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SPATIALLY SEGREGATED AND SOCIALLY EXCLUDED TURKISH 

MIGRANTS IN NORTHERN CYPRUS: AN ALTERNATIVE PERSPECTIVE 

 

Semra PURKİS 

Hatice KURTULUŞ 

 

Abstract 

This study attempts to analyse the migration flows from Turkey to Northern Cyprus since 

1974 which are historically different in nature and have different significances in different 

periods. Out of the three migration waves that can be identified since 1974, the first and the 

third waves are the subjects of this study. The analysis includes integration/segregation 

processes of Turkish migrants in Northern Cypriot society and their position in the 

reconstruction of economic, social and spatial division of labour which had started to 

disintegrate in 1963 and collapsed in 1974 after the division of the Island as two separate 

political geographies. This study argues that migrants were the main pillars of the 

reconstruction of division of labour process in the Northern part of the Island and it tries to 

elaborate a migrant-biased perspective instead of looking through the strong strategic and 

political presumptions, which can easily conceal the social reality of being a migrant and their 

reality as a class in the society. 
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KUZEY KIBRIS’TA MEKANDA AYRIŞAN VE SOSYAL OLARAK DIŞLANAN 

TÜRKİYE’Lİ GÖÇMENLER: ALTERNATİF BİR YAKLAŞIM 

 

Özet 

Bu çalışma, Türkiye’den Kuzey Kıbrıs’a 1974’den itibaren olan göçleri, tarihsel olarak 

nitelikleri ve farklı dönemlerde anlamları değişen göç dalgalarını, 1974’den itibaren analiz 

etmeye kalkışmaktadır. 1974’den beri saptanan üç göç dalgasından birinci ve üçüncü dalgalar 

bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Çalışma, Türkiyeli göçmenlerin Kuzey Kıbrıs 

toplumuyla bütünleşme/ayrışma süreçlerinin ve 1963 yılında dağılmaya başlayan ve 1974’de 

Ada’nın iki ayrı politik coğrafya olarak ayrılmasıyla çöken ekonomik, sosyal ve mekansal 

işbölümünün yeniden inşasında göçmenlerin konumunun analizini kapsar. Makale, 

göçmenlerin Ada’nın Kuzey kısmında işbölümünün yeniden inşası sürecinde ana aktörler 

olduklarını öne sürer ve onların, göçmen olma durumunu ve toplumsal sınıf konumları ile 

ilgili sosyal gerçekliklerini kolaylıkla gizleyen güçlü stratejik ve politik önyargılar yerine, 

göçmen yönlü bir perspektif sunar. 

 

Anahtar Kelimeler: İşgücü Göçü, Kuzey Kıbrıs, Sosyal Dışlanma, Mekansal 

Ayrışma, Nüfus Mühendisliği 

 

 

 

*** 



 

 

ELEŞTİREL KURAM PERSPEKTİFİNDEN KIBRIS SORUNU 

 

Siret HÜRSOY 

 

Özet 

Bu makalenin amacı, Kıbrıs adasının içinde bulunduğu gerçekleri de göz önüne alarak, 

sorunların çözümlenmesine dair oluşması muhtemel yeni bir yapıyı, eleştirel kuram açısından 

analitik bir çerçeve içinde incelemektir. Adadaki siyasi bir değişim ve dönüşüm, ulusal 

egemenlik yerine toplumsal hürriyet kavramının önünde duran engellerin aşılabilmesi, 

bireysel anlamda daha geniş bir özgürlük alanının oluşturulabilmesi, Kıbrıs Türk ve Rum 

toplumlarının ‘Kıbrıslılık’ kimliği altında ve rasyonel bir şekilde tekrardan bütünsel olarak 

yapılandırılabilmesi, eleştirel kuram açısından analiz edilecektir. Kıbrıs’ta toplumlararası 

siyasetin rasyonel bir şekilde yeniden yapılandırılması eleştirel kuramın üzerinde durduğu 

özerklik, güvenlik ve kimlik kavramları bağlamında ayrıca ele alınacaktır. 
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CYPRUS PROBLEM FROM THE PERSPECTIVE OF CRITICAL THEORY 

 

Abstract 

Grounding itself on the realities in the Cyprus conflict, this article aims to provide an 

analytical study of a possible new structure for the solution of the problems in the island from 

a critical theory point of view. This involves a discussion, from a critical theory perpective, of 

the recent political transformation and change in the island, the removal of the obstacles for 

the substitution of national sovereignty with that of social freedoms, and a re-unification of 

the Turkish and the Greek communities of the island on a comprehensive basis. Finally, the 

proposed restructuring of inter-communal politics on a rational basis will be analysed through 

the critical theory notions of autonomy, security, and identity.  

 

Keywords: Cyprus, Critical Theory, Emancipation, Self-Determination, Security, 

Identity, Society 
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ULUSLARARASI İLİŞKİLER BAĞLAMINDA ORTADOĞU’DA BÜYÜK 

GÜÇ POLİTİKALARINI AÇIKLAMAYA YÖNELİK BAZI KURAMSAL 

YAKLAŞIMLAR 

 

Osman N. ÖZALP 

 

Özet 

Ortadoğu, uluslararası ilişkiler alanında Soğuk Savaş’ın bitiminden sonra da dünyanın en 

önemli kriz bölgesi olma özelliğini muhafaza etmektedir. Bu coğrafyanın önemli bir parçası 

olan Türkiye, son yıllardaki sosyo-ekonomik gelişmesine paralel olarak aktif bir şekilde 

Ortadoğu’da bölgesel güç profili göstermeye başlamıştır. Bu süreç içinde oldukça karmaşık 

yapıya sahip bölgesel dinamikleri kavramak ve başarılı politikalar üretmek, sosyal bilimler ve 

özellikle uluslararası ilişkiler alanındaki teorik yaklaşımlara hakimiyeti her zamankinden daha 

fazla zorunlu kılmaktadır. Uluslararası sistem artık günümüzde o kadar karmaşık hale 

gelmiştir ki, teorik bir yaklaşım olmadan sağlıklı bir analiz yapmak hemen hemen mümkün 

görünmemektedir. Bu bağlamda, Ortadoğu’daki uluslararası politikayı daha iyi analiz 

edebilme amacıyla, çalışmada bölgede büyük güçler ile ilgili geliştirilmiş teorik  

yaklaşımlar mukayeseli olarak bir araya getirilmiştir.  
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THEORETICAL APPROACHES EXPLAINING THE GREAT POWER POLITICS 

IN THE MIDDLE EAST IN THE CONTEXT OF INTERNATIONAL RELATIONS 

 

Abstract 

Middle East remains to be the most important crisis region in the world after the cold war. 

Turkey which is an important part of this geographic region has shown an active profile 

recently, paralleling her socio-economic progress. During this period it is necessary, more 

than ever, to have a good knowledge of social sciences and theoretical approaches to the 

international relations. The international system has become so complicated so that it is 

almost impossible to analyze the problems without theoretical approaches. In this study, 

theoretical concepts that were developed for the region have been presented and compared in 

order to better analyze the international politics for the region. 

 

Keywords: Middle East and Great Powers, Penetrated Political System, Patron-Client 

Relationship, Regional Subsystem, Hegemonial Power 
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İKTİSAT VE DENEYSEL YÖNTEM: DENEYLER, TARTIŞMALAR VE 

GELECEK 

 

Müslüm BASILGAN 

 

Özet 

İktisat dünyasında deneysel yöntemin kullanımı özellikle iktisadi davranışların oldukça 

karmaşık özelliklere sahip olması ve homo economicus ile şekillenen insan modellemesi 

nedeniyle uzun yıllar büyük bir dirençle karşılaşmıştır. Fakat 1940’larda iktisadın bu insan 

modellemesine yönelik eleştiriler yüksek sesle ifade edilmeye başlanmış ve piyasa yapılarına 

yönelik deneysel çalışmalar ile bu konuda ilk adımlar atılmıştır. 1960 ve 70’lerde bireysel 

karar verme üzerine yapılan deneysel çalışmalar ile de bu süreç hızlanmıştır. Bu çalışmaların 

önemi Nobel Komitesi’nin 2002 yıllında deneysel iktisatta yaptığı katkılardan dolayı Vernon 

Smith’e ödül vermesiyle de tescillenmiştir. İktisatta yapılan bu deneysel çalışmaların en 

önemli katkısı iktisat teorilerinin gerçek hayatta ne derece geçerli olduğu sorusunun cevabını 

bulmada yardımcı olmasıdır.  
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Teşvikler, Metodoloji 

 

 

 

ECONOMICS AND EXPERIMENTAL METHOD: EXPERIMENTS, DEBATES, 

AND FUTURE 

 

Abstract 

The use of experimental method in the world of economics, particularly because of that 

economic behavior is quite complex and human modeling is shaped by homo economicus, 

was met with great resistance for a long time. But human modeling of economics was widely 

criticized in the 1940 and experimental studies on market structures have been taking first 

steps since then. This process led to experimental studies of individual decision-making in the 

1960s and 70s. The importance of these studies has been noticed and a Nobel Prize was given 

to Vernon Smith for his contributions to experimental economics by Nobel Committee in 

2002. The most important contribution to the economic theories of these experimental studies 

in economics is that it helps in finding the answer to the question to what extent economics 

theories are valid in real life.  

 

Keywords: Experimental Economics, Field Experiments, Incentives, Laboratory 

Experiments, Methodology 

 

 

 

*** 

  



 

 

TÜRKİYE’DE KAMU KESİMİ AÇIKLARININ NEDENLERİ VE FİYATLAR 

GENEL DÜZEYİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 

 

Metin BAYRAK 

Osman Cenk KANCA 

 

Özet 

Kamu kesimi açıkları günümüzde hem gelişmiş, hem de gelişmekte olan ülkeler açısından 

önemli bir problemdir. Bu açıkların ülke makro ekonomik dengeler üzerine etkileri oldukça 

geniş bir alanda araştırma konusu olmuştur. Kamu kesimi açıkları; öncelikle ülkelerin kararlı 

bir fiyat istikrarına engel teşkil etmesinin yanı sıra, sürdürülebilir olmayan büyüme, reel 

yüksek faiz, döviz kurlarında yaşanan aşırı oynaklık, geniş çaplı dış ticaret açıkları gibi birçok 

soruna sebep olmaktadır. Bu çalışmanın amacı Türkiye’de 1980-2011 döneminde kamu 

kesimi açıklarının (bütçe açıkları) fiyatlar genel düzeyi üzerinde bir etkiye sahip olup 

olmadığının araştırılmasıdır. Çalışmada Johansen eşbütünleşme testi ve Granger nedensellik 

testi kullanılarak sırasıyla değişkenler arasında uzun dönemli ilişkinin tespiti ve yönü 

bulunmaya çalışılmıştır. Elde edilen sonuçlar, bütçe açıklarıyla enflasyon arasında  

uzun dönemli bir ilişkinin olduğunu ve bütçe açıklarından enflasyona doğru bir nedenselliğin 

varlığını göstermektedir.  
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THE REASONS OF PUBLIC SECTOR DEFICITS IN TURKEY AND THE 

IMPACTS ON THE GENERAL PRICE LEVEL 

 

Abstract 

Public sector deficits are nowadays an important problem for both from the aspect of 

developed countries and developing countries. The impacts over the macroeconomic balance 

of country of these deficits have been a research topic in a quite wide field. Public sector 

deficits primarily apart from presenting obstacle of the countries’ permanent price stability 

have caused many problems such as unsustainable growth, real high interest; extreme 

instability occurring in exchange rate, wide ranged foreign trade deficits. The aim of this 

study is the research of whether public sector deficits (budget deficits) had an impact over the 

general level of the prices in Turkey of 1980-2011 period. In the study, determination of long 

run affair and the way between variables have been tried to find respectively via the usage of 

Johansen cointegration test and Granger causality test. The results which have been obtained 

indicate that there is a long run affair between budget deficits and inflation and the existency 

of causality from budget deficits to inflation. 
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KAMU SAĞLIK HARCAMALARININ SAĞLIK SONUÇLARI ÜZERİNDEKİ 

ETKİSİ: ÜLKELERİN GELİR SEVİYELERİNE GÖRE BİR KARŞILAŞTIRMA 

 

Savaş ÇEVİK 

 

Özet 

Bu çalışma kamu sağlık harcamalarının ülkelerin sağlık göstergelerini iyileştirmekteki etkisini  

analiz etmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla veri elde edilebilir tüm dünya örneklemi ile yatay 

kesit regresyonlar yürütülmüş ve kamu sağlık harcamalarının çocuk ölüm oranlarını 

iyileştirici genel etkisine dair kanıtlar bulunmuştur. Diğer taraftan bu etkinin ülkeler arasında 

değişip değişmediğini anlamak üzere ülkeler gelir gruplarına göre sınıflanarak ek regresyonlar 

uygulanmış ve düşük gelirli ülkelerde kamu sağlık harcamaları ile çocuk ölümleri arasındaki 

ilişkiye dair istatistiki ve ampirik olarak önemli bulgulara rağmen yüksek gelirli ülkelerde 

sağlam bir sonuç bulunamamıştır. Bu da düşük gelirli ülkelerde kamu sağlık harcamalarının 

sağlık sonuçlarını iyileştirmekte yüksek gelirli ülkelere göre daha etkili olduğunu 

göstermektedir. 
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THE EFFECT OF PUBLIC SPENDING ON THE IMPROVEMENT OF 

HEALTHCARE SERVICES: A COMPARATIVE STUDY 

 

Abstract 

The aim of this study is to seek the effect government spending on the improvement of health 

care services by means of cross-national comparison. The data were analysed through cross-

sectional regression on a worldwide sample to estimate the degree of correlation between the 

mortality rate in children under five and public health spending employing a set of major 

socioeconomic determinants using the cross-national data available. Results indicate that 

public spending on health care is statistically significant. In the second section of the study, it 

is questioned whether there exists a difference between the countries with high level revenues 

and the countries with low level revenues in terms of the effect of public spending on the 

improvement of health care services. The results obtained indicate that the rate of public 

spending has a greater impact on the improvement of the health care services in countries with 

low level revenues when compared to the countries with high-level revenues. 
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İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI’NDA FİNANSAL KRİZ 

DÖNEMİNDE YABANCI YATIRIMCILARIN HİSSE SENEDİ TERCİHLERİNİN 

ANALİZİ 

 

Mine AKSOY 

 

Özet 

Bu çalışmada yabancı yatırımcıların İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda (İMKB) 2006-

2011 döneminde, portföy yatırımları için tercih ettikleri hisse senetleri analiz edilmiştir. 

Analiz sonuçları, yabancı yatırımcıların piyasa değeri büyük olan firmaları, yerli 

yatırımcıların ise piyasa değeri küçük olan firmaları tercih ettiğini göstermiştir. Yerli ve 

yabancı yatırımcılar, yatırımcı grupları bazında detaylı olarak incelendiğinde, yatırım 

fonlarının özellikle özsermayesi yüksek firmaları tercih ettiği görülmüştür. Yabancı 

yatırımcıların firma tercihlerinin İMKB şehir endeksleri içerisinde yer alan firmalar ile 

ilişkisini incelemek için kukla değişkenler yardımı ile regresyon denklemi oluşturulmuş, 

İMKB şehir endeksi hesaplanan şehirler kukla değişken olarak kullanılmıştır. Regresyon 

analizi sonuçları istatistiksel olarak anlamlı çıkmamış ancak regresyon denklemindeki 

katsayılar Ankara, İstanbul, İzmir ve Tekirdağ şehirleri için pozitif olarak gözlenmiştir. 

Analiz sonucu bu şehirlerde yer alan firmaların yabancı yatırımcılar tarafından tercih edildiği 

şeklinde yorumlanmıştır. 
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THE ANALYSIS OF FOREIGN INVESTORS’ STOCK PREFERENCES DURING 

FINANCIAL CRISIS PERIOD IN ISTANBUL STOCK EXCHANGE 

 

Abstract  

In this study, the stock preferences of foreign investors for their portfolios were analyzed for 

Istanbul Stock Exchange (ISE) during the period 2006-2011. Analysis results show that 

foreign investors prefer big companies having large market capitalization while domestic 

investors prefer small companies having small market capitalization. When the domestic and 

foreign investors are examined in detail on the basis of investor groups, it is found that 

especially equity funds prefer investing in companies having high shareholders’ equity. When 

the foreign investors are analyzed whether they prefer the companies included in the ISE City 

indexes, the regression results were found to be statistically insignificant. Although the 

regression results were statistically insignificant, the coefficients for the cities; Ankara, 

Istanbul, Izmir and Tekirdag was observed to be positive. These results give clues about 

foreign investors’ preferences for the companies located in these cities. 
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ALTIN, DÖVİZ VE HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA OYNAKLIK ETKİLEŞİMİ 

MEKANİZMASININ ANALİZİ 

 

Hakkı Arda TOKAT 

 

Özet  

Bu çalışmada altın, döviz ve hisse senedi piyasalarında oynaklık etkileşimi mekanizması çok 

değişkenli GARCH modeli ile incelenmiştir. Oynaklıktaki asimetrik davranış olasılığı da 

dikkate alınarak yapılan çalışmada gram altın, ABD Doları ve IMKB 100 endeksi getirileri ile 

çalışılmıştır. Ayrıca Türkiye’deki hisse senedi piyasasının global altın ve dolar piyasası ile 

olan oynaklık etkileşimi de ayrı bir sistem dahilinde incelenmiştir. Tahmin sonuçlarına göre, 

çalışılan tüm değişkenlerin oynaklığı heteroskedastik özellik göstermektedir. Hisse senedi 

piyasalarında sıkça karşımıza çıkan asimetrik oynaklık davranışı İMKB 100 endeksi için de 

geçerliliğini korumuştur. ABD doları döviz piyasasından gram altın piyasasına doğru şok ve 

oynaklık transferi ve İMKB 100 endeksinin global altın ve dolar piyasasındaki şok ve 

oynaklık değişimlerine karşı dirençli davranışı çalışmanın diğer önemli bulgularıdır. Sonuçlar 

portföy çeşitlendirmesi ve opsiyon stratejileri için faydalı ipuçları sağlamıştır.  
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VOLATILITY INTERACTION MECHANISM AMONG THE GOLD, FOREIGN 

EXCHANGE AND EQUITY MARKETS 

 

Abstract  

This study investigates the volatility transmission mechanism among the gold, foreign 

exchange and equity markets by using multivariate GARCH modeling. Gold price per gram, 

US dollar and ISE 100 index are studied in a model framework where the asymmetric 

behavior of volatility is accounted for as well. Moreover, the interaction of Turkish equity 

market with global gold and dollar markets is analyzed within another system. Based on our 

estimation results, all the variables have heteroscedastic volatility and ISE 100 index shows 

asymmetric volatility pattern which is common for equity markets. Other noticeable findings 

are the shock and volatility transmission from US dollar market to domestic gold market and 

the volatility pattern of ISE 100 index which seems to be isolated from the global gold and 

dollar markets. The results provide useful implications for portfolio diversification and option 

strategies.  
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