, ABD’de yaklaşık 12 milyon kişiye
ulaşan yasadışı göçmenlerin yarısını Meksikalılar oluşturmaktadır. Ucuza ve sigortasız işçi olarak
çalıştırılan bu göçmenler, işverenler tarafından ABD vatandaşlarına oranla daha fazla tercih
edilmekte ve bu durum ABD’deki işsizlik oranının artmasına neden olmaktadırlar.
ABD genelinde işsizlik oranının artmasıyla birlikte, Meksikalılar ABD’deki bazı gruplar
tarafından hedef tahtası haline getirilmişlerdir. Buna ilaveten, Meksika’dan gelen uyuşturucu
satıcıları ve silahlı çeteler, Amerikan toplumunda ulusal güvensizlik hissi yaratmıştır. Bunun sonucu
olarak da, Başkan Donald Trump’ın seçim kampanyası sırasında bu korkuyu kullanması ve Meksika
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sınırına “büyük, şişman, güzel” bir duvar öreceğini vaat etmesi, onun başkan olarak seçilmesinde
önemli bir rol oynamıştır. Bu çalışmada, uzun yıllardır devam eden Meksikalı göçünün ABD ulusal
güvenliğine ve toplumsal yapısına olan etkisi incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Göçmen, Meksika, ABD, Güvenlik.
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THE EFFECTS OF INTERNATIONAL IMMIGRATION ON SOCIETY AND NATIONAL
SECURITY: THE CASE OF MEXICAN IMMIGRANTS IN THE UNITED STATES
Ali NECEOFLU*
Elnur Hasan MIKAIL**
Abstract
The Mexican-US border, which was formed after the independence of Mexico in 1821, has
always changed in favor of the United States until its last drawn in 1853. The Mexico-USA border
stretches 3,145 kilometers from San Diego on the coast of Pacific Ocean to the Gulf of Mexico on
the Atlantic Ocean.
The uniqueness of Mexican migrations to US territory is that these migrations have continued
without interruption from the year when the border was drawn until today. This makes Mexico the
largest immigrant source of the United States. The geographical proximity and deep economic
inequality between the two countries led Mexicans to migrate to US soil. In addition to this, the
weakness of border security is one of the main factors that facilitate the migration of Mexicans to the
USA.
If Mexican immigrants rarely encounter an obstacle to crossing the border; human traffickers,
known as coyote, can be hired. Mexican migration to the United States over the long course of its
history can be characterized as the movement of unskilled workers, who have been employed in hard
work such as agriculture, railroad construction and mining. In the last two decades, construction and
service sectors have also been added to these areas. Today, Mexicans make up half of illegal
immigrants in the United States, reaching about 12 million people. These immigrants, who are
employed as cheap and uninsured workers, are preferred by their employers to USA citizens and this
leads to an increase in the unemployment rate in the United States.
With the increasing unemployment rate in the USA as a whole, Mexicans have been turned into
a target by some groups in the USA. In addition, drug traffickers and armed gangs from Mexico have
created a sense of national insecurity in American society. As a result, President Donald Trump's use
of this fear during his election campaign and his promise of a "big, fat, beautiful" wall to the Mexican
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border played a major role in his election as president. In this study, the impact of long-standing
Mexican immigration on US national security and its social structure will be examined.
Keywords: Immigrant, Mexico, USA, Security.
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ULUSLARARASI GÖÇ SORUNU PERSPEKTİFİNDEN AFGANİSTAN’DAN GELEN
GÖÇMENLERİN TÜRKİYE’DEKİ ETKİLERİ
Damla KOCATEPE*
Gökhan ÇAPAR**
Özet
Göç; insanların siyasal, toplumsal, ekonomik ya da çevresel nedenlerle bulundukları yerleri terk
ederek geçici veya kalıcı bir şekilde yeni yaşam alanlarına gitmesi olarak tanımlanabilmektedir. Göç
tarihini insanoğlunun var oluşundan itibaren başlatmak abartı olmayacaktır. Zira insanlar doğaları
gereği her daim daha iyi koşullarda yaşama arzusu içerisinde olmuşlardır.
Tarihi süreç içerisinde gönüllü ya da zorunlu, kısa ya da uzun dönemli olarak karşımıza çıkan
göç olgusu; bireysel olabileceği gibi kitlesel boyutlarda da kendisini göstermektedir. Mekânsal
değişim hareketi olarak adlandırılan bu olgu, küreselleşmenin getirmiş olduğu iletişim ve ulaşım
avantajlarıyla uluslararası boyuttaki etkisini çok daha yoğun bir şekilde hissettirmektedir. İnsanların
ülkeler arasındaki hareketliliği olarak adlandırılan uluslararası göç; özellikle terör, savaş ve siyasal
baskı gibi nedenlerle gerçekleştirildiğinde hem göç eden taraflarda hem de göç alan ülkelerde kültürel
uyum dahil birçok probleme neden olmaktadır.
Bulunduğu coğrafya itibariyle birçok toplumla tarihsel bağı bulunan Türkiye, uluslararası göç
hareketliliğinde hem hedef ülke hem de transit ülke olabilmektedir. Özellikle savaş ve terörden
bıkmış ve göç etmek isteyen Orta Doğu halkı için önemli bir alternatiftir. Uzun yıllardan beri savaşla
mücadelede yorgun düşmüş Afgan halkı için de Türkiye önemli bir cazibe merkezi konumundadır.
Resmi kurumlardan alınan sayısal verilerle Afganistan’dan gelen göçmenlerin Türkiye’deki
etkilerini analiz etmeye odaklanan bu çalışmada, genel olarak uluslararası göçün neden ve sonuçlarına
değinildikten sonra tarihsel olarak Türkiye’nin Afganistan’dan almış olduğu göçlere yer verilecektir.
Özellikle son dönemde İran üzerinden Türkiye’ye gelen Afgan göçmenler ve Türkiye’deki etkileri
çalışmada vurgulanan esas konular olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Göç, Uluslararası Göç, Afgan Göçmenler, Türkiye
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THE EFFECTS OF AFGHAN IMMIGRANTS ON TURKEY WITHIN THE CONTEXT OF
INTERNATIONAL MIGRATION PUZZLE
Damla KOCATEPE*
Gökhan ÇAPAR**
Abstract
Migration can be defined as a temporary or permanent movement of people to find new living
areas by leaving their homes because of political, social, economic or environmental reasons. It would
not be an exaggeration to start the migration history from the time of man's existence. Because, human
beings always want to live in better conditions as their nature.
The immigration phenomenon which emerges as voluntary or compulsory and short or long
term during the historical process may be collective as well as individual. This phenomenon, which
is called the spatial change movement, makes its effect on the international dimension more intense
with the communication and transportation advantages brought by globalization. International
migration, referred to as the mobility of people between countries, causes many problems, including
cultural cohesion, on both the migratory side and the countries receiving migration especially when
it is carried out for reasons such as terrorism, war and political oppression.
Turkey, which has many historical ties with societies because of its geography, can be both a
destination and transit country in international migration mobility. It is an important alternative for
the Middle Eastern people who are tired of war and terror and want to emigrate. Turkey is also a
major attraction center for Afghan people who exhausted by war for many years.
Focusing on analyzing the effects of immigrants from Afghanistan in Turkey with numerical
data received from official institutions, in this study, it will be to address the reasons and results of
international migration and then it will be given to the historical migration that Turkey was received
from Afghanistan. In particular, the recent Afghan immigrants coming via Iran and their effects in
Turkey will be the main themes emphasized in this study.
Keywords: Migration, International Migration, Afghan Immigrants, Turkey
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ULUSLARARASI GÖÇ SORUNSALINDA BİRLEŞMİŞ MİLLETLERİN HUKUKSAL
DÜZENLEMELERİ
Filiz İTİK*
Özet
İnsanlık tarihiyle eş zamanlı olan göç ve göçmen kavramları insanlığın tarihsel evrilmesiyle
paralel bir seyir izlemiştir. İlk insan toplulukları zaten göçer halde yaşadıkları için başlangıçta göç
ciddi sorunlar yaratmamıştır. Tarihte ilk M.Ö. 3200’lerde devlet sisteminin oluşumuyla birlikte, göç
ve göçmen olguları dünyayı en çok etkileyen olgular haline gelmiştir.
Günümüz dünya devlet ve milletlerinin oluşumunun temelinde de yine göç (kavimler göçü) yer
almaktadır. Coğrafi keşifler ve ardından Endüstri Devrimi beraberinde ciddi bir insan mobilizasyonu
getirerek göç yeni bir boyut ve anlam kazanmıştır. 1600’lü yılların ortalarından itibaren oluşan
modern devlet kavramı ve uluslararası hukukun temelleri bu kavramların içerik ve anlamında
değişmeler ortaya çıkarmıştır.
20. yy. boyunca devam eden savaşlar, yeni siyasal sistemler, ülkeler arasında hukuki, sosyal,
ekonomik makasın açılması ve bazı ülkelerdeki insani yaşam koşulları ve refahın görünürlüğü gibi
faktörler, gelişmiş ülkelere yönelik göçü daha da hızlandırmıştır.
İkinci dünya savaşından sonrada netleşen uluslararası hukuk kuralları ve sistem çerçevesinde
ortaya çıkan uluslararası kuruluşlar bağlamında BM tüm dünya devletlerinin uymakla yükümlü
olduğu düzenlemeler getirmiştir. Bu çerçevede göç ve göçmen hukukuyla ilgili Mültecilerin Hukuki
Statüsüne İlişkin BM Sözleşmesi, 28 Temmuz 1951'de Cenevre'de düzenlenen özel konferansta
kararlaştırılarak 1964 yılında yürürlüğe girmiştir.
1951 Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin BM Sözleşmesi Uluslararası mülteciler hukukunun
ve aynı zamanda Avrupa iltica hukukunun temelini oluşturuyordu. Sözleşme sadece İkinci Dünya
Savaşı sonrası Avrupalı mülteciler için geçerliydi. Ardından 1967 yılındaki ek protokolle hem zaman
hem de coğrafi açıdan kapsamı genişletildi. Mülteciler Sözleşmesi, 1967 yılında yürürlüğe giren
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Mültecilerin Statüsüne Dair Protokol ile tamamlandı. Sözleşme ile doğan haklar tüm mülteciler için
geçerli olacaktı.
Bu çalışmada, Türkiye’nin de aralarında yer aldığı 149 ülkenin imza attığı, yukarıda söz
konusu edilen sözleşmelerin önemi, insan hakları ve mülteci haklarının korunmasının gerekliliği ve
bu çerçevede oluşturulması gereken hukuki alt yapılar değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Göç, Uluslararası Hukuk, Birleşmiş Milletler, Uluslararası Sözleşmeler.
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LEGAL ARRANGEMENTS OF THE UNITED NATIONS ON THE ISSUE OF
INTERNATIONAL MIGRATION
Filiz İTİK*
Abstract
The concepts of migration and migrant, which are synchronous with the history of human being,
have followed a course parallel to the historical evolution of human being. Migration did not pose to
serious problems at first because the primitive communities lived in nomadism. Historically, with the
occurrence of the state system in about BC 3200, migration and migrant issues have become the most
influential phenomenon in the world.
Migration (migration of tribes) is also at the core of the existence of today's world states and
nations. Migration has gained a new dimension and meaning by bringing about geographical
discoveries and then the Industrial Revolution, along with a serious human mobilization. The concept
of the modern state dating back to the middle of the 1600s and the foundations of international law
have made some changes in the content and meaning of these concepts.
Factors such as ongoing battles, new political systems, the opening of legal, social and
economic scales between countries, and the visibility of living conditions and welfare level in some
countries during the 20th century has further accelerated migration to developed countries.
In the context of the international law rules gaining momentum after the Second World War
and the establishment of new international institutions, the UN has brought regulations that all states
of the world are obliged to obey. In this context, the 1951 Refugee Convention on migration and
migrant law came into force in 1964 after a special conference held in Geneva on 28 July 1951. The
1951 Refugee Convention was the basis for international refugee law as well as European asylum
law. The convention was only applied to European refugees after World War II. Subsequently, the
additional protocol in 1967 extended its scope both in terms of time and geography. The Refugee
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Convention was completed by the Protocol on the Status of Refugees, which entered into force in
1967. The contractual rights would apply to all refugees.
In this study, the importance of the mentioned conventions signed by 149 countries including
Turkey, the necessity of protection of human rights and refugee rights as well as the legal substructures to be formed in this framework will be evaluated.
Keywords: Migration, International Law, The United Nations, International Conventions.
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ETNOSANTRİZM VE GÖÇ: SURİYELİ GÖÇMENLERİN ÖTEKİ(LEŞTİRME)YLE
İMTİHANI
İhsan KURTBAŞ*
Özet
Anadolu, gerek göçler için transit geçiş güzergâhı niteliği taşıması; gerekse göçmenler için
son durak olması münasebetiyle, binlerce yıldan beri, göç olgusunu farklı boyutlarıyla
deneyimleyegelmiştir. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 2016 yılında yayımladığı raporda yer alan
bilgiler ışığında, tarihçesine kısaca bir göz atıldığında, 1942 yılında on binlerce Yahudi’nin
İspanyadan, 1709 yılında Kral Şarl’ın beraberindeki binlerce kişiyle İsveç’ten, 1849 yılında Prens
Lajos Kossuth’un yanındaki binlerce mülteci ile birlikte Macaristan’dan Osmanlı İmparatorluğu’na
sığındıkları görülür. Bununla birlikte Cumhuriyet tarihinde 1922-1945 yılları arasında milyonlarca
insanın Yunanistan, Balkanlar ve Almanya’dan, 1988-2000 yılları arasında yüz binlerce insanın Irak,
Bulgaristan, Bosna ve Kosova’dan Türkiye’ye sığınması çok sayıda göç dalgasından sadece birkaç
somut örnektir. Bu çerçevede Ülkemiz, tarih boyunca farklı coğrafyalardan gelen milyonlarca
göçmene din, dil, etnisite ayrımı yapmaksızın kucak açmış ve bu konuda tüm dünyaya örnek teşkil
edebilecek insanî ve tarihî nitelikte engin bir duruş sergilemiştir.
2000 yıllara gelindiğinde ise, özellikle 2010 yılının sonunda başlayan ve günümüzde hala
devam eden Orta Doğu Olayları (Arap Baharı!), başta Türkiye olmak üzere, komşu ülkelere ve
Avrupa’nın derinliklerine insan kaçışının yaşanmasına sebep olmuştur. Birleşmiş Milletler Mülteciler
Yüksek Komiserliği’nin (BMMYK) “yakın tarihte görülen en büyük göç dalgası” olarak
nitelendirdiği bu süreç, bir yandan insanlık açısından yüreklerde ve bilinçlerde derin ve travmatik
izler bırakan bir sosyal gerçekliğe dönüşürken; öte yandan ilgilisi açısından, sosyolojik, ekonomik,
siyasî ve güvenlik meselelerini de ihtiva eden büyük bir soruna dönüşmüştür. Resmi rakamlara göre
yaklaşık 3,5 milyon, spekülatif yorumlara göre sayıları 5 milyonla ifade edilen göçmenlerin sığındığı
Ülkemiz; güvenlik, ekonomik, sosyal ve siyasi meselelerin yanı sıra, aradan neredeyse 7-8 yıl
geçmesine rağmen; hala psikolojik entegrasyon ve toplumsal kabul sorunlarıyla da hem hal
olmaktadır. Nitekim İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün verilerine göre, “Geçici
Koruma Kapsamındaki 3.584.179 Suriyelinin, yaklaşık %85’i (3.584,179) kamplar dışında
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yaşamaktadırlar”. Tarihsel, ekonomik, kültürel bağları ve coğrafi açıdan komşuluk ilişkileri olsa da,
kısa bir süre içinde, büyük bir kitlenin -ki bu kitle BM’e üye olan bazı ülkelerin nüfusundan daha
fazladır-, yerleşik bir toplumdaki insanlarla ve toplumsal/kurumsal yapılarla aniden etkileşim içine
girmiş olması; iç-grup; dış-grup dikotomisinde etnosantrizm sorununu gündeme getirmektedir.
Bu kapsamda bu çalışmanın seyri içinde öncelikle etnosantrizm ve ötekileştirme mevzularının
teorik ve kavramsal çerçevesi açıklanmıştır. Ardından ise göç bağlamında ve Suriyeli göçmenler
özelinde öteki(leştirme)nin etnosantrizme varan serüvenin izini sürülmüştür. Bunun için ulusal
medyada göçmenlerle ilgili yer alan haberlerde ‘etnosantrik eğilim’ şeklinde nitelendirilebilecek
söylemlerin analizi yapılmıştır. Amaç, sözü edilen haberlerde etnosantrizm ve göç ilişkisini
irdeleyerek ‘etnosantrizm ve göç ilişkisi’ne dair literatüre özgün bir katkı sunmaktır.
Anahtar Kelimeler: Etnosantrizm, Ötekileştirme, Göç, Suriyeli Göçmenler
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ETHNOCENTRISM AND MIGRATION: TESTIMONY OF SYRIAN IMMIGRANTS BY
OTHERING
İhsan KURTBAŞ1*
Abstract
Anatolia is the transit route for migrations; has been experiencing immigration in different
dimensions for thousands of years, since it is the last stop for immigrants. In the light of the
information published in the report published by the General Directorate of Immigration in 2016, a
brief look at its history shows that tens of thousands of Jews in Spain in 1942, Spain in 1709, Sweden
with thousands of people accompanying King Charles, and Prince Lajos Kossuth along with
thousands of refugees from Hungary to the Ottoman Empire. However, in the history of the Republic
of millions of people in the years 1922-1945 in Greece, the Balkans and Germany, 1988-2000
Between the years hundreds of thousands of people in Iraq, Bulgaria, Bosnia and refuge in Turkey
from Kosovo are just a few concrete examples of many of the immigration wave. In this framework,
our country has embraced millions of immigrants from different geographies throughout history
without distinction of religion, language, ethnicity, and exhibited a vast stance in human and historical
quality that can be an example to the whole world.
In the year 2000 the bride, especially starting at the end of 2010 and today is still ongoing
Middle East Events (Arab Spring!), especially Turkey, to neighboring countries and Europe's depth
has led to the emergence of the human escape. This process, which the United Nations High
Commissioner for Refugees (UNHCR) regards as "the greatest wave of immigration seen in the recent
history", is on the one hand transformed into a social reality that leaves deep and traumatic traces in
the minds and consciousness of humanity; but on the other hand it has become a major problem which
also includes sociological, economic, political and security issues. Approximately 3.5 million
according to official figures, according to speculative comments number of immigrants expressed as
5 million, our country; security, economic, social and political affairs, as well as almost seven to eight
years after; there are still problems with psychological integration and social acceptance problems.
As a matter of fact, according to the information provided by the General Directorate of Immigration
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of the Ministry of Interior, "about 3,584,179 Syria's, about 85% (3,584,179) in Temporary Protection
are living outside the camps".
Although there are historical, economic, cultural ties and geographically neighbors relations,
within a short period, a large population - more than the population of some countries that are
members of the UN - suddenly interacts with people in a resident society and social / institutional
structures have entered; inter-group; the problem of ethnocentrism in the outer-group dichotomy is
on the agenda.
In this context, firstly the theoretical and conceptual framework of the ethnocentrism and
othering positions are explained in the course of this work. Then, in the context of immigration and
in the case of Syrian immigrants, the adventure of ethnocentrism of the other has been traced. For
this, news about immigrants in the national media have analyzed the discourses that can be described
as 'ethnocentric tendency'. The aim is to present an original contribution to the literature on
'ethnocentrism and migration relation' by examining the relation between ethnocentrism and
migration in the mentioned news.
Keywords: Ethnocentrism, Othering, Migration, Syrian Migrants.
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ALMANYA’YA GERİ DÖNEN GENÇ VE EĞİTİMLİ TÜRKLER
İlhan KARACA*
Süleyman YURTTAŞ**
Özet
Artan küreselleşme ve ulusaşırılaşma eğilimleriyle birlikte 2006 – 2012 yılları arasında 253
bine yakın genç ve iyi eğitim almış Türk Almanya'dan Türkiye'ye göç etmiştir. TASD (Türk
Akademisyen ve Üniversite Öğrencileri ile İlgili Sosyal Araştırma) gibi birçok sosyal araştırma bu
insanların Almanya’dan göç etmelerinin nedenlerini; kökenleri ve dinleri yüzünden Almanya’da bir
türlü kabul görememeleri, yapısal ve bireysel ayrımcılığa uğramaları ve sürekli olarak uyum baskısı
altında yaşamaları gibi faktörlerle açıklamaktadır. Bunun yanında son dönemlerde Türkiye'nin
ekonomik kalkınması da zaten ana vatanları olan Türkiye’ye geri dönmeleri konusunda etkili
olmuştur. Fakat 2014 sonrasına ait rakamlara bakıldığında, son on yıllık süreçte Almanya'dan
Türkiye'ye göç eden genç, eğitimli Türkler arasında Almanya'ya geri dönüş eğilimi göze
çarpmaktadır. Halı hazırda bu insanların 90 bini Almanya'ya geri dönmüş bulunmaktadır.
Çalışmada Türkiye’ye göç edişin ardından sonra tekrar Türkiye’den Almanya’ya dönüş
nedenlerinin, politik, ekonomik ve sosyo-kültürel nedenleri araştırılmış ve özellikle de göç edenlerin
ulusaşırı kimlik ve aidiyet duygularına vurgu yapılmıştır. Görülmektedir ki ulus-devletlerde yaygın
olarak rastlanan ırk, kültür, kimlik ve etnik köken aralarındaki sınırlar, her ne kadar ulusaşırı
göçmenler tarafından aşılmış olsa da ulus-devlet ve onun anlayışı, ulus aşırı göçmenlerin pratik
yaşamları ve sosyal ve kültürel uyumlarında baskın bir çerçeve olmayı sürdürmektedir. Bu da zaten
yerleşik düzene geçtikleri yerde kesin kalıcı olduklarını düşünmeyen ve uzun vadede nerede
yaşayacaklarını bilmeyen ulusaşırı göçmenlerin kolaylıkla yeniden göç etmelerine neden olmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Ulusaşırı Göçmen, Ulus Devlet, Ayrımcılık, Kimlik.
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YOUNG AND TRAINED TURKISH RETURN TO GERMANY
İlhan KARACA*
Süleyman YURTTAŞ**
Abstract
Along with increasing globalization and the trend of trans- immigration, between 2006 and
2012, nearly 253 000 young and educated people migrated Turkey from Germany. Many social
studies, such as the TASD (Social Research on Turkish Academics and University Students),
explained the reasons why these people migrate from Germany by origins and religion with structural
and individual discrimination in Germany. Additionally, they are constantly explaining the factors
such as life under adaptation pressure. Beside this, Turkey's economic development in recent years
has also been effective in the return to Turkey. However, when we examine the figures after 2014,
educated Turkish people tend to return to Germany. Already, 90000 of these people have returned to
Germany.
In this study, the political, economic and socio-cultural reasons of re-migration to Germany
from Turkey was examined. The emphasis was on transnational identities and sense of belonging of
the immigrants. It was observed that race, culture, identity and ethnic origin borders which are
common for nation-states were overcame by immigrants, nevertheless, these values were still strong
and dominant in their lifestyles. This naturally caused re-migration of trans-immigrants who never
thought to stay permanent in the migrated country and does not know where to live in long term.
Keywords: Transnational migrant, Nation state, Discrimination, Identity
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ALMANYA’DA TÜRK GÖÇMENLERİNİN UYUMLARININ ELE ALINIŞ BİÇİMİ
İlhan KARACA*
Özet
Almanya'daki göçmenlerin entegrasyonu, kendisine nispeten geç bir aşamada bağımsız bir
politik alan açabilmiştir. Ülkede 90’lı yıllara kadar bir entegrasyon politikasının bulunmaması ve
dolayısıyla birinci nesile uygulanan "laissez faire" tutumu, köken ülke temelli "kültür alanları“nın
oluşmasına neden olmuştur. Bu alanları muhafaza etme arzusu yeni nesillerde de devam etmiştir.
Ancak 90’lı yıllardan sonra katı bir uyum politikası uygulanan Almanya’da farklı toplum ve
topluluklara çok yönlü bir uyumun, ampirik geçerliliği bulunmamaktadır. Dolayısıyla göç politikaları
tarafından da benimsenmemektedir. Gelinen topluma kültürel oryantasyon başarılı uyum olarak
değerlendirilirken, göç edilen topluma ve onu temsil eden kurumlara doğru oryantasyon ise
uyumsuzluk ya da başarısız uyum olarak değerlendirmektedir.
Çalışmada Almanya’da yarım asırlık bir geçmişi bulunan göç araştırmalarının genel bir
taranması ve değerlendirilmesi yapılarak, konuların göçmenlerin ne derece uyum sağlayabildikleri ya
da sağlayamadıkları etrafında döndüğü gösterilmiştir. Yaygın olarak başvurulan klasik göç
kuramlarının (entegrasyon, diaspora, asimilasyon) göçmenlerin gerçek durumlarını açıklamada
yetersiz kalmaktadır. Göçmenlerin biyografilerinin birden fazla bağlamdan etiketlemesi, yaşam
aktivitelerinin uluslararası bağlamlarda yer alması, ekonomik, sosyal, politik, sanatsal ve kültürel
ilişkilerin, fikir ve eylemlerin bilindik sınırların dışına taşmış olması, ulusal ya da yerel olanınbirincil bağlayıcı çerçeve olsa da- diğer etken ve faktörlerin arasından sadece birini oluşturmaktadır.
Bu durum, gelinen topluma kültürel oryantasyonu başarılı uyum olarak değerlendiren, göç edilen
topluma ve onu temsil eden kurumlara doğru oryantasyonu ise uyumsuzluk ya da başarısız uyum
olarak değerlendiren yaklaşımı desteklememektedir. Dolayısıyla göçmenlerin durumlarını
açıklamada klasik yöntemlere ilaveten ulusaşırı göç kuramlarından daha fazla yararlanılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Uyum, Göç Politikaları, Ulusaşırı Göç
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MANAGEMENT OF TURKISH IMMIGRANTS IN GERMANY
İlhan KARACA*
Abstract
The integration of immigrants in Germany was able to open up an independent political space
at a relatively late stage. The lack of an integration policy in the country up to the 90's and therefore
the "laissez faire" attitude applied to the first generation has led to the creation of "cultural areas"
based on the origin country. Desire to preserve these areas has continued in the new generations. there
is no empirical validity of a multifaceted harmony to different societies and communities in Germany,
where a solid alignment policy is adopted, and therefore not adopted by immigration politics, while
the current collective cultural orientation is regarded as a successful adaptation, whereas the
orientation towards the institutions that represent it, as unsuccessful adaptation.
In the study, a general screening and evaluation of migration research with a half-century
history in Germany has been shown to show how much the immigrants can adapt or not. The widely
used classical migration theories (integration, diaspora, assimilation) are insufficient to explain the
real situation of migrants.
The fact that biographies of migrants' biographies are labeled in multiple contexts, that their
life activities take place in international contexts, economic, social, political, artistic and cultural
relations have gone beyond the known boundaries of ideas and actions, whether national or local only one of them. This situation does not support the approach that evaluates the coming collective
cultural orientation as a successful adaptation and the orientation towards the institutions that
represent the migrated and its institutions as nonconformity or unsuccessful adaptation. Therefore, in
addition to classical methods of explaining the situation of immigrants, transnational migration
theories should be used more.
Keywords: Integration, Migration Policies, Transnational Migration
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ALMANYA’YA GÖÇ EDEN VE ORADA YAŞLANAN BİRİNCİ KUŞAK GÖÇMENLERİN
KESİN DÖNÜŞ YAPMA PROBLEMİ
Süleyman YURTTAŞ*
Özet
Almanya’ya ilk göç 31 Ekim 1961 tarihinde yapılan “Türk İşgücü Anlaşması” çerçevesinde
gerçekleşmiştir. 2. Dünya Savaşı sonrasında büyük bir işçi açığı bulunan Almanya, bu eksiğini büyük
ölçüde Türk işçiler sayesinde kapatmıştır. Bu işçiler, Almanya‘yı kalkındırmanın ötesinde kendi
ekonomik durumlarını düzeltmek ve bir gün kesin dönüş yapacakları ülkelerine katkıda bulunmak
için Almanya’ya göç serüvenlerini başlatmışlardır. Bu nedenle kendilerine verilen Misafir İşçi
statüsünü benimsemeleri kolay olmuştur.
Öngörülemeyen nedenlerden dolayı kesin dönüşü sürekli olarak erteleyen misafir işçiler,
ailelerini de yanlarına almaya başlamışlardır. Hatta ekonomik krizler sebebiyle 1974 yılında
Almanya, yabancı işçi alımını durdurmasına rağmen aile birleşimi yoluyla 1980’ li yıllarda yeni bir
göç dalgası daha yaşamıştır. İşte bu süreç içerisinde Türkiye’ye geri dönmek isteyen Türk işçiler ve
aileleri giderek yaşlanmıştır.
Günümüzde yaşlanmış olan birinci neslin kesin dönüş hayali hala güncelliğini korumaktadır.
Ancak dönüşlerin gerçekleşmesinin önünde yarım asrı aşan göç serüveni, yeni engeller çıkarmıştır.
Çalışmada, yaşlı işçilerin kesin dönüşünü olanaksız kılan nedenler; göçü bireysel bir tercih olarak ele
alan neoklasik yaklaşım, göçü bir strateji ve kesin dönüşü onun doğal bir sonucu olarak değerlendiren
“emek göçünün yeni ekonomisi" teorisi ve göçü gelinen ülkedeki sosyopolitik koşullara bağlayan
yapısal yaklaşım bağlamında incelenmiştir. Günümüzde birinci neslin dönüşümlü olarak 6 ay
Türkiye’de 6 ay Almanya’da yaşadıkları ve her iki ülkeye bağlı kaldıkları gerçeğinden hareketle,
çalışmada bu neslin durumunun yeni bir göç fenomeni olarak ortaya çıkan ulusaşırı göç ile en isabetli
bir şekilde ortaya konacağı gösterilmeye çalışılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Yaşlı, Misafir işçi, kesin dönüş, ulusaşırı göç
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THE PROBLEM OF FINAL RETURN DECISION OF TURKISH IMMIGRANTS WHO
FIRSTLY MIGRATED TO GERMANY AND AGED THERE
Süleyman YURTTAŞ*
Abstract
The first immigration to Germany took place on the occasion of the "Turkish Labor Force
Agreement" on 31 October 1961. After the Second World War, Germany, which had a large number
of workers, closed this gap to a great extent with Turkish workers. Beyond developing, these workers
began their adventure of immigration to Germany in order to improve their economic situation and
return to their hometowns. For this reason, it was easy for them to adopt the Guest Worker status
given to them.
Guest workers, who are constantly postponing the final return due to unforeseen reasons, have
begun to take their families with them. Even in 1974, due to economic crisis, Germany had a new
wave of immigration in the 1980s through family reunification despite the stoppage of foreign
workers. Throughout the period of final return decision, Turkish workers and their families gradually
aged.
The dream of the first-generation final return is still present. However, the adventure of
immigration in the new age created new obstacles. The reasons why the precise turn of elderly
workers are impossible in the study; migration of individual preference as classical approaches, a
strategy and a definite return migration evaluates as his natural result of labor " " theory and migration
were investigated in structural approach to the context of linking social and political conditions in the
country of origin. Today, the first generation of alternately six months in Turkey the fact that they
lived in Germany for 6 months and that they were tied to both countries, is trying to show that this
kind of work will be most accurately demonstrated by the transnational migration that emerged as a
new migration phenomenon.
Keywords: Elderly, Guest workers, final return, transnational migration
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BİR ULUSLARARASI POLİTİKA FAKTÖRÜ OLARAK ULUSLARARASI GÖÇ
HAREKETLERİ VE ETKİLERİ
Cavit Emre AYTEKİN*
“75 yıllık sürgünlüğüm sende son buldu, sende vatanıma kavuştum”
Uluslararası göç konusu XXI. Yüzyılın önemli Uluslararası İlişkiler olguları arasında
değerlendirilirken Uluslararası İlişkiler disiplininde uluslararası göç ve kitlesel insan hareketlerine
yönelik çalışmalar güvenlik ve hukuk boyutlarıyla ön plana çıkmaktadır. Uluslararası İlişkiler
disiplininde kimlik ve kültür gibi sosyal unsurlara yönelik duyarlılığın artmakta olduğu bir dönemde,
uluslararası göçe yönelik ilgi ve göç hareketlerinin etki kapasitesi de yükselmektedir. Uluslararası
göç olgusunun bu yeni konumu, göç unsurunun ulusal, bölgesel ya da çeşitli coğrafi boyutlardaki
etkilerinin yanında, Uluslararası Politika üzerinde de etki kapasitesi kazanmasına yol açmaktadır.
Uluslararası göç olgusu bu anlamda bir Uluslararası Politika faktörü olarak şekillenmektedir.
Bu çalışma, uluslararası göç olgusunun, Uluslararası Politikayı ne boyutta, nasıl ve hangi yönde
etkilediğini açıklamayı amaçlamaktadır. Bu çalışma kapsamında uluslararası göçün kaynağı ve hedefi
olan ülke ve bölgelerdeki siyasi gelişmelerin, güvenlik politikası yaklaşımlarının, siyasi söylemlerin,
dış politika davranışlarının ve ideolojik eğilimlerin gözlemlenmesi, neden-sonuç ilişkilerinin tespit
edilmesi ve Uluslararası İlişkiler Kuramı çerçevesinde yorumlanması sağlanacaktır. Çalışmada
Uluslararası Politika kavramı, mevcut Uluslararası Sistemin normları ve değerlerindeki değişimi,
küresel siyasi trendleri, güvenlik politikalarını ve Uluslararası Sistem'de yer alan büyük güçlerin dış
politika konseptleri ve davranışlarındaki, Uluslararası göç olgusuna bağlı olan, değişimleri içermek
üzere kullanılmaktadır.
Sonuç olarak, göç hareketlerinin nedenlerinin, toplumsal etkilerinin ve güvenlik politikaları ile
ilişkisinin yoğun olarak araştırıldığı literatüre, uluslararası göç ve uluslararası politika arasındaki
ilişki üzerine yapılacak değerlendirmelerle katkı yapılması hedeflenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Uluslararası Göç, Uluslararası Politika, Uluslararası Güvenlik
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INTERNATIONAL MIGRATION MOVEMENTS AS A FACTOR OF INTERNATIONAL
POLITICS AND ITS REFLECTIONS
Cavit Emre AYTEKIN*
Abstract
While international migration is considered as one of the important factor of International
Relations of the 21st Century, studies on international migration and mass human movements in the
discipline of International Relations are at the forefront in terms of security and legal aspects. In a
time when the sensitivity to social factors such as identity and culture is increasing in the discipline
of international relations, international interest in migration and the impact capacity of migration
movements are also rising. This new position of international migration leads to the phenomenon of
the international immigration to have an influence on International Politics as well as its effects on
national

and regional scopes and on various geographical dimensions. The phenomenon of

international migration is shaped as a factor of International Politics in this sense.
The aim of this study is to explain the extent to which International Politics is influenced by
international migration. Within the scope of this study the interpretation of the political developments
in the countries and regions which are the source or targets of international migration within the
framework of International Relations Theory through observing and determining the cause-effect
relationships between their security policy approaches, political discourses, foreign policy behaviors
and ideological trends. The concept of International Politics in this study is used to include changes
in the norms and values of the existing International System, global political trends, security policies
and changes in foreign policy concepts and behaviors of the major powers involved in the
International System, depending on the phenomenon of international migration.
As a result, it is aimed to make contribution to the literature on this subject abundant with the
causes of migration movements, social influences of migration and the relationship between
migration and security politics by analyzing the relationship international migration and International
Politics.
Keywords: International Migration, International Politics, International Security
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UZLAŞMA POLİTİKASI BAĞLAMINDA TÜRKİYE’DE ULUSLARARASI GÖÇÜN
YÖNETİŞİMİ
Benazir ÖZTÜRK*
Özet
Bireyin içgüdüsel olarak yarattığı güvenlik ihtiyacı ve daha iyi yaşam koşulları isteği yeni
arayışlara girmesine, söz konusu arayışlar ise göçlere sebep olmuştur. Göç olgusu sadece göç edenleri
değil aynı zamanda göç edilen yerdeki bireyleri de etkilediğinden sosyal, siyasal ve ekonomik olarak
çok yönlü incelenmesi gereken bir konudur. Göç ile sınırları aşan birey sahip olduğu çeşitli sorunları
da beraberinde sınır ötesine göçün gerçekleştiği yere taşımış, bireyle birlikte hareket eden sorunlar
göç konusunda uluslararası işbirliğini, yönetişimi ve sorunların yönetilerek çözüme ulaştırılmasını
zorunlu kılmıştır. Gelinen noktada göçün uluslararası çok yönlü boyutu ve çift taraflı etkisi uzlaşma
politikalarının ve göçün yönetişiminin önemini ortaya koymuştur. Göç yönetişimi bir yandan
uluslararası

işbirliği

süreçlerine

dikkat

çekerken

diğer

yandan

uzlaşma

politikalarının

yaygınlaştırılarak devletlerin hegemonik söylemlerini terk etmelerini ve uluslararası göç konusunda
uzlaşmadan, yönetişimden ve işbirliğinden yana stratejiler geliştirmelerine işaret etmektedir.
Uluslararası göç hareketlerinde geçiş güzergâhı ya da hedef ülke konumunda bulunan Türkiye
açısından bakıldığında yasa dışı göçlerin engellenmesi ve kontrol altında tutulması amacıyla
uluslararası işbirliği, yönetişim ve uzlaşma politikalarının önemi artmaktadır. Bu anlamda Türkiye’de
uzlaşma politikaları çerçevesinde uluslararası göçün yönetişimi, işbirliği politikaları ile küresel göçün
yönlendirilmesinde önemli bir yere sahiptir. Çalışmada uzlaşma politikaları kapsamında Türkiye’de
uluslararası göçün yönetişimi ve göç hareketlerinin yönlendirilmesi incelenmiştir. Uluslararası göç
sorunu uzlaşma politikaları, kriterleri, işbirliği süreçleri ve yönetişim bağlamında bakılmış, teorik
olarak Türkiye’de göçün yönetişimine kavramsal bir çerçeve oluşturulmuş ve göç yönetişimi üzerine
öneriler geliştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Uluslararası Göç, Uzlaşma Politikası, Göç Yönetişimi, İşbirliği
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RECONCILIATION POLICY IN THE CONTEXT OF INTERNATIONAL MIGRATION
GOVERNANCE IN TURKEY
Benazir ÖZTÜRK*
Abstract
The need for instinctively created security of the person and the desire for better living
conditions have led to new quests, the search for which has led to migrations. The phenomenon of
migration is not only a matter of immigration but also of the individuals in the place of migration, so
it is a social, political and economical multi-faceted issue. The issues that migrants brings borders
have to be accompanied by international cooperation, governance and problem-solving in order to
solve problems that have migrated beyond the boundaries and move together with individuals. The
international multidimensional dimension of migration and the bilateral impact of migration have
revealed the importance of reconciliation policies and migration governance. Migration governance,
on the one hand, draws attention to international cooperation processes, on the other hand, promotes
reconciliation policies to abandon the hegemonic discourse of governments and develop strategies
for reconciliation, governance and co-operation on international migration.
International migration movements passing point in the destination country or the prevention
of illegal immigration from the perspective of Turkey and international cooperation in order to keep
them under control, the importance of governance and reconciliation policies is increasing. In this
sense, Turkey is playing an important role in terms of reconciliation policy, directing global migration
and cooperation policies. In the study of international migration in reconciliation policies guiding the
governance and migration in Turkey it was examined. International migration problem is examined
in the context of reconciliation and reconciliation criterias, cooperation and governance processes,
theoretically created a conceptual framework for the governance of migration in Turkey and
developed recommendations on migration governance.
Keywords:

International

Migration,

Reconciliation

Cooperation
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70 YILLIK SÜRGÜN FİLİSTİNLİ MÜLTECİLER
Zuhal ÇALIK TOPUZ*
Özet
Kudüs’ün statüsü, Yahudi yerleşimciler, Filistin otoritesinin toprak bütünlüğü gibi birçok
karmaşık sorunu içerisinde barındıran Filistin-İsrail sorunu, aynı zamanda bir insanlık dramı olan
Filistinli mülteci sorununu da içermektedir. 1948 Arap-İsrail Savaşı’nın en yıkıcı kısmını yaşayan
Filistinliler, bu savaştan sonra hem Birleşmiş Milletler nezdinde kendilerine verilen toprakların Mısır
ve Ürdün tarafından ilhak edilmesi hem de İsrail’in kendilerine uyguladıkları baskı ve şiddet
nedeniyle kendi topraklarından göç etmeye zorlanmışlardır. 1967 Savaşı’nın ardından ise Mısır,
Suriye, Ürdün ve İsrail devletlerinin mevcut sınırlarının altı gün içerisinde birden değişmesiyle
Filistinlilerin göçü inanılmaz derecede artmış ve sorun içinden çıkılamaz bir hal almıştır. 1948 savaşı
sonrası, Filistinli mültecilere yönelik doğrudan yardım ve çalışma programları yürütmek amacıyla
kurulan UNWRA’nın verilerine göre, kayıtlı Filistinli mültecilerin yaklaşık üçte biri, Ürdün, Lübnan,
Suriye olmak üzere civar komşu ülkelerde, Gazze Şeridi ve Batı Şeria’da Doğu Kudüs dahil olmak
üzere 58 tanınmış mülteci kampında hayatlarını devam ettirmektedirler. Günümüzde, UNWRA’ya
kayıtlı 5 milyon Filistinli mülteci bulunmaktadır. BM Güvenlik Konseyi kararları, İnsan Hakları
Hukuku, mültecilerin statüsüne ilişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi dahil olmak üzere uluslararası
hukuk Filistinli mültecilerin anavatanlarına geri dönüş haklarının olduğunu kabul ederken, İsrail bu
yasaları tanımamakta ve Filistinli mültecilerin anavatanlarına dönmelerine izin vermemektedir.
Bu çalışmada, Filistinli mülteci sorununa yönelik tarafların bakış açısı analiz edilirken, iki taraf
arasındaki en karmaşık başlıklardan biri olan mülteci sorununa kalıcı bir çözüm için olası seçenekler
araştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Mülteci, Sürgün, Filistin
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SEVENTY YEARS OF EXILE: PALESTINIAN REFUGEES
Zuhal ÇALIK TOPUZ*
Abstract
The Palestinian-Israeli conflict, which contains many complex issues such as the status of
Jerusalem, Jewish settlers, the territorial integrity of the Palestinian Authority, as well as a human
tragedy of the Palestinian refugee problem. After the 1948 Arab-Israeli War, Palestinian was the most
affected country, they were forced to migrate from their lands given them by United Nations because
of the annexation by Egypt and Jordan, as well as the oppression and violence by Israel imposed on
them. After the 1967 war, the current borders of Egypt, Syria, Jordan and Israel changed within six
days and the immigration of the Palestinians increased abnormally and the problem became
inextricable. According to UNWRA, established to carry out direct aid and work programs for
Palestinian refugees after the 1948 war, approximately one-third of registered Palestinian refugees
are living in 58 well-known refugee camps in neighboring countries: Jordan, Lebanon, Syria,
including Gaza Strip and East Jerusalem in the West Bank. Today, 5 million Palestinian refugees is
registered UNWRA. Including United Nations Security Council decisions, Human Rights Law and
United Nations Convention while international law recognizes that Palestinian refugees have the right
to return to their homeland, Israel does not allow it to recognize these laws and does not accept to
return Palestinian refugees to their homeland.
In this study, while analyzing the perspectives of two sides towards the Palestinian refugees
issue, possible alternatives for a permanent solution to the refugee problem, which is one of the most
complex topics between the two sides, have been explored.
Keywords: Refugee, Exile, Palestine
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KIRIM TATARLARININ TÜRKİYE'YE GÖÇÜ VE YERLEŞİM YERLERİ (1860 -1922)
Ranetta GAFAROVA*
Özet
Kırım tarihi, acının, sürgünün, hüznün, baskının, zulmün tarihidir, eş zamanlı olarak ta
mücadelenin tarihidir. Kırım Tatarların tarihi altı evrelerden oluşmaktadır:
1. Kırım Hanlık Dönemi (1441-1783);
2. Rus Hâkimiyeti (Kırım ilhakı 1783-1917);
3. Rus Devrimi ve Erken Bolşevik Yönetimi Sırasında Kırım (Kırım Tatar Cumhuriyeti 19171922);
4. 1944 yıl- Sürgünlük (1944-1987);
5. Vatana Dönüş (1987-günümüze kadar);
6. Bugünkü Kırım Tatar halkının mücadelesi.
Rus Hâkimiyeti (Kırım ilhakı 1783-1917) Kırım tarihinin en zor dönemlerinden birisiydi çünkü
bu sırada göç dalgası başlamıştı. Kırım’dan Türkiye’ye kitle göçleri, esas olarak 1783’de Kırım
Hanlığının ortadan kaldırılarak Rusya İmparatorluğu’nun Kırım’ı ilhakını müteakip gerçekleşmiştir.
Bununla birlikte, 1783 öncesinde de Kırım’dan Osmanlı topraklarına pek bilinmese de,
azımsanmayacak boyutlarda toplu göçler olmuştur. Bu tarihten itibaren Kırım’dan Osmanlı
topraklarına doğru dalgalar halinde başlayan Kırım Tatar göçü 1920’lere kadar tek bir yıl bile
durmadan aralıksız bir şekilde devam etmiş, hatta bazı kesintilerle günümüze kadar sürmüştür. 17831922 yılları arasında Osmanlı topraklarına göç eden Kırım Tatarlarının sayısı en az 1.800.000 idi.
Göçlerin aslî sebebi hiç şüphesiz siyasîdir: Göç eden unsurlar yani Kırım Tatarları yerine göre
canlarını, mallarını veya kimliklerini Rusya idaresinin doğrudan tehdidi altında hissettikleri için
vatanlarını terk etmek zorunda olduklarını düşünmüşlerdir. Diğer taraftan, Rusya da onların
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Kırım’dan uzaklaşmalarını siyaseten yararlı görmüştür. Göçlerin ortaya çıkmasında büyük önem
taşıyan dinî baskılar da sonunda bu siyasetin parçalarıydı. 1860-1861 göç dalgasından sonra da 1874,
1890 ve 1902’de yeni göç dalgaları olduysa da bunların sayıları yüz binlerle değil, on binlerle ifade
olunuyordu
Anahtar Kelimeleri: Kırım, Kırım Tatar Türkleri, Göç, Türkiye.
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THE MIGRATIONS OF CRIMEAN TATAR TURKS TO TURKEY (1860-1922)
Ranetta GAFAROVA*
Abstract
The History of Crimean indicates the sufferance, the exile, sadness, the force and the
persecution and also manifests the struggle. The History of Crimean Tatar consists of six periods: 1Crimean Khanate Period (1441-1783), 2-Russian Dominance: The invasion of Crimean (1783-1917),
3- Russian Revolution and Crimea during Early Bolshevik Administration: Crimean Tatar Republic
(1917-1922), 4- The exile (1944-1987), 5- Return to the Motherland (1987- up till now), 6- The
Struggle of Current Crimean Tatar people. One of the most difficult periods is The Russian
Dominance: (1783-1917), because the migration set out during that date. The mass migration from
Crimean to Turkey occurred mainly with the disappearance of Crimean Khanate in 1783 and the
invasion of Crimea by The Empire of Russia. In addition to this, even though it is not known widely,
a great deal of mass migration from Crimea to Ottoman lands took place before 1783. After that date,
the Crimean Tatar migration which began from Crimea to Ottoman lands went on continuously until
1920 and also continued until today. The number of Crimean Tatars who migrated to Ottoman lands
between 1783-1922 is at least 1.800.000. The main purpose of the migrations is of course political
reason: The migrants, that is Crimean Tatars thought that they have to abandon their homelands,
because they were under threat related to their lives, their goods, or their identities. On the other
hands, according to Russia, the separation of them from Crimean was advantageous. The religious
oppression which is effective in appearance of migrations are mainly related to politics. After 18601861 migrations, new migrations appeared in 1874, 1890 and also 1902 but their numbers are
expressed with ten thousand not one hundred thousand.
Keywords: Crimean, Crimean Tatar Turkish, migration and Turkey.
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AHISKA TÜRKLERİNİN TÜRKİYE’YE GÖÇÜ VE NETİCELERİ
Minara ALİYEVA ÇINAR*
Özet
Dünyanın her yerinde, tarihin her döneminde göç hareketleri yaşanmış ve yaşanmaya devam
etmektedir. İnsanlık tarihi kadar eski bir olgu olarak bilinen göç, insanların ekonomik, sosyal, siyasî
veya doğal sebeplerden dolayı yer değiştirmesi olayıdır. İnsanlar açısından göç ikiye ayrılır: İsteğe
bağlı göçler ve zorunlu göçler.
Zorunlu göçler, insanların kendi istekleri dışında çeşitli güçlerin etkisiyle yer değiştirmek
zorunda kaldıkları göçlerdir. Güçlü devletlerin azınlık halklara uygulandığı göç veya bir başka deyişle
sürgün uygulamaları son yüzyılda farklı ülkelerde, özellikle de Rusya’da yaşayan Türk toplulukları
için uygulanmıştır. Bu Türk topluluklarından biri de Ahıska Türkleridir.
Yakın döneme kadar Ahıska Türklerinin yaşadığı göç vakaları daha çok zorunlu göç sebebiyle
gerçekleşmişti. Ahıska toprakları 1829 Edirne Antlaşması ile Rusya’ya savaş tazminatı olarak terk
edildikten sonra azınlık statüsüne düşen Ahıska Türkleri yoğun baskılarla karşılaştılar ve Anadolu’ya
peyderpey göç etmek zorunda kaldılar. Ne pahasına olursa olsun yurtlarında kalanlar ise 1944 yılında
zorunlu göçle vatanlarından sürgün edilmişti. İkinci zorunlu göç Özbekistan’da yaşanan Fergana
olaylarının ardından 1989 yılında yaşanmıştı. Üçüncü zorunlu göç ise Krasnodar bölgesinden
Amerika Birleşik Devletleri’ne gerçekleştirilmiştir. Bu olaylar neticesinde Ahıskalılar, zorunlu olarak
göç ettirildiği bölgelerden vatanlarına dönebilmek, uzakta kaldığı akrabalara daha yakın olabilmek
veya bir başka sebepten dolayı daha sonra gönüllü olarak büyük vatan olarak bildikleri Türkiye’ye
göç etmeye başladılar.
Günümüzde on bir ülkede dağınık olarak yaşayan Ahıskalılar, yaşadıkları göçler neticesinde
bir yönden olumlu, bir yönden ise olumsuz neticeleri elde etmişlerdir. Bu bildiride Türkiye’ye göç
eden Ahıskalıların insan hakları bağlamında kaybettikleri ve sürgünün sonucu olarak kazanımları
üzerinde durulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Ahıska Türkleri, Göç, Türkiye, Kazanımlar ve Kayıplar.
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THE EXILE OF THE AHISKA TURKS TO TURKEY AND ITS CONSEQUENCES
Minara ALIYEVA ÇINAR*
Abstract
All over the world, throughout history, migration has taken place and will continue to take
place. Migration, which is known to be a phenomenon as old as human history itself, is an event by
which people move to other places for economic, social, political or natural reasons. Regarding
people, migration is divided into two types: voluntary migration and forced migration.
Forced migrations are migrations in which people are obliged to relocate against their will,
under the effects of various forces. Migrations forced on minority groups by powerful states, or in
other words, exile practices, were carried out during the last century in different countries, and in
particular on the Turkish communities living in Russia. The Ahiska Turks are one of these Turkish
communities.
Until recent times, the migrations experienced by the Ahiska Turks were mostly migrations
carried out forcedly. After the Ahiska lands were handed over to Russia as a war indemnity in the
1829 Treaty of Edirne, the Ahiska Turks, reduced to minority status, faced intense pressures and were
gradually forced to migrate to Anatolia. Those who remained in their homeland at whatever cost,
however, were exiled from their lands in the forced migration of 1944. The second deportation
occurred after the Fergana events in Uzbekistan in 1989, while the third forced migration was carried
out from the Krasnodar region to the USA. In consequence of these events, the Ahiska Turks, in order
to return to the areas, they had been forced into exile from, to be closer to the relatives they had been
distanced from, or voluntarily at a later date for other reasons, began to migrate to Turkey, which they
knew as the great fatherland.
Nowadays living dispersedly in eleven countries, the Ahiska Turks have, in consequence of the
exiles they have been through, obtained in one sense positive results, but in another sense negative
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ones. In this presentation, the losses incurred by the Ahiska Turks in terms of human rights and the
gains they have made as a result of their exile will be emphasized.
Keywords: Ahiskan Turks, Migration, Turkey, Gains and Losses.
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GÖÇ VE SALGIN HASTALIKLAR (OSMANLI DEVLETİ’NDE GÖÇLERLE GELEN
SALGIN HASTALIKLARA KARŞI ALINAN ÖNLEMLER)
Ahmet UYANIKER*
Özet
Osmanlı Devletinin Avrupa’ya yayılması sırasında Altınordu Hanlarına tabi Rus knezlikleri,
Timur’un darbeleriyle yıkılma sürecine girmesinden sonra, Moskova Knezliği bir Rus Devleti olarak
ortaya çıkma imkânı buldu. XVII. yüzyılın ikinci yarısından itibaren çağdaş teknolojiyi transfer eden
ve uygulayan Rusya, güçlenmeye başladı ve Avrupa siyasetine girdi. Özellikle Çar I. Petro, devletinin
dış siyasetinde ilk defa denizlere ulaşma politikası izledi. Rusya’nın tarihi hedefini gerçekleştirmesi
için Lehistan, Balkanlar ve Kırım’ı alması gerekiyordu. Rusya’nın, bu politikası Osmanlı aleyhinde
gelişme göstermişti.
Osmanlı Devleti Özellikle 93 harbi olarak bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşı sonrasında
Rusların işgaline uğrayan Balkanlardan İstanbul’a akın akın gelen göçmenler ile 500 000
Kafkasya’dan Anadolu’ya zorunlu kitlesel göç dalgası yanmıştı. Anadolu’ya gelen göçmen toplumsal
yaşamı alt üst etmişti. İstanbul savaş sonrası binlerce dul kadın, anasız babasız kalmış yetim çocuklar,
sakat ve iş göremeyecek durumda olan insanlar ile dolmuştu. Kentin yaşam düzeni bozulduğu gibi
işlek yerler dilenciler tarafından istila edilmiş, göçmenler arasında açlık ve bakımsızlıktan salgın
hastalıklarla mücadele edilmek zorunda kalınmıştı.
Bulaşıcı hastalıklar, insanoğlu var olduğundan beri bireyleri ve toplumları tehdit eden önemli
bir sorun olmuştur. Deprem, yangın, kıtlık ve iklim düzensizlikleri gibi diğer doğal afetler, insanlığın
önemli sorunları olsa da tarih boyunca salgın hastalıkların yıkım ve tahribatları daha fazla olmuştur.
Bu salgınlar kısa zamanda milyonlarca insanın ölümüne yol açarak orduları kırmış, imparatorlukları
çökerterek tarihi süreçte siyasî ve askerî tarihe önemli ölçüde tesir etmiştir.
Salgın hastalıklar nüfusu etkiyen ana etkenlerden birisi olduğu için Salgın hastalıklarla
mücadele XIX. Yüzyılda devletlerin ana politikalarından biri haline gelmiştir. Osmanlı Devletinde
özellikle XIX. yüzyılda ortaya çıkan nüfus darlığı, devletin üzerinde yoğunlaştığı bir sorun olmuş, bu
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soruna yol açan bütün konularla mücadele edilmek istenmiştir. Bu çalışmada Osmanlı Devletinin
göçlerle topraklarına giren salgın hastalıklar ve bunlara karşı mücadele yöntemleri ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Göç, Salgın Hastalıklar, Karantina
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MIGRATION AND EPIDEMIC DISEASES (MEASURES AGAINST EPIDEMIC
DISEASES THAT CAME WITH MIGRATIONS IN THE OTTOMAN STATE)
Ahmet UYANIKER*
Abstract
During the spread of the Ottoman Empire to Europe, after the Russian Knezitas, subjected to
the Golden Horde Khans, had entered the demolition period by the shackles of Timur, Moscow Knezi
was able to emerge as a Russian State. From the second half of the XVII century, Russia, which
transferred and applied modern technology, began to strengthen and entered European politics. In
particular, Tsar I Petro saw the policy of reaching the seas for the first time in the foreign policy of
the state. Russia had to capture Poland, the Balkans and the Crimea in order to achieve its historic
goal. This policy of Russia had developed against the Ottomans.
Especially after the Ottoman-Russian war of 1877-1878 known as 93 war. Migrations from the
Balkans, which had been occupied by the Russians to Istanbul, and forced immigration of 500 000
Caucasians to Anatolia were experienced. The immigrants who came to Anatolia overthrew social
life. After the war, thousands of widowed women, orphaned children without fatherless fathers, were
filled with people who were disabled and unable to work. As the city was degraded in its way of life,
busy places were invaded by beggars, and migrants had to struggle with famine and starvation
diseases.
Infectious diseases have been an important problem threatening individuals and societies since
mankind existed. Other natural disasters, such as earthquakes, fire, famine and climate irregularities,
have been a major problem for mankind, but throughout the history, and destruction of epidemic
diseases have been more frequent. These outbreaks soon led to the deaths of millions of people, which
broke the armies and destroyed the empires, affecting political and military history in the historical
period.
Since epidemics are one of the main factors affecting the population, fight against epidemic
diseases has become one of the main policies of the states in the 19th century. In the Ottoman Empire,

*

Assistant Professor, Ardahan University, ahmetuyaniker@ardahan.edu.tr

58

especially in 19th century, the population shortage that emerged was a problem that the state
concentrated on, and it was desired to combat all the issues that led to this problem. In this study, the
epidemic diseases that entered the territory of the Ottoman State with the mass migrations and the
methods of combating them will be discussed.
Keywords: Ottoman State, Migration, Epidemics, Quarantine
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ZORUNLU GÖÇ ÖNCESİ AMERİKA’YA YAPILAN ERMENİ GÖÇÜ VE BASINDA
OSMANLI ALEYHİNE “ERMENİ KATLİAMI” ÇIĞIRTKANLIĞI
Feryat BULUT*
Özet
Osmanlı Devleti için 19. yüzyıl, imparatorluğun dağılmaya başladığı, topraklarının paylaşıldığı
ve yıllarca hâkimiyeti altında güven ve huzurla yaşamış halkların ihanetleriyle dolu bir yüzyıl
olmuştur. Giderek artan savaşlarla beraber dış güçlerinde desteğini alan azınlıklar, isyan ederek
devletten ayrılmışlardır. 1877 – 1878 yılında yaşanan Osmanlı - Rus savaşı (93 Harbi) ile birlikte,
uluslararası anlamda Ermeni sorunu ilk defa ortaya çıkmıştır. Bunu fırsat bilen Ermeniler, Avrupalı
Devletlerinde desteğini alarak Osmanlı Devletinin doğusunda bağımsız bir devlet kurabilmek adına
silahlı mücadeleye başlamışlardır. Bu mücadeleler öncesinde ekonomisi iflas etmiş Osmanlı
ekonomisi yerine, güçlü bir ekonomi ve daha fazla para kazanma hırsında olan Ermeniler,
Amerika’ya göç etmişlerdir. Ermeni vatandaşların göç etmek istemelerindeki sebeplerin başında
sosyal, siyasal ve ekonomik nedenler yatmaktaydı. Osmanlı topraklarının doğusunda ikamet eden
Ermeniler içerisinde, oldukça zengin bir kesim bulunmaktaydı.
Zaman içerisinde, Vilayet-i Sitteden göç eden zengin Ermeniler için Amerikan ve Avrupa
basının da giderek artan haberler yer almaktaydı. Bu haberler doğruluğu sorgulanmadan yapılmakta
ve gerçekleşen göçün nedeni baskı, zulüm, şiddet ve katliam olarak nitelendirilmekteydi. Giderek
güçsüzleşen Osmanlı Devleti, kendi toprakları içerisinde güven sağlamakta zorlaşırken bir yandan da
dış politika da katliam çığırtkanlığıyla uğraşmak istese de bu konuda pekte başarılı olamamıştır.
Güçsüz bir siyaset karşısında, güçlü bir ekonomi ve başarılı bir siyasetin dayanışmasıyla ortaya çıkan
Sözde Ermeni Soykırımı İddiaları, Osmanlı sonrasında genç Cumhuriyetinde uğraştığı büyük bir
sorun olarak devam etmiştir. Bugün dahi Amerika da güçlü bir Ermeni Diasporasının olması, yıllar
öncesinde yapılan bu göçlerle kökleşmiş bir Ermeni Lobisinin olduğunun en büyük ispatıdır.
Anahtar Kelimeler: Katliam, Savaş, Siyaset, Sınır.

*

Öğretim Görevlisi, Ardahan Üniversitesi, feryatbulut@ardahan.edu.tr

60

EMIGRATION OF ARMENIANS TO AMERICA BEFORE DEPORTATION AND
CLAMOR OF “ARMENIAN MASSACRE” AGAINST THE OTTOMAN IN THE PRESS
Feryat BULUT*
Abstract
For the Ottoman State, the 19th century was a century when the empire began to disperse and
its lands were shared, and filled with treachery by the peoples who lived with confidence and peace
under the domination of the empire. Minorities who were supported external powers with the
increasing battles, separated from the empire by revolt. With the Ottoman - Russian war (93 wars),
between 1877 and 1878, the Armenian problem in the international sense emerged for the first time.
Armenians, who had the opportunity to do so, began armed struggle to establish an independent state
in the eastern part of the Ottoman State, with the support of the European States. Before these
struggles, Armenians, who had an ambition for a strong economy and earning more money instead
of an Ottoman economy which had gone bankrupt, emigrated to America. The most important reasons
for the desire of the Armenian citizens to emigrate lied in social, political and economic reasons.
Within the Armenians who lived in the eastern part of Ottoman lands, there was a very rich section.
Over time, there were growing news in the American and European press for the wealthy
Armenians who emigrated from Six Provinces. These news were made without questioning their truth
and the reasons for the actual emigration were described as oppression, persecution, violence and
massacre. The Ottoman Empire, which became increasingly weak, had difficulty in securing
confidence within its own territory. On the other hand, although the Ottoman Empire wanted to deal
with the massacre tout in foreign politics, it was not successful in this respect. The so-called Armenian
genocide allegations, which emerged with a strong economy and successful politics in the face of a
weak politics of the Ottoman Empire, continued as a big problem for the young Republic after the
Ottoman Empire. Even today, the presence of a strong Armenian Diaspora in America is the greatest
proof that there is an Armenian Lobby that has been rooted in these emigrations made in the years
before.
Keywords: Massacre, War, Politics, Border.

*

Lecturer, Ardahan University, feryatbulut@ardahan.edu.tr

61

TÜRKİYE’DE İŞGÜCÜ PİYASALARININ PREKARYALAŞMASI
(GÜVENCESİZLEŞMESİ) VE GÖÇMEN POLİTİKALARI
Sibel CENGİZ*
Özet
Türkiye işgücü piyasasındaki yapısal değişimler, göçmen politikalarını belirlemekle birlikte bu
değişimler de küresel beklentileri karşılamaya yöneliktir. Küreselleşmeyle birlikte işgücü
piyasalarında esnekleşme, düşük ücretler ve kayıt dışılık giderek daha fazla görülmektedir. Türkiye
gibi işsizliğin yapısal bir sorun hale geldiği bir ülkede göçmen işgücü artışı da bu sorunun
derinleşmesine yol açmaktadır. Çalışmada Suriyeli göçmenlerin Türkiye işgücü piyasalarının neden
yeni prekaryası olduğu tümden gelimci bir betimleme çalışması yoluyla ortaya konulmaya
çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Güvencesizlik, İşgücü Piyasaları; Göçmen Politikaları
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THE PRECARIAT OF TURKISH LABOR MARKET AND IMMIGRATION POLICY
Sibel CENGIZ*
Abstract
Turkey structural changes in the labor market, along with these changes to determine their
immigration policy is also to meet global expectations. Due to the globalization, flexibility, low
wages, and informality in labor markets are increasingly seen. Increased labor migrants in a country
like Turkey has become a structural problem of unemployment also leads to deepening the problem.
In this study, why Syrian refugees in Turkey has been new precariat tried to put forward through
deductive and a descriptive study.
Keywords: Precariat, Labor Market, Migration Policy.
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TRA2 BÖLGESİNDEN (AĞRI, KARS, IĞDIR, ARDAHAN) İSTANBUL’A GÖÇ EDEN
BİREYLERİN TERSİNE GÖÇ DURUMLARININ LOJİSTİK REGRESYON MODELİYLE
ANALİZİ
Alaattin KIZILTAŞ*
Deniz ÖZYAKIŞIR**
Özet
TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) Bölgesi Türkiye’de göç hareketlerinin en sık yaşandığı illeri
kapsamaktadır. Bu dört il, son dönemlerde özellikle İstanbul başta olmak üzere batı illerine önemli
ölçüde göç vermektedir. Bu çalışmanın amacı TRA2 Bölgesinden İstanbul iline göç eden bireylerin
göç kararlarına etki eden sosyo-ekonomik faktörleri tespit ederek bireylerin tersine göç olasılıklarını
ortaya koymaktır.
Bu çerçevede göç eden bireylerin geriye göç etme ve etmeme olasılığına etki eden değişkenler
logit model yoluyla analiz edilmiştir. Logit model; En Yüksek Olabilirlik yöntemi ile tahmin edilmiş
ve çeşitli testlere tabi tutulmuştur. Logit model parametrelerine ilişkin test istatistikleri, kurulan
modelin anlamlı olduğunu ve modeldeki bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişkiyi önemli
ölçüde ortaya koymuştur. Değişkenlere ait katsayıların %5 önem düzeyinde istatistiki bakımdan
anlamlı olduğu görülmüştür.
Logit modelin tahmin sonuçlarına göre kullanılan değişkenlerden; yaş, göç edilen yıl ve göç
öncesi-sonrası durumun geriye göç etme olasılığını arttırdığı (veya geriye göç etmeme olasılığını
azalttığı); gelir düzeyi, eğitim düzeyi ve konut mülkiyetinin ise geriye göç etme olasılığını azalttığı
(veya geriye göç etmeme olasılığını arttırdığı) tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: TRA2 Bölgesi, Tersine Göç, Lojistik Regresyon Modeli

*

Profesör Dr. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, alaattin.kiziltan@erdogan.edu.tr
Dr. Öğretim Üyesi, Kafkas Üniversitesi, dozyakisir@gmail.com

**

64

ANALYSIS OF THE REVERSE MIGRATION CASE OF IMMIGRANTS FROM TRA2
REGION (AĞRI, KARS, IĞDIR, ARDAHAN) TO ISTANBUL WITH LOGISTICS
REGRESSION MODEL
Alaattin KIZILTAŞ*
Deniz ÖZYAKIŞIR**
Abstract
TRA2 (Ağrı, Kars, Igdir, Ardahan) Region covers the cities those most frequent migration
movements occurred in Turkey. There has been a significant amount of migration from these four
cities to western cities recently, especially to Istanbul. The aim of this study is to identify the socioeconomic factors those affect the migration decisions of the TRA2 migrants which immigrated to
Istanbul and to reveal the possibility of reverse migration.
In this context, variables those affect the possibility of migration and reverse migration of
immigrants are analysed by using logit model. Logit model is tested by Maximum Likelihood method
and subjected to various tests. The test statistics of the Logit model parameters revealed that the
established model is meaningful and the relation between dependent and independent variables in the
model is significant. Coefficients of the variables are found to be statistically significant at the 5%
significance level.
According to the estimation results of the Logit model, variables those are used, the age, the
year related to migration and the pre-migration situation increase the probability of reverse migration
(or reduce the probability of not migrating backwards); It was determined that the income level,
education level and housing ownership, or the possibility of migrating backward (or increasing the
likelihood of not migrating backwards) were reduced.
Keywords: TRA2 Region, Reverse Migration, Logistic Regression Model
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TÜRKİYE’DE GÖÇMEN İŞGÜCÜNÜN TARIMSAL İŞGÜCÜ PİYASALARINDAKİ YERİ
Özlem EŞTÜRK*
Özet
Küreselleşmeyle birlikte ekonomik, sosyal ve siyasal nedenlerle sınırlar arası insan
hareketliliğinin ve göç olgusunun yoğun olduğu bir dönem yaşanmaktadır. Tarihsel süreçte göç
motivasyonunun altında yatan itici gücü ekonomik nedenler oluşturmuştur. Bundan dolayıdır ki göç
ile uluslararası iş gücü piyasaları arasında önemli bir ilişki vardır. Tarım sektörünün dünyanın her
yerinde önemli bir istihdam alanı olması ve nitelikli iş gücünün gerektirmemesi nedeni ile göçmen
işçilerin önemli bir bölümü göç ettikleri ülkelerde tarım sektöründe istihdam etmektedirler. Tarım
sektörünün düzensiz ve denetlenmesinin diğer sektörlere göre güç olması göçmenlerin yoğun olarak
tarım sektörünü tercih etmelerine ve kayıt dışı çalışmalarına yol açmaktadır.
Türkiye’de 2000’li yılların başlarından itibaren tarımsal işgücü piyasasındaki dönüşüm
yaşanmıştır. Kentleşme olgusu, tarım kesiminin kendine özgü sorunları, tarım sektöründen ve
istihdamından bir kopuş yaratmıştır. Bu süreç, tarımsal iş gücü arz ve talebi arasında dengesizliğe yol
açarak ücretli ve göçmen tarım işçiliği talebini artırmıştır.
Dünyada olduğu gibi, Türkiye’de mevsimsel tarımsal üretimde yabancı göçmen işçi istihdamı
yaygın olarak görülmektedir. Çalışmada Türkiye’de uygulanan tarım politikaları çerçevesinde, tarım
sektöründe istihdam edilen mevsimlik göçmen işçilerin çalışma koşulları ve tarımsal işgücü piyasaları
üzerindeki etkilerine yer verilmiştir.
Göçmen iş gücünün tümüne yakını kaçak ve kayıt dışı çalıştıkları için düşük ücret, iş sağlığı,
güvenliği, barınma ve beslenme koşulları eğitim açısından mutlak yoksulluk çekmektedirler. Diğer
taraftan göçmen mevsimlik işçiler, yerel işgücünün istihdam olanaklarını azaltması ve işgücü
ücretlerinin düşürmesi nedeniyle yurt içi işgücü piyasalarına uyumda problemler yaşanmasına neden
olmaktadırlar. .
Anahtar Kelimeler: Göç, Göçmen İşgücü, Tarım
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SITUATION OF MIGRANT WORK FORCE IN AGRICULTURAL LABOR MARKET IN
TURKEY
Özlem EŞTÜRK*
Abstract
Along with globalization, economic, social and political reasons nowadays have led to intense
cross-border human mobility and migration. Historically, economic reasons have been the driving
force behind motivation of migration. Therefore, there is an important relationship between
immigration and international labor market. The agricultural sector is an important employment area
all over the world and does not require qualified work force. As a result, significant part of immigrant
workers employed in the agricultural sector in migrated countries. Immigrants prefer intensively
agricultural sector for working due to irregular nature and difficulty of controlling agricultural sector
compared to other sectors resulting in informal employment.
Since the early 2000s, Turkey has experienced transformation in the agricultural labor market.
The phenomenon of urbanization and specific problems of agricultural sector has created a break
from the agriculture sector and its employment. This process has created imbalance between
agricultural labor force supply and demand causing increased demand for wage and migrant
agriculture workers.
As in the world, foreign migrant workers commonly employed in seasonal agricultural
production in Turkey. In the framework of agricultural policies implemented in Turkey, seasonal
migrant workers working conditions and their impact on agricultural labor markets employed in the
agricultural sector have been evaluated.
Since migrant workers work illegally and informally, they suffer absolute poverty from low
wages, occupational health and safety, accommodation and nutrition conditions and education. On
the other hand, migrant seasonal workers cause problems in adaptation of domestic labor market due
to reducing employment opportunities of local labor and labor wages.
Keywords: Migration, Migrant Workforce, Agriculture
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ULUSLARARASI GÖÇ VE GELİR VERİLERİNİN İSTATİSTİKSEL ANALİZİ
Emrah AKDAMAR*
Yusuf Murat KIZILKAYA**
Özet
Göç, kişilerin içinde yaşadıkları coğrafi ve sosyo – kültürel çevreden ayrılarak başka bir coğrafi
ve sosyo – kültürel çevreye, geçici bir süre veya süresiz olarak, gitmesidir. Ülke sınırları dışına
yapılan göçe dış göç veya uluslararası göç denir. Dış göç genel olarak, az gelişmiş ülkelerden gelişmiş
ülkelere doğru gerçekleşir ancak bu dış göçün tek nedeni değildir. Göçler ve nedenleri pek çok farklı
teori ile açıklanmaya çalışılmıştır.
Bu çalışmanın amacı uluslararasında gerçekleşen göçleri istatistiksel olarak analiz
edebilmektir. Bu amaçla uluslararası istatistik kurumları verilerinden hareketle 215 ülkeye ait veriler
derlenmiştir. Bu verilerden, ülkelerin aldıkları göçün kendi nüfuslarına oranları, gelir seviyeleri vb
değişkenlerden hareketle uluslararası göçler ve nedenleri istatistiksel tekniklerle analiz edilmeye
çalışılmıştır.
Analiz sonucunda özellikle Arap ülkelerinde kişi başına düşen milli gelir seviyesi yüksek olan
ülkelere çevresinde ki ülkelerden yoğun olarak göç yaşandığı saptanmıştır. Birleşik Arap Emirlikleri,
Kuveyt Katar gibi kişi başına düşen gelirin en yüksek olduğu ülkelerin nüfuslarına oranla en fazla
göçü alan ülkeler olduğu saptanmıştır. Diğer yandan dünya üzerinde demokratik açıdan üst sıralarda
yer alan ülkelerin nüfuslarının yüzde 10 ile yüzde 15 civarında göç aldığı saptanmıştır. Dünya
üzerinde hiç göç almayan ülke bulunmakla birlikte en az göç alan ülkeler; Vietnam, Myanmar ve
Madagaskar olmuştur.
Anahtar Kelimeler: Göç, Uluslararası Göç, Kişi Başına Düşen Gelir, Anova.
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STATISTICAL ANALYSIS OF INTERNATIONAL MIGRATION AND INCOME DATA
Emrah AKDAMAR*
Yusuf Murat KIZILKAYA**
Abstract
Immigration is the separation of people from the geographical and socio - cultural backgrounds
they live in, moving to another geographical and socio - cultural environment, temporarily or
indefinitely. Out-of-country migration is called exodus or international migration. Outward migration
generally occurs towards the developed countries from underdeveloped countries, but this outward
migration is not the only reason. Migrations and their causes have been tried to be explained by many
different theories.
The aim of this study is to analyze statistically the migrations that take place internationally.
For this purpose, data from 215 countries have been compiled from the data of international statistical
institutions. From these data, international migrations and their causes have been tried to be analyzed
with statistical techniques by taking into account variables such as immigration rates, income levels,
etc.
As a result of the analysis, it was determined that the countries around the countries with high
level of national income per capita migrated intensively, especially in Arab countries. Countries with
the highest per capita income, such as the United Arab Emirates, Kuwait Qatar, have been found to
be the countries with the highest rates of migration compared to the population. On the other hand, it
has been determined that the countries of the highest rank in the world in terms of democracy have
received between 10 and 15 per cent of the population. Countries that have not received any
immigration in the world and countries with the least migration; People's Vietnam, Myanmar and
Madagascar.
Keywords: Migration, International Migration, Income Per Capita, Anova.
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1800'LERDE AHISKA BÖLGESİNDEN ANADOLU'YA GÖÇLER
Ayna ASKEROĞLU*
Özet
Çar IV. İvan döneminde planlanan ve Çar I. Petro döneminde zirveye ulaşan sıcak denizlere
inme amacı gerçekleştirme planları neticesinde Rusya XVIII. yüzyılda Kafkasya‘da başlattığı askeri
harekât, bölgede hâkim olan Osmanlı Devleti ve İran ile çatışmasına neden olmuştur. XIX. yüzyılın
başlarında Rusya her iki devleti de mağlup ederek Kafkasya'da hâkimiyetini kurmuştur. Rus
hâkimiyeti Kafkas halklarını yoğun göçe zorlamıştır. Osmanlı Devletinin bir parçası, Türk Yurdu
olan Ahıska'dan da göçler yaşanmıştır.
Çarlık Rusya’sı yönetiminden kaçarak Osmanlı Devleti’ne ulaşmak emeliyle yaşanan göç
sırasında yollarda karşılaştıkları sorunlar, Osmanlı Devleti’nin gelen muhacirlere bakışı çerçevesinde
devletin politikası, komisyonlar hakkında bilgi verilmek suretiyle göç ve sonrasında yaşananlar
Osmanlı Devlet arşivi vesikaları ile örneklenerek anlatılacaktır.
Anadolu topraklarında yeni bir yaşama başlamış olan muhacirlerin; birbirleriyle, yerli halk ile
ve Osmanlı Devleti ile arasında yaşananlar konu edilerek muhacirlikten vatandaşlığa giden süreç yine
arşiv belgelerinin yardımıyla ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Ahıska, Rusya, Osmanlı, Kafkasya, Göç politikaları
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MIGRATION FROM AHISKA REGION TO ANATOLIA IN 1800’S
Ayna ASKEROĞLU*
Abstract
As a result of the plans for the purpose of the reaching warm seas, which was planned during
the Tsar Ivan IV period and reached its peak during the period of Tsar Petro I, Russia initiated its
military operation in the Caucasus in the 18th century, causing the conflict with the Ottoman State
and Iran, which dominated the region. At the beginning of the 19th century, Russia defeated both
states and established its dominance in the Caucasus. Russian domination forced the Caucasian
peoples to migrate intensely. Migration has also been experienced from Ahiska, which is a part of the
Ottoman State and Turkish Homeland.
The problems encountered on the roads during the migration to reach the Ottoman Empire by
escaping from the administration of the Tsarist Russia, the policy of the state within the framework
of the view of the Ottoman State to the immigrants, the immigration by giving information about the
commissions, and the events that happened after will be explained with the examples of Ottoman
State archives.
The process leading from citizenship to citizenship of the immigrants who have started a new
life on the Anatolian lands and their relationship with each other, with the local people and with the
Ottoman State will be discussed with the help of the archive documents.
Keywords: Ahiska, Russia, Ottoman, Caucasus, Migration policies
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SÜRGÜNDEKİ HALK-AHISKA TÜRKLERİ ve KÜLTÜRLERİ
Hanzade GÜZELOĞLU*
Özet
Kafkas kökenli bir topluluk olan Ahıska Türkleri, yüzyıllarca yaşadıkları kadim Türk yurdu
olan Ahıska bölgesinden Stalin rejimi döneminde 1944’ün 15 Kasım gecesinde Orta Asya’nın çeşitli
bölgelerine sürülmüş ve günümüzde 72 yıldır ata yurdundan binlerce kilometre uzaklarda dağınık
olarak yaşamlarını sürdürmektedir.
İnsanlık tarihinin en dramatik öykülerin yaşandığı AHISKA SÜRGÜNÜ’nden sonra da, ne
yazık ki, bu çilekeş, vefakâr ve çalışkan halkın göç dramı son bulmamıştır. Ahıska Türklerinin göç
ettikleri yerler çok sayıda ve farklıdır: 1944’de sürgün yeri olan Orta Asya’daki ülkeler dışında, 1989
yılındaki ikinci sürgünle Rusya, Ukrayna ve Azerbaycan; daha sonra Kafkasya ülkeleri; günümüzde
ise Amerika Birleşik Devletleri, Ahıskalıların göç ettikleri yerler arasındadır. Kültürlerinde sürgünün
izlerini görmek mümkündür.
Bilindiği gibi, bu büyük sürgünden sonra da üst üste birçok göç yaşayan ve halen bulundukları
yerden de göç etmek zorunda bırakılan Ahıska Türkleri, çile, gözyaşı ve acı dolu tarihi boyunca bugün
başlıca 10 ülkede, sürgün ve birçok baskıya rağmen kültürel kimliğini korumayı başarmış bir Türk
topluluğudur. Eski Sovyetler Birliğinde “Türk” kimliğiyle anılan tek topluluktur. Ahıska Türkleri
kendi ana dillerini unutmamış; entegre oldukları topraklarda, yeni diller ve çoklu kültür çevresinde
kendi dillerini, kültürlerini, örf-adetlerini yaşatabilmişlerdir.
Günümüzde sürgünde çoğunlukla Orta Asya’da yaşayan Ahıska Türkleri adet, gelenek ve
dillerini koruyarak sınırlı ölçüde oradaki başka kültürlerle etkileşim içinde olmuşlardır. Göçlerin
getirdiği kaçınılmaz bir gerçek de, yeni şartlarda, çok kültürlü ortamlarda kendi kimliğini
koruyabilmektir.
Bu bildiride, sürgünde Ahıska Türklerinin yoğun olarak yaşadıkları Güney Kazakistan’daki
Ahıska Türklerinin kültürü ele alınacaktır. Genel olarak kültür unsurları (dil, örf-adet, giyim-kuşam,
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yeme-içme

vb.)

olarak

bölgede

yaşayan

diğer

halkların

kültürleriyle

örneklendirilmeye çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Ahıska Türkleri, kültür, sürgün, göç, kültürel etkileşim.
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PEOPLE LIVING IN EXILE-AHISKA TURKS AND THEIR CULTURE
Hanzade GÜZELOĞLU*
Abstract
A Caucasian group- Ahıska Turks, had living for centuries in their Turkish origin homeland
Ahıska, until Stalin’s big exile in 1944. Since that date they have been exiled to different places in
Central Asia and continue to have living separated for 72 years, thousand miles far away from their
ancestral land.
AHISKA EXILE was one of the dramatical page in history of humanity and, unfortunately, still
it was not a last one for this injured, loyal and hard-working people. The places, where Ahıska Turks
have been exiled to, are many and so different: except the countries in Central Asia, which was the
first place of exile in November 1944, in second exile from Fergana (Uzbekistan) in 1989 Russia,
Ukraine and Azerbaijan are the other places they had to go; after that there are countries of Caucasus
and nowadays it is United States of America, are places where Ahıska Turks live. In their culture it
is easy to see many effects of those exiles.
As it is known, after first exile from homeland Ahıska, Ahıska Turks had to migrate many times
to many different countries. Despite of exiles and many pressures, they known as a Turkish people
who managed to survive their native language and culture. It is why only them were called “Turks”
in Soviet Union. Ahıska Turks known as a people, who depend to their traditions and national identity.
It is a big reason why they never assimilated in new places in multi-cultural environment they have
to live.
Today Ahıska Turks have been living in existence almost in 10 countries with a total population
close to 600 thousand. As a normal result of this, Ahıska Turks have cultural interaction with other
ethnic groups they share the place. Today mostly living in Central Asia, Ahıska Turks keeping alive
their traditions and language, have cultural interaction with other cultures there.
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In this paper, the culture of Ahıska Turks, living in exile mostly in South Kazakhstan, is taken
in hand. The main elements of culture (language, traditions, wearing, home design etc.) and the
cultural interaction of Ahiska Turks living in Kazakhstan with Kazakh people and other ethnic groups,
are trying to display by giving the examples.
Keywords: Ahıska Turks, culture of Ahıska Turks, exile, cultural interaction.
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SÜRGÜNÜNÜN AHISKA TÜRKLERİNİN ENTELEKTÜEL VE EĞİTSEL HAYATINA
BAZI ETKİLERİ
İkram ÇINAR*
Özet
Göç; ekonomik, sosyolojik, kültürel, siyasal ve eğitimle ilgili sebepleri olan ve aynı boyutlarda
sonuçlar doğuran sosyal hareketliliktir. Doğurduğu sonuçların başında yoksulluk, eğitimsizlik,
kargaşa gibi sorunlar gelir. Göçen veya zorla göçürülen yani sürgün edilen insanlar gittikleri yerlerde
ayrımcılık ve dışlamaya maruz kalır. Bunun sonucunda içinde bulundukları toplumda sürekli yabancı
olarak yaşarlar. Göçün özellikle devlet zoruyla, kültürel bir azınlığa yönelik olarak yapılması, en çok
probleme yol açan ve sonuçları bazen yüzyıldan fazla sürmesine sebep olan sürgündür.
Bu çalışmanın amacı, yukarıda ifade edilen durumlara maruz kalan toplumlardan biri olan
Ahıska Türklerinin sürgün yüzünden yaşadıkları entelektüel sorunlarının neler olduğunu ortaya
koymaktır. Zira Ahıska Türkleri SSCB zamanında 1944 yılında vatanlarından koparılarak, zoraki bir
sürgünle, Orta Asya ülkelerine dağıtılmıştır. Ahıska Türkleri, kendilerinden çok farklı kültür, iklim
ve coğrafyaya sahip olan ülkelere sürpriz biçimde ve travma geçirterek gönderilmiştir. Sosyal,
ekonomik, kültürel sorunlardan açlığa, iklime uyumsuzluktan sıkıyönetim altında esir gibi yaşamaya
kadar büyük sorunlarla uğraşmışlardır. Başta gelen sorunlardan biri de eğitim sorunlarıydı.
Aydınlarını yetiştirecek ortam bulamadılar. Ahıskalıların hatıralarından yapılan derlemelerle ne gibi
eğitsel ve entelektüel sorunlarla karşı karşıya kaldıkları ortaya konacaktır.
Sonuç olarak, Ahıska Türkleri 20. yüzyılın ilk yarısında en az dört defa alfabe değiştirmek
zorunda kalmıştır. Sadece bu durum bile entelektüel hayatlarına darbe vurmuştur. Entelektüellerinin
önemli kısmı Rus işgali altında 18. yüzyıl boyunca öldürülmüş veya Türkiye’ye kaçmak zorunda
bırakılmış, kalanlar rejim karşıtı olmak suçundan ötürü imha edilmiştir. Rejim karşıtı olmak bir yana
sosyalist oldukları ve rejimi destekledikleri halde 1930-38 yılları arasında binlerce okuryazar imha
edilmiştir. Ayrıca 1944 sürgünü sonrasında gönderildikleri ülkelerde tarım ve sanayide çalışmak ve
sosyal bilimlerden özellikle uzak tutulması yoluna gidilmiş, kimliklerinde etnik köken olarak “Türk”
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yazdırdıkları için esir veya düşman hukukuna maruz bırakılmışlardır. Başkalarına hak olan kendi
dillerinde eğitim, Ahıska Türkleri söz konusu olunca engellenmiş. Ahıskalılar, sözlü kültürel
değerlerini yazılı hale getirip kaydedememiş, kendi entelektüellerini ortaya çıkarması engellenmiş ve
büyük bir kültürel kayba sebep olmuştur.
Anahtar Kelimeler: Ahıska Türklerinin Sürgünü, Stalinist Repressia, Ahıska’da Eğitim,
Gürcistan’da Kültürel Pogrom, Türk Düşmanlığı.
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SOME EFFECTS OF THE EXILE ON THE INTELLECTUAL AND EDUCATIONAL
LIVES OF THE AHISKA TURKS
İkram ÇINAR*
Abstract
Migration is a form of social mobility which is carried out for economic, sociological, cultural,
political and educational reasons and which produces consequences with the same dimensions.
Principal among these consequences are poverty, ignorance and disorder. People who migrate or who
are forced to migrate, that is, who are exiled, are subjected to discrimination and exclusion in the
areas they move to. As a result of this, they continually live as foreigners in the society where they
live. Migration that is made especially by the force of the state and aimed at a cultural minority is an
exile that causes the most problems and results in consequences that sometimes continue for over a
century.
The aim of this study is to reveal the intellectual problems experienced by the Ahiska Turks,
who are one of the communities suffering from the conditions stated above, due to exile. For, during
the Soviet era in 1944, the Ahiska Turks were torn away from their homeland and dispersed over
Central Asian countries in a forced exile. The Ahiska Turks were sent unawares and traumatised to
countries that had very different cultures, climates and geographies from their own. They had to deal
with serious difficulties, from social, economic and cultural problems to hunger, incompatibility with
the climate and living like prisoners under martial law. One of the main problems was that of
education. They could not find an environment to raise their intellectuals. Through compilations made
of the Ahiska Turks’ memories, the types of educational and intellectual problems they faced will be
revealed.
Consequently, the Ahiska Turks were forced to change their alphabet at least four times during
the 20th century. This situation alone dealt a big blow to their intellectual lives. During the Russian
occupation, throughout the 18th century a significant number of intellectuals were killed or forced to
flee to Turkey, while the remaining ones were accused of opposition to the regime and exterminated.
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Far from being opposed to the regime, although they were socialist and supported the regime, during
the years 1930-38, thousands of literates were exterminated. Moreover, following the 1944 exile, in
the countries where they were sent they had to resort to working in agriculture and industry and were
especially kept away from social sciences, and since their ethnic roots were written as “Turkish” on
their identity cards, they were subjected to prisoner or enemy jurisprudence. Education in their own
language, which others had a right to, was denied in the case of the Ahiska Turks. The Ahiska Turks
could not record their oral cultural values in writing and they were forbidden to bring their own
intellectuals out into the open, resulting in a great cultural loss.
Keywords: Exile of Ahiska Turks, Stalinist purges, education of Ahiska Turks, cultural pogrom
in Georgia, Turkophobia.
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AHISKA'NIN SÜRGÜN-GÖÇKÜN OKULLARI
Gülnara GOCA MEMMEDLİ*
Özet
1944 yılında Ahıska-Meshet Türklerinin Gürcistan coğrafyasından Sovyetler Birliği yönetimi
tarafından ideolojik amaç hedefleyerek Orta Asya coğrafyasına sürgün edildikleri esnada sadece
insanlar değil, kadim bir tarih, zengin kültür, engin folklor, edebiyat, eğitim gelenekleri de zorunlu
göçe maruz kalmıştır.
Bu bildiride Ahıskalı Türklerin sürgün öncesi faaliyet göstermiş okulları araştırılmaktadır. 19.
yüzyılın sonlarına doğru Çarlık Rusya'sının Tiflis vilayetine bağlı Ahıska kazasındaki Türk
köylerinde faaliyet göstermiş yeni tipli okullar dile getirilmektedir. Bu kapsamda 1881 yılında Azgur
ve Okam, 1885'te Hırtız, 1895'te Adıgün, 1897'de Oşora, Siniz ve Varhan köylerinde teşkil edilmiş
ilköğretim okullarının faaliyet tarihçesi, bu okullarda eğitim-öğretim muhtevası, Ahıska'da
aydınlanma ışığı yakmış öncü öğretmenlerin katkıları, öğrenciler özelinde bilgiler sunulmaktadır.
19. yüzyılın sonlarına doğru Çarlık Rusya'sının Tiflis vilayetine bağlı Ahıska kazasında Türkçe
eğitim veren yedi okul var olmuştur.
1918–1921 yılları bağımsız Gürcistan Demokratik Cumhuriyeti döneminde zorunlu öğretim
yönergesi çerçevesinde Gürcistan'da toplam sayıda Türkçe 29 okul faaliyette bulunmuştur. Bunun 4'ü
Ahıska kazasında olmuştur.
1921 yılı Gürcistan'ın Sovyetleşmesiyle Ahıska Türk köylerinde de okullar Sovyet eğitim
ilkelerine uygun düzenlenmiştir. Önceler var olmuş okullar dört senelik ilkokul statüsüyle
faaliyetlerini devam ettirmişlerdi, ek olarak başka köylerde de bu tip okullar açılmıştır. Gürcistan'ın
Ahıska kazasında Türklerin meskûn oldukları büyük köylerde – Adıgün ilçesinin Adıgün, Çecla,
Kenaret, Lelövan, Mlaşe, Ude, Varhan, Zanav; Ahalsihe ilçesinin Azgur, Boğa, Cağısman, Çala,
Gurgel, Hevot, Klde, Siniz, Sivri, Tkemlala, Uravel, Vale, Zigile; Aspinza ilçesinin Aspinza, Aşağı
Oşora, Lebiz, Niyala, Panaket, Şaloşet, Toloş, Van, Yukarı Oşora vd köylerinde okullar teşkil
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edilmiştir. Bölgedeki Türk dilli 30 okulun 14'ü Ahalsihe ilçesinde, sekizi Adıgün ilçesinde ve sekizi
Aspinza ilçesinde olmuştur.
1930'lularda bölgede Türklerin meskûn oldukları tüm yerleşimlerde okullar açılmıştır.
Toplamda Ahıska-Ahılkelek bölgesinde Türkçe eğitim veren 168 okulda 14.256 Türk öğrenci kayıta
alınmıştır. Bu o demek idi ki, aşağı yukarı tüm okul çağındaki çocuklar eğitime celp edilmişti.
Türk ilkokullarında temel ders Türk dili dersi sayılmıştır. Müfredatta Türk Dili, Gürcü Dili,
Hesap ve Geometri, Doğa Bilgisi, Vatan Bilgisi ve Coğrafya, Tarih, Müzik, Resim, El İşi dersleri yer
almıştı. En çok ders saati Türk dili dersine ayrılmıştı.
Ahıskalı 1921 öncesi öğretmenlerinden Abdul Hairov, Abdullah Bey Abaşidze, Aslan
Muradov, Dursun Ağalioğlu, Hacı Abdur İbrahimoğlu, Halay Sultan Muradov, Hüseyin Efendiev,
Mehmet Ağa Mustafaev, Mirza Habip Alizade, Mirza Hüseyin Hasanzade, Molla Abnur Kadiroğlu,
Molla Ali İbrahimoğlu, Ömer Faik Nemanzade, Rüfet Efendi Vaçnadze ve başkalarını hatırlaya
biliriz. Bu öğretmenlerin bazılar 1944 yılına kadar vefat etmişti, yaşayanlar ise öğrencileriyle birlikte,
yani okullarıyla beraber sürgüne gönderilmişlerdi.
Araştırma kaynaklarını temel olarak Gürcistan Milli Arşivi'nin ilgili materyalleri
oluşturmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Ahıska, Ahıska Türkleri, Ahıska Okulları, Ahıska Sürgünü
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PRE-EXILE SCHOOLING ACTIVITIES OF AHISKA TURKS IN GEORGIA
Gülnara GOCA MEMMEDLI*
Abstract
In 1944, when the Ahiska-Meshet Turks were exiled to the geography of Central Asia by the
leadership of the Soviet Union from the Georgian geography, not only people but also an ancient
history, rich culture, vast folklore, literature, educational traditions have also been subjected to forced
migration.
In this paper, Ahıskan Turks’ schools which were active before exile are being investigated.
Towards the end of the 19th century, new types of schools in the villages of Ahiska in Tbilisi province
of Tsarist Russia are being identified.
In this context, the history of the activities of the primary schools established in the villages of
Azgur and Okam in 1881, Hırtız in 1885, Adıgün in 1895, Oşora, Siniz ve Varhan in 1897, the
educational content of these schools, the contributions of the leading teachers who lit the light of
illumination in Ahiska.
In this context, the activity history of primary schools in Azgur and Okam villages in 1881, the
curriculum of these schools, the contributions of the leading teachers who lit the light of illumination
in Ahiska and the students are presented.
At the end of the 19th century, there were seven schools providing education in the Ahiska
district of the Tsarist Russia in Tbilisi.
During the period of independent Democratic Republic of Georgia between 1918 and 1921,
within the framework of the compulsory education instruction, a total of 29 Turkish schools, four of
them were in the Ahiska region, were active in Georgia.
With the Sovietization of Georgia in 1921, schools in Ahiska Turkish villages were organized
in accordance with the principles of Soviet education. Previously existing schools had continued their
activities with a four-year primary school status, in addition, such schools were opened in other
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villages. Of the 30 Turkish-language schools in the region, 14 were in Ahalsihe district, eight in
Adıgün district and eight in Aspinza district.
In the 1930s, schools were opened in all settlements where Turks were lived. In total, 14,256
Turkish students were enrolled in 168 schools in Ahıska-Ahılkelek. This meant that more or less all
school-age children had been referred to the training.
The basic course in Turkish primary schools is considered Turkish language course. The
curriculum included Turkish Language, Georgian Language, Calculus and Geometry, Natural
Knowledge, Homeland Knowledge and Geography, History, Music, Painting and Handiwork.
Most of the lectures were devoted to Turkish language course.
We can remember Ahıskan pre-1921 teachers Abdul Hairov, Abdullah Bey Abaşidze, Aslan
Muradov, Dursun Ağalioğlu, Hacı Abdur İbrahimoğlu, Halay Sultan Muradov, Hüseyin Efendiev,
Mehmet Ağa Mustafaev, Mirza Habip Alizade, Mirza Hüseyin Hasanzade, Molla Abnur Kadiroğlu,
Molla Ali İbrahimoğlu, Ömer Faik Nemanzade, Rüfet Efendi Vaçnadze and others. Some of these
teachers had died until 1944, while those who lived together with their students, in other words with
their schools, were exiled.
The main sources of research are the relevant materials of the National Archives of Georgia.
Keywords: Ahıska, Ahıska Turks, Ahıska Schools, Ahıska Exile
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STALİN DÖNEMİ TÜRKLERE UYGULANAN ASİMİLASYON POLİTİKALARINA BİR
ÖRNEK: GÖÇLER
İlyas TOPÇU*
Özet
Sovyetler Birliği rejimini yerleştirdikten ve Rus olmayan diğer uluslar üzerindeki hâkimiyetini
sağladıktan sonra Ruslar dışındaki diğer halkların ulus duygularını yok etmek ve Ruslaştırmak için
tehcir ve nüfus mübadelesi yoluna gitmişlerdir. Bu bağlamda Stalin hiçbir gerekçe göstermeden
binlerce Türkü yurtlarından zorla aldırıp gayriinsanî bir yolla değişik yerlere dağıtmıştır.
Sovyetler Birliği’nin temel hedeflerinden biri, ulusal ve etnik bağlılıkların yerine geçecek yeni
bir Sovyet kimliği oluşturmaktı. Bu hedefi gerçekleştirmek için, Sovyet yetkilileri, halkları kendi
topraklarından sürmek, öz dillerini kullanmalarını önlemek ve gelenek, etnik tarih ve diğer bireysel
kültür biçimleri yeni kuşaklara aktarmalarını engellemek üzere zora dayalı ve çoğunlukla şiddet
içeren önlemlere başvurmuşlardır. Sovyetler Birliği’ndeki hemen hemen tüm azınlıklar bu diktatörce
asimilasyona maruz kalmış olmasına karşın küçük Türk azınlıkları -Azeriler, Balkarlar, Kırım
Tatarları, Karaçaylar, Ahıska Türkleri- en zalimane muamelelere uğrayan etnik gruplar olmuştur.
Azeriler hariç, bu halklar tümüyle yerlerinden edilmiş, Orta Asya ve Sibirya’daki yüzlerce çalışma
kampına dağıtılmış ve etnik ve ulusal kimlikleri yok etme amacı taşıyan organize ayrımcılığa maruz
bırakılmıştır.
Bu sürecin mirası, sürekli olarak Sovyetler Birliği’ndeki tüm azınlıkların tek bir ulusüstü varlık
olacak şekilde asimile edilmesi gereğinden bahseden Joseph Stalin’dir. Özellikle İkinci Dünya Savaşı
yıllarındaki sürgünler esnasında Sovyet yetkililerinin acımasız ve zalimane uygulamaları nedeniyle
başta Kafkaslarda yaşayan Türkler yurtlarından ve canlarından oldular.
Anahtar Kelimeler: Sovyetler Birliği, Stalin, Türkler, Göç.
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AN EXAMPLE OF THE ASSIMILATION POLICIES APPLIED TO THE TURKS
DURING THE STALIN PERIOD: MIGRATIONS
İlyas TOPÇU*
Abstract
After the Soviet Union consolidated its regime and ensured its dominance over other nonRussian nations, it began to work the relocation and population exchange to destroy the national
sentiments of other peoples and to Russificate them. In this context, Stalin deterritorialized thousands
of Turks from their homeland without any justification and distributed them to different places by
unreasonable ways.
One of the main objectives of the Soviet Union was to create a new Soviet identity to replace
national and ethnic affiliations. To achieve this goal, the Soviet authorities resorted to force-based
and often violent measures, such as exiling peoples from their territory, preventing them from using
their own tongues, and preventing them to transfer their tradition, ethnic history and other forms of
individual culture to new generations. Despite the fact that almost all the minorities in the Soviet
Union have been exposed to this dictatorial assimilation, the Turk minorities – the Azeris the Balkars,
the Crimean Tatars, the Karachais, the Ahiska Turks – have become ethnic groups that have been
subjected to the most cruel treatments. Except for Azeris, these peoples have been totally displaced,
distributed to hundreds of labor camps in Central Asia and Siberia, and subjected to organized
discrimination with the intention of destroying their ethnic and national identities.
The testator of this process was Joseph Stalin, who repeatedly stated that all minorities in the
Soviet Union must be assimilated to be a single supranational being. Especially during the exiles in
the Second World War, because of the ruthless and cruel practices of the Soviet authorities, Turks
particularly living in the Caucasus were deterritorialized and killed.
Keywords: Soviet Union, Stalin, Turks, Migration.
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SSCB'NİN DAĞILMASI SONRASI GÜRCİSTAN'DAKİ ZORUNLU GÖÇ SORUNU
Ucha BLUASHVİLİ*
Özet
Bu makalede SSCB’nin dağılmasından sonra Gürcistan’da yaşanan göç meseleleri ele
alınmıştır. Günümüzde Gürcistan’da 271.411 kişi ve 8.870 aile göçmen hayatını yaşamaktadır.
Gürcistan dışına çıkan göçmenlerin sayısı ise tam belli değildir. Gürcistan bağımsızlığını yeniden
kazandıktan sonra Rusya Federasyonu yöneticileri tarafından Gürcistan’ın ayrılmaz parçaları olan
Abhazya ve sözde “Güney Osetya “denilen bölgelerini koparmaya kesin karar verildi. Amaçlarını
gerçekleştirmek için Abaza ve Osetin ayrılıkçıları gerek silahlarla, gerekse ideoloji ve gerilla
gruplarını Gürcistan’a gönderip destekleyerek Gürcistan’ın Merkezi Hükümetine karşı çıkardılar.
Bundan sonra Rusya’nın bütün davranışları barışçı “cüppesine” bürünmek ve Gürcüler ve Abazalar,
Gürcüler ve Osetinler arasında kin sokup beslemekti. 1992-1993 Gürcü-Abaza çatışmaları sonucunda
Abhazya Bölgesi’nden 250’den fazla Gürcü ve gayrı Gürcü Gürcistan vatandaşı göç oldu.
Abhazya’daki çatışmalarda Gürcülere karşı “Bagramyan” adını taşıyan Ermeni taburu savaşçıları da
fazlasıyla şiddet kullandılar. 1998’de Abhazya Özerk Cumhuriyeti Gali ilçesinde çıkan çatışmalar
sonucunda buradan 50 civarında nüfus göç olmaya maruz kaldı. Bölgedeki çatışmalar belli bir zaman
durduruldu. Fakat Gürcistan’ın NATO ve AB’ne yaklaşma politikasından rahatsız olan Rusya
Federasyonu Osetin ayrılıkçıları desteklemeye devam etti ve Gürcü-Osetin ilişkilerini bozmaya
kalkıştı. Neticesinde, ‘2008’ savaşı çıktı. Ancak, bu sefer Rusya Federasyonu Gürcistan topraklarına
kendi silahlı kuvvetlerini soktu, her iki ayrılıkçı bölgeyi işgal ederek tek taraflı olarak
bağımsızlıklarını tanıdı. Son savaştan sonra da 26 bin kişinin kaderi göçmen olmak oldu.
Gürcistan Hükümeti 1951 yılı “Göçmen Statüsü” ile ilgili Cenevre kararnamesi ve “Gürcistan
İşgal Bölgelerinden Güç Kullanarak Oturma Yerlerinden Edilen Kişilerle” ilgili kanuna göre bu
kişileri layığı ile geri dönmeleri ve yaşam şartlarının düzelmesi için çeşitli tedbirler almaktadır.
Anahtar Kelimeler: SSCB, Gürcistan, Rusya, Abhazya, Güney Osetya, Göçmen.
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FORCED MIGRATION PROBLEM IN GEORGIA AFTER THE DISINTEGRATION OF
USSR
Ucha BLUASHVILI*
Abstract
In this article, migration issues in Georgia are discussed after the collapse of the USSR. Today,
271.411 people and 8,870 family migrants live in Georgia. The number of migrants out of Georgia is
not clear. After Georgia regained its independence, it was decided to cut off the parts of Abkhazia,
which are inseparable parts of Georgia and so-called "South Ossetia" by the administrators of the
Russian Federation. In order to achieve their goals, Abaza and Osetin separatists opposed the Central
Government of Georgia by sending weapons, ideologies and guerrilla groups to Georgia. After that,
Russia took on a peaceful cynicism and put a grudge among the Georgians and Abazas, Georgians
and Osetins. 1992-1993 The Georgian-Abaza conflict resulted in the migration of more than 250
Georgian and non-Georgian Georgian citizens from Abkhazia. In the battles in Abkhazia, Armenian
battalion-fighters named "Bagramian" against the Georgians used too much violence. In 1998, as a
result of the clashes in the Gali district of the Autonomous Republic of Abkhazia, around 50 people
were subjected to migration. Conflicts in the region were stopped for a while. However, the Russian
Federation Osetin, who was disturbed by Georgia's policy of approaching NATO and the EU,
continued to support separatists and attempted to disrupt Georgian-Ossetian relations. As a result, the
’2008‘ war broke out. However, this time, the Russian Federation introduced its own armed forces in
the territory of Georgia, occupying both the separatists and unilaterally recognizing their
independence. The fate of 26 thousand people after the last war was to be an immigrant.
The Government of Georgia has taken various measures to ensure the return of these persons
and their living conditions on the basis of the Geneva decree of 1951 on "Immigration Status" and
the law on "The Persons who are Displaced from the Occupied Areas of Georgia".
Keywords: USSR, Georgia, Russia, Abkhazia, South Ossetia, Migrant.
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OSMANLI DEVLETİ’NİN GÖÇ ALGISI VE KURUMSALLAŞMA
Ufuk ERDEM*
Özet
Osmanlı Devleti güçlü olduğu dönemlerde nüfus ve iskân politikalarını başarılı bir şekilde
uygulayıp bunlardan azami derecede fayda sağlamıştır. Ancak devlet zayıflamaya başladığı XIX. ve
XX. yüzyılda aynı istikrarı gösterememiştir. Bu dönem gelen göçmen sayısının fazla oluşu, ekonomik
yetersizlikler, devletin göçmenler konusunda sistemli politikalara sahip olmayışı, ulaşım problemleri,
altyapı sorunları vb. durumlar devleti güç durumda bırakmıştır. Devlet karşı karşıya kaldığı göçmen
sorunlarıyla ilgili olarak önce Dâhiliye Nezareti (İçişleri Bakanlığı) ve şehremanetleri (belediyeler)
görevli kılmıştır. Ancak bu kurumların asli vazifeleri farklı olduğundan zamanla göçmenlere
yetemeyecek duruma gelmişlerdir. Bu durum devleti yeni çözüm bulmaya zorlamış ve muhacir
komisyonları/göçmen idareleri kurulmuştur.
Muhacir komisyonlarının görevlerinin başında, göçmenlerin refahını temin etmek, devlete ek
masraf getirmeyecek iskân noktalarını tespit etmek, göçmenleri uygun iskân alanlarına yerleştirmek,
göçmenlere iaşe temin etmek, istihdam alanları oluşturup göçmenlerin kendi hayatlarını
kazanmalarını sağlamak, göçmenlerin iskân edilen bölgeye uyumlarını sağlamak gelmekteydi.
Bununla birlikte devletin muhacir komisyonlarını kalıcı olarak kurmaması, sürekli olarak bir savaş
felaketine uğradıktan sonra kurması ve göç olayının ardı alınınca komisyonların kapatılması çeşitli
problemlere neden olmuştur. Devlet komisyonların işi bitince kapatıp burada çalışanları başka
kurumlarda istihdam etmeyi kısa vadede daha cazip olarak yorumlamıştır. Ancak bu durum sistemli
bir kurum anlayışından uzak ve günü kurtarma adına yapıldığından her seferinde devlet ciddi
sorunlarla karşı karşıya kalmıştır.
Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Muhacir komisyonları, Göç politikaları
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THE PERCEPTION OF IMMIGRATION OF THE OTTOMAN STATE AND
INSTITUTIONALIZATION
Ufuk ERDEM*
Abstract
In the period when the Ottoman State was strong, it successfully implemented and benefited
from the population and settlement policies. However, the state began to weaken XIX. and XX.
century has not shown the same stability. In this period, the high number of immigrants, economic
inadequacies, lack of systematic policies on immigrants, transportation problems and infrastructure
problems etc. left the state in a difficult position. The state first assigned the Ministry of Internal
Affairs and the municipalities in relation to the immigration problems faced by the State. However,
due to the different tasks of these institutions, migrants have become insufficient. This situation
forced the state to find a new solution and immigration commissions/immigration administrations
were established.
The duties of the immigrant commissions were to ensure the well-being of the migrants, to
identify the settlement points that would not incur additional costs for the state, to accommodate the
immigrants to the appropriate settlement areas, to provide service to the immigrants, to create
employment areas and to enable the immigrants to earn their own lives, to ensure the adaptation of
the migrants to the settlements. However, the state did not permanently set up immigrant
commissions, established it after a war disaster, and the closing of commissions after the incident of
immigration caused various problems. The state has closed the commission after the commission and
interpreted the employment of other employees as more attractive in the short term. However, this
situation is far from the understanding of a systematic institution and the day to save the state is faced
with serious problems every time.
Keywords: Ottoman Empire, Immigration commissions, Migration policies
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AHISKA SÜRGÜNÜNÜN ŞİİRSEL YANKISI (AZERBAYCAN ŞAİRİ ZELİMHAN
YAKUP'UN BİR ŞİİRİ ÖRNEĞİNDE)
Şureddin MEMMEDLİ*
Özet
Ahıska Türkleri derken Gürcistan'ın güneydoğusunda yer alan Ahıska bölgesinden 1944 yılında
ata memleketten uzak Orta Asya bozkırlarına sürgün edilmiş, bugün dünyanın çeşitli ülkelerinde
dağınık olarak yaşamakta olan, toplam nüfusunun 350–400 bin arasında olduğu tahmin edilen özbeöz
Türk topluluğu akla gelir. Bölgenin genel bakışta yer ismi olan Mesheti'den yola çıkarak, bu topluluk
Meshet Türkleri olarak da isimlendirilir.
Kendine özgü tarihsel geçmişe, zengin kültürel geleneklere sahip bir Türk topluluğunun
yerinden yurdundan oynamasına, vatanlı ola ola vatansız kalmasına neden olan, Türkün tarihinde ve
kalbinde acı bir yara olan Ahıska sürgünü yıllardır hüzünlü manilere, şiirlere, öykülere konu
olmaktadır. Bu eksende günümüz Azerbaycan edebiyatının sevilen temsilcilerinden, halk şairi (devlet
sanatçısı) unvanlı Zelimhan Yakup'un “Borçalı'nın Bir Tarafı Ahıska” isimli poeması / uzun şiiri de
ilgi odaklıdır. Bildiride söz konusu manzumenin içerik analizi yönünden irdelenmesi yapılmaktadır,
şiirde konu, anlam, izlek, imgeler, simgeler, vb etmenler incelenmektedir.
“Borçalı'nın Bir Tarafı Ahıska” şiirinde, adından da görüldüğü gibi, Borçalı Türkleri ile Ahıska
Türklerinin bir bütünlüğü, Ahıska sürgününün acı sonucu dile getirilmektedir. Konu açısından şiiri
sosyal-siyasal çağrışımlı eser olarak nitelendirebiliriz.
Şairin memleketinin bilvesile Gürcistan olması dolayısıyla kendisinin Ahıska bölgesi, Ahıska
Türkleri, Ahıska sürgünü hakkında bilgisi derin olmuştur. Bu sebepten şiirde Ahıska görüntüsü somut
ve kuvvetlidir, aynı zamanda duygusaldır.
Şiiri okudukça veya dinledikçe bu izlenimleri yaşarız: Yerinden koparılan Ahıska Türklüğünü
Türk dünyasından ayırmak mümkünsüzdür. Sarp kaya misali Ahıska'yı tike tike parçaladılar. Bir
gecenin zarfında Ahıska'da gençler ihtiyarlaştı. Ahıska'nın sürgünüyle ağır göç destanı, gurbet destanı
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yazıldı. Ahıska derdi tüm Türklüğün üzüntüsüdür. Ahıska Türküne garip ömrü yaşamak yakışmaz.
Şiir taşıdığı düşünce açısından Ahıska'ya rağbet, Ahıska sürgününün mimarlarına nefret
duygularını coşkulu boyutla yansıtır. Şiirde yer alan varlıklar, imgeler, simgeler konunun özgün
şekilde çözümü bakımından önemli araçlardır. Şiirde gönül dostu, can sırdaşı, kaya sabrı, taş inadı vd
gibi simgesel sözcük öbekleri de anlam gücünü artırmaktadır. Bu varlık çağrışımları ve simgeler hem
de şiirde söz dağarcığının zenginliğine delalet etmektedir. Şiirde en etkin imgeler Ahıska, Borçalı,
toprak, vatan kelimeleridir. Bunlar şiirin ide mihverini ifade eder.
Şiirde heyecan imgesi ağır baskındır. Şiir baştanbaşa coşku kapsamlıdır. Genelde Zelimhan
Yakup şiirsel biçeminde olduğu gibi, bu şiirde de tüm dizeler coşku üstünde köklenmiştir, yinelenen
“Borçalı'nın bir tarafı Ahıska”, “Haykır, Ahıska Türkü” dizeleri coşkusallığın ayarlayıcı ölçütüdür.
Şiirin ön kısmında şair, nesir biçimiyle ihtiyar bir Ahıska Türkünden meşhur “Ahıska gül idi
gitti” mani-bayatısını dinlemesinin bu şiirin yaranmasına vesile olduğu anlatılmaktadır. Birinci kısım,
“Borçalı'mın bir tarafı Ahıska” dizesiyle başlar, Ahıska redif-hitabıyla kurgulanır. Burada
Gürcistan'daki ikiz Türk boyu Borçalı ile Ahıska'nın kan kardeşliğine vurgu yapılıyor. İkinci kısım,
“Arif olan işaretten hemen anlar” dizesiyle başlar ve burada şiir diliyle Ahıska sürgününün siyasal
değerlendirilmesi yapılmaktadır. Üçüncü kısım, “Tanrı'nın gücü gibi yeryüzüne inensin” dizesiyle
başlar, her kıta sonunda “Haykır, Ahıska Türkü!” ünlemi yinelenir. Burada Ahıska sorunsalının
çözümü için hak-adalet mücadelesine çağrı öne çıkar.
Zelimhan Yakup'un bu şiirine şairin kendisinin açtığı pencereden boylanarak bu mesajları
alırız.
Anahtar Kelimeler: Ahıska Konusu Edebiyatta, Ahıska Sürgünü, Borçalı Bölgesi, Gürcistan
Türkleri, Zelimhan Yakup.
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THE POETIC REFLECTION OF THE EVICTION OF THE AHISKAN TURKS
(AZERBAİJAN POET ZELİMHAN YAKUP'S POEM)
Şureddin MEMMEDLI*
Abstract
When the Ahiska Turks were mentioned, pure Turkish community, which has been exiled to
the steppes of Central Asia far away from its homeland, in 1944 from the Ahiska region in the
southeast of Georgia, and which today is scattered in various countries of the world, is estimated to
be between 350 and 400 thousand. With reference to the general name of the region, Mesheti, this
community is also called as Meskhetian/Meskhet Turks.
The exile of Ahiska, which is a bitter wound in the history and heart of the Turk, has been the
subject of sad maneuvers, poems and stories for many years, causing a Turkish community to play
with its own historical background, rich cultural traditions. In this axis, one of the most popular
representatives of contemporary Azerbaijani literature, folk poet (state artist), titled Zelimhan
Yakup's “Ahiska One Side of Borchaly”, is the poem/long poem of interest. The manuscript is
examined in terms of content analysis, the subject, meaning, themes, images, symbols, etc. factors
are examined in poetry.
In the poem “Ahiska One Side of Borchaly”, as it is seen from its name, a unity of the Borchaly
Turks and Ahiska Turks is expressed as the result of the Ahiska exile. In terms of the subject, we can
describe poetry as a social-political associative work.
Since the poet’s country was Georgia, his knowledge of the Ahiska region, the
Ahiskan/Meskhetian Turks and the Ahiska exile was profound. For this reason, the image of Ahiska
in poetry is concrete and strong, but also emotional.
As we read or listen to the poem, we experience these impressions: It is impossible to
distinguish Ahiska Turkishness from the Turkic world. As a steep rock, they chopped Ahiska into
tattered. During the night, young people in Ahiska became old. A great migration epic, a
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homesickness epic was written with the Ahiska exile. Ahiska is the sadness of all Turkishness. Ahiska
Turks do not tolerate the life of the poor.
Poetry reflects the feelings of hatred towards the architects of the Ahiska exile. The assets,
images and symbols in the poem are important tools for the original solution of the subject. Symbolic
phrases such as heart-friendly, life-confidant, rock patience, stubbornness and so on in the poetry
increase the power of meaning. This entity signifies the richness of vocabulary in poems in both
connotations and symbols. The most effective images in the poem are the words Ahiska, Borchaly,
territory and homeland. These express the ide axis of the poem.
The image of excitement in poetry is heavily dominant. The enthusiasm for the poetry is
comprehensive. Repeating strings “Ahiska One Side of Borchaly” and “Shouts, Ahiska Turks!” are
the criterion of the emotionality. In general, as in the poetic style of Zelimhan Yakup, all the strings
in this poem are rooted on enthusiasm.
In the beginning of the poem, the poet, prose an old Ahiska Turk from the famous "Ahiska rose
went" repeated voice is the occasion of the emergence of this poem is explained.The first part begins
with the string “Ahiska One Side of Borchaly”, and it is constructed with Ahiska repeated voice.
Here, the emphasis is placed on the blood brotherhood of the two Turkish people in Georgia, Borcali
and Ahiska. The second part begins with the string “a nod is as good as a wink to a blind horse” and
the political evaluation of the Ahiska shoot with poetry. The third part begins with the string "God's
power as you descend to the earth" and at the end of each continent, the exclamation “Shouts, Ahiska
Turks!” is repeated. Here comes the call for the struggle for justice in the solution of the Ahiska
problematic.
We take these messages from this window of Zelimhan Yakup looking at the poet's window.
Keywords: Ahiska Them in Literature, Ahiska Exile, Borchaly Region, Turks in Georgia,
Zelimhan Yakup.
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AHISKA TARİHİNE ve AHISKA TÜRKLERİNİN SOSYO-KÜLTÜREL YAŞAMINA
GENEL BİR BAKIŞ
Cemile GÜZELOĞLU*
Özet
Günümüzde hala vatansız olan tek Türk toplumu Ahıska Türkleridir. Ahıska, nice savaşlar
gören, tarih boyunca defalarca el değiştiren Kafkasya’nın kilit noktası; Dede Korkut hikâyelerinde
“Ak-sıka” olarak söz edilen bir Türk toprağıdır. Yüzyıllarca, anavatan olan Ahıska’da asil bir şekilde
hayatlarını sürdüren Ahıska Türkleri, 1828 yılında maalesef, Osmanlıdan koparılarak Rus işgali altına
girmiştir. Şanlı tarihinden sonra gelen esaret yılları ve ardından baskı zulümler ve daha sonra sürgün
Ahıskalının kaderine yazıldı. Ahıska Türkleri, 1944 soğuk Kasım gecesinde iki saat içerisinde sırf
Türk oldukları için anavatanlarından koparılarak Orta Asya’ya sürgüne gönderilmişlerdir.
Yaşadığımız şu günlerde hâlâ vatandan uzak 70 yıldır sürgün hayatı yaşamaktadırlar. Suçsuz yere
sürülen Ahıska Türklerinin acıları hala bitmedi. Bugüne kadar her şeye rağmen milli kültürlerine, din,
dil, örf adetlerine sımsıkı bağlı olarak yaşamaktadırlar. Türklüğüne bu denli sımsıkı sarılmış bir
halkın yaşadıkları, uğradıkları haksızlıklar ne yazık ki, yeterince bilinmemektedir.
Ahıska Türklerinin çoğunluk teşkil ettiği ülkeler: Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan,
Kırgızistan’dır. Son yıllarda da Türkiye’de Ahıska Türklerinin nüfusunun arttığı bilinmektedir.
Ahıska Türkleri, Türk kültürünü canlı olarak yaşatmaktadır. Onların, ev, mutfak, giyim, aile, düğün,
bayram, yas, sünnet gibi maddi ve manevi kültür varlıkları, Ardahan, Artvin, Ardanuç, Şavşat, Oltu
ve Tortum bölgeleriyle aynı özellikleri taşımaktadır.
Ahıska Türkleri bu kadar zorluklara, sürgünlere rağmen; zor şartlar altında yeni yerleşmelere,
yeni bir çevreye halkla bir arada yaşamaya, yeni bir dil, kültür, sosyal hayat alanına uyum
sağlamışlardır. Yeni sosyal çevre ve yeni kültürle tanışarak kendi sosyal hayatlarını, kültürlerini,
dillerini, atalarının mirasını unutmamışlardır.
Anahtar Kelimeler: Ahıska Türkleri, Sürgün, Ahıska Türklerinin Tarihi, Folklor Ve Etnografyası
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A GENERAL VIEW OF HISTORY OF AHISKA AND SOCIAL-CULTURAL LIFE OF
AHISKA TURKS
Cemile GÜZELOĞLU*
Abstract
Today Ahıska Turks are still only one Turkish people without their homeland. As it is known
from history, Ahiska is a key point in Caucasis, which made witness to many war and had past through
many hands. It is a Turkish land called in famous “Dede Korkut’s Stories” as “Ak-sıka”. Ahıska
Turks had lived in their homeland Ahiska for many centuries; unfortunately, in 1828 been separated
from Osmanian and gone under Russian occupation. Captivity years after famed past and belong to
this impression and cruelty and all after exile are all been wroten on fate of Ahiska Turks. This people,
on 14th November in 1944 in cold night in two hours (just because of being Turks) were broken off
from their homeland and sent to exile in Central Asia. Nowadays they still far away from homeland
in exile for more then 74 years. The pains of Ahiska Turks, sent to exile innocently, still not be end.
Today, despite everything, this people are living very closely dependent to their national culture,
religion, language, traditions. Unfortunately, the unfairness about them is not enough known by
peoples.
Ahiska Turks today living mostly in Central Asia in Azerbaijan, Kazakhstan, Ozbekhstan,
Kirghizstan. It is fact that in last years their population in Turkey is grew. Ahiska Turks making alive
Turkish culture whereever they go. The elements of their culture such as home, kitchen, clothing,
family, weddings, holidays, the Sunna traditions, funereal ex. are have similaritie with Ardahan,
Artvin, Ardanuç, Shavshat, Oltu and Tortum- the regions of Turkey.
Ahıska Turks, despite those difficulties, many exiles, uneasy circumstances, are managed to
make live in new regions, in which they have to live, also make adaptation to the new multi-language,
multi-cultural, social areas. While living in new social and cultural area they do not left their own
social and cultural life, mother language and never forget their parents heritage.
Keywords: Ahıska Turks, exile, history of Ahıska Turks, folklore and ethnography of Ahıska Turks.
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GÜNEY KAFKASYA’NIN GÜVENLİK SORUNLARI VE GÖÇ
Kutay ÜSTÜN*
Özet
Asya ile Avrupa arasında kuzey-güney ve doğu-batı tarihi göç yollarının geçtiği bir coğrafyada,
transit ticaret yollarının kesiştiği bir konumda yer alan, Zbigniew Brzezinski’nin "Büyük Satranç
Tahtası" adlı kitabında ve Halford Mackinder’ın “Kara Hâkimiyet Teorisi” içerisinde önemi belirtilen
Kafkasya; dünya güç politikalarının kilit bölgesi olarak görülmektedir. Bununla birlikte Orta
Asya’nın ön kapısı olması, sahip olduğu petrol, doğalgaz rezervleri ile Asya ve Avrupa arasındaki
enerji koridoru üzerindeki stratejik konumu, bölgenin son dönemlerde jeopolitik önemini arttırırken
güvenlik sorunlarını da beraberinde getirmektedir.
Kafkasya bölgesinin göç yolları üzerinde bulunması, nispeten küçük bir coğrafyada birçok
halkın ve kültürün var olmasına; dağlık yapısı ise söz konusu halkların ve kültürlerin bireyleriyle
kaynaşıp asimile olmadan ve birbirlerinden izole bir şekilde varlıklarını sürdürmelerine imkân
vermiştir. Kafkasya’nın sahip olduğu bu coğrafi ve sosyo-kültürel yapı bölgede nüfuz kurmak isteyen
bölgesel ve küresel güçlerin de etkisiyle devamlı çatışmalara ve dolayısıyla göçlere sebep olmaktadır.
Soğuk Savaş döneminin sona ermesi ve SSCB’nin dağılmasıyla birlikte Güney Kafkasya
bölgesinde bulunan Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan bağımsızlıklarını ilan ederek uluslararası
sisteme bağımsız aktörler olarak katılmışlardır. SSCB döneminde dondurulmuş sorunlar olarak
nitelendirilen sınır içi etnik anlaşmazlıklar otorite boşluğu ile birlikte çatışmaya dönüşmüştür.
Özellikle, Ermenistan-Azerbaycan Dağlık Karabağ sorunu, Gürcistan'da Abhazya ve Güney Osetya
sorunları bölgenin güvenliğini olumsuz yönde etkileyen faktörler olarak ortaya çıkarken göç
hareketlerini de tetiklemektedir.
Bu çalışmada Güney Kafkasya’nın güvenlik ve göç sorunları tarihi süreç çerçevesinde sebep
sonuç ilişkisi kurularak analiz edilecektir.
Anahtar Kelimeler: Kafkasya, Güvenlik, Göç, Dağlık Karabağ, Abhazya, Güney Osetya
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THE SECURITY ISSUES OF THE SOUTH CAUCASUS AND MIGRATION
Kutay ÜSTÜN*
Abstract
The Caucasus is located at the intersection of transit trade routes between Asia and Europe in a
geography where north-south and east-west historical migration routes pass, and the importance
mentioned in Zbigniew Brzezinski’s book "The Grand Chessboard" and Halford J. Mackinder's "
Heartland Theory", seen as the key region of world power policies. However, the fact that Central
Asia is the front door, its strategic position on the oil and natural gas reserves and the energy corridor
between Asia and Europe increases the geopolitical importance of the region in the recent period and
brings with it security problems.
The presence of the Caucasus region on migration routes has allowed many people and cultures
to exist in a relatively small geography. Besides, the mountainous structure of the region allowed
these peoples and cultures to maintain their existence without fusing them and to survive without
being assimilated and isolated from each other. This geographical and socio-cultural structure of the
Caucasus causes continuous conflicts and hence migration due to the influence of regional and global
forces that want to penetrate the region.
With the end of the Cold War period and the collapse of the USSR, Azerbaijan, Armenia and
Georgia in the South Caucasus region declared their independence and joined the international system
as independent actors. In the period of the USSR, inter-ethnic conflicts, which were defined as frozen
problems, turned into conflict with the authority gap. In particular, the Armenian-Azerbaijani
Nagorno-Karabakh conflict and the problems of Abkhazia and South Ossetia in Georgia are the
factors that negatively affect the security of the region and also trigger the migration movements.
In this study, security and migration problems of the South Caucasus will be analyzed by
establishing the cause and effect relationship within the framework of the historical process.
Keywords: Caucasus, Security, Migration, Nagorno-Karabakh, Abkhazia, South Ossetia
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TOPLUMSAL GÜVENLİK VE ULUSLARARASI GÖÇÜN GÜVENLİKLEŞTİRİLMESİ
Niyazi İPEK*
Özet
Bu çalışma, Uluslararası İlişkilerin yeni ‘analiz birimi’ olarak göçü, güvenlikleştirme kuramı
çerçevesinde, ele alacak ve ‘toplumsal güvenlik’ bağlamında değerlendirecektir. Ancak burada esas
olarak siyasal güvenlikten değil, kültürel güvenlikten söz edilmektedir. Zira ‘toplumsal güvenlik’ ile
toplumun maddi güvenliği değil, normatif güvenliği kastedilmektedir. Bu nedenle kültür ve kimlik,
referans nesnesi olarak öne çıkmaktadır.
Uluslararası göçün söz konusu referans nesnesini kısa zamanda ve derinden etkileme kapasitesi
taşıdığı varsayıldığında, siyasal otorite tarafından tehdit olarak algılandığı ve güvenlikleştirildiği
gözlemlenmektedir. Tam bu noktada uluslararası göçü güvenliğin dönüşümünde inşa edici unsur
olarak kabul etmek ve toplumsal güvenliğin kaynağı olarak önermek, çalışmanın pratik boyutunu
ifade edecektir.
Bildiri, devletleri inisiyatif kullanmaya zorlayan ve çoğu zaman maddi güvenlik politikalarına
konu olan uluslararası düzensiz göçü yönetmeyi ve ulusal güvenliğin inşa edici unsuru olarak
değerlendirmeyi önermektedir. Bunun yöntemi olarak ise Türk kültürün taşıyıcısı olan Ahıskalı
Türklerin Türkiye’ye iskânlı yerleşimi öngörülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Toplumsal Güvenlik, Uluslararası Göç, Güvenlikleştirme Kuramı,
Düzenli Göç ve Ahıska Türkleri.
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SOCIETAL SECURITY AND SECURITIZATION OF INTERNATIONAL MIGRATION
Niyazi İPEK*
Abstract
This research, will focus on migration as a new "unit of analysis" in the framework of
securitization theory and it will evaluate migration in the framework of "social security". However,
in this work, it is not mainly mentioned about the political security, but it is mentioned about cultural
security. Because in this study, the societal security doesn't mean society's material security, it means
normative security. Therefore, culture and identity, stands out as the reference object.
It has been observed that if you assume international migration has the capacity to influence
the reference object in a short time and deeply, it is perceived as a threat by the political authority and
it is securized. At this point, accepting international migration as a constructing factor in the
transformation of security and suggesting it as the source of social security will express the practical
dimension of the study.
This declaration proposes to manage international irregular migration, which often forces states
to take initiative and is often subject to material security policies and it proposes to asses it as a
constructing element of national security. For this, it has been foreseen that Ahiskan Turks that are
carrier of Turkish culture, should be settled in Turkey with housing permission.
Keywords: Societal Security, International Migration, Theory of Securitization, Regular
Migration and Ahiskan Turks.
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