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AİLE ROLLERİNİN DEĞİŞİMİNDE BAZI AHLÂKÎ GİZİL TEHDİTLER

Abdullah AKIN1

ÖZET

Ailede veli olarak babanın ve annenin belli rolleri vardır. Çocuğu anne büyütürken,
baba da yuvanın korunması, güçlendirilmesi ve dış dünyanın karmaşası ile yuvası arasında bir
tampon  işlevi  görmekle  meşguldür.  Bu,  ahlâkî  açıdan  eril  ve  dişil  olmanın  doğasına  da
uygundur. Ancak  toplumsal  cinsiyet  rolleri  bir  dizi  empozelerle  ve  toplum  mühendisliği
stratejileri ile değiştirilebilir.  Ahlâkî eğitimde en önemli unsur; rollerin felsefi açıdan içinde
yaşanılan  toplumun  dinamikleriyle  uyumlu  olmasıdır.  Bu  sağlanamadığı  takdirde  sosyal
karmaşa  oluşur,  ahlâkî  eğitimde  beklenen  verim  elde  edilemez.  Özellikle  farklı  kültürel
altyapılardan devşirilen ahlak sistemlerinin ve felsefelerinin; adapte edildiği kültürde ahlâkî
rollerin oluşumunda birebir verim sağlanması çok zor olacaktır. Temel felsefesi cinsiyetleri
her anlamıyla eşitlemek olan toplumsal  cinsiyete  ilişkin kategoriler,  örneğin “kadınlık” ve
“erkeklik” ile ilgili olan davranışlar, kişilik özellikleri, roller, aslında sosyal ve kültürel yapı
tarafından  oluşturulmuş  kategorilerdir.  Bugün  toplumda  gözlemlenen  veli  rollerindeki
sorunların çoğunun; aile içi şiddete, şiddetli geçimsizliğe, ahlâkî zafiyete, eğitim eksikliğine,
sorumluluk bilinci,  sevgi ve hoşgörü noksanlığına,  aşırı bireysellik problemine dayandığını
söylemek mümkündür. Bunlara kısmen dinin bazı yönlerinin yanlış yorumlanması ve dinin
verdiği bazı hakların farklı bir söylemle abartılı biçimde talep edilmesi de eklenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Aile, Ahlâk, Değer, Rol, Eğitim.

SOME MORAL HIDDEN THREATS IN THE CHANGE OF FAMILY ROLES

ABSTRACT

As the parent in the family, the father and mother have certain roles, while the mother
is raising the child, the father is also busy protecting and strengthening the home and acting as
a buffer between the chaos of the outside world and the home. It is also in accordance with the
nature of being morally  masculine and feminine.  Of course, gender roles can be changed
through a number of imposes and social engineering strategies. The most important element
in moral education; The roles are philosophically compatible with the dynamics of the society
in which they live. If this is not achieved, social confusion occurs, and the expected efficiency
in  moral  education  cannot  be  achieved.  Especially  the  moral  systems  and  philosophies
recruited from different cultural infrastructures; It will be very difficult to provide one-to-one
efficiency in the formation of moral roles in the culture in which it is adapted. Gender-related
categories,  whose  main  philosophy  is  to  equate  genders  in  every  sense,  for  example,
“femininity”  and  “masculinity”  -related  behaviors,  personality  traits,  roles,  are  actually
categories created by the social and cultural structure. Most of the problems in parents' roles
observed  in  society  today;  It  is  possible  to  say  that  it  is  based  on  domestic  violence,
incompatibility, moral weakness, lack of education, lack of responsibility, love and tolerance,
excessive  individuality.  It  can  also  be  added  to  them  that  some  aspects  of  religion  are
misinterpreted and some rights given by religion are exaggeratedly demanded with a different
discourse.

Keywords: Family, Moral, Value, Role, Education.

111111 Dr. Öğr.  Üyesi, Çanakkale Onsekiz Mart  Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Din Eğitimi Ana Bilim Dalı
Öğretim Üyesi; ÇOMÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü İslam Hukuku Ana Bilim Dalı Doktora Öğrencisi 
ORCID: 0000-0002-9337-302X abdullahakin@comu.edu.tr, omerfaruk7974@hotmail.com  
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ARAP BAHARINDA SOSYAL MEDYANIN ETKİSİ VE SONUÇLARI

                                              Abdulselami SARIGÜL1

ÖZET

Bu çalışmanın  amacı,  Ortadoğu  Arap  ülkelerinde  meydana  gelen  ve  Arap  Baharı
olarak bilinen olayların  nedenleri,  sosyal medyanın aracılık  rolü ve sonuçlarının  doküman
analizi yöntemiyle incelenmesidir. Araştırma nitel olarak tasarlanmış bir durum çalışmasıdır.
Arap  Baharı  bu  durumu  ifade  etmektedir.  Veri  toplamada  kullanılmak  üzere  alanyazın
taranmış çalışmayı yansıtacak üç araştırma sorusu hazırlanmıştır. Veri toplama aracı olarak
nitel  araştırma yaklaşımlarından doküman analizi  tekniğinden yararlanılmıştır.  Araştırmada
örneklem seçiminde iki  basamaklı  örneklem seçme yöntemi belirlenmiştir.  Çalışmada elde
edilen veriler betimsel yöntem kullanılarak analiz edilmiştir. Sonuç olarak yapılan çalışmada
dokümanların  incelenmesinden  elde  edilen  sonuçlar  göstermiştir  ki  Arap  Baharının  oluş
nedeninin  bölge  halkına  yıllardır  uygulanan  baskı,  geçim  sıkıntısı,  rüşvet,  yolsuzluk  ve
özgürlük isteği iç sebepler olarak sayılmış,  dış sebep olarak küresel güçler tanımlanmıştır.
Sosyal medyanın rolüne bakıldığında artık siyasette kurucu bir rol oynadığı görülmektedir.
Sonuç olarak Arap Baharı, yalnız Arap ülkelerini değil göçlerle diğer ülkeleri ve Avrupa’yı da
etkilemiş küresel bir sorun halini almıştır.  

Anahtar Kelimeler: Arap Baharı, Sosyal Medya, Neden-Sonuç.

1 Öğr. Gör. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü (e-
posta: selamisarigul@hotmail.com), https://orcid.org/0000-0002-1272-5274
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TEKNİK UYGARLIK VE COVID-19 SALGINI

Adem İNCE1

ÖZET

Batı’da Sanayi Devrimi ve Aydınlanma neticesinde ortaya çıkan teknik uygarlık ile
birlikte  insan  da  teknik  özellikleriyle  ele  alınmaya  başlanmıştır.  Teknik  beşerin  eğitim
vasıtasıyla imali, insanı bir yandan beşerî sermayeye dönüştürürken öte yandan insanın yaşam
tarzını  da  radikal  bir  şekilde  mekanikleştirmiştir.  Teknik  uygarlığın  ikame  ettiği  ilerleme
anlayışı çerçevesinde teknik beşer, içinde yaşadığı kenti ve diğer yaşam alanlarını mekanik
birer  habitata  dönüştürme  gayreti  içerisine  girmiştir.  Teknik  uygarlıkla  inşa  edilen  bu
mekaniklik  zemini  üzerinde  konumlandırılan  tüketim toplumu ile  birlikte  beşerin ekolojik
ayak  izinin  hiç  olmadığı  kadar  büyümüş  olması,  mekanikleştirilen  habitatlara  kaynak
sağlaması gereken doğal habitatların da tefessühünü netice vererek sosyo-ekolojik bir krize
sebebiyet vermiştir. Bu çalışma, Covid-19 salgınının yerel bir mekânda ortaya çıktıktan sonra
küresel  bir  pandemiye  dönüşme sürecini  mezkûr  teknik  toplum temelinde  ele  almaktadır.
Çalışma bu minvalde  bugünkü performans toplumunu sekteye uğratan Covid-19 salgınını,
teknik toplum anlayışının bir sonucu olarak değerlendirmektedir.

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Teknik toplum, Pandemi, Salgın.

1 Dr. Öğr. Üyesi, Samsun Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, ademince@hotmail.de 
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İKİNCİ MEŞRUTİYET DÖNEMİ EĞİTİM GELİŞMELERİ BAĞLAMINDA
TOPLUM VE ZİHNİYET DEĞİŞMELERİ

Abdurrahim ŞAHİN1

ÖZET

Türk siyasi tarihi ve Türk modernleşmesi açısından oldukça kritik bir viraj olan II.
Meşrutiyet dönemi, 23 Temmuz 1908 tarihinde Sultan II. Abdülhamid’in meşrutiyeti yeniden
ilan  etmesiyle  birlikte  başlamıştır.  Osmanlı  Devleti’nin  on  yedinci  yüzyıldan  beri  devam
etmekte olan Batılılaşma faaliyetlerinin nihai adımı olarak kabul edilen dönem, aynı zamanda
Cumhuriyet  rejiminin  fikri  ve  siyasi  omurgasını  oluşturma  noktasında  da  ehemmiyet  arz
etmektedir.  II.  Meşrutiyet  döneminde  toplumsal  kurumlar  üzerinde  birçok  düzenlemeler
gerçekleştirilmiştir. Eğitim kurumu da bu dönem içerisinde reforme edilen/edilmeye çalışılan
kurumlar arasındadır.  Bu çalışma, dönem içerisinde yürütülen eğitim faaliyetleri  üzerinden
gerçekleştirilen  ve  gerçekleştirilmesi  planlanan  toplum  ve  zihniyet  değişmelerine
odaklanmaktadır. Çalışmaya ait veriler, II. Meşrutiyet dönemine ilişkin kaynaklar üzerinden
içerik analizi ve doküman analizi yöntemleriyle toplanmıştır. Elde edilen bulgular ışığında II.
Meşrutiyet dönemi eğitiminin istikrarsız bir süreç olduğu, dönem içerisinde pozitivist ve laik
eğitim anlayışının  uygulanmaya  çalışıldığı  fakat  bunun istenilen  düzeyde uygulanamadığı,
milli eğitimin ve milli kültürün aktarılmasına önem verildiği sonuçlarına ulaşılmıştır. 

Anahtar  Kelimeler:  II.  Meşrutiyet  Dönemi,  Eğitim,  Eğitim  Sosyolojisi,  Türk
Modernleşmesi.

1 Arş. Gör. Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü. abdurrahim.sahin@atauni.edu.tr
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HUKUKTA VE TIPTA YAŞANAN DEĞİŞİMLERİN ADLİ TIP’A ETKİLERİ

TANIKTAN SANIĞA YA DA DELİLDEN SANIĞA

Ahmet Nezih KÖK1

ÖZET

Dünya üzerinde işlenen ilk cinayet olarak bilinen Kabil’in Habil’i  öldürmesi,  halen
değişik açılardan değerlendirilirken olayın adli tıp yönü ile de suçun nasıl işlendiği, ölümcül
lezyonun ne olduğu, tanık ya da tanıkların olup olmadığı hususunda çok fazla bilgiye sahip
değiliz. İnsanlık tarihi sürecinde değişen ve gelişen değerler sisteminin yanı sıra bilimsel bilgi
ve  teknolojideki  değişimler  ve  gelişmeler  de  suçun  ve  suçlunun  ortaya  çıkarılması
faaliyetlerine  önemli  katkı  sağlamıştır.  Kriminolojinin  çalışma  alanını  oluşturan  suç
olgusunun klinik olarak suçun ve suçlunun hukuki boyutta ortaya çıkarılması faaliyeti olan
kriminalistik ile ilişkilendirilmesi aslında, sosyal bilimlerle fen bilimlerinin kesişim kümesi
işlemidir.  Sosyolojik değişimler  suç olgusunun anlamını  farklılaştırırken fen bilimlerindeki
gelişmeler, anlam yüklenen suçun ortaya çıkarılmasını sağlamaktadır. Sosyal hayatın düzenini
adalet  içinde  sürekli  sağlamaya yönelik  hukuk sistemlerinin  belirlediği  hukuk kurallarının
ihlal  edilmesi halinde yapılan yargılamanın belki de en önemli öznesi olan tanığın önemi,
bilimsel bilginin ve teknolojinin gelişmesine bağlı olarak tarihsel süreçte giderek azalmıştır.
Tanıkların verdiği ifadelerin sorgulanır  hale gelmesi ile yargılamada,  dilsiz tanıklar olarak
adlandırılan delillerin önemi artmıştır. Bu çalışmada; tarihsel süreçte yaşanan değişmeler ve
gelişmeler, suçu işleyen kişi olarak failin belirlenmesinde tanığın önemine etkileri açısından
değerlendirilecektir.

Anahtar kelimeler: Delil, Tanık, Adli Tıp, Hukuk, Kriminoloji.

1 Prof.Dr.  Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı, Erzurum. nezihkok@atauni.edu.tr
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HUKUK VE TOPLUMSAL DEĞİŞME

(Hukuk-ı Aile Kararnamesi Örneği)

Ahmet Selim KADIOĞLU1

ÖZET

Bildirinin konusu, Osmanlı Devleti tarafından yürürlüğe konulan 25 Ekim 1917 tarihli
Hukuk-ı Aile Kararnamesi örneği üzerinden hukuk ve toplumsal değişme arasındaki ilişkinin
incelenmesidir.  Araştırmanın  amacı,  toplumsal  bir  kurum  olarak  hukukun,  toplumsal
değişimle birlikte değişiminin zorunlu olduğunun ortaya konulmasıdır. Bu doğrultuda temel
hipotezimiz ise, kimi yorumcular tarafından değişime kapalı olduğu iddia edilebilen (içtihat
kapısının  kapanması  sorunu)  din  temelli  hukuk  sistemlerinin  dahi  toplumsal  değişme  ile
birlikte  değişmesinin  kaçınılmaz  olduğudur.  Konuya  ilişkin  araştırma  evreninden  seçilen
örneklemimiz,  İslam  Hukuku  birikiminde  içerik  ve  usul  açılarından  bir  değişimi  içeren
Hukuk-ı Aile Kararnamesidir. Örneklemden yola çıkılarak özelde İslam Hukuku ve genelde
hukuk kurumu ile toplumsal değişme arasındaki ilişki açıklanmaya çalışılmıştır. Sonuç olarak,
Hukuk-ı Aile Kararnamesinden yaklaşık kırk yıl önce hazırlanan ve değişmeyi dermeyan eden
Mecelle’nin “ezmanın tagayyürü ile ahkamın tagayyürü inkâr olunamaz” (zamanın değişmesi
nedeniyle  hükümlerin  değişmesi  kaçınılmazdır)  şeklindeki  kuralının  da  işaret  ettiği  üzere,
toplumsal değişme karşısında din temelli hukuk sistemlerinin dahi değişmesi kaçınılmazdır. 

Anahtar Kelimeler:  Hukuk ve Değişme,  Toplumsal Değişim, Hukuk-ı Aile Kararnamesi,
İslam Hukuku, Hükümlerin Değişmesi.

1 Dr. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Hükümet Meydanı No:2 Altındağ/ANKARA.
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DEĞİŞEN TOPLUMLARDA KADIN ALGISINI MİTLERİN IŞIĞINDA OKUMAK

Ayşe Arzu KORUCU1

ÖZET

Kabaca  sabit  kalmama,  zaman  içerisinde  farklı  özellikler  kazanma  olarak
tanımlanabilecek  olan  değişme  olgusu,  bireyleri  ferdi  olarak  etkilediği  gibi  toplumları  da
etkisi altına alır. Üstelik toplumları etkileyen değişimler zaman zaman çığır açan bir boyuta
da varabilir. Göç, istila, savaş, kıtlık ve salgın gibi etmenlerin yanı sıra, siyasi, dini ve kültürel
değişimlerin de toplumun tüm tabakalarında köklü etkiler yaratması değişmez ve kaçınılmaz
bir gerçektir. Dünya üzerindeki toplumlarda kadın algısı, kavimler göçünden orta çağdaki cadı
avlarına,  birinci  sanayi  devriminden  modern  ve  post  modern  dönemlere  kadar  bu
değişimlerden en çok nasibini alan unsur olmuştur. Tarihsel kayıtlar kadar geçerli sayılmasa
da farklı mitolojilere ait birçok mit, köklü değişimlere maruz kalan toplumlarda kadına bakış
açısının  nasıl  değiştiğini  net  olarak  izlememizi  sağlayan  zengin  verilerle  doludur.  Bu
çalışmada, özellikle Türk, Yunan, Sümer, Babil, Japon ve Aborijin mitolojilerinden seçilen
mitlerin  ışığında,  anaerkil  düzenden  ataerkile  geçmeleri  sonucu,  toplumların  kadına
yükledikleri anlamın nasıl değiştiğinin çözümlenmesi amaçlanmıştır. 

Anahtar kelimeler: Değişim, Toplum, Mit, Kadın, Mitoloji, Ataerkil düzen.

1 Dr. Öğr. Üyesi. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü. arzu.korucu@adu.edu.tr
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“GÖÇ EDEN MAĞDURİYET”LER: AFGAN KADINLARIN GÖÇ
ANLATILARINDA ATAERKİL MAĞDURİYETLER

 
Ayşula KURT

ÖZET

Coğrafya  itibariyle  Türkiye,  geçmişte  olduğu gibi  günümüzde de yakın  çevresinde
ortaya çıkan siyasi  ve toplumsal  gelişmelerden insan hareketliliği  noktasında etkilenen bir
ülkedir. Söz konusu gelişmeler kitlesel göç hareketlerinin meydana gelmesine neden olurken,
Türkiye’nin de transit ülke konumundan hedef ülke konumuna doğru evrilen düzensiz göç
gerçeği ile karşı karşıya kalmasını gündeme getirmektedir. Düzensiz göç içinde Afganistan
kaynaklı göçler oldukça önemli bir orana sahipken, bu göçler içinde önemli oranda kadınların
olduğu da bilinmektedir. Kadınlar aynı zamanda göç sürecinin mağduriyetini yoğun olarak
yaşayan grubu oluşturmaktadırlar. Bu bildirinin konusu da göç olgusundan en fazla etkilenen
mağdurlar  olarak  kabul  edilen  kadınların,  mağduriyet  alanları,  mağduriyetlerin  tespiti  ve
etkileşim  alanlarının  sınırları  üzerinedir.  Çalışmada,  Trabzon’da  ikamet  eden  Afgan
kadınların  göç  anlatıları  ve  gözlem  verileri  kullanılmıştır.  Bu  anlatılarda  yer  değiştirme,
kültürel farklılıklar ve göçün genel mağduriyet alanlarının dışında kalan örtük mağduriyetler
alanı, “sürdürülen mağduriyet”ler olarak adlandırabileceğimiz bir sorunsala işaret etmektedir.
İndirgemeci bir yaklaşımla bakıldığında Afgan kadınların göç nedeni olarak “savaş ve şiddet
olaylarından  kaçış”  olarak  görünen  mağduriyet  alanı;  toplumsal  cinsiyet  eşitsizlikleri
çerçevesi ile ele alındığında örtük kalan, konuşul(a)mayan erkek egemen düşünce yapısından
ve ataerkil  kültürel  değerler  baskısından kaynaklı  nedenlerinin  varlığı  ile  genişlemektedir.
Mağduriyet  alanları  neliği  ve  niteliği  toplumsal  cinsiyet  eşitsizlikleri  temelinde  kadın
mağduriyetlerinin boyutlarını ortaya koyacak yorumlamaları da zorunlu kılmaktadır. Ataerkil
kültürel  değerler  ve  geleneksel  toplum  yapısının  kadınlara  uyguladığı  baskılar,  Afgan
kadınların göç deneyimi ve göç sonrası kurmak istedikleri hayata ilişkin umutlarını belirlediği
görülmüştür.  Sonuç  olarak,  göç  öncesi  ve  sonrasında  kadın  deneyimine  içkin  örtük
mağduriyetler  alanı  tespit  edilmeye  çalışılmıştır.  Afganistanlı  kadınların  yaşadıkları
mağduriyetinin farklı tür ve yoğunluklarda mağduriyetlere işaret eden nitelikler kazandığının
farkına varılmıştır. Sınırlar arasında insan hareketliliğinin ataerkil kültürel değerlerin de hem
sınır dışına taşınan hem de hedef ülkedeki kültürel değerlere bağlı olarak kısmen dönüşebilen
mağduriyet alanlarına neden olabileceği de çalışmanın bulguları arasında yer almaktadır.

Anahtar Kelimeler: Düzensiz Göç, Trabzon, Afgan Kadın, Ataerkillik, Mağduriyet.

 Karadeniz Teknik Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü, aysulakurt@ktu.edu.tr
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31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİNDE SİYASAL İLETİŞİMİN İÇERİK ANALİZİ

Betül ÖN1

ÖZET

İletişim, iletişim araçlarının geniş kitleleri etkileyebilme özelliği nedeniyle siyasetin
yakından ilgilendiği bir alandır. Siyasi partiler ve siyasetçiler, kamuoyunu etkilemek, halkın
kendilerine oy vermelerini sağlamak ve genel politikalarından haberdar etmek adına iletişim
araçlarından  yararlanmaktadır.  Tarih  boyunca  adaylar  ve  partiler,  özellikle  seçim
kampanyalarıyla  seçmenleri  etkilemeye  çalışmışlardır.  Seçim kampanyaları,  birçok siyasal
iletişim  yöntemini  kapsamakta,  adayın  ve  siyasal  partinin  görüşünü  yansıtmakta,  aynı
zamanda  seçim  vaatlerinin  paylaşıldığı  mesajların  yayınlanmasını  sağlamaktadır.  Bu
çalışmanın  inceleme  alanını  siyasi  aktörler  tarafından  siyasal  propaganda  aracı  olarak
oluşturulmuş söylemler oluşturmaktadır. Çalışmanın amacı, 31 Mart 2019 İzmir Büyükşehir
Belediye  Başkanlığı  seçimlerinde  siyasi  partilerin  yürüttüğü  iletişim  stratejilerinin
kamuoyunu ne yönde etkilemeye çalıştıkları, hangi sembollere yer verdikleri, toplumun hangi
kesimlerinin dikkatini çekmeye çalıştıklarını anlamaktır. Yöntem olarak, eleştirel sosyal bilim
yaklaşımına uygun nitel içerik analizi tercih edilmiştir.  Adayların kullanmış olduğu Twitter
hesaplarındaki gönderiler nitel içerik analizi metodu ile incelenmiştir. Araştırma bulgularına
göre;  halkı  etkilemek,  ikna  etmek  ve  seçimlerinde  davranış  değişikliği  oluşturabilmek
amacıyla pozitif siyasal mesajlar, lider imajı oluşturma ve halktan biri gibi görünme olarak üç
kategori  altında  siyasal  iletişim  stratejisi  uygulanmıştır.  Kamuoyuna  ulaştırılan  mesajların
amacının adayların bilinirliğini artırmak, seçmen ile adayın fikirlerinin uyumlu olduklarını
vurgulamak, seçmenlerin adayla özdeşleşmelerini sağlamak olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Siyaset, Medya, Seçim, Nitel İçerik Analizi.

1 Yüksek Lisans Öğrencisi, İzmir Bakırçay Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı 
on.betull@gmail.com
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LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİN ÇEVRİMİÇİ BİLGİ ARAMA STRATEJİLERİ

Betül TOK KÖSE1

Derya HİSOĞLU2

Ömer KOÇAK3

ÖZET

Dijital  çağın  getirdiği  kolaylıklar  beraberinde  adapte  olma  zorluklarını  da
getirmektedir. Bilginin artması olumlu bir durum olsa da bilgi yığınından doğru ve işe yarar
bilgiyi  bulmak,  erişmek ve  kullanmak  birtakım yeni  becerilerin  kazanılmasını  da  zorunlu
kılmaktadır. Bu çalışmada lisansüstü öğrencilerin çevrimiçi bilgi arama stratejilerinin çeşitli
değişkenlere göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Betimsel araştırma
deseni tercih edilen ve gönüllülük esasına bağlı olarak gerçekleştirilen çalışmada 91 lisansüstü
öğrencinin katılımıyla online platformlar aracılığıyla elde edilen veriler SPSS21 programında
analiz  edilmiştir.  Yaş  ve  yabancı  dil  düzeyine  göre  çevrimiçi  bilgi  arama  stratejilerinde
anlamlı  farklılık  olup  olmadığını  görmek  için  tek  yönlü  varyans  analizi  yapılmış,  analiz
sonucunda yaş ve yabancı dil seviyesi açısından çevrimiçi bilgi arama stratejilerinin anlamlı
bir  farklılık  göstermediği  gözlenmiştir.  Cinsiyet,  lisansüstü  eğitim  düzeyi  ve  bilgi
okuryazarlığı  dersi  alıp  almama durumuna  göre  farklılık  olup  olmadığını  görmek  için  de
bağımsız örneklem t-testi uygulanmış ve analiz sonucunda cinsiyet ve eğitim düzeyine göre
anlamlı bir farklılık olmadığı, bilgi okuryazarlığı dersi alıp olmama durumuna göre farklılık
gösterdiği gözlenmiştir.  Dijital  okuryazarlığın çevrimiçi bilgi  arama stratejisini  ne düzeyde
yordadığını görmek için ise basit doğrusal regresyon analizi yapılmıştır. Dijital okuryazarlık
durumunun da çevrimiçi bilgi arama stratejilerini anlamlı düzeyde yordadığı tespit edilmiştir.
Sonuç olarak dijital okuryazarlık faktörünün çevrimiçi bilgi arama stratejileri üzerinde olumlu
bir  etki  sağladığı  gözlemlenmiş  ve  üniversite  öğrencilerinin  çevrimiçi  bilgi  arama
stratejilerinde bilgi okuryazarlık dersi almaları gereksinimi duydukları saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Bilgi arama, Bilgi arama stratejileri, Lisansüstü öğrenciler.

1 Lisansüstü Öğrencisi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
2 Lisansüstü Öğrencisi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. derya.hisoglu@erdogan.edu.tr
3 Dr. Öğr. Üyesi. Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. kocakomer@atauni.edu.tr
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COVID-19 SALGINI DÖNEMİNDE TEK BAŞINA YAŞAYAN BİREYİN
SOSYALLEŞME PRATİKLERİNİN DÖNÜŞÜMÜ

Birtan BOZLU1

Gamze GÜRLER2

ÖZET

2019 yılında Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan Covid-19 salgını sadece
insan sağlığını değil,  bireyin toplumsal yaşamını  da etkisi  altına almış ve dönüştürmüştür.
Covid-19 salgını döneminde bireyin dönüşen pratiklerinden bir tanesi de sosyalizasyon süreci
olmuştur.  Özellikle  salgın döneminde uygulanan kısıtlamalarla birlikte,  tek başına yaşayan
bireyin sosyalleşme pratiklerinin devamlılığı birey için yeni stratejiler üretilmesi gereken bir
engel  haline  gelmiştir.  Bu  çalışma,  Covid-19  salgınının  tek  başına  yaşayan  bireyin
sosyalizasyon pratikleri  üzerindeki  etkisi  ve  tek  başına  yaşayan bireyin  salgın  döneminde
sosyalleşme pratiklerini  devam ettirebilmek  için  geliştirdiği  stratejiler,  sosyalleşme ve  tek
başına  yaşama  kavramları  üzerinden  ele  alınmıştır.  Nitel  araştırmanın  gereklerine  uygun
olarak en az 1 yıldır  tek başına yaşayan, Antalya kentinde ikamet eden 20 kişiye kartopu
tekniğiyle ulaşarak yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla derinlemesine görüşmeler
yapılmıştır.  Elde  edilen  veriler  ışığında,  tek  başına  yaşayan  bireyin,  salgının  getirdiği
toplumsal  risklerden  kendini  azade  hissederek  sosyal  alışkanlıklarını  sürdürebilmek  adına
stratejiler  ürettiği  sonucuna varılmıştır.  Bu eksende  de  aile  bireylerinden  ayrı  olan  ve  ev
arkadaşı  tercih  etmeyen  bireyin  sosyalleşme  adına  salgının  gerektirdiği  mecburiyetleri
(kısıtlamalar,  sosyal  mesafe  vs.)  aşmayı  göze  aldığı,  sosyalleşme  pratiklerini  sekteye
uğratmamak adına esnek stratejiler üretebildiği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sosyalleşme, Salgın, Tek Başına Yaşama, Aile.

1 Araştırma Görevlisi, Akdeniz Üniversitesi Sosyoloji Bölümü, birtanbozlu@gmail.com
2 Araştırma Görevlisi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü, gamze.gurler@ikc.edu.tr
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COVID-19 PANDEMİ DÖNEMİNDE TOPLUMSAL DEĞİŞMEYİ BALKON
ÜZERİNDEN OKUMAK: ERZURUM ÖRNEĞİ

Buket BAĞRIYANIK1

ÖZET

Günümüze dek uzun bir yolculuk geçiren insanlık, farklı alanlarda köklü değişimler
deneyimlemiş  ve  bu  değişimlerin  sunmuş  olduğu  imkânlar  dâhilinde  yaşamını
şekillendirmiştir.  İnsanın  temel  ihtiyaçları  arasında  ele  alınan  barınma  ihtiyacı,  köklü
değişimlerin yaşandığı bir alandır.  İnsanlar zamanın sunmuş olduğu imkânlar  dâhilinde ve
bulundukları coğrafyaya uygun şekilde inşa ettikleri evlerde barınmaktadırlar. Her ne kadar
küreselleşme,  yerel  mimari  detaylarını  göz  ardı  eden  benzer  yaşam  alanlarının
yaygınlaşmasına  sebep  olduysa  da  inşa  edilen  evlerin  bulunan  coğrafyadan,  kültür  ve
gelenekten etkilendiği kaçınılmaz bir gerçektir. Evin topluma açılan kısımlarından biri olan
balkonun işlevi zamana ve toplumlara göre değişiklik göstermektedir. Bu doğrultuda Covid-
19 pandemi sürecinde zorunlu olarak evlerine kapanan insanlar, evde geçirilen uzun zamanı
daha yaşanılabilir  kılmak ve dış  dünyadan bağlarını  tamamen koparmamak adına balkonu
işlevsel konuma getirmiştir. Bu çalışmada içerisi ve dışarısı arasında bir köprü görevi üstlenen
balkonun Türk evi ve günümüz mimarisi açısından geçirmiş olduğu değişim sosyolojik açıdan
ele alınacak, ardından balkon kültürü, pandemi öncesi ve pandemi sonrasında balkonun işlevi
konularına yer verilecektir. Çalışmanın önemi, Covid-19 pandemisiyle birlikte mekâna (ev)
yüklenen fonksiyonların getirisi olarak yeniden anlam kazanan balkonu sosyolojik bir bakış
açısıyla  inceleyerek  geleceğin  mimarisine  de  ışık  tutabilecek  olmasıdır.  Nitel  araştırma
deseniyle tasarlanan çalışmada veriler, Erzurum’da yaşayan kadınlarla yapılan derinlemesine
görüşmeler ile derlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Toplumsal Değişme, Pandemi, Ev, Balkon.

1 Doktora Öğrencisi, Atatürk Üniversitesi, SBE, Genel Sosyoloji ve Metodoloji ABD, Erzurum.  buket.bynk@gmail.com
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SANATIN MODERNLEŞMESİ VE DÖNÜŞÜMÜ YOLUNDA SANATIN POST-
MODERNLEŞMESİ

Büşra ÇAKMAK1

ÖZET

Sanat  toplumlar  için  önemli  bir  kültürel  alandır.  Bir  yanıyla  toplumu  yansıtma
kabiliyetine  sahip  olan  sanat,  diğer  yanıyla  da  topluma  yön  verme  gücünü  de  elinde
barındırabilmektedir. Bu bağlamda toplumsal kurumlardan ve gündelik yaşamdan etkilenerek
üretilen sanat bir nevi toplumsal değişmenin de nabzını tutmaktadır denilebilir. Gelip geçicilik
ve  değişim  modern  yaşamın  temel  dinamiklerindendir.  Bu  çalışmanın  amacı  bu  nedenle
modern yaşamdaki bu akışkanlıkta evrensel olanı-sonsuz olanı, modernist sanatçının, sanatı
nasıl  ortaya  çıkardığını  incelerken,  post-modernizme  geçiş  ile  sanatın,  estetik  algının
değişimini  toplumsal  değişme kavramı çerçevesinde yorumlamaktır.  Bu çalışmada,  toplum
modernizmden postmodernizme doğru evrilirken sanat kavramı anlayışı ve sanat anlayışının
toplumun dönüşümlerinden nasıl etkilendiğinden bahsedilecektir. Çalışma, sanat kavramının
kendi  içinde  yaşadığı  değişimleri  inceleyerek,  toplumsal  dinamik  noktasında  verimli  bir
hinterlant sunup sunmadığını göstermesi bakımından önemlidir. Çalışma türü nitel araştırma
olup, literatür çalışması ve dokümantasyon yöntemi ile analiz edilmeye çalışılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Sanat, Modernizm, Post-modernizm, Toplumsal değişme, Sanatçı.

1 YL öğrencisi, Atatürk Üniversitesi SBE, Genel Sosyoloji ve Metodoloji ABD / Erzurum. busracakmak0102@gmail.com 
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TÜRKİYE’DE KIRSAL KADIN EMEĞİNİN ÖRGÜTLENMESİNDE
KOOPERATİFLER

Büşra KOÇ1

Ayşe GÖNÜLLÜ ATAKAN 2

ÖZET

1980’lerden  itibaren  egemen  olan  neoliberal  politikalar,  tüm  dünyada  olduğu  gibi
Türkiye’de de üretim ilişkilerini köklü bir biçimde dönüştürmüştür.  Bu doğrultuda uygulanan
yapısal uyum politikaları  kırsal alanda temel olarak işçileşme, mülksüzleşme ve kente göç
gibi eğilimlere yol açmıştır.  Bu süreçte hala kırsalda kalan geçimlik üretici  haneler küçük
meta üreticisi olarak pazara eklemlenerek uyum ve direniş stratejileri geliştirmişlerdir. Küçük
meta üreticileri ücretsiz hane emeği yoluyla pazar için üretim yapan yarı özerk varlıklarını
sürdürebilmişlerdir.  Günümüzde  emek  kullanma  biçimlerine  göre  kırsaldaki  üretici
tiplemeleri  değişiklik  gösterse  de  pazara  yönelik  üretim  ve  tüketim  arasındaki  dengeyi
sağlamada kadınların hane içi ücretsiz emeği başat durumdadır. Kapitalist sistemle uyumlu
olarak ataerkil yapı içinde de denetlenen kadın emeği, maliyeti düşürerek üretimin ve yeniden
üretimin  örgütlenmesini  ve  devamlılığını  kolaylaştırarak  küçük  üretici  hanenin  varlığının
sürdürülmesini sağlamaktadır. Diğer yandan kadınlar üretimin çıktılarına, mülkiyete, finansal
kaynaklara  ve  piyasa  bilgisine  erişmede  engellerle  karşılaşmaktadır.  Bu  doğrultuda,  tüm
dünyada kooperatifler kadınların yoksun bırakıldığı, eşitsiz kılındığı tüm fırsat ve kaynaklara
erişiminde  önemli  araçlar  olarak  karşımızda  çıkmaktadır.  Bu  çalışma  özellikle  kırsalda
yaşayan kadınların kooperatifler  içerisinde emeklerini örgütleyerek hem ekonomik hem de
toplumsal  açıdan  güçlenme olanaklarını  yarattığı  değişim potansiyeli  üzerinden  tartışmayı
amaçlamaktadır. 

Anahtar  Kelimeler: Kırsal  Dönüşüm,  Kadın  Emeği,  Örgütlenme,  Kadın  Kooperatifleri,
Kooperatifler.

1 YL Öğrencisi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Sosyoloji Anabilim Dalı, kocbusra266@gmail.com.
2 Dr. Öğretim Üyesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü, ayse.atakan@cbu.edu.tr.
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TELEVİZYON DİZİLERİNDE İSTANBUL’UN DEĞİŞEN KENT İMGESİ:
MEKÂNSAL BELİRLENİMLER VE SÜREKSİZLİKLER

Cem TUTAR

ÖZET

Küreselleşme  sürecinin  Batı  ve  Batı  dışı  toplumları  eş  zamanlı  olarak  etkilemeye
başladığı  1980’li  yıllardan itibaren  İstanbul’un kentsel  planlamasında  neoliberal  ekonomik
sistemin  etkileri  hissedilmeye  başlanmıştır.  Bu  dönemle  birlikte  kentsel  mekânın
örgütlenmesinde akışkan toplumsal koşullar içerisinde sermaye, mal, insan ve bilginin serbest
dolaşımı  etkili  olmaya başlamıştır.  Toplumsal  alanda yaşanan neoliberal  eğilimler  1990’lı
yıllardan  itibaren  yayıncılık  alanını  da  etkisi  altına  alarak  özel  kanalların  görünürlük
kazanmasını  sağlamıştır.  Bu  dönemle  birlikte  bilgi  ve  iletişim  teknolojileri  etrafında
örgütlenen  kapitalizm  yapısal  olarak  dönüşerek  enformasyonel  kapitalizm  adını  almıştır.
Enformasyon,  imaj  ve  göstergelerin  meta  halini  aldığı  bu  toplumsal  yapıda  televizyon
programcılığındaki önemli türlerden biri olan diziler ön plana çıkmıştır. Televizyon dizilerinin
ilk dönemlerinde İstanbul imgesi göreli bir denge hali ve kapalılık hissi içerisinde mahalle
yaşantısını  ve  buradaki  bireylerarası  ilişki  kalıplarını  içermekteyken  milenyum  sonrası
dönemde değişen toplumsal koşullara koşut bir şekilde eklektik ve süreksiz mekânsal pratikler
kahramanların gündelik hayatlarına eklemlenmektedir. Televizyon dizilerinin temsil ettikleri
İstanbul  imgesinde  sınıfsal  ve  kültürel  farklılıklar  kurgusal  bir  anlatı  içerisinde  mekânsal
belirlenimler temelinde geçici  birliktelikler şeklinde bir  araya getirilirken,  İstanbul bir dizi
görsel peyzajın parçası haline gelmektedir. Bu çalışmada İstanbul’u mekânsal pratikler olarak
anlatısına taşıyarak son dönemde öne çıkan Fox TV’de yayınlanan “Yasak Elma” adlı dizi,
alanla ilgili kuramsal perspektif üzerinden irdelenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kentsel Mekân, Neoliberalizm, Kapitalizm, Televizyon Dizisi, Tüketim
Toplumu.

 Dr. Öğretim Üyesi, Üsküdar Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, cem.tutar@uskudar.edu.tr
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ÇEVRECİLİĞİN SOSYAL MEDYAYA TAŞINMASI:

SANAL PROTESTO VE YEŞİL TÜKETİM

Çağrı ERYILMAZ1

ÖZET

Bu  çalışmanın  amacı,  Türkiye’de  çevre  hareketinin  sosyal  medyadaki  gösterimini
incelemektir. 2000 sonrası dönemde Türkiye’de dere, güneş, rüzgâr, kömür, yeraltı suyu gibi
doğal kaynaklara yönelik enerji projeleri,  madencilik faaliyetleri  ve yol, köprü gibi altyapı
yatırımları  bir  yandan  ekonomik  refahı  artırırken  diğer  yandan  da  çevre  sorunlarına  yol
açmıştır.  Kentsel  ve  kırsal  alanlara  yayılan  çevresel  zarar  yerel  ölçekte  çeşitli  çevre
hareketlerinin  ortaya  çıkmasına  neden  olmuştur.  Çevre  protestoları  ve  eylemleri  kent
sokaklarında ve kırsal alanlarda devam etmesine rağmen Covid-19 pandemisinin de etkisiyle
sosyal  medya  daha  etkin  bir  biçimde  kullanılmaya  başlanmıştır.  Zira  toplumsal  inşacılık
yaklaşımına  göre  çevre  sorununun  ve  çevreci  etkinliğin  topluma  sunulması  ve  gündem
oluşturulması  fiziksel  gerçeklikten  önemlidir.  Bu çerçevede TV ve  gazete  gibi  geleneksel
medya araçlarında çok az yer bulabilen yerel dernek, platform gibi çevreci  gruplar sosyal
medyada  yer  almaya  ve  gündem oluşturmaya  çalışmaktadır.  Diğer  yandan  ulusal  ölçekte
faaliyet gösteren kurumsal çevreci sivil toplum kuruluşları da kampanya, bağış ve ürün satışı
için sosyal medyayı sıklıkla kullanmaktadır. Change.org, Twitter, Instagram, Facebook başta
olmak  üzere  sosyal  medya  uygulamaları  çevreci  etkinliklerin  duyurulması,  gündem
oluşturulması  ve destek  sağlanması  için  temel  mecraya  dönüşmüştür.  Günümüzde çevreci
gruplar ve çevreye duyarlı bireyler çevre mücadelesinin önemli bir bölümünü sanal dünyada
sosyal medya üzerinden yürütmektedirler. Bu çerçevede sosyal medyadaki çevre sorunlarının
ve  çevreci  etkinliklerin  çevresel  iletişim çerçevesindeki  nitel  içerik  analizi  literatüre  katkı
verebilecek niteliktedir.

Anahtar kelimeler: Sosyal Medya, Çevrecilik, Sivil Toplum Kuruluşları.

1 Doç. Dr. İzmir Bakırçay Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü Menemen/İZMİR cagri.eryilmaz@bakircay.edu.tr
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SOSYAL VE EKOLOJİK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ODAĞINDA ÇALIŞMA
YAŞAMININ DÖNÜŞÜMÜ

Çiğdem VATANSEVER1

ÖZET

Çalışma,  bireylerin  yaşamlarını  devam  ettirebilmeleri  için  geçmişten  günümüze
hayatilik arz eden ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel olgular bütünüdür. Bu açıdan çalışma
insan hayatının merkezi noktasında yer almaktadır. Tarihsel süreç içerisinde yaşanan değişim
ve dönüşümler  (ekonomik,  sosyal,  siyasal,  kültürel  vs.)  bireylerin  yaşamlarına  etki ederek
çalışma  hayatını  farklılaştırmıştır.  Çalışma  kavramı,  ‘modern  çağda  toplumun  talebi
doğrultusunda toplum tarafından belirlenen normlara göre yapılan ve bireye toplumun ihtiyaç
duyduğu  şeyi  yapabilme  duygusu  veren  zorunlu  bir  etkinlik  olarak  tanımlanmıştır’.  Bu
nedenle  Kant'ın  dediği  gibi  insan  çalışmak  zorunda  olan  bir  varlıktır.  Kendisini  çevreye
uydurması  veya  çevreyi  kendisine  uydurması,  ihtiyaçlarını  gidermesi  açısından  çalışmak
zorundadır. Yeni teknolojik gelişmeler ışığında bütün sektörlerde ve mesleklerde çalışmanın
doğası  değişmektedir.  En  temel  belirsizlik  ise  otomasyonun  iş  gücünü  ne  ölçüde  ikame
edeceği, bunun ne kadar zaman alacağı ve ne kadar ileriye gideceğidir. Yeni belirmekte olan
teknolojilerin  iş  gücü  piyasaları  üzerindeki  etkisi  konusunda  temelde  iki  karşıt  görüş
bulunmaktadır.  İyimser  sona  inananlar,  teknoloji  tarafından  işsiz  bırakılanların  yeni  işler
bulacağı  ve teknolojinin yeni bir  refah dönemi başlatacağını  öne sürüyor. Diğer görüş ise
teknolojik işsizlik yaratarak artan ölçüde sosyal ve politik bir soruna götüreceğine inanıyor.
Diğer  yandan ILO 100.yıl  bildirgesinde,  bir  özeleştiri  yaparak tüm insanların  ve özelinde
işçilerin  haklarını,  ihtiyaçlarını,  hedeflerini  ekonomik,  sosyal  ve  çevresel  politikaların
temeline  yerleştiren,  çalışma  yaşamının  geleceğinde  insan  odaklı  yaklaşımını  geliştirmesi
gerektiği mesajını  vermektedir.  Böylelikle çalışma yaşamının geleceğinin,  yoksulluğu sona
erdiren ve kimseyi geride bırakmayan sürdürülebilir kalkınma yaklaşımıyla şekillendirilmesi
zorunluluğunun  altını  çizmektedir.  Bu  noktada  çalışma  yaşamını  gelecekte  bekleyen
dinamikleri, dolayısıyla olası bireysel ve toplumsal etkileri anlamaya çalışmak ve bu etkilerin
tartışılarak gündeme getirilmesini sağlamak bu bildirinin amacını oluşturmaktadır. Bu amaçla;
endüstri 4.0, toplum 5.0 ve yeşil yeni düzen kavramları, Covid 19 pandemisi sonrası çalışma
yaşamına ilişkin güncel literatür gözden geçirilerek paylaşılacaktır. 

Anahtar sözcükler: Çalışma, Çalışmanın Geleceği, Çalışma Yaşamı, Sürdürülebilirlik.

1 Doç. Dr., Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi. cvatansever@nku.edu.tr
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COVID-19 SALGINI DÖNEMİNDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DERSTE
TEKNOLOJİ KULLANIMLARI İLE UZAKTAN ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENME

ORTAMLARINA BAĞLILIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Duygu OYMAN1

Ömer KOÇAK2

ÖZET

Covid-19 salgını,  ortaya  çıktığı  zamandan  itibaren  tüm dünyayı  ve  çeşitli  grupları
farklı  şekillerde  etkilemeye  devam  etmektedir.  Bu  etkiler  genel  olarak  sağlık,  ekonomi,
eğitim,  sosyal  boyutuyla  değerlendirilmektedir.   Eğitimde  teknoloji  ve  internet  kullanımı
covid-19 salgınıyla birlikte öğrencilerin hayatında daha başat bir rol üstlenmiştir. Bu çalışma,
üniversite öğrencilerinin derslerde teknoloji kullanım süreleri ile uzaktan çevrimiçi derslere
bağlılıkları  arasındaki  ilişkiyi  ve  öğrenci  bağlılığına  etki  eden  faktörleri  incelemeyi
amaçlamıştır. Yaşadığımız çağda büyük öneme sahip olan teknolojinin eğitimde ve öğrenci
bağlılığındaki  rolünün  incelenmesi,  salgın  sürecinde  eğitimle  ilgili  yaşanan  sorunların
çözümünde  alana  küçük  de  olsa  katkı  sağlayabilmesi  açısından  önem  taşımaktadır.  Bu
doğrultuda  yapılmış  olan  çalışmanın  örneklemi,  Türkiye’deki  çeşitli  üniversitelerde  lisans,
yüksek lisans ve doktora eğitimini uzaktan çevrimiçi yöntemle devam ettiren 300 üniversite
öğrencisinden oluşmaktadır.  Katılımcılar,  tesadüfi  olmayan kartopu örnekleme yöntemi ile
belirlenmiştir.  Araştırmada  nicel  veri  toplama  yöntemi  ile  ilişkisel  (korelasyonel)  desen
kullanılmıştır. Veri toplama aracı, kişisel bilgi formu ile Öğrenci Bağlılık Ölçeği ve Derste
Teknoloji Kullanımına Yönelik Eğilim Ölçeği kullanılarak oluşturulmuş anket formudur.

Anahtar Sözcükler: Covid-19, Öğrenci bağlılığı, Teknoloji kullanımı, Yükseköğretim.

1 Doktora Öğrencisi. Atatürk Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü. duyguoyman@gmail.com

2 Dr. Öğr. Üyesi. Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. kocakomer@atauni.edu.tr
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21. YÜZYILDA DEĞİŞEN SANAT ANLAYIŞI VE 

SANATA DUYULAN İHTİYAÇ

Ebru Melis TUMBUL1

ÖZET 

Yirmi  birinci  yüzyılda  teknolojik  gelişmelerin  hız  kazanması  ile  birlikte  toplumsal
alanda birtakım değişimler meydana gelmiştir. Birçok kurum gibi sanat da hem üretim hem
tüketim yöntemi olarak bu değişimden etkilenen kurumlar arasında yer almaktadır. Sanatta
değişen  tek  şey  kullanılan  yöntem değildir.  Yöntem dışında  toplumun sanata  bakış  açısı,
sanatın  karşıladığı  ihtiyaç  kavramı  ve  birçok  anlamda  estetik  anlayışın  temellerinin  de
değişime uğradığı görülmektedir. Sanatta değişimin, sanatçının değişimi ile de doğru orantılı
olduğu  bilinmektedir.  Bourdieu,  sanatın,  toplumda  gerçekleşen  değişimi  takip  etmek  ve
değişime uyum sağlamakla görevli olduğunu ifade etmektedir.  Sanat, toplumu yansıtan bir
kurum olarak görülmektedir.  Sanat ve toplum birbirini  besleyen ve birbirine ayna olan iki
kavram olarak karşımıza çıkmaktadır.  Post-prodüksiyon kavramı, değişen sanat anlayışında
bir yöntem olarak kabul edilmektedir. Bourriaud, post-prodüksiyon kavramını, dijital görsel
sanatlarda -film, televizyon, video vb.- kullanılan bir teknik yöntem olarak tanımlamaktadır.
Aynı  zamanda  bu  kavramın  hizmet  endüstrisinde  gerçekleşen  değişimin  yeni  bir  ihtiyaç
türüne  hizmet  ettiğini  ifade  etmektedir.  Bu  bağlamda  değişen  yöntemler  arasında
dijitalleşmenin getirdiği en sık kullanılan yöntemlerden biri olduğunu söylemek mümkündür.
İhtiyaç  kavramı  sosyal  bilimlerde  oldukça  geniş  bir  yelpazede  ele  alınmaktadır.  İhtiyaç,
gerekli olarak düşünülen, bireyin ya da organizasyonun hayatta kalması için gerekli olan bir
şey olarak tanımlanmaktadır. İhtiyaçların belirlenmesi, son derece karmaşık bir durum olarak
değerlendirilmektedir. Bu nedenle Maslow ihtiyaçlar hiyerarşisi adını verdiği bir sıralamadan
bahseder:  Fizyolojik  ihtiyaçlar,  Güvenlik  ihtiyacı,  Ait  olma  ve  sevgi  ihtiyacı,  Değer
ihtiyaçları,  Kendini  gerçekleştirme.  Bu  çalışmada  yirmi  birinci  yüzyılda  dijitalleşmenin
getirdiği birtakım değişimlerin, sanatın üretim ve tüketim alışkanlıklarına olan etkisi üzerinde
durulmuştur.  Aynı zamanda, teknolojik  ilerlemenin bir  sonucu olarak bireyin ve toplumun
‘ihtiyaç’ kavramının değişimi de çalışma içerisinde tartışılmıştır. Çalışmanın amacı, değişen
sanat anlayışının ilkelerini belirlemek ve yirmi birinci yüzyıl sanatının toplumsal ve bireysel
ihtiyaçlar ile ilişkisini ortaya koymaktır. Sanat sosyolojisinin ilk araştırma alanının ‘edebiyat’
olduğu bilinmektedir. Bu bağlamda çalışma çerçevesinde edebiyat çalışmaları da dahil olmak
üzere,  sanatın  görsel  ve  işitsel  her  alanına  özgü  karşılaştırmalı  analizler  yapılmıştır.  Bu
analizler literatür taraması ile birlikte yorumlanmıştır.  Çalışma sonucunda, sanatın yeni bir
görünüm kazandığı, toplumun ve bireysel sanatın ihtiyaç kavramlarında da değişiklik olduğu
ve sanatın yeni görünümünün bu ihtiyaçlara hizmet ettiği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sanat, Değişim, İhtiyaç, Post-prodüksiyon, Estetik.

1 Yüksek Lisans Öğrencisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Medya ve Kültürel Çalışmalar 
Anabilim Dalı, ebrumelistumbul@gmail.com .
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ÇOCUKLARIN SANAL ORTAMLARDA KULLANDIKLARI ŞİDDET DİLİ VE
BUNUN TOPLUMSAL/ PSİKOLOJİK SONUÇLARI; YOUTUBE OYUN

VİDEOLARI ÖRNEĞİ 

Eda ÜNSAL1

ÖZET

Dil, nesnelerin insan zihnindeki karşılığını oluşturur. Bundan dolayı dil-zihin ilişkisi
çok  güçlü  bir  şekilde  kendini  kurgulamış  ve  dış  gerçeklikle  de  kendini  var  etmiştir.  Bu
bağlamda dil, insanların zihinlerini ve buna bağlı olarak davranışlarını değiştirip dönüştürme
gücüne sahiptir. Semavi dinlerde bile dilin dış yansıması olan sözün tesiri üzerinde durulmuş,
Tevrat’ın ilk babı “önce söz vardı” ile başlamıştır. Bizler dilin dışında bir hayat yaşamıyoruz;
dilin  bize  sunduğu  zihin  dünyaları  çerçevesinde  yaşayıp  hareket  edebiliyoruz.  Çünkü
insanların zihin yapıları ve bilinçleri dille oluşur ve şekillenir. Sözün bu denli tesirinin olduğu
bir dünyada çocuklarımızın kullandığı dil ve dilin yakıcı etkilerinden habersiz oluşu, üzerine
düşünülmesi gereken bir konudur. Dil ve eleştiri kültürü bağlamında Youtube’da çocukların
izlediği oyun videolarının altındaki  çocuklara ait  olan yorumlar incelenmiş,  bu yorumların
bazılarının nefret söylemi içeren yorumlar olduğu görülmüştür. Son yıllarda çocuk bakıcısı
olarak da kullanılan sosyal medyada oluşturulan nefret söylemi, bir arada yaşama kültürünü
olumsuz etkileyen, insanların barış içinde yaşamalarını engelleyen bir unsur halini almıştır.
İfade özgürlüğü adı altında yapılan bu şiddet dili, çocukların öncelikle kendi sosyal çevresini
yaşanılmaz  bir  hale  sokmasına  neden  olarak  öncelikle  çocuklara  zarar  vermektedir.  Bu
sorunun önüne geçebilmek için ifade özgürlüğü tanımı netleştirilmeli, denetim mekanizmaları
oluşturulmalı  ve  kişinin  söylemlerinin  kendi  sosyal  çevresinden  başlayarak,  toplumda
oluşturduğu yaranın kişiyi de dolaylı olarak etkileyeceğinin bilinci çocuklara aşılanmalıdır.
Çocuklarımıza  düşünmeyi,  sorgulamayı,  eleştirel  bir  tavır  geliştirmeyi,  eleştirel  tavrı
gösterirken şiddet dilini kullanmanın önce kendisine, sonrasında çevresine zarar vereceğini,
içinde yaşadığı  dünyanın daha iyi  bir  yer  haline gelmesi  için çaba sarf  etmesi  gerektiğini
öğretmeliyiz. Sosyal medya yapısı itibariyle kişinin kendini göstermeyi amaçladığı ve bunu
ne pahasına olursa olsun gerçekleştirmek istediği bir platformdur. İnsanların sosyal medyada
sanal kimlikle bunu gerçekleştiriyor olması işleri daha da kolaylaştırır.  Sanal kimlikleri ile
gerçek  dünyadan  uzak  bir  araya  gelen  çocuklar  karşısındaki  kişinin  de  sanal  olduğunu
düşünme eğilimi göstermektedir. Ayrıca sanal kimlikleri ile nefret söylemlerini özgürce ifade
edebileceklerini  ve  bunun  sorumluluğunun  olmadığını  düşünmeleri  de  çocukların  kontrol
mekanizmalarını işletmemelerine neden olmaktadır. Şiddet içerikli mesajlarından kaynaklı bir
tepki ile karşılaşmaları halinde bir ‘tık’la ortamdan uzaklaşabileceklerini bilmek çocukların
daha rahat eylemlerde bulunmasına sebep olmaktadır. Ancak bir 'tık ‘la sorumluluklarından
kaçma eylemi, gerçek hayatta da çocuklarda sağduyu yitimine, karşısındaki insana tahammül
etme  eşiğinin  düşmesine,  davranışlarının  sorumluluğunu  almakta  zorlanmasına  sebep
olmaktadır. Bu  çalışmada  araştırmacı  tarafından  Youtube  oyun  videolarının  altındaki
çocuklara ait yorumlar, bilimsel yöntemlerle incelenmiş çocukların hangi psikolojiyle bunları
yazdıkları irdelenmiştir.

 Anahtar Kelimeler: Şiddet, Dil, Youtube, Psikoloji.

1 Psikolog ASP (pskedaunsal@gmail.com)
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ARABESK MÜZİKTEN RAP MÜZİĞE: ŞARKILARDAKİ KADIN TEMASI 

                           Edanur ALPASLAN1

ÖZET

           Müzik, toplumların kültürel olarak şahsi izlerini taşımaktan öte, evrensel olarak da
oldukça değer görmektedir. Toplumların değişimiyle müzik de değişmiş, toplumun yansıması
olan izleri bünyesinde barındırmıştır. Müzik türlerinin farklılığı, toplumların kendilerini ifade
ediş  biçimlerinin  de  farklılığından  kaynaklanmaktadır.  Örneğin  arabesk  müzik,  alt  kültür
ürünü  olarak  ortaya  çıkmış  ve  o  kültüre  ait  sorunları  dile  getirmesiyle  zamanının  en  ses
getiren  müzik  türlerinden  biri  olmuştur.  Rap  müzik,  her  ne  kadar  formel  olarak  arabesk
müzikten oldukça farklı görünse de bir noktada aynı amaca hizmet etmektedir. İki müzik türü
de  genel  hatlarıyla  toplum sorunlarıyla  ilgilenmiş  ve toplumun azınlık  kesimlerinin  sesini
duyurma  amacıyla  ortaya  çıkmıştır.  Rap  müzik,  popüler  kültür  ürünlerinden  biri  olarak
karşımıza çıkmaktadır. Ele alınan konular ve işleniş biçimleri özellikle gençler üzerinde derin
etki bırakmaktadır.  Bu çalışmada arabesk ve rap müziğin şarkı sözlerindeki “kadın” teması
incelenecektir.  Çalışmaya  uygun  olan  şarkılar  belirlenip  veri  toplanacak  ve  içerik  analizi
yapılacaktır. Arabesk müziğin popülaritesinin yoğun olduğu dönem ile günümüz rap müziğin
pik yaptığı dönem arasında kadının şarkılardaki ele alınış biçimleri analiz edilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Müzik Sosyolojisi, Arabesk, Rap, Kadın.

1 YL Öğr., Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, edanuralpsln@gmail.com 
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MAKRO DEĞİŞME TEORİLERİNDE BİR UZLAŞMA NOKTASI OLARAK
BİREYCİLİK

Elif Can ÇAKIR1

ÖZET

Bireycilik, moderniteden kökenlenen, Aydınlanma ile birlikte yükselişe geçen, birey
kavramının  toplum  ile  ilişkisiyle  düşünüldüğünde  ortaya  çıkan  bir  sorun  olarak  sosyal
bilimlere  konu  olagelmiştir.  “Bireyin  toplum  karşısındaki  yerinin  ne  olduğu”  sorusu,
bireyciliğin, özellikle 19.yüzyılın atmosferinde felsefe ile sosyolojinin sınırında yer alan bir
sorun  haline  gelmesine  neden  olmuştur.  Bireyciliğin  sosyolojik  boyutuna  dair  yakın
dönemdeki tartışmalar, sosyolojinin kurucu makro yaklaşımlarının dahi, bireycilik sorununda
düğümlenmiş olduğunu ortaya koymaktadır. Bu tespitten hareketle, birey-toplum dikotomisi,
yani  tekilin  kolektife  tercih  edilip  edilmeyeceği  ele  alınarak  önceliğin  hangisinde  olduğu
tartışılmıştır.  Makro  sosyolojik  bakış  açısı  ile  bireycilik  sorununun  uzlaştırılmasında
çözümsüz kalınan nokta,  toplumsal değişme sürecinde bireyin rolünün ne olduğuna ilişkin
tartışmadır.  Bu  çözümsüzlüğün  en  görünür  örneği,  işlevselciliğin  önde  gelen  kuramcısı
Talcott  Parsons  ile  çatışmacılığın  önde  gelen  kuramcısı  Karl  Marx’ın  makro  değişme
modellerinin  karşılaştırılmasından  elde  edilir.  Birbirine  zıt  olarak  konumlandırılan  bu  iki
modeli,  bir  uzlaşı  noktası  olarak belirlenen bireycilik  sorunu çerçevesinde  değerlendirmek
mümkündür. Bu çalışmada Parsons ve Marx düşüncesi bireycilik temelinde ele alınmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Bireycilik, Değişme, Makro Değişme, Parsons, Marx.

1 Doktora öğrencisi, Gazi Üniversitesi Felsefe Grubu Eğitimi Anabilim Dalı, elifcan.cakir@outlook.com 
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COVID-19 PANDEMİSİNDE YABANCI DÜŞMANLIĞI

Emine ÇETİNER ÖZYILMAZ1

Abdurrahim ŞAHİN2

Ömer KOÇAK3

ÖZET

Geçtiğimiz  on  yıllık  süreç  göz  önünde  bulundurulduğunda,  Türkiye’nin  çeşitli
nedenlere dayalı olarak gerçekleşen yoğun bir göç gündemine sahip olduğu görülmektedir.
Göç ve göçmenlik olgusu, çift taraflı  olarak hem toplumsal hem de bireysel ölçekte derin
etkilerin  oluşumuna sebep olmaktadır.  İnsani  hak ve özgürlüklere  erişim,  uyum sorunları,
kültürel sorunlar, ekonomik sorunlar gibi çeşitli etkenler, yoğun göç alan ülkelerdeki sosyal
hayatın  akışına  doğrudan müdahil  olmakta  ve yabancılara  karşı  birtakım olumsuz algı  ve
tutumların oluşmasına neden olmaktadır. Yabancı düşmanlığı olarak da bilinen  “zenofobi”,
göçmen  gruplar  gibi  yabancılara/diğere  yönelik  geliştirilen  olumsuz  algı  ve  uygulamaları
ifade  eder.  Zenofobik  eğilimler,  tüm  dünya  ile  birlikte  Türkiye’de  de  son  yıllarda  artış
göstermektedir. Bununla birlikte son bir yılda küresel ölçekte yaşanan Covid-19 pandemisi
yabancılara  yönelik  korku,  kaygı  ve  nefret  duygularının  körüklenmesine  neden  olacak
gelişmelere  sahne  olmuştur.  Bu  çalışma,  Covid-19  pandemisine  farklı  bir  perspektiften
yaklaşarak,  pandemi  sürecinde  Türkiye’deki  göçmenlere  yönelik  algıları  tespit  etmeyi
amaçlamaktadır. Araştırmaya ilişkin veriler; Türkiye’nin farklı şehirlerinde ikamet eden ve
yaşları  18 ile  65 arasında değişkenlik gösteren 216 kişi  üzerinden,  çevrimiçi  anket  formu
vasıtasıyla elde edilmiştir. Çalışmanın bulguları yabancı düşmanlığının cinsiyete göre anlamlı
şekilde  farklılaştığını  ve  kadınların  erkeklere  göre  zenofobi  ortalamaların  daha  yüksek
olduğunu,  yabancı  düşmanlığının  örneklem  dahilindeki  illere  göre  farklılaşmadığını
göstermektedir.  Ayrıca  bulgular  ışığında,  Covid-19 pandemi  sürecinin zenofobik  eğilimler
üzerinde  etkili  olduğunu  söylemek  mümkündür.  Katılımcılar,  göçmenlerin  salgının
yayılmasını  hızlandırdığı,  maske-mesafe-temizlik  kurallarına  ve  genel  hijyen  kurallarına
uymadığını  düşünmektedirler.  Fakat,  göçmenlerin  aşı  ve  diğer  pandemi  hizmetlerinden
faydalanmalarına karşı çıkmamaktadırlar.

Anahtar Kelimeler: Göç, Göçmen, Yabancı Düşmanlığı, Zenofobi, Covid-19.

1 Arş.Gör. Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü. emine.cetiner@atauni.edu.tr
2 Arş.Gör. Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü. abdurrahim.sahin@atauni.edu.tr
3 Dr. Öğr. Üyesi. Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. kocakomer@atauni.edu.tr
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PİERRE BOURDIEU’NUN “HABİTUS” KURAMINDAN HAREKETLE BEREKETLİ
TOPRAKLAR ÜZERİNDE’DE TOPLUMSAL DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜMÜN İZLERİ

Emre ÖZCAN1

Aziz ŞEKER2

ÖZET

Çağdaş  Türk  Edebiyatı’nın  önde  gelen  toplumcu  gerçekçi  yazarlarından  biri  olan
Orhan Kemal’in romanları,  büyük oranda Çukurova’da geçmektedir. Bu eserlerde Anadolu
coğrafyasında  üretim  ilişkilerindeki  dönüşümün  sonuçları,  sosyal  problemler  odağında
Çukurova  üzerinden  başarıyla  işlenmektedir.  Adından  en  fazla  söz  edilen  eseri  Bereketli
Topraklar Üzerinde ise Çukurova’daki toplumsal ve tarihsel bir kesite yerleştirilen tarımsal
kapitalizmin  gelişiminin,  yeni  sermaye  gruplarının  doğuşuyla  köylülerin  topraklarını
kaybetmesine ve zor koşullarda çalışmak zorunda kaldıkları fabrika alanlarına göç etmesine
neden  olduğu  gerçeği,  yoksulluk,  toplumsal  cinsiyet  ve  kültürel  yapı  gibi  sosyolojik
kategorilerle yüklü bir şekilde betimlenir. Roman kahramanları açısından bakıldığında da Orta
Anadolu’dan Çukurova’ya giden İflahsızın Yusuf, Köse Hasan ve Pehlivan Ali’nin iş arama
sürecinde başlarından geçenler,  mekân ve göç sosyolojisi  etrafında bütünsel bir sınıfsal  ve
ilişkisel  analizi  hak  etmektedir.  Bu  çalışmada  da  bu  analiz,  ilişkisel  sosyolojinin  önemli
sosyologlarından Pierre Bourdieu’nun habitus kavramı üzerinden gerçekleştirilecektir. Failleri
içeriden kavrayan yapılaştırıcı bir mekanizma olarak habitus, bireylerin belirli bir toplumsal
grup  veya  sınıf  dahilinde  edindiği  birtakım  düşünsel  ve  eylemsel  pratiklerin/eğilimlerin
yapısını açığa çıkartmaktadır. Bu bağlamda kavram, nesnel olasılıklar ile öznel beklentilerin
serimlendiği, yani dış dünyanın algısının bina edilerek kendi pratiğimizi yaşadığımız bir yer-
yurt,  daha  doğrusu  yatkınlıklar  bütünü  olarak  çalışmaktadır.  Bu  anlamda  da  tutumlar  ile
konumların birbirine bağlanmasını sağlayan önemli bir analiz aracına dönüşmektedir.  Tüm
bunların toplamında bu çalışma, Orhan Kemal’in Bereketli Topraklar Üzerinde adlı eserinde
üretim ilişkilerindeki dönüşüm odağında açığa çıkan sosyo-ekonomik ve kültürel  değişimi,
Bourdieu’nun habitus kuramı üzerinden değerlendirmeye çalışacaktır.

Anahtar Kavramlar: Orhan Kemal, Bereketli Topraklar Üzerinde, Pierre Bourdieu, Habitus.

1Dr. Öğr. Gör., Başkent Üniversitesi, emreozcan8747@gmail.com  
2Dr., Amasya Üniversitesi, shuaziz@gmail.com 
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DEVLETLİ SİVİL TOPLUM: TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ

Emrullah KOÇDEMİR1

ÖZET

Kamu kurumu niteliğindeki  meslek  kuruluşları,  mesleki  dayanışma anlamında sivil
toplum alanında faaliyet gösteren ve Türk idari teşkilatı  içerisinde yer alması itibarıyla da
“devletli”  ya  da  “devletlü”  nitelik  arz  eden  örgütlenmelerdir.  Hem  avukatların  mesleki
dayanışmasını sağlaması hem de bazı kamusal rollere haiz olması itibarıyla Türkiye Barolar
Birliği,  tarihsel  olarak  çatışma  içerisinde  bulunan  sivil  olanla  devletli  olanı  birleştirmesi
itibarıyla, özgün örneklerden biri olarak ortaya çıkmaktadır. Hukuki alanda Türkiye’ye özgü
bir fenomen olarak ortaya çıkan bu örgütlenme modelinin tarihsel,  toplumsal, hukuki arka
planı bir  nevi Türkiye’de devlet-sivil  toplum ilişkilerinin özeti  niteliğindedir.  Türkiye’deki
toplumsal vaziyetin hukuki nitelik kazanmasının örneği olan bu durumun yine sosyolojik ve
hukuki  neticeleri  hem  avukatlar  açısından  hem  de  toplumsal  bakımdan  etkileri  çalışma
bağlamında tartışılacaktır.  Türkiye Barolar Birliği’nin sivil toplum kuruluşu ve kamu tüzel
kişiliği rollerinin incelenmesinden; Türkiye’de sivil toplumun gelişimi ve mesleki dayanışma
konularında  devletliliğin  temel  faktör  olduğu  ve  sivil  toplumun  ruhuna tezat  bir  biçimde
devlet sahibi olmanın sivil toplum örgütlenmeleri açısından da hedeflenen unsurlardan olduğu
görülmektedir. Devletlilik ve onun getirdiği neo-patrimonyal siyasi ortam, uzlaştırıcı kamusal
alan  ideallerini  yok etmekte  ve  yerine  bahşedilen  devletliliğin  verdiği  üstünlüğü koyarak,
hukuk devleti idealinden uzaklaşılmasına hizmet etmektedir. Türkiye Barolar Birliği’nin de
bu husustaki rolü; sivil toplumun ideal özellikleri ve Türkiye’ye has durumlar bakımından
değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Türkiye Barolar Birliği, Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
Devletlilik, Sivil toplum, Mesleki dayanışma.

1 Atatürk Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü, Doktora Öğrencisi. emrullah233@gmail.com
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TOPLUMSAL DEĞİŞME VE DİN

Erdal YILDIRIM1

ÖZET

        Belirli  bir sosyal yapının zamanla çeşitli  bakımlardan farklılaşması  olan toplumsal
değişme,  sosyolojinin  temel  konularından  biridir.  Bütün  sosyoloji  ekollerinin  toplumsal
değişim  ile  ilgili  bir  açıklaması  vardır.  Hangi  farklılaşmaların  toplumsal  değişim  olarak
adlandırılacağı,  en  önemli  tartışma  konularının  başında  gelmektedir.  Değişik  sosyoloji
ekolleri  bu  sebeple  değişimle  ilgili  farklı  kuramsal  bakışlara  sahiptirler.  Bilindiği  gibi
toplumsal değişme birçok faktör tarafından gerçekleştirilmektedir. Değişimin belirli koşullar
altında ve belirli bir sistem dahilinde gerçekleştiği göz önüne alındığında, değişimi etkileyen
unsurların  bu  koşullarda  veya  yapıda  meydana  gelen  farklılaşmalar  olduğu  söylenebilir.
Toplumsal değişimi etkileyen çok sayıda faktör sayılabilmektedir: Doğal koşullar, demografik
etkenler, bilimsel ve teknolojik gelişmeler, din ve dünya görüşü, sosyal hareketler, kültür vb.
gibi.  Toplumsal  değişmeler  karmaşık  olaylara  dayandıkları  için  bu  karmaşıklığın
aydınlatılabilmesi,  değişme olayının farklı  açılardan ele alınmasını  gerekli  kılmaktadır.  En
ilkel toplumlardan büyük tarihi imparatorluklara ve günümüzün modern toplumlarına kadar,
bütün toplumlar  değişime uğramışlardır.  Bu değişimde yukarıda da belirtildiği  gibi birçok
faktörün etkisi vardır. Bu faktörlerin hepsi önemli olmakla birlikte, bu çalışma, özellikle dinin
toplumsal  yapı  için  anlamını  ve  toplumsal  yapının  değişiminde  oynadığı  rolü  sosyolojik
düşünce içerisinde analiz etmeyi amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Din, Değişim, Toplumsal değişme.

1 Prof. Dr., Munzur Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, erdalyildirim@munzur.edu.tr
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MİLLİ KİMLİK VE MİLLİYETÇİLİK DİNAMİKLERİ

 ÇERÇEVESİNDE SPOR

   Erdi AKSAKAL1

ÖZET

         Ulus ve spor arasında sosyo-kültürel ilişki, sporla ilgili bir tür milli gurur yaşama
potansiyelini  ortaya  çıkarmaktadır.  Bu  bağlamda  çeşitli  ideolojik  anlayışların,  kolektif  ve
bireysel  deneyimleri  ulusal  niteliklere  bağlamasının  en  önemli  yollarından  biri,  milli  bir
kimlik oluşturma kabiliyetiyle ortaya çıkar. Çünkü milli kimlik, sürekli ve yeniden üretilen,
sabit  olmayan  bir  olgu  şeklinde  tasavvur  edilmektedir.  Bu nedenle  milli  kimlik  inşası  ve
milliyetçiliğin  yeniden  üretiminde,  devletin  merkezde  olduğu  kamusal  pratiklerin  yanında
popüler kültürün önemli bir pratiği olan sportif faaliyetler de rol oynamaktadır. Spor ile ilgili
popüler kültür, kitleleri harekete geçirebilme imkanına sahipken, karşıtlıklar üzerine kurulu
milliyetçiliğe  eklemlenerek  biz  ve onlar  kurgusunun oluşmasına  neden olur.  Neticede  söz
konusu sportif  etkinlikler,  ötekileştirme pratiği  ile  milliyetçilik  söylemlerinin  kullanılmaya
müsait olduğu sosyal alan olma özelliğine kavuşur. Bu çalışma, bu tür sosyal alanlardan biri
olan spor meselesine odaklanmaktadır.   Spor,  milliyetçiliğin  düzenli  bir  şekilde  konsolide
edildiği, küçük bölünmelerin milli kimlik inşası ile biz duygusu etrafında yerinden edildiği,
vatanseverlik söylemlerinin yüksek sesle tekrarlandığı bir enstrüman özelliğine sahiptir. Aynı
zamanda  çalışma,  sporun,  milliyetçiliğin  ve  milli  kimliğin  ifade  edildiği,  uygulandığı,
pekiştirildiği  ve  bazen  de  müzakere  edildiği  en  önemli  alanlardan  biri  olduğu  iddiası
üzerinden şekillenmektedir. Bu çerçevede, ulusal kimliğin oluşması hususunda spor üzerine
odaklanan çalışma, çeşitli tartışmalar, güncel olaylar ve konu ile ilgili kuramsal yaklaşımları
ele almayı amaçlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Ulusal kimlik, Milliyetçilik, Spor, Biz duygusu, İdeoloji.

1 Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü. erdiaksakal@atauni.edu.tr. Erzurum

38

Ulusal Toplum ve Değ�şme Kongres� Özet B�ld�r�ler



VLADİMİR PROPP’UN YAPISAL ÇÖZÜMLEMESİ BAĞLAMINDA “BİR
ZAMANLAR ANADOLU’DA”

   Erdi AKSAKAL

ÖZET

Metin çözümlemesi hususunda yöntemsel olarak önemli bir anlayış geliştiren Propp,
metinde,  karakterlerin/kahramanların  fonksiyonlarını  inceleme  ihtiyacına  vurgu  yapmıştır.
Propp’un amacı,  metin içerisinde değişmeyen yapıyı bulmak, karakterlerin eyleminin sabit
ögeler olduğunu ortaya koymaktır. Bu bağlamda kahramanların fonksiyonlarını inceleyerek,
metnin söz dizimsel boyutunu ve bir anlamda anlatının akışına neden olan yapıyı, sistematik
bir  şekilde  ele  almaktadır.  Dolayısıyla  ona  göre,  metin  ve  masalda  karakter  sayısının
niceliksel değeri ne olursa olsun eylemleri sınırlı ve bellidir. İşlevler ve işlevlerin dizilişi aynı,
sayısı  sabittir.  Bu  nedenle  Propp’un  çözümlemesinde  masallarda  bulunan  fonksiyonların
sayısı daima 31’dir. Propp’un tespit ettiği bu 31 işlev birçok alt başlığa ayrılmaktadır ve her
masalın içerisinde bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Propp’un bahsettiği bu çözümleme
yöntemi ile Nuri Bilge Ceylan’ın “Bir Zamanlar Anadolu’da” filmini analiz etmektir. Filmde,
Anadolu’nun  bozkırında  meydana  gelen  bir  cinayet  eyleminden  sonra  ceset  arayışı  ile
başlayan yolculuk, suç, iç hesaplaşma, vicdan, pişmanlık, iktidar ilişkileri, taşra kültürü gibi
ögelerin  hakim  olduğu  varoluşsal  bir  yolculuğa  dönüşmektedir.  Özellikle  karakterlerin
fonksiyonları ve eylem alanları, bir zamanlar diye başlayıp Anadolu’nun taşrasında mekânsal
bir kimliğe kavuşarak, Propp’un halk masalı şablonuna ve yapısal çözümlemesine uyan bir
anlatıya  kavuşmaktadır.  Çalışma,  filmin  karakterlerini,  Propp’un  fonksiyon  paylaşımı  ve
kişilerin  eylem  alanı  çözümlemesiyle  ele  almayı,  karakter  işlevlerini,  ceset  arayışındaki
kişilere  uygulamayı  hedeflemektedir.  Bu  yapısal  çözümleme,  zamanı  belli  olmayan  ve
Anadolu’nun bozkırında ortaya çıkan arayışın, yapısını ortaya çıkarmaktadır.

Anahtar  kelimeler:  Eylem  Alanı,  Film  Analizi,  Karakter  Fonksiyonları,  Propp,  Yapısal
Çözümleme.

 Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü. erdiaksakal@atauni.edu.tr. Erzurum
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SPOR VE DEĞİŞİM: SPORUN KAPİTALİZMİ, KAPİTALİZMİN SPORU

Erem SARIKOCA1

ÖZET

Spor,  modern dünyada insanların zamanlarının önemli bir  bölümünü işgal eden bir
sosyal eylem biçimidir.  Gerek katılımcı  olarak gerekse izleyici  olarak modern insanın ilgi
alanlarından  birini  spor  aktiviteleri  oluşturmaktadır.  Ancak  günümüz  dünyasında  spor
kavramının içeriği ve kapsamı, bir önceki yüzyılla aynı anlamda kullanılmamaktadır. Belki
söylem hala aynı ögeleri içermektedir ama kapsam bir hayli değişime uğramıştır. Spor, artık
çok  büyük  bir  ekonomik  sektör  olarak  karşımıza  çıkmaktadır.  Bu  sektör  sadece
profesyonellikle sınırlı kalmamakta, bireyleri de katı bir kuşatma altına almaktadır. Belki bir
yaklaşım biçimi olarak dünyanın ve toplumsal düzenin değişimi ile sporun değişimi arasında
bir iz düşüm bulmak olasıdır.  Bu araştırma, sözü geçen bu ilişkinin iz düşümünü bulmayı
amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Spor, Toplum, Değişim.

1 Doç. Dr. Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü. erem@atauni.edu.tr
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PATRICK SÜSKIND’İN “KOKU: BİR KATİLİN ÖYKÜSÜ” ADLI ROMANINA

EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN BAKMAK

Eren ALKAN1

ÖZET

Koku:  Bir  Katilin  Öyküsü,  konusu koku  alma  ve  kokular  üzerine  kurulan,  Alman
edebiyatının  önemli  opus  magnum eserlerinden  olan  Patrick  Süskind’in  kaleme  aldığı  bir
yapıt. Roman, Alman yazınının Remarque’ın  Batı Yakasında Yeni Bir Şey Yok romanından
sonra  en  çok  okunan  kitabı  olarak  ve  Latince  de  dâhil  yirmi  iki  dile  çevrilerek  yeraltı
edebiyatının yapı taşlarından birini oluşturur. Gerek akıcı retoriği ve dilindeki sadeliği gerek
sağlam bir alt metne sahip olması dolayısıyla roman, hem sıradan okuyucuya hitap eder hem
de entelektüel okuyucuyu içine alır.  On sekizinci yüzyılda yaşayan kimsesiz ve yoksul bir
gencin kendi kokusunun olmaması; fakat kendi bedeni dışındaki tüm kokulara karşı duyarlı
olması, sonucunda ise yeryüzündeki en güzel kokulardan bir karışım yaparak kendisine ait bir
koku yaratmaya çalışması, Süskind tarafından hikâye iskeleti olarak kullanılır. Bu gencin en
ideal hedef olarak genç ve güzel bakirelerin kokularını almaya karar vermesiyle de romana
gerilim ve grotesk ögeleri katılır. Ayrıca; parfüm yapımına ve kokulara ilişkin pek çok ayrıntı,
romanı  sıkıcı  hale  getirmez;  aksine  okuyucunun,  başkarakter  Jean  Baptiste  Grenouille’un
(Grenouille Fransızca “kurbağa” anlamına gelir.) hayatını daha derinden kavramasını sağlar.
Asıl derdi ait olamama ve kimliksizlik olan Grenouille’un topluma ait olma isteği ve birey
olabilme çabası onu sonunda kendisi de dâhil pek çok insanın katili olmaya götürür. Özetle;
Grenouille’un  kurbağa  metaforu  ekseninde  geçirdiği  değişim  üç  ana  başlık  etrafında
sorgulanabilir:  birincisi,  kendisini  bir  hiç  olarak  görüp  toplumdan  soyutlaması;  ikincisi,
karakterin kokularla asıl kimlik yaratma çabası ile kaotik bilinçaltı arasında yaşadığı karmaşa
ve  son  olarak  diğer  iki  maddenin  de  uzantısı  olarak  Darwin’in  evriminin  ters  yüz  edilip
Grenouille’un ütopik tutkusunun kendi distopyasına evrilmesi. Tüm bunlar başarılı bir şekilde
yazar  tarafından  alt  metne  yerleştirilerek  sonunda  okuyucunun  dehşete  kapılıp  katharsis
yaşamasına olanak veren önemli köşe taşlarıdır.

Anahtar Kelimeler: Edebiyat Sosyolojisi, Patrick Süskind, Değişim.

1 Öğr. Gör. Dr. Ege Üniversitesi Sosyoloji Bölümü. eren.alkan@ege.edu.tr
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DİJİTAL TOPLUMUN DİNAMİK BİR ÖGESİ OLAN LİSE ÖĞRENCİLERİ
ÜZERİNDEKİ FoMO ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Eser KARAL1

ÖZET

Bu çalışma dijital toplumun dinamik bir öğesi olan lise öğrencileri üzerindeki FoMO
(Sosyal  Medya Gelişmeleri  Kaçırma  Korkusu)  etkisinin  incelenmesi  amacıyla  yapılmıştır.
Araştırma, nedensel karşılaştırma modeli benimsenerek yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma
grubunu, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında eğitimlerine uzaktan devam eden farklı liselerde
ve sınıf düzeylerinde öğrenim gören, farklı demografik yapıya sahip 205 kız ve 150 erkek
olmak  üzere  355  kişi  oluşturmaktadır.  Araştırmanın  örneklem  grubu  kolay  ulaşılabilir
örnekleme  yöntemiyle  belirlenmiştir.  Çalışmada  araştırmacılar  tarafından  katılımcıların
kişisel  özelliklerinin  belirlenmesi  için  oluşturulan  Kişisel  Bilgi  Formu  ve  Przybylski  ve
arkadaşlarının  (2013) geliştirdiği;  geçerlilik  ve güvenirlik  çalışması  Gökler  ve ark.  (2016)
tarafından yapılarak Türkçeye uyarlanma çalışmasının yapıldığı FoMO (Fear of Missing Out)
ölçeği  kullanılmıştır.  Verilerin  analizinde  SPSS  23.00  paket  programı  kullanılmıştır.
Çalışmanın  sonunda  FoMO  ile  katılımcıların  internet  kullanım  sıklığı  değişkeni  arasında
anlamlı  düzeyde  bir  farklılık  bulunmuştur.  Araştırmanın  başka  bir  değişkeni  olan  sosyal
medya hesabı ile FoMO arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur. FoMO’
nun cinsiyet, sınıf düzeyi ve gelir durumuna göre de farklılaşmadığı görülmüştür. Araştırma,
ileride  yapılacak  çalışmalara  yol  gösterici  olabilecektir.  Araştırmadan  elde  edilen  diğer
bulgular ilgili alan yazın ışığında tartışılarak öneriler sunulmuştur.

Anahtar kelimeler: Sosyal medya, FoMO, Lise öğrencileri.

1 Psikolojik Danışman, Millî Eğitim Bakanlığı, karaleser@hotmail.com  , ORCID ID: orcıd.org/0000-0002-8532-106X  
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BERTOLT BRECHT’İN CESARET ANA ADLI OYUNUNDA TOPLUMSAL
DEĞİŞİM ÜLKÜSÜ

Esma SEÇEN1

ÖZET

İki  dünya  savaşı  döneminde  uygarlık,  felsefe  ve  ahlak  açısından  yaşanan  büyük
toplumsal değişimler yanında edebiyat ve sanat alanında da değişim ve dönüşümler meydana
gelmiştir.  20.  yüzyıl  Alman  şair,  oyun  yazarı  ve  tiyatro  yönetmeni  Bertolt  Brecht,  Epik
Tiyatro kuramıyla bu değişimin tiyatro sanatındaki en önemli temsilcisidir. Tiyatroyu dünyayı
ve  toplumu  değiştirmek  için  bir  araç  olarak  gören  Brecht,  bilim  çağı  tiyatrosu  olarak
adlandırdığı  Epik  Tiyatro  ile  seyirciyi  toplumsal  çarpıklıklar  üzerine  düşünme  ve  eleştiri
yapmaya  yönelterek  toplumu  değiştirmeyi  hedefler.  Brecht,  seyirciye  eleştirel  bakış  açısı
kazandırabilmek  için  duygusal  özdeşleşme  ilkesine  dayanan  geleneksel  tiyatroyu  yeterli
görmez ve tiyatroyu yeniden biçimlendirir. Bu bağlamda, Brecht’in epik tiyatrosu seyirci ile
oyun arasındaki  dördüncü duvarı  yıkarak  kullandığı  ‘yabancılaştırma tekniği’  ile  seyirciyi
sahnede  olan  bitenlere  karşı  sorgulamaya  iter.  Brecht’in  epik  tiyatrosunda  oyun  metni,
dramatürji, müzik ve dekor dahil tüm tiyatro ögeleri bu amaç çerçevesinde kullanılmaktadır.
Bu  çalışmada,  Brecht’in  savaşı  ve  kapitalist  sistemi  eleştirdiği  Cesaret  Ana  (1941) adlı
oyunundaki Epik tiyatro özellikleri, toplum ve değişim teması bağlamında incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Bertolt Brecht, Epik Tiyatro, Toplumsal değişme, Politik tiyatro.

1 Arş. Gör., Atatürk Üniversitesi, esma.secen@atauni.edu.tr
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PANDEMİ İLE DEĞİŞEN EĞİTİM SİSTEMİNDE AİLELERİN YAŞADIĞI
DURUMLAR: ARDANUÇ ÖRNEĞİ

Fatmagül AKMAN USTA1

ÖZET

Bir  yılı  aşkın  süredir  dünyayı  etkisi  altına  alan  Covid-19 virüsü,  sağlık,  ekonomi,
politika  ve  toplumsal  hayatı  etkisi  altına  aldığı  gibi  eğitim  sisteminde  de  birçok  etki  ve
değişimlere neden olmuştur. Okulöncesinden üniversiteye kadar her kademede online eğitime
geçiş yapılmıştır. Süreçte öğrenci ve öğretmenlerin yanı sıra aileler de online eğitim sistemine
hızlı bir geçiş yapmış ve adapte olmakta zorlanmışlardır. Ailelerin sürece katılım konusunda
ekonomik ve sosyal olarak birçok sorunla karşılaştıkları görülmüştür. Bu çalışmanın konusu,
pandemi  ile  değişen  eğitim  sisteminde  ailelerin  yaşadıkları  durumları  araştırarak  süreçten
beklenti, talep ve önerilerine ilişkin açıklamalarını öğrenmektir. Online eğitimin esas özneleri
öğrenciler ve öğretmenler olsa da aslında yüz yüze eğitimin yerini alan bu sistemde ailelerin
aktif  rol  aldığı  görülmektedir.  Araştırma,  nitel  veri  yönteminde  yaygın  olarak  kullanılan
görüşme tekniği ile yapılmıştır. Amaçlı örnekleme ile Artvin ili Ardanuç ilçesinde 12 aile ile
görüşme yapılarak, aile bireylerinin online eğitim sürecine ilişkin yaşamış oldukları ekonomik
ve toplumsal sorunlarına ilişkin tartışmalar üzerinde durulmuştur. Katılımcılardan elde edilen
bulgular  betimsel  analiz  tekniği  ile  benzer  ve  farklı  temalara  ilişkin  başlıklar  altında
yorumlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Pandemi, Online eğitim, Ardanuç, Değişme, Aile.

1 Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü- Genel Sosyoloji ve Metodoloji Doktora Öğrencisi, 
fatmagul.akman.usta19@ogr.atauni.edu.tr
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GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE DÖVME

Figen KANBİR1

ÖZET

Dövme,  insan  bedeni  üzerine  yapılmış  işaret,  resim  ve  süslemelerdir.  Dövme  dış
bedenin  kimi  parçalarına  farklı  amaçlarla  gerçekleştirilen  bir  biçimlendirme  ya  da
şekillendirme faaliyetinin sonucudur. Dövmenin insan bedeninde varlığı ve anlamı toplumsal,
kültürel  ve bireysel düzeyde farklılık arz etmektedir.  Yapılmaya başladığı ilk zamanlardan
itibaren dövmeye farklı işlevler yüklenmiştir. Bu işlevler bazı durumlarda içinde bulunulan
toplumsal örgütlenmenin özelliğini yansıtmakta,  bazı durumlarda ise kişinin bireyselliğinin
farkına  vardığı  bilinçlilik  boyutunu  üzerinde  taşımaktadır.  Bununla  birlikte  kişinin  yaşı,
cinsiyeti,  eğitim durumu,  hangi  tabakada  bulunduğu,  zevk ve  tercihleri,  dini  ya  da dinsel
inancı gibi değişkenlerin etkisinin de dövme arayıcılığıyla bedene kazındığı söylenebilir. Bu
bağlamda  dövme,  kültürün  hemen  hemen  bütün  özelliklerini  içerisinde  barındıran  bir
sabitleyici  kimliktir.  Bu çalışma Şanlıurfa,  Mardin,  Gaziantep,  Kilis  gibi illerde dövmeyle
alakalı  yapılan  (çoğunluğu  nitel)  araştırmaların  verilerine  dayanmaktadır.  İncelenen
çalışmalarda  dövme  yapmanın  nedenleri  sorgulamaya  açılmıştır.  Hem  kadınlar  hem  de
erkekler  küçük  yaşta  (genellikle  9  yaşında)  dövme  yaptırmaktadır.  Yapılan  dövmelerde
toplumsal  cinsiyet  kodları  ön plana çıkmaktadır.  Dövmeyi  en çok kadınlar  tercih etmekle
birlikte, genel olarak erkekler bulundukları aşiretin simgesi olarak vücutlarında taşımaktadır.
Kadınlar ise aşirete bağlılık, süslenme, moda, şans, tedavi edicilik, bereket, koca şiddetinin
engellenmesi  ve  üzerine  kuma  getirmesini  engellemesi  gibi  nedenlerle  dövme
yaptırmaktadırlar.  Güneydoğu  Anadolu  Bölgesi’nde  dövmeyi  yaptırmış  olanlar  genellikle
yaşlılar olup gençler tercih etmemektedir. Günümüzde göç, çalışma yaşamına adapte olma,
modern  dövmeyi  tercih  etme  gibi  nedenlerle  dövmenin  geleneksel  uygulamaları  ortadan
kalkmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Dövme, Dövme kültürü, Güneydoğu Anadolu Bölgesi.
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2000'Lİ YILLARDAN SONRA BALKANLAR VE BALKANLARDA

GÖÇ SORUNU

Fredinant HASMUÇA1

ÖZET

 Osmanlı  İmparatorluğu'nun  isimlendirdiği  Diyaru-l  Rum  (Rumeli)  ve  Avrupa
Birliği'nin  Batı  Balkanlar  dediği  bölge  AB  üyesi  olmayan  belgelerindeki  günümüz
kullanımına göre Arnavutluk, Bosna Hersek, Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Kosova’yı
kapsamaktadır.  Bu ülkeler altı  ülke olarak görünürse de bir ülke imiş gibi görünmektedir.
İktisadi, siyasi, iç ve dış sorunları gibi göç sorunları de aynı olması nedeniyle güncel ve ortak
çalışmalara ihtiyaç duymaktadır. Diğer yandan 2000'li yıllara kadar Balkanlar kavramı coğrafi
bir  bölgeyi  ifade  ederken  daha  sonra  siyasi  bir  kavram  olarak  ortaya  çıkmış  ve  ''Batı
Balkanlar''  adıyla  yeni  bir  kavram  üretilmesiyle  birlikte  bu  ülkelerin  insanını  bölgeden
uzaklaştırmak  için  bir  ''proje''  başlatılmıştır.  Bu çalışmada,  Avrupa  Birliği  üyesi  olmayan
Balkan  ülkeleri  ele  alınarak  genel,  güncel  ve  ortak  sorunların  analizi  yapılmış,  2000’li
yıllardan  sonra  Balkanlar'da  göç  sorunu  açıklanmaya  çalışılmıştır.  Balkanlardaki  insan
hareketleriyle  ilgili  yapılan  çalışmalarda,  göç  eden  insanların  yüzde  oranının  ülkelerin
toplamının yarısına yakın bir oranda olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yani 2000'li yıllar sonrası
Balkanlıların %40’ı göç etmiş ve göç etmeye fırsat kollayanların oranı bir o kadardır. İşsizlik,
yolsuzluk, gelirlerin dar olması, rüşvet, yetkililerin ilgisizliği ve sağlık sistemin işlememesi
gibi  olgular  göç  nedeni  olarak  görülmektedir.  Çalışmanın  amacı;  Balkanlar  bölgesini
tanıtmak, ''Batı Balkanlar'' kavramını tartışmak, bu bölgenin göç sorununu, göçe neden olan
etkenleri ve göç karakteristiğini açıklamaktır. 

Anahtar kelimeler: Balkanlar, “Batı Balkanlar”, Göç, Ekonomi, Siyaset

MIGRATION PROBLEMS IN THE BALKANS AND BALKANS AFTER THE 2000s

Diyaru-l  Rum  (Rumelia),  named  by  the  Ottoman  Empire,  and  the  region  called
Western Balkans by the European Union, according to today's usage in non-EU documents,
include  Albania,  Bosnia,  and Herzegovina,  Macedonia,  Montenegro,  Serbia,  and Kosovo.
Although these countries appear as six countries, they appear to be one country. It needs up-
to-date  and  collaborative  studies  since  immigration  problems  are  the  same  as  economic,
political,  internal,  and external  problems.  On the  other  hand,  the  concept  of  the  Balkans
appeared as a political concept instead of addressing a geographical region until the 2000s,
and with the production of a new concept called "Western Balkans", a "project" was initiated
to remove the people of these countries from the region. In this study, we tried to explain the
immigration problem in the Balkans after the 2000s by taking the Balkan countries that are
not  members  of  the  European  Union  and  analyzing  their  general,  current,  and  common
problems. In studies on human movements in the Balkans, we found that the percentage of
people who migrated was close to half of the country’s total.  In other words, 40% of the
Balkans immigrated after the 2000s and the rate of those who are waiting for an opportunity
to  immigrate  is  equal  to  that.  Factors  such  as  unemployment,  corruption,  low  incomes,
bribery, the indifference of the authorities, and the health system not functioning are seen as
reasons for immigration. The purpose of our study: To introduce the Balkan region, to discuss
the concept of “Western Balkans”, to explain the migration problem of this region, the factors
causing migration, and its characteristics. Subheadings in this study: Introduction, History of
Balkans, Geographical Structure and Countries, Migration Problem in Balkan, Balkan after
2000’s and Conclusion.

1 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyoloji Tezli Yüksek Lisans Öğrencisi, fredinant.hasmuca@hotmail.com
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YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN KÜTÜPHANELERE YÖNELİK TUTUMU

Gülay GÜLER1

Hakan BAHADIR2

Ömer KOÇAK3

ÖZET

Yükseköğretim;  bir  bireyin  lise  eğitimini  tamamladıktan  sonra üniversite  eğitimine
geçişi  ile  başlar.  Türkiye’de  üniversite  eğitimi  çeşitli  basamaklardan  oluşmaktadır.  Bu
basamaklar  ön  lisans,  lisans,  lisans  üstü  ve  doktora  eğitimidir.  Bu  eğitim  basamaklarının
herhangi  birinde  olan  birey  akademik  kütüphane  kullanmaya  hak  kazanmış  demektir.
Çalışmanın temel amacı, kütüphaneleri yükseköğretim düzeyinde eğitim gören kullanıcıların
gözüyle  değerlendirmektir.  Bu  değerlendirme  nicel  araştırma  yöntemi  ile  yapılmıştır.
Araştırma  deseni  olarak  Kütüphanelere  Yönelik  Tutum  Ölçeği  kullanıldığı  için  Tarama
(Survey)  yöntemi  tercih  edilmiştir.  Yükseköğretim  öğrencilerinin  kütüphaneye  yönelik
tutumu  cinsiyet,  eğitim  seviyesi  ve  kütüphane  kullanma  sıklığı  değişkenleri  göz  önünde
bulundurularak araştırma soruları cevaplanmaya çalışılmıştır. Bulgular kütüphaneye yönelik
tutumun bahsedilen değişkenlere bağlı olmadığını açıkça göstermektedir. Araştırma sonuçları
bu konuyla ilgili  daha fazla çalışma yapılmasını gerekli kılmaktadır.

Anahtar kelimeler: Halk Kütüphanesi, Kullanıcı tutumu, Yükseköğretim, Kütüphane.
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DEĞİŞEN TOPLUM VE TEMSİLİ: F. SCOTT FİTZGERALD’IN MUHTEŞEM
GATSBY ROMANININ ANALİZİ

Hafize Gül KOPARANOĞLU ARTUÇ1

ÖZET

Amerika 1920’lerde,  tarihinde o zamana kadar benzeri  görülmemiş,  bir refah artışı
yaşamıştır. I. Dünya Savaşı bittikten birkaç yıl sonra, teknolojik gelişmelerle birlikte üretim
maliyetleri  azalmış,  ekonomik  büyüme  sağlanmıştır.  Amerika’nın  “Caz  Çağı”  ya  da
“Kükreyen Yirmiler” diye adlandırılan bu dönemdeki değişimler yeni yaşam tarzlarını birlikte
getirmiş, seyahat, spor ve caz müziğe odaklanan, savaş döneminde ülkede oluşan mali krizden
kurtulma  karşılığında  kendilerini  ödüllendirmenin  yolu  olarak  kültürel  bir  tüketim  olgusu
yaşayan  topluma dönüşmelerine  sebep  olmuştur.  Kadının  toplumdaki  değişen  yeri  dönem
içinde ayrı  bir  önem kazanmıştır.  Amerikan edebiyatında bu dönem F. Scott  Fitzgerald’ın
Muhteşem Gatsby isimli  eserinde  çok  başarılı  bir  şekilde  işlenmiştir.  Yazar  pek  çok  kişi
tarafından I. Dünya Savaşı sonrası sözcüsü olarak kabul edilir  ve bu eseriyle Amerika’nın
Altın  Çağı’na  özgün  bir  bakış  açısı  sunar.  Bu  çalışmanın  amacı  F.  Scott  Fitzgerald’ın
Muhteşem Gatsby romanını ele alarak Amerika’da “Kükreyen Yirmiler” olarak adlandırılan
dönemde,  toplumdaki  sosyal  ve  ekonomik  değişimi  romanın  karakter  temsilleri  ile
incelemektir. 

Anahtar  kelimeler: Amerikan  Edebiyatı,  Kükreyen Yirmiler,  Toplum,  Değişim,  F.  Scott
Fitzgerald.
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“1968” VE TÜRK SOLUNUN HERBERT MARCUSE ALGISI

Halil AKKURT1

ÖZET

Mayıs 1968’de Fransa’da başlayan radikal öğrenci hareketi, sonradan sadece “1968”
biçiminde anılacak ölçüde dünyayı etkilemiştir. Bu süreçte Roger Garaudy, Jean-Paul Sartre,
Herbert Marcuse gibi düşünürler öne çıkmıştır. Bunlardan Garaudy ve Sartre, Türk solunun
dünyasına  daha  öncesinden  girmiş  isimlerdendi.  Ancak  Yeni  Sol’un  önemli  ismi  olarak
görülen Marcuse, Türkiye’de karşılık bulmuş bir isim değildi.  Türkiye’de benzer dönemde
başlayan  öğrenci  hareketi  Batıdakilerden  ziyade  “Üçüncü  Dünya”  ülkelerindekilere
benzemektedir. Bununla birlikte Marcuse dâhil olmak üzere yukarıda sözü edilen düşünürler
Türkiye’de de tartışma konusu edilmiştir. Marcuse, Batıda popüler olmuş bir düşünür olarak
basında yer bulmuş; aynı süreçte onun üç kitabı arka arkaya Türkçeye kazandırılmıştır. Öte
yandan Hükümet, onun konferans vermek amacıyla Türkiye’de bulunmasını tehlikeli gördüğü
için ülkeye girişini yasaklamıştır. Türk solu da sınırlı ve derinlikli olmayan bir biçimde ele
aldığı  Marcuse’yi  olumlu  karşılamamıştır.  Ona  yönelik  ilgiyi  burjuvazinin  ilgisi,  onun
düşüncelerini sosyalist ideolojinin burjuvazi adına yozlaştırılması olarak değerlendirmiştir. Bu
çalışma,  motivasyonunu  bir  yandan  Türk  solu  açısından  Marcuse’nin  sözü  edilen  diğer
düşünürlere göre ayrıksılığından, diğer yandan Marcuse’ye yönelik algının Yeni Sol’a yönelik
algıya  ilişkin  fikir  vereceği  düşüncesinden  almaktadır.  Bu  sebeple  çalışmanın  amacı,
Marcuse’nin Türk solu ile nasıl buluşmuş olduğu sorusuna yanıt aramaktır.

Anahtar kelimeler: Öğrenci Hareketleri, Türk Solu, Yeni Sol, Türk Siyasal Hayatı.

“1968” AND PERCEPTION OF HERBERT MARCUSE IN TURKISH LEFT

ABSTRACT

The radical student movement that started in France in May 1968 affected the world to
the extent that it will be referred to only as “1968”. In this process, thinkers such as Roger
Garaudy, Jean-Paul Sartre, Herbert Marcuse came to prominence. Among them, Garaudy and
Sartre are names that have entered the world of the Turkish left before. However, Marcuse,
who was seen as the important name of the New Left, was not a name that found response in
Turkey. The student movement, which started in a similar period in Turkey, resembles those
in the “Third World” countries rather than those in the West. However, the above-mentioned
thinkers, including Marcuse, have also been the subject of debate in Turkey. Marcuse found a
place in the press as a thinker who became popular in the West; in the same process, three of
his books were published in Turkish in a row. On the other hand, the government banned him
from entering the country because it considered Marcuse dangerous to be in Turkey to give a
conference. The Turkish left also did not positively welcome Marcuse, whom it dealt with in a
limited and non-depth form. The Turkish left regarded the interest in him as the interest of the
bourgeoisie and his ideas as the corruption of socialist ideology on behalf of the bourgeoisie.
This study draws its motivation from, on the one hand, the distinction of Marcuse from the
point of view of the Turkish left compared to other thinkers mentioned, and on the other hand,

1 Dr. Öğr. Üyesi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, halil.akkurt@yahoo.com
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from the thought that the perception of Marcuse will give an idea about the perception of the
New Left. For this reason, this study aims to seek answers to the question of how Marcuse
met the Turkish left.

Keywords: Student Movements, Turkish Left, New Left, Turkish Political Life
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KUŞAK Life 
KUŞAK ÇATIŞMASININ DEĞİŞEN YÜZÜ: “DEDELER NEREYE GİDİYOR?”

SORUNSALI ÖRNEĞİNDE BİR TARTIŞMA

Halil ÇAKIR1

ÖZET

Günümüzde toplumsal değişme hızının artması, sosyolojide uzunca bir süre göz ardı
edilmiş olan kuşak kavramının görüntüsünü derinden etkilemiştir. Karl Mannheim’in klasik
kuşak  teorisine  göre,  toplumsal  değişme  talebi  genç  kuşaklardan  gelir;  ancak  kuşak
farklılıkları zaman içinde ortaya çıkarak değişmeyi sağlar. Pierre Bourdieu’ya göre bu süreçte,
genç kuşaklar toplumsal konumları yaşlı kuşakların elinden almaya çalışırken; yaşlı kuşaklar
Weberci  toplumsal  kapanma stratejileriyle  sahip oldukları  konumları  korumaya yönelirler.
Bugün,  teknolojinin  de  etkisiyle  toplumsal  süreçlerde  genç  kuşakların  hâkimiyeti  söz
konusudur.  June Edmunds ve Bryan Turner’e  göre bu durumda kuşak çatışması,  kuşaklar
arası  ilişkinin  yeni  tezahürlere  kavuşmasına  neden  olur.  Kuşak  çatışmasının  yeni
tezahürlerinden  biri,  ülkemizde  kamusal  alanın  kullanımında  ortaya  çıkmış  ve  pandemi
döneminde yeniden gündeme gelmiştir.  2014 yılında yayımlanan bir  yönetmelikle,  65 yaş
üstü  bireylerin  toplu  taşıma  araçlarında  ücretsiz  seyahat  edebilmesi  sağlanmıştır.  Yaşlı
kuşakların kamusal görünürlüğünü artıran bu durum, zaman zaman genç kuşaklar tarafından
konu edilmiştir.  Tam anlamıyla bir kampanyaya dönüşmemiş olan olay, internet ortamında
“Dedeler  Nereye  Gidiyor?”  başlığıyla  tartışılmıştır.  Pandemi  döneminde,  yaşlı  kuşakların
kamusal  görünürlüğü  yeniden  sorgulamaya  açılmıştır.  Bu  çalışmada,  “Dedeler  Nereye
Gidiyor?” sorunsalı örneğinde, kuşak çatışmasının yeni tezahürlerinin kuşak teorisi etrafında
tartışılması  amaçlanmaktadır.  Bu  amaçla  sosyal  medya  platformlarında  “Dedeler  Nereye
Gidiyor?” başlığı ile yer alan yorum ve paylaşımlar, basit söylem analizi kullanılarak analiz
edilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kuşak, Kuşak Çatışması, Yaşlılık, Gençlik.
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BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİN SINIFSAL DİNAMİKLERİ: YAZILI MEDYA ÜZERİNE
SOSYOLOJİK BİR ANALİZ

Hasan BİÇİM1

Özkan AYDAR2

ÖZET

Covid-19  pandemisi,  ortaya  çıkmasıyla  birlikte  küresel  ölçekte  toplumların  ve
bireylerin yaşam tarzlarını, ekonomilerini, eğitimlerini, sağlığını vb. gibi birçok alanı tehdit
eden bir  olguya dönüşmüştür.  Bu salgının  2020 yılının  ilk  aylarından itibaren  Türkiye’de
görülmeye başlamasıyla başta tıp alanındaki uzmanlar ve çeşitli bilim çevreleri halk sağlığı
açısından salgını önleyici  birtakım önerilerde bulunmuştur.  Pandemi süresince halk sağlığı
açısından  en  çok  üzerinden  durulan  konuların  başında  bağışıklık  sistemi  ve  bu  sistemin
güçlendirilmesine yönelik görüşler yer almış ve bu konu hem yazılı hem de görsel medyanın
önemli gündemi haline gelmiştir. Yazılı medyada sıklıkla Türkiye’deki vatandaşlara güçlü ve
sağlıklı bir bağışıklık sistemi için neleri tüketmeleri gerektiğine yönelik öneriler sıralanmıştır.
Kuru gıda,  meyve,  sağlıklı  içecekler  vs.  çeşitli  kalemlerde  hane  halkına  yönelik  reçeteler
sunulmuştur.  Başta yazılı  medya ve özel hastane gibi kuruluşlar olmak üzere vatandaşlara
bağışıklık  sistemini  güçlendiren  gıdalar  ve  vitamin  ağırlıklı  takviye  gıdalara  yönelik
paylaşımlar  yapılarak  konunun  uzmanları  tarafında  tavsiyeler  verildiği  gözlemlenmiştir.
Bilindiği üzere bağışıklık sisteminin temel oluşumu ve güçlendirilmesi öncelikli olarak tıbbın
alanına girdiği gibi tüketim ve sağlık sosyolojilerinin de ana konularından biridir. Bağışıklık
sistemi sosyolojik olarak çeşitli toplumsal sınıfların sağlıklı tüketim maddelerine ulaşım, bu
gıda malları için yeterli gelire sahip olma, güvenli çalışma koşulları ve hane halkı genişliği
gibi  parametrelere  göre  belirlenir.  Bu  çalışmanın  amacı,  Covid-19  pandemi  süresince
bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine yönelik yazılı medyada sunulan öneri ve tavsiyelerin
Türkiye’de sınıf dinamikleri açısından eleştirisini yapmaktır. Bu amaç doğrultusunda çeşitli
tarihlerde  yazılı  medya  ve  özel  hastanelerin  internet  sayfalarında  bağışıklık  sistemini
güçlendirmeye yönelik haberler incelenmiştir. Nitel veri toplama aracı olarak doküman analizi
yapılmış ve değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bağışıklık Sistemi, Yazılı Medya, Sınıf Dinamikleri, Halk Sağlığı.

1 Dr. Öğr. Üyesi, Iğdır Üniversitesi Sosyoloji Bölümü,  hsnbicim@hotmail.com, Tlf: 05342862638
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EVSİZLİĞİN DEĞİŞEN YÜZÜ: GİZLİ EVSİZLİK

Hülya DOĞAN1

ÖZET

Küresel bir sorun olan evsizlik daimî ikametgahı olmama durumunu ifade eden bir kavramdır.
Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu’nun (BM AEK – UNECE) verilerine göre 
dünya genelindeki evsizlerin sayısı 100 milyondan fazladır. Bu sayı dünya nüfusunun 
yaklaşık %2’sine denktir. Bu sayılara, mülteci kamplarında yaşayan insanlar da dahil 
edildiğinde dünya genelinde evsiz insan sayısı 1 milyarı aşmaktadır. Evsizlik literatürüne 
bakıldığında, evsizlikle ilgili farklı sınıflandırmalar yapıldığı görülmektedir. Yeni bakış açıları
ve yeni olgularla birlikte, ortaya çıkan sınıflandırmalardan biri evsizliği mutlak, nisbî ve gizli 
evsizlik olarak ele almaktadır. Bu çalışmanın konusu olan gizli evsizlik, kendisine ait barınma
ve yaşama mekanına sahip olmayan, araçlarda yaşayan, ailesiyle ya da arkadaşlarıyla konut 
paylaşan ya da bazı dönemlerde kurumlarda yaşamak zorunda kalan kişilerin durumunu 
açıklamak için kullanılmaktadır. Covid-19 pandemisi nedeniyle küresel olarak yaşanan ve 
olumsuz etkilerinin artması beklenen ekonomik sorunlar evsizliğin de artmasına neden 
olacaktır. Bu çalışma, gün geçtikçe daha görünür bir sorun haline gelen evsizliğin, fark 
edilmeyen ve çoğu zaman da istatistiklere yansımayan yönünü almaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Yoksulluk, Evsizlik, Gizli evsizlik, Mekan.

1 Arş. Gör. Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü. hulya.dogan@atauni.edu.tr
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19.YÜZYILDA TÜRKİYE’DEKİ MİSYONER OKULLARINDA YAŞANAN
DEĞİŞİM

Hümeyra TÜREDİ1

ÖZET

Dünyanın çeşitli yerlerinde kurulmuş misyoner okullarının birincil amacı dinine bağlı
Hristiyan din adamları yetiştirmektir. 19.yüzyılda American Board School tarafından Osmanlı
topraklarında  kurulan  Bebek İlahiyat  Okulu,  Fırat  Erkek  Koleji,  Maraş  Orta  Türkiye  Kız
Koleji gibi okullar Protestanlığı Hristiyanlar arasında yaygınlaştırarak, Protestan-Hristiyan din
adamı  yetiştirmek  amacındaydılar.  Çalışmanın  araştırma  sorusu  şu  şekildedir:  “Anadolu
topraklarında kurulan misyoner okullarının amaçları sadece Hristiyan din adamı yetiştirmek
midir?”.  Misyoner okulların kuruluş amaçlarındaki değişimi kısmen de olsa keşfedebilmek
adına Cyrus Hamlin adlı hem Bebek İlahiyat’ın hem de Robert Kolej’in kurucusu olan ve 30
yıldan fazla bu okullarda çalışan bu misyonerin anıları içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir.
Buna göre Hamlin’in çalışmaları neticesinde bahsi geçen amacın zaman içerisinde değişime
uğradığı gözlemlenmiştir. Hamlin’in amacı sadece Hristiyan din adamı yetiştirmek değildir.
“Sessiz Hristiyanlaştırma” metodunu geliştirmiştir.  Bebek İlahiyat Okulunda, küçük ölçekli
ekmek fabrikası, çamaşırhane, dikimhane ve demirci atölyeleri açarak, öğrencilerin iş eğitimi
sırasında  Hristiyanlaştırılmasını  hedeflemiştir.  Böylece  farklı  mesleklerden  dindar
Hristiyanlar elde edilebilecektir. Bu çalışmaları nedeniyle American Board ile yolları ayrılsa
da  aynı  düşünceyi  Robert  Kolej’in  kuruluş  felsefesinde  kullanır.  Gerçek  anlamda  ilk
Amerikan Koleji  olan İstanbul’daki bu okulun bir amacı da farklı meslek gruplarına dahil
olacak gençleri  Hristiyanlaştırmaktır.  Böylece Cyrus Hamlin,  misyonerlik  faaliyetlerine en
azından Türkiye bağlamında farklı bir bakış açısı getirmiş ve ülke çocuklarını etkilemiştir. 

Anahtar Kelimeler: Cyrus Hamlin, Misyoner, Hristiyan.
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TOPLUMSAL CİNSİYET TARTIŞMALARINDA YENİ BİR CİNSİYET
MAĞDURİYETİ: DAMGALANMIŞ ERKEK KİMLİĞİ

İbrahim AKSAKAL1

ÖZET
Kadın-erkek ilişkilerinin erkek lehine işlediği ve kadının erkek karşısında madun ve

mağdur  olduğu  uzun  yıllardır  üzerinde  durulan  bir  problem  alanıdır.  Yapılan  yasal
düzenlemeler, kadın derneklerin yoğun çabaları,  medya organlarının duyarlılığı ve feminist
yazarların  gayretleriyle  kadın  mağduriyeti  konusunda  etkili  bir  kamuoyu  oluşturulmuş  ve
kadın  kimliğinin  ikinci  cins olmaktan  kurtulması  anlamında  önemli  bir  farkındalık
yaratılmıştır. Fakat cinsiyet eşitliğini sağlamak adına atılan adımlar yeni bir problem alanını
da beraberinde getirmiştir. Bu araştırmada “Yıpratılmış kadın kimliği yeniden inşa edilmeye
çalışılırken erkek kimliği yıpratılarak yeni bir cinsiyet mağduriyetine mi sebep olunuyor?”
problem sorusuna cevap aranmaya çalışılmıştır.  Zira  kadın-erkek eşitliği  konusunda kadın
tarafgirliğiyle birlikte erkek karşıtı bir tutum ortaya konulmaktadır. Gündeme gelen bir kadın-
erkek  çatışmasında  kamuoyunun  da  etkisiyle  erkek  cinsiyeti,  potansiyel  suçlu  muamelesi
görmekte  ve  kadının  beyanı  esastır  ilkesi  üzerinden  erkeğin  masumiyet  karinesi  elinden
alınabilmektedir. Bunun sonucu olarak erkek cinsiyeti, saldırganlık, cinsi sapıklık, barbarlık
vb.  niteliklerle  ilişkilendirilerek  olumsuz  bir  erkek algısı  oluşmaktadır.  Bu  araştırma,
toplumsal cinsiyet sorunsalına yeni bir boyut kazandırarak muhtemel erkek mağduriyetlerine
dikkat  çekmeyi  amaçlamaktadır.  Araştırmada  doküman  inceleme  yöntemi  kullanılıp  konu
hakkında görsel ve yazılı materyaller incelenmiştir. Çalışmamız toplumsal cinsiyet eşitliğine
dair  yeni  bir  tartışma  alanı  açması  bakımından  alan  yazına  katkı  sağlayacak  ve  diğer
araştırmacılara, konuya dair yeni bir bakış açısı kazandıracaktır. 
Anahtar  Kelimeler: Toplumsal  cinsiyet,  hegemonik  erkeklik,  cinsiyet  eşitsizliği,  kadın
kimliği, erkek kimliği.

A NEW GENDER VICTORY IN GENDER DISCUSSION: 
STIGMATISED MEN'S IDENTITY

ABSTRACT
It  is  known that  the gender  problem has worked in favor  of  men and women are

victims for many years. With the legal arrangements made, the intense efforts of women's
associations,  the  sensitivity  of  the  media  organs  and  the  efforts  of  feminist  writers,  an
effective public opinion on women victimization has been created and an important awareness
has  been  created  in  terms  of  preventing  women's  identity  from  being  the  second  sex.
However, the steps taken to achieve gender equality have brought a new problem. In this
study, "While trying to  construction the worn out female identity, is the male identity eroded
and a new gender victimization is caused?" an answer was tried to be found in the problem
question. Because an anti-male attitude is put forward together with female bias on gender
equality. In a conflict between men and women, male gender is treated as a potential criminal,
and the presumption of innocence of a man can be taken away on the basis of the principle
that the statement of women is essential. As a result, a negative male perception is created by
associating male gender with aggression, sexual perversion and barbarism. This research aims
to add a new dimension to the gender issue and draw attention to possible male victimization.
In the research, document analysis method was used and visual and written materials about
the subject were examined. Our study will contribute to the literature in terms of opening a
new field of discussion on gender equality and will  provide other researchers with a new
perspective on the subject.
Keywords: Gender, hegemonic masculinity, gender inequality, female identity, male identity.

1 Öğretim  Görevlisi  Doktor,  Erzincan  Binali  Yıldırım  Üniversitesi  Eğitim  Fakültesi  Temel  Eğitim  Bölümü,
ibrahimaksakal25@hotmail.com.
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SAMSUN’A GÖÇ EDEN KAVAKLILARIN SOSYO-KÜLTÜREL DEĞİŞME
KURAMLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ

İbrahim BOZ

ÖZET
Günümüz  dünyasında  kültürler  hızlı  bir  şekilde  değişime  uğramaktadır.  Modernizm

hareketleri ve beraberinde ortaya çıkan küreselleşme ve onun ekonomi alanında oluşturduğu
kapitalizm  milletlerin  kültürlerinin  değişmesinde  etkili  olmaktadır.  Milletler  bu  değişimin
kültürel  yapıya  zarar  vermeden  yaşanması  için  araştırmalar  yapmaktadır.  Bu  bakımdan
Türkiye’de yaşanan kültürel değişimin de araştırılması gerekmektedir. Bu değişimi incelemek
için  de  sosyal  bilimciler  tarafından  ortaya  konulan  sosyo-kültürel  değişme  kuramları
kullanılmaktadır.  Çalışmamızda  Samsun’a  göç  eden  Kavaklıların  yaşadığı  değişim sosyo-
kültürel  değişme kuramları  açısından incelenmiştir.  Kavak insanının şehirleşmeyle  birlikte
hızlı bir değişime uğradığı görülmektedir. Değişime ayak uydurmak için özellikle dernekler
ve sendikalar önemli işlevler üstlenmektedir. Kavaklı insanların eğitim seviyelerinin artması,
siyasi faaliyetlerde başarılı olması şehre uyum sağlamalarında etkili olmaktadır. Ayrıca Yaşar
Doğu gibi karizmatik kişiler değişimin olumlu yönde ilerlemesine katkı sunmaktadır.  Yine
şehirde yerleşik durumda bulunan esnaf grubu köyden kente göç edenlere ekonomik destek
sağlayarak  insanların  şehre  uyum sağmasında  etkili  olmuş  ve  tampon  bir  kurum vazifesi
görmüştür.  Şehirde  yaşanan  personel  değişiklikleri  de  Kavaklı  insanların  üst  tabakalara
çıkmasını sağlamış ve değişimi hızlandırmıştır. Çalışmamızda değişimin derinlemesine tespit
edilmesi için nitel araştırma yöntemlerinden olan doküman inceleme ve gözlem yöntemleri
kullanılmıştır. Kavak kültürünün kentleşmeyle birlikte hızla değiştiği, insanların kültürlerini
korumak için çaba gösterdiği ve bu kültürün incelenmesinde işlevsel metotların öne çıktığı
tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kavak, Kültür, Değişim, Sosyokültürel değişme, Uyum

STUDY OF KAVAKERS WHO MİGRATED TO SAMSUN 
IN TERMS OF SOCIO-CULTURAL THEORIES

ABSTRACT
Cultures are subject to quick changes in today’s world. The Modernist movements and

the globalization that follows, added by capitalism that it produces in economical filed are
effective in the changing of the national cultures. Nations do researches in order to experience
the change without doing harm to the cultural structure. In this regard, the cultural change
observed in  Turkey needs  to  be studied.  The rules  to  socio-cultural  change set  by social
scientists are applied in order to examine this change. In this study, the change the Kavakers
who moved to Samsun experience was examined in terms of the theories of socio-cultural
change.  It  is  seen  that  the  Kavak  people  have  gone  through  a  quick  change  by  the
urbanization. Specifically the associations and the syndicates assume important functions in
pacing up with the change. The increase in the education levels and success they achieved in
political actions are influential in the conformity of Kavaker to the city. Besides, charismatic
individuals like Yaşar Doğu contribute to the positive progression of the change. Again, the
settled tradesman class provides support to the migrators from the village to the city, and thus
have been effective in the people to cope with the city and assumed a kind of buffer function.
New personnel recruits in the city also helped Kavakers to get promoted and paced up the
change. In our study, we employed document investigation and observation methods from
among the quality research methods, to determine the change in depth. It was detected that the
culture  of  Kavak  is  quickly  changing  along  with  the  urbanization,  that  the  people  are
 Dil Uzmanı, Samsun Kitap Yazım Komisyonu, Samsun/Türkiye, ibrahim_boz28@hotmail.com, ORCID: 0000-0002-
6350-3137
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struggling to protect their  cultures,  and the functional  methods are coming forward in the
examination of the culture. 
Keywords: Kavak, Culture, Change, Socio-cultural change, Adaptation.
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SURİYELİLERİN GÖÇ SÜRECİNDE KARŞILAŞMA NOKTALARI OLARAK
STK’LARIN İŞLEVİ  

İbrahim KARATAŞ1

ÖZET

Göçe  yönelik  faaliyet  gösteren  sivil  toplum  kuruluşlarının  (STK’ların)  Türkiye’de
sayıları,  2011  yılından  bu  yana  Suriyeliler  tarafından  ülkeye  gerçekleştirilen  zorunlu
demografik geçişler sebebiyle artmakta ve bu sivil örgütlenmeler, farklı sosyo-kültürel kimlik
ve arka plana sahip olan yerel halkın ve Suriyelilerin buluştuğu birer toplumsal mekân halini
almaktadırlar.  Her  iki  kesimin  tüm  sosyal  kimliklerini  bir  yana  bıraktığı  bu  süreçte,
edindikleri tutum, rol ve görüşleriyle şekillenen pratikleri vasıtasıyla tanımlanan karşılaşma
noktaları,  var  olan  kimliklerden  ziyade,  buluşma  anlarında  kurulan  ilişki  ve  görünüme
odaklanmakta  ve  bu  görünümler,  çatışma,  uzlaşı  ya  da  müzakere  gibi  yollarla  mekânın
müşterek  olarak  paylaşılmasına  olanak  sağlamaktadır.  Türkiye’de  göç  üzerine  çalışan
STK’ları  kavramsal  açıdan  karşılaşma  noktaları  olarak  yorumlayan  bu  çalışma  ise
kültürlerarası etkileşimi mümkün kılan dönüşüm, görünüm ve ilişkileri, STK’ların yerel halk
ve Suriyelileri buluşturmak için düzenlediği birlikte yaşam faaliyetleri kapsamında tartışmayı
amaçlamaktadır.  

Anahtar Kelimeler: STK’lar, Suriyeliler, Karşılaşma noktası, Birlikte yaşam faaliyetleri.

THE FUNCTION OF NGOs AS CONTACT ZONES IN THE MIGRATION PROCESS
OF SYRIANS

ABSTRACT

The  number  of  non-governmental  organizations  (NGOs)  acting  for  migration  in
Turkey have increased on account of forced demographic transitions carried out by Syrians to
the country since 2011 and these organizations have become the social spaces where local
people and Syrians who belong to the distinct socio-cultural identities and backgrounds meet.
In this continuum where both parties left all their social identities aside, the contact zones,
characterized whereby their practices form the attitudes, roles and views they have acquired,
set sight on the involvement and reflection contacted at the moments of confrontation rather
than the existing identities, and these reflections enable the space to be jointly shared through
the ways such as conflict, reconciliation or negotiation. This study, which explicates NGOs
working  on  migration  in  Turkey  as  conceptually  contact  zones,  aims  to  discuss  the
transformations, aspects and connections that make the cross-cultural interaction possible as
part  of  the  coexistence  activities  organized  by  NGOs  to  bring  local  people  and  Syrians
together. 

Keywords: NGOs, Syrians, Contact zone, Coexistence activities.

1 Araştırma Görevlisi, Marmara Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü, Uygulamalı Sosyoloji Anabilim Dalı.
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BÜYÜKŞEHRİN TÜKETTİKLERİ: KUMRU İLE KUMRU ROMANINDA KÖYDEN
KENTE GÖÇ

İbrahim ÖZEN1

ÖZET

Türk  edebiyatında  öyküleri,  romanları,  denemeleri  ve  çevirileriyle  tanınan  Tahsin
Yücel, 2005 yılında  Kumru ile Kumru adlı romanını yayınlamıştır.  Bu romanda, küçük bir
Anadolu kasabasında yetişip evlendikten sonra İstanbul’a göç eden Kumru’nun kent hayatıyla
birlikte  geçmişine  yabancılaşması,  tüketim  merkezli  yaşam  sürmesi  ironik  bir  dille
anlatılmıştır.  Kumru  için  kent  hayatı  eşya  tutkusuyla  şekillenmiştir.  Kapıcı  dairesinde
buzdolabı  isteğiyle  beliren  bu tutku,  daha sonra büyük bir  ev,  televizyon  ve araba  sahibi
olmaya  kadar  uzanmıştır.  Zaman  içinde  tutkuyla  bağlandığı  metalara  ulaşan  ve  onların
egemenliği  altına  giren  Kumru,  her  seferinde  kendi  öz  değerlerinden  bir  parça  daha
yitirmiştir.   Eşya  sahibi  oldukça  iç  dünyasında  büyüyen  boşluk,  Kumru’nun  kent  hayatı
içindeki  yalnızlığına;  memleketini,  ailesini,  eski  yaşamını  özlemesine,  kaybettiği  değerleri
aramasına ve ailesi için trajik bir sona neden olmuştur. Tahsin Yücel’in romanındaki Kumru
tipi,  Türkiye’de 1950’lerden sonra büyükşehirlere göç edip umduğunu bulamayan, değişen
hayat şartları içinde geçmişine yabancılaşan bir insan örneğidir.  Bu çalışmada, Kumru tipinin
İstanbul’a  göç  ettikten  sonra  kent  insanıyla  ve  kent  hayatında  tanıdığı  metalarla  olan
karşılaşma ve çatışmaları incelenecektir. Çalışma ile göç olgusunun hem birey hem toplum
hayatında sebep olduğu değişimler ve ortaya çıkardığı problemler Kumru tipinden hareketle
değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Tahsin Yücel, Roman, Kumru, Göç, Tüketim.
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COVID-19 SALGINININ SİYASAL DÜŞÜ OLARAK PSİKOPOLİTİKA

İlyas SUCU1

ÖZET

Michel Foucault, cüzzam ve veba salgınlarına karşı iktidarın ürettiği pratikleri büyük
kapatılma ve biyopolitika  kavramlarıyla  karşılamıştır.  Ona göre cüzzam,  bir  ölçüye kadar
büyük  kapatmanın  örneğini  oluşturan  dışlama  ayinlerine  can  verirken  veba,  disiplinsel
şemalara hayat vermiştir. Cüzzamlının sürgün edilmesi ile vebanın tutuklanması kendileriyle
birlikte aynı siyasal düşü taşımamaktadırlar.  İlki arınmış bir toplumun, diğeri disiplinli  bir
toplumun düşüdür. 1980’li yıllardan sonra postmodern bir söylem ve toplum tahayyülünün
gelişimiyle birlikte bu yeni dönemin siyasal düşünün ne olduğu sorusu önemli hale gelmiştir.
İmal edilmiş riskler ve bu risklerin ürettiği korkuyla tanımlanan bu geç modern çağda yaşanan
Covid-19 salgını, cüzzam ve vebadan sonra yeni bir salgın hastalık türü olarak karşımızdadır.
Acaba Covid-19 salgını, hangi siyasal ve toplumsal düşe imkân vermektedir? 1980 sonrası
dünyasında  gittikçe  hızlanarak  yaşanmakta  olan  dijital  dönüşüm,  büyük  kapatılma  ve
disiplinsel  şemaların  dışında  hangi  yeni  iktidar  tekniklerini  devreye  almıştır?  Byung-Chul
Han’ın big data ve psikopolitikası burada açıklayıcı bir çerçeve olarak kullanılabilir mi? Bu
bildiride cüzzam, veba ve Covid-19 salgın hastalıklarının izleğinde iktidar pratiklerinin bir
karşılaştırması  yapılacaktır.  Karşılaştırmada  ise  Michel  Foucault  ile  Byung-Chul  Han’ın
kavram ve çözümlemeleri temel alınacaktır.

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Büyük kapatılma, Biyopolitika, Psikopolitika.

PSYCHOPOLITICS AS THE POLITICAL DREAM OF THE COVID-19 OUTBREAK

Michel Foulcault  has met the practices produced by the power against leprosy and
plague  epidemics  with  the  concepts  of  great  closure  and  biopolitics.  According  to  him,
leprosy gave life to the exclusion rites that exemplify the great closure to some extent, while
the plague gave life to disciplinary schemes. The deportation of the leper and the arrest of the
plague do not have the same political dream with them. The first is the dream of a purified
society,  the  other  a  disciplined  society.  After  the  1980s,  with  the  development  of  a
postmodern discourse and social imagination, the question of the political thinking of this new
era is has become important. The Covid-19 outbreak in this late modern age, which is equated
with the fear produced by manufactured risks, is experienced as a new epidemic after leprosy
and plague. What political and social dream does the coronavirus outbreak allow? In the post-
1980 world,  which new power techniques  have been implemented,  apart  from the digital
transformation, great closure and disciplinary schemes? Can Byung-Chul Han's big data and
psychopolitics be used as an explanatory framework here? In this paper, a comparison of
power practices in the pursuit of leprosy, plague and coronavirus epidemics will be made. The
comparison will be based on the concepts and analysis of Michel Foulcault and Byung-Chul
Han.

Keywords: Covid-19, Major closure, Biopolitics, Psychopolitics.

1 Dr. Öğr. Üyesi. 19 Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü, Kurupelit Kampüsü, Samsun/Türkiye.   
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2011 VAN DEPREMİ VE TOPLUMSAL DEĞİŞME: BAHÇESARAY ÖRNEĞİ

İsmail AYDOĞDU1

ÖZET

Toplumsal  değişme,  toplumsal  yapıyı  oluşturan  unsurların  zaman  içerisinde  farklı
etkenler  dolayısıyla  değişim  ve  dönüşümüne  işaret  eder.  Toplumsal  yapının  değişiminde
birçok etkenle birlikte göçler/nüfus hareketleri  önemli nedenlerden biridir.  Göçlerin birçok
farklı  sebepleri  olmakla  birlikte  doğal  afetler  sonucunda  meydana  gelen  göçler  önceden
kestirilemeyen bir özellik taşımaları  ve büyük demografik değişimlere sebebiyet vermeleri
dolayısıyla dikkat çekerler. Göçler gerek kaynak yerde gerekse hedef yerde göç eden topluluk
ile  göç  edilen  yerde  bulunan  topluluğun  demografik,  kültürel,  siyasi  ve  ekonomik
yapılarında/davranış  örüntülerinde  çeşitli  düzeylerde  değişim  ve  dönüşümler  meydana
getirirler.  Bu  çalışmada,  2011  yılında  Ekim  ve  Kasım  aylarında  Van’da  meydana  gelen
depremler  ve devam eden artçılarda  Van şehir  merkezini  terk  ederek  Bahçesaray ilçesine
yerleşen ve çoğunlukla yakınlarıyla aynı yerde kalan depremzedelerin burada kaldıkları altı
aylık süre zarfında toplumsal yapıda meydana getirdikleri değişimler gözlemlere dayalı olarak
yorumsamacı ve anlamacı yöntem kullanılarak açıklanmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Van depremi, Bahçesaray, Doğal afet, Göç, Toplumsal değişme.

2011 VAN EARTHQUAKE AND SOCIAL CHANGE: THE CASE OF BAHÇESARAY

ABSTRACT

Social change refers to the change and transformation of the elements that make up the
social structure in time due to different factors. Along with many factors in the change of
social structure, migration/population movements is one of the important reasons. Although
migrations have many different reasons, migrations that occur as a result of natural disasters
attract  attention  because  they  have  an  unpredictable  nature  and cause  great  demographic
changes.  Migrations  bring  about  changes  and  transformations  at  various  levels  in  the
demographic,  cultural,  political  and economic structures/behavioral patterns of the migrant
community and the migrant community at the source and destination. The earthquakes that
occurred in Van in October and November in 2011 and the ongoing aftershocks, left Van city
center  and  settled  in  Bahçesaray  district  and  mostly  stayed  in  the  same place  with  their
relatives during the six-month period they stayed. In this study, it will be tried to be explained
using the interpretative and interpretative method based on observations.

Keywords: Van earthquake, Bahçesaray, Natural disasters, Migration, Social change,

1 Atatürk Üniversitesi Genel Sosyoloji ve Metodoloji ABD doktora öğrencisi. ismaydo@gmail.com
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GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TIBBİ BİLGİ, GÜÇ VE HEKİMLER

İsmail ÖZ1

ÖZET

Varoluşun  başlangıcından  bu  yana  hayvan,  bitki  ve  insan  gibi  biyolojik  canlıların
yaşamı üzerinde en belirleyici unsurlardan biri sağlığın negatif  yönünü ifade eden hastalık
durumu olmuştur. Ancak sadece insanoğlu, diğer biyolojik canlılardan farklı olarak fizyolojik
bütünlüğünü olumsuz bir şekilde etkileyebilecek bu hastalık durumu karşısında kendini tedavi
edecek bir çare arayışına girişmiştir. Özellikle varoluşun mutlak ötekisi olarak ortaya çıkan
ölüm,  insanoğlu  için  içgüdüsel  olarak  beliren  yaşamaya  yönelik  istenci  öncelikli  hale
getirmiştir.  Bu noktada  yaşanacak tüm olumsuz fizyolojik  gelişmeler  karşısında  insanoğlu
tarafından var olmaya devam etmek üzere ortaya konan bütün deneysel girişimler günümüze
değin toplumsal birlikteliğin sözlü ve yazılı aktarımlarıyla en eski ve büyük bilgi datalarından
birinin oluşmasını sağlamıştır. Çalışmamız söz konusu bu tıbbi datanın kullanımı ve üretimi
açısından yaşanan dönüşümü ele almayı amaçlamaktadır. Bu noktada zamanın paradigmasına
göre bu bilginin kullanımı ve üretiminin yaygın olarak bilinen bir halk tıbbından büyücülere,
cadılara, şifacılara ya da şamanlara, oradan da modernliğe evrilen süreçte kurumsallaşan bir
yapı içerisinde kendine özgü terminolojisi ve eğitim şekliyle uzmanlaşmış mesleki bir grubun
tekeline girdiği görülür. Modernliğin daha ileri bir aşaması olarak günümüzde ise bu tekelin
yaygın kitle iletişim araçları,  neoliberal politikalar, teknolojik gelişmeler ve alternatif  veya
tamamlayıcı  tıp  uygulamalarıyla  kırıldığı  görülür.  Bu  dönüşüm,  hekimin,  bir  profesyonel
olarak  mesleğinin  gereklerini  yerine  getiremeyen  bir  proletere  dönüştürerek  kimi  zaman
şiddete  maruz  kalmak  şeklinde  kendini  gösteren  bir  toplumsal  saygınlık  ve  güç  kaybı
yaşamasına da neden olur.    

Anahtar Kelimeler: Tıbbi bilgi, Tıbbi güç, Profesyoneller, Proleterleşme, Hekimler.

1 Dr. Öğr. Üyesi. Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü. ismailoz@atauni.edu.tr
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OSMANLI’DA KATLEDİLEN İKİ PADİŞAH: II. OSMAN VE III. SELİM
ÖRNEKLERİ

Kaan PUŞUROĞLU

ÖZET

Osmanlı’da  III.  Selim’in  başlattığı  Nizam-ı  Cedit  hareketini  sonlandıran  güçleri
anlamak için III. Selim döneminden daha geriye gitmek gerekmektedir. II. Osman dönemi, bu
dönemden sonra gerçekleşen  hal  ve katil  vakalarını  anlamak için incelenmesi  gereken ilk
dönemdir. III. Selim’in yapmaya çalıştığı yeniliklere karşı olan ve onu katleden güçler daha
önce II. Osman vakasında karşımıza çıkmaktadır. Bu sebeple bu iki padişahın katil vakalarını
incelemek,  Osmanlı’nın  bürokratik  ve  askeri  yapısındaki  değişimi  anlamak  bakımından
önemlidir. Bu çalışmanın konusu II. Osman ve III. Selim’in katil vakalarının ve bu vakaların
nedenlerinin incelenmesidir. Osmanlı’da katledilen dört padişah arasından II. Osman ve III.
Selim’in  seçilmesinin  nedeni  bu  iki  padişahın  yeniçeri  ordusunu  ortadan  kaldıracağı
söylentilerinin çıkması sonucunda öldürülmeleridir. Bu iki padişahın katil vakaları, vakalarda
rol oynayan faktörler açısından da benzerlik göstermektedir. İsyanlar sırasında yeniçeriler ve
önemli  bürokratlar  birlikte  hareket  ederlerken,  katillerde  bürokratların  ön  planda  olduğu
görülmektedir.  Çalışmada ikincil  kaynaklardan yararlanılacaktır.  Naima Mustafa Efendi ve
İbrahim Peçevi gibi dönem tarihçilerinin eserlerinin yanında İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Enver
Ziya Karal ve Feridun M. Emecen gibi geç dönem tarihçilerinin eserleri de incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: II. Osman, III. Selim, Osmanlı Siyaseti.

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Kamu Yönetimi Bölümü Tezli Yüksek Lisans 
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TOPLUMSAL DEĞİŞME BAĞLAMINDA DİN: ERZURUM’DA NİCELİKSEL BİR
ÇALIŞMA

Kader UÇAR1

ÖZET

Din ilkel toplumlardan günümüze kadar var olan en önemli toplumsal kurumlardan
biridir.  Durkheim’in  basitçe,  kutsal-dünyevi  ayrımı  ile  birtakım  ritüellerden  oluşması
gerektiğini söylediği din öte yandan dünyevi ile uhrevi olanın iç içe geçtiği oldukça karmaşık
bir  toplumsal  kurumdur.  Özellikle  semavi  dinler,  gündelik  hayatı  ve  insan  yaşantısını
düzenlemeyi  içeren  kuralları  toplumsal  değişmeleri  tetiklemiş  ya  da  frenlemiştir.  Semavi
dinlerden biri olan İslamiyet’i kentin kültürel kimliğine işleyen Erzurum şehri, kilidi mülk-i
İslam’ın  ifadesiyle  anılmaktadır.  Bu  çalışmanın  amacı  modernite,  postmodernite  ve
küreselleşme  süreçleriyle  birlikte  Erzurum  halkında  tecelli  eden  din  algısındaki  değişimi
gözlemlemektir. Bir yanıyla dindarlık araştırması olacak bu çalışma öte yandan İslam dinin
güçlü köklere sahip olduğu bir şehirde direniş ile dönüşüm arasında nasıl yaşandığının izini
sürmesi  bakımından  önemlidir.  Nicel  araştırma  deseniyle  tasarlanan  bu  çalışmada  veri
toplama aracı olarak hazırlanan anket, internet ortamında Erzurumlulara tesadüfi örnekleme
yöntemiyle  ulaştırılmıştır.  Elde  edilen  cevapların  analizleri  çeşitli  istatistik  programlarıyla
yapılmıştır.  Elde  edilen  bulgular  toplumsal  değişme,  din  ve  gündelik  yaşam  bağlamında
değerlendirilecektir.   

Anahtar kelimeler: Din, Toplumsal değişme, Gündelik yaşam, Modernleşme, Erzurum.
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TARİHSEL SOSYOLOJİ AÇISINDAN TOPLUMSAL DEĞİŞİM: “BOZKIRIN
YÜRÜYÜŞÜ”

Korhan KASAP1

ÖZET

Konar-göçer yaşamı benimsemiş olan Türk toplulukları, Avrasya bozkırlarında kuzey-
güney, doğu-batı ekseninde hareket eden ve göçebe aşiret birlikleri halinde örgütlenerek bu
yaşamı  sürdüren  toplumlardır.  Bu  toplumlar,  tarih  içinde,  güçlü  ve  karizmatik  liderlerin
etrafında  toplanarak  aşiretler  konfederasyonuna dayalı  imparatorluklar  da  kurmuşlardır.  8.
yüzyıldan itibaren İslam dini ve kültürünün bölgeye girmesiyle, geleneksel Ortadoğu devlet
modelini benimsemeye başlayan Türk toplulukları, doğal olarak anılan kültür ve onun üretmiş
olduğu kurumlardan oldukça etkilenmiştir.  Akıncı ve savaşçı özellikleriyle  ön plana çıkan
konar-göçer  Türkler,  bu  nitelikleri  sayesinde  Ortadoğu  ve  Akdeniz’e  doğru  yayılmaya
başlamış,  bölgeyi  egemenlikleri  altına  almışlardır.  Bu,  konar-göçer  Türk  topluluklarının,
yerleşikliğe geçişinin hız kazandığı bir aşamadır.  Ancak yöneticiler  tarafından benimsenen
devlet  modeli,  içinden  çıktığı  konar-göçer  toplumun  yerleşikleşmeye  karşı  direnci  ile
karşılaşmış,  dolayısıyla  devletin  yönetimini  elinde  bulunduran  hanedanla  halk  arasında
çatışmalar ve kültürel ayrışmalar baş göstermiştir. Bu anlamda, eskinin savaşçı şeflerinin o
günün hanedanına dönüştüğü X. ve XI yüzyıllar, yerleşik devlet modeline geçiş çabalarının en
sancılı geçtiği yıllar olarak tarihte yerini almaktadır. Boy beyinden hanedana dönüşen liderler,
bu süreçte hem hüküm altına alınan coğrafyadaki halkları yönetme, hem de içinden çıktığı ve
askeri  gücünü  dayandırdığı  konar-göçerleri  söz  konusu  değişime  uygun  olarak  yerleşik
yaşamın  unsurları  haline  getirme,  iskânlarını  sağlama  mücadelesi  vermişlerdir.   Büyük
Selçuklu’dan Osmanlı’ya kadar olan süreçte, kurulan tüm Türk-İslam devletleri, ilk hareket
noktasını konar-göçerlerin askeri gücüne dayandırmış ancak hemen ardından yerleşik devlet
olma yönünde atılan adımlarla bu konar-göçer kitle merkezden çevreye doğru kaydırılmıştır.
Öte  yandan  gerek  Selçuklu’da,  gerekse  Osmanlı’da,  konar-göçerler  kendilerini  devletin
kurucu  unsuru  olarak  görmüşler  ve  daima  yaşam  biçimlerini  muhafaza  etme  direnci
sergilemişlerdir.  Kuruluş  şartlarının  gereği,  başlangıçta  yarı  yerleşik  yarı  göçebe  karakter
taşıyan bu devletler,  neredeyse tüm ömürleri boyunca iç siyasetlerinde, göçebe ve yerleşik
yaşam kültürlerinin karşılıklı etkileşimi ve çatışması arasında mücadele vermişlerdir. İşte bu
merkez çevre ilişkisi Selçukludan Osmanlı’ya birçok toplumsal çatışmanın da temel kaynağı
görünümündedir. Hatta öyle ki, söz konusu bu etkileşimin kalıntıları, Cumhuriyet döneminde
dahi devam etmiş, köyden kente göçle varlığını her defasında yeniden ortaya koymuştur. Bu
bağlamda,  60’lı  yılların  ortasından  itibaren  büyük  kentlere  doğru  oluşan  göç  hareketi,
kentlerin yaşamına uyum sağlamaktan çok, kent çevresinde kırsal yaşamın devam ettirilmesi
şeklinde gözlemlenmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Göç. Konar-göçer. Yerleşikleşme. Kabile, Akın, İslam, Tarikat.  
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MÜLTECİLER VE İŞÇİ SINIFINA ORTAK PENCEREDEN BAKMAK: SAF
FİLMİNİN SOSYOLOJİK ÇÖZÜMLEMESİ

Kubilay AKSUN1

ÖZET

Kapitalizmin yıkıcı etkilerinden dolayı, yüzyıllardır varlığı bilinen ve üzerine önemli
araştırmalar yapılan bir olgudur göç. Savaşlar, ekonomik sebepler,  dini inanışlar, ideolojik
tercihler ve cinsel yönelimler göçün ana unsurlarını oluşturmaktadır.  Göçmenlik kavramı da
bu sorunlarla birlikte hayatımıza girmiştir. Özellikle son 10 yıldır, Türkiye’de de yoğun bir
şekilde sanat, siyaset ve sosyoloji gibi alanlarda göç ve göçmenlik konuları tartışılır olmuştur.
Öte yandan göçmenlerin,  gittikleri  ülkede çalışmak zorunda oluşu;  ucuz iş  gücü ve emek
sömürüsünü de  beraberinde  getiren  yakıcı  tartışmalardan  biri  haline  gelmiştir.  Göçmenlik
kavramını bu bağlamda ele aldığımızda, bir işçi sınıfı sorunu olarak görmek de mümkündür.
Çalışmanın amacı da göçmenliğe ve işçi sınıfına aynı pencereden bakabilmeyi başarmış olan
‘Saf’ filminin sosyolojik çözümlemesini yapmaktır. Yönetmenliğini Ali Vatansever’in yaptığı
film;  kentsel  dönüşüm,  göçmenlerin  yaşadıkları  zorluklar,  etnik  çatışmalar  ve  işçi  sınıfı
sorunlarını sosyolojik tespitlerle dile getirmektedir.   

Anahtar Kelimeler: Saf Filmi, Göç, Göçmenlik, İşçi Sınıfı, Kentsel Dönüşüm.
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DEĞERLERİN YÜZYILLIK DEĞİŞİMİ: RİSALE-İ AHLAK VE ON KÖK
DEĞER KARŞILAŞTIRMASI

Mehmet Ali ER1

İsmail GÜRLER2

ÖZET

Değer  kelimesi,  Türk  Dil  Kurumu  tarafından  “Bir  ulusa  ait  olan  sosyal,  kültürel,
ekonomik ve bilimsel değerleri içeren maddi ve manevi ögelerin bütünüdür” şeklinde ifade
edilmiştir (Türk Dil Kurumu, 2021). Değerler, toplumsal açıdan birleştirici bir olgu olmakla
birlikte, bireysel açıdan da davranışlarımızın olumlu yönde yönlendirilmesinde önemli bir rol
oynar. Bu çalışmanın amacı, Osmanlıda ilkokulda okutulmak üzere basılan değerler eğitimi
kitaplarından Risale-i  Ahlak ile 2017 yılında Milli  Eğitim Bakanlığı tarafından müfredatta
yapılan  değişiklikle  öğrencilere  kazandırılmak  istenen  “kök  değerler”in  karşılaştırılarak,
aralarındaki benzerliklerin ve farklılıkların belirlenmesidir. Çalışmada ilkokullarda okutulmak
üzere hazırlanan M. Sadık Rıfat Paşa’nın Risale-i Ahlak adlı kitabı ile Milli Eğitim Bakanlığı
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı  tarafından müfredatta  yapılan değişiklikle  müfredatta
esas  alınan  on  kök  değerler  karşılaştırılarak  değerlendirilmiştir.  Araştırma  nitel  araştırma
yöntemlerinden doküman analizi  kapsamında incelenmiştir.  Araştırmanın doküman kısmını
Osmanlı döneminde yazılan Risale-i Ahlak ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2017 yılında
müfredatta yapılan değişiklikle belirlenen on kök değer oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda
geçmişte konu başlığı altında verilen çoğu değerin, on kök değerde gruplandırılarak verildiği,
bazı  değerlerin  ise  on  kök  değer  içinde  olmadığı  ve  bu  değerlere  ilişkin  tutum  ve
davranışlarda da bu değerlere değinilmediği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Değerler Eğitimi, On Kök Değer, M. Sadık Rıfat Paşa, Risale-i Ahlak. 

1 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Çocuk Gelişimi ve 
Bölümü, muhammedalier@gmail.com
2 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümü, 
ismailgurler@subu.edu.tr
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COVID-19 PANDEMİSİ SONRASI DEĞİŞEN TEDARİK ZİNCİRİ YAKLAŞIMI

Mehmet Fatih ACAR1

ÖZET

Günümüz  ticari  hayatında  tedarik  zincirleri  sadece  belirli  sektörlerde  değil  hemen
hemen  bütün  alanlarda  önem  kazanmış  bir  olgudur.  Bir  ürünün  hammadde  sürecinden
fabrikaya,  oradan da müşteriye  ulaşmasına  kadar  olan operasyonları  içeren  tedarik  zinciri
üzerinde sıklıkla tartışılan bir konu halini almıştır. Her alanda olduğu gibi tedarik zincirinde
de sürdürülebilirlik kavramı önemlidir. Fakat 2019’un sonlarında ortaya çıkan ve tüm dünyayı
etkisi altına alan yeni tip koronavirüs Covid-19’un meydana getirdiği salgın, klasik tedarik
zinciri kavramına olan bakışı da değiştirmiştir. Bu pandemi süresi boyunca bazı tedarikçilerin
ve ana firmaların karşılaştığı problemler, birçok sektörde küresel tedarik zincirlerini kesintiye
uğratmıştır. Sürdürülebilir Tedarik Zinciri konusunda bazı iddialarda bulunan iş ve akademi
dünyası,  yaşanan  bu  krizle  birlikte  bakış  açısını  değiştirmiş  ve  “Tedarik  Zincirinin
Yaşayabilirliği”  konusuna  eğilmiştir.  Bu  çalışmada  akademik  literatürde  Covid-19
pandemisinden  sonra  ortaya  atılan  ve  klasik  Sürdürülebilir  Tedarik  Zinciri  kavramının
değişmiş hali olan “Tedarik Zincirinin Yaşayabilirliği” konusu incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Tedarik Zinciri, Yaşayabilirlik, Sürdürülebilirlik.  

                         

1 Dr. Öğretim Üyesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, mehmet.fatih.acar@ikc.edu.tr 
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     YOKSULLUĞUN TANIMININ DEĞİŞEN TARİHİ 

                                                                                                      Melek ERYENTÜ GÜREL1

ÖZET

Sosyal, ekonomik ve psikolojik etkileri  ile çok boyutlu bir özelliği  olan yoksulluk,
geçmişten günümüze dünyanın en büyük problemlerinden biridir. İnsanlık tarihinden beri var
olan yoksulluğun tanımı konusunda görüş birliği  olduğu söylenemez;  çünkü zaman içinde
gelişen  ekonomik  durumlar  ve  değişen  koşullarla  birlikte  yoksulluğun  anlamı  da  sürekli
değişmiştir.  Her  ne  kadar  günümüzde  yoksulluk,  “İnsanların  insan onuruna uygun,  uzun,
sağlıklı  ve  yaratıcı  bir  hayat  sürdürebilmesi  için  temel  beslenme  gereksinimini  dahi
karşılayamayacak gerekli en temel kaynak ve fırsatlardan yoksun olmak “şeklinde tanımlansa
da  1500’lerden  önce  yoksulluk  yaşamın  doğal  bir  süreci  olarak  görülmüştür.  Bu yıllarda
yoksulluğun  bir  kader  olduğu  ve  bir  grup  insanın  “iyi  yaşamak  için  seçildiği”  düşüncesi
hâkimdi. Yoksulluk çalışmamanın ve geliri artırmak istememenin sonucu olarak görülmüştür.
Modern öncesi dönemde manevi bir duruma işaret eden yoksulluk, sanayi devrimi sonrasında
ise  maddi  olanaklardan  yoksunluğu  ifade  etmiştir.  Sanayi  devrimi,  tarımsal  yapıların
çözülmesine,  kırsal  bölgelerde  ekonomik  hayatın  bozulmasına,  buna  bağlı  olarak  kentlere
göçün  başlamasına,  üretim  ve  istihdam  biçimlerinin  değişmesine  ve  sosyal  ilişkilerin
farklılaşmasına  yol  açmış;  bu  durum  ise  yoksulluğu  da  etkileyerek  farklı  boyutlarda
tanımlanmasını  gerektirmiştir.  20.  yüzyılın  sonlarında  ise  yaşanan  siyasal,  ekonomik  ve
toplumsal krizlerle birlikte ve küreselleşmenin de etkisiyle yoksulluk giderek artarak farklı
anlamlar  ifade  etmeye  başlamıştır.  Sonuç  olarak  geçmişte  “kader,  birey  hatası  ya  da
üretimdeki  yetersizlik”  olarak  tanımlanan  yoksulluk,  daha  sonra  “bolluğun  adil  olmayan
paylaşımı” ve en nihayetinde “bireylerin kabul edilebilir yaşam koşullarından yoksun olması”
olarak  tanımlanmıştır.  Ancak  her  ne  şekilde  tanımlanırsa  tanımlansın  yoksulluk  hep  var
olmaya devam etmiştir. Bu çalışmada yoksulluğun insanlık tarihinden beri var oluş süreci ve
bu süreç içinde yoksulluğun nasıl farklı şekillerde tanımlandığına yer verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Yoksulluk, Yoksulluğun Tanımı, Yoksulluğun Tarihi.

1 Arş. Gör. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyoloji Bölümü, meryentu@erzincan.edu.tr 
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SOSYAL HİZMET EĞİTİMİNİN YAPILANDIRILMASI ÜZERİNE

Melih SEVER1

ÖZET

Türkiye’de  sosyal  hizmet  eğitiminin  son  yıllarda  açık  öğretim  tartışmasına
kısılıp kalması sorunun geniş ve farklı açıklardan ele alınmasını zorlaştırmaktadır. Türkiye’de
sosyal hizmet eğitimi örgün, uzaktan ve açık öğretim olarak 3 farklı şekilde verilmektedir.
2020 yılı YÖK Atlas kontenjan verilerine göre yaklaşık 6000 öğrenci bu sayılan sosyal hizmet
bölümlerine kayıt olmuştur. Bu sayının 1935’ini açık öğretim, 105’ini uzaktan ve kalan sayıyı
da örgün eğitim kontenjanı oluşturmaktadır. Türkiye’de 47 devlet üniversitesi 2020 yılında
öğrenci  kabulüne  başlamış  olup  17  vakıf  üniversitesi  de  farklı  burs  oranlarıyla  öğrenci
almaktadır.  Türkiye’de açık öğretim sosyal hizmet eğitiminin niteliğinin yetersizliği üzerine
sosyal medya ve akademik platformlarda yapılan tartışmalarda farklı ülke örneklerinde sosyal
hizmet eğitiminin nasıl yapıldığı üzerine gereken tartışmaların yer almadığı gözlemlenmiştir.
Bu  bakımdan  İngiltere’de  uzun  yıllardır  yürütülmekte  olan  sosyal  hizmet  açık  öğretim
programının  içeriği,  yapısı  ve  giriş  koşulları,  Türkiye’de  yürütülmekte  olan  açık  öğretim
sistemi ile karşılaştırılmış ve tartışılmıştır. İngiltere’de yer alan açık öğretim programının 3 yıl
süren bir  program olarak yürütüldüğü,  kayıt  olabilmek ve mezun olmak için  hali  hazırda
sosyal bakım alanında bakım personeli, destek personeli ya da ruh sağlığı elemanı gibi farklı
işlerde kayıtlı olarak çalışıyor olmak gerektiği, 170 gün süpervizyon altında stajın yanında staj
değerlendirme toplantılarını tamamlamak gerektiği görülmüştür. Ancak Türkiye’de yürütülen
açık  öğretim  sistemi  herhangi  bir  liseyi  bitiren  öğrencilerin  doğrudan  programa  kayıt
yaptırabilmesini ve blok uygulama dersi ile 14+14 hafta boyunca haftada toplam 6 saat veya
bir gün uygulama yapmasını zorunlu kılmaktadır. Bu, toplamda 168 saatlik yani 21 günlük
uygulamaya  denk  gelmektedir.  Ayrıca  2000  öğrencinin  uygulamasını  süpervizyon  altında
gerçekleştirmesinin  zorlukları  (imkansızlığı)  tartışma  konusudur.  Bu  kapsamda  uygulama
ağırlıklı eğitimin hayata geçirilmesi, açık öğretim programlarında binlerle ifade edilen öğrenci
kontenjanının süpervizyon gereksinimleri ve kapasitesi göz önüne alınarak yapılandırılması
ve  sosyal  hizmet  eğitiminin  uluslararası  standartlarda  verilmesi  için  yapılandırılması
önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Eğitim, Sosyal Hizmet, Eğitim yapılanması. 

1 Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü-melihsever@sdu.edu.tr
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MENA TOPLUMLARININ DEĞER VE AHLAK ANLAYIŞI

Melike YAŞAR1

ÖZET

Bütün toplumların karakteristik davranış kuralları mevcuttur. Toplumlar, bu kurallar
çerçevesinde  davranışları  onaylamakta,  itaat  edenleri  ödüllendirmekte  ve itaat  etmeyenleri
cezalandırmaktadırlar. MENA (Middle East and North Africa) bölgesi çeşitli açılardan hem
farklılık (gelişme düzeyi, sosyoekonomik düzey vb.) hem de benzerlik gösteren çeşitli ülkeleri
kapsayan  geniş  bir  coğrafi  alandır.  MENA’yı  oluşturan  coğrafi  bölgelerdeki  toplumların
hemen  hemen  hepsinde,  bireylerin  davranışlarına  yanıt  (onaylama-onaylama,  ceza  ya  da
ödül),  namus  (onur)  temelinde  verilmektedir.  Başka  bir  ifadeyle,  MENA  toplumlarında
yapılan çalışmalar ve bu çalışmalardan elde edilen bilgiler, bölgenin baskın değer sisteminin
‘namus’  ile  karakterize  olduğunu  ve  namusla  ilişkili  olarak,  toplumun kişiler  arası  görgü
kuralları,  öz  bakım  uygulamaları  ile  şekillendiğini  öne  sürmektedir.  Dolayısıyla  MENA
toplumlarında  ‘namus  (onur)’  birincil  değer  sistemidir  ve  bireyler  benliklerini  bu  değer
sistemi çerçevesinde organize etmektedir. Bu toplumlar aynı zamanda namus kültürü (honor
culture)  olarak  adlandırılmaktadır.  Bu  çalışmada,  MENA toplumlarının  değer  yargılarının
hem  çerçevesini  hem  de  içeriğini  oluşturan  ‘namus  (onur)  kültürünün  tanıtılması  ve  bu
kültürlerde yapılmış çalışma sonuçlarının derlenerek aktarılması amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: MENA toplumları, Namus kültürü, Değer, Ahlak.

1 Araştırma Görevlisi. Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü. melike.yasar@atauni.edu.tr
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TEKNOLOJİNİN TOPLUMSAL DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜMLERE ETKİSİ: YAPAY
ZEKÂNIN SUÇLARIN TESPİTİ VE ÖNLENMESİNDE KULLANILMASI İLE

İLGİLİ TEORİK NOTLAR

Metin TÜRKMEN*

ÖZET

Teknolojik gelişmeler sosyal hayatı ve insan ilişkilerini derinden etkilemektedir. Bu
gelişmeler  arasında  bulunan  yapay  zekâ  teknolojisi,  son  dönemde  büyük  bir  ilerleme
göstermiş, sosyal hayat ile ilgili kullanım alanları artmış dolayısıyla yapay zekâ ve toplumun
etkilenme biçimine dair yeni bir tartışma zemini de ortaya çıkmıştır. Yapay zekâ teknolojisi,
suçların tespiti ve önlenmesi amacıyla da kullanılmaya başlanmış ve bu durum yeni teorik
açıklamaları  da  gerekli  hale  getirmiştir.  Bu  çalışmanın  amacı;  teknolojik  gelişmelerin
toplumsal değişim sürecindeki rolünü, yapay zekânın suç alanında kullanılması neticesinde
ortaya  çıkan toplumsal  dönüşümlerle  ilgili  tespitler  yaparak  ortaya  koymaktır.  Bu amaçla
yapay zekâ ve suçun tespiti ve önlenmesi ile ilgili  olduğu düşünülen suç teorileri,  çalışma
açısından ele alınmıştır. Bu çalışmada yöntemsel olarak ikincil verilerden hareket edilmiştir.
Böylelikle kuramsal bir okuma yapmak ve mevcut teorilerden hareketle alternatif bir senteze
ulaşmak amaçlanmaktadır. Önceki çalışmalardan farklı olarak; teknoloji-toplumsal değişme
ilişkisi yeni bir zeminde, yapay zekâ teknolojileri ve suçun tespiti ve önlenmesi açısından ele
alınmıştır.  Yapay zekânın  suç önlemede kullanılması,  suç teorileri  açısından odak noktası
olarak bireye değil,  bireyin içinde bulunduğu, suça uygun şartlar  sağlayan koşullara işaret
etmektedir.  Bu durumda suç teorileri  açısından odak noktası “suçlular” değil “suç” olgusu
olmaktadır. Yapay zekâ teknolojilerinin suç(lu)ların tespiti açısından kullanılması ise gözetim
toplumu  kavramsallaştırması  çerçevesinde  ele  alınmıştır.  Bu  çalışma  yapay  zekâ
teknolojilerinin  yarattığı  dönüşüm  çerçevesinde  toplumsal  ve  kurumsal  dönüşümlerin
yaşanmasının kaçınılmaz olduğunu ortaya koymaktadır.  

Anahtar kelimeler: Yapay zekâ, Suç, Suç teorileri. 

****** Doktor Öğretim Üyesi, Artvin Çoruh Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü, 
metinturkmen@artvin.edu.tr 
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PANDEMİ VE TOPLUM

Mevlüt ÖZBEN

ÖZET

Tarih  boyunca pandemi toplumlar  için  fırsatları  ve tehditleri  birlikte  barındıran  bir
konu olmuştur.  Bu bağlamda  pandemiler  yıkım,  yoksulluk  ve  ölümle  birlikte  beraberinde
değişimi de getirmişlerdir. Geleneksel toplumlarla modern toplumların pandemiyi algılama ve
onunla mücadele etme araçlarında esaslı farklılıklar söz konusu olsa da pandeminin insan ve
toplum  yaşamını  etkileme  biçimlerinde  belirli  süreklilikler  gözlemlemek  mümkündür.  Bu
araştırmada,  pandemi  ve  toplum  başlığı  altında  söz  konusu  süreklilikler,  fırsat  ve  tehdit
kategorileri etrafında değerlendirilmektedir.

Anahtar kelimeler: Pandemi, Toplum, Fırsatlar, Tehditler.
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ORTADOĞU KÖKENLİ YABANCI ÖĞRENCİLERİN MÜŞTEREK KİMLİK
ALGISI: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Mizrap POLAT*

 Zübeyde YALÇINKAYA**

ÖZET

Bu araştırmanın  amacı,  Atatürk  Üniversitesinde  okuyan  Ortadoğu  kökenli  yabancı
öğrencilerin kimlik algı ve yönelimlerini incelemektir.   Araştırma için 37 yabancı uyruklu
öğrenciye serbest görüşme tekniğiyle sorular yöneltilerek elde edilen veriler belli kategoriler
altında tasnif edilip analize tabi tutulmuştur. Buna ilaveten  Polat (2021) tarafından geliştirilen
“Dini Kimlik Ölçeği” ile elde edilen veriler de bu araştırmada kullanılmıştır. Araştırmada elde
edilen  en  önemli  bulgu,  araştırma  grubunu oluşturan  öğrencilerin  dini  kimliğe  daha  fazla
önem atfetmeleri olmuştur. Dini aidiyet duygu ve düşüncesinin aynı zamanda Ortadoğu’daki
meselelere ve bunların çözümüne dair yaklaşımlarda da etkili olduğu, varılan diğer bir önemli
sonuçtur.   Buradan hareketle görüşmeye katılana öğrencilerin, Ortadoğu coğrafyasının hâkim
dini olan İslam’ı sadece bir inanç ve ibadet sistemi olarak görmedikleri, bu dine bölgesel ve
küresel çapta etkin olan ortaklıkların kurulması ve sorunların çözülmesi bağlamında stratejik
bir rol yükledikleri görülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Ortadoğu’da Kimlikler, Kolektif Kimlik, Dini Kimlik.

THE PERCEPTION OF COLLECTIVE IDENTITY OF FOREIGN STUDENTS
FROM MIDDLE EASTERN COUNTRIES READING AT ATATÜRK UNIVERSITY

ABSTRACT

In the research, it is tried to determine the identity perception of foreign students from
Middle East who are studying at Ataturk University. The data of this study were obtained by
asking the questions on the unstructured interview form of 37 foreign students. In addition,
the data obtained with the "Religious Identity Scale", which developed by Mizrap Polat, were
used in this study. It was observed that when the geographical area of the research participants
was considered, they identified themselves with their religious identity. In the formation and
solution  of  the  problems  of  the  Middle  East,  religious  identity  leads  to  other  identities.
Because the religion is influential in the formation of the Middle East problem, the solution
way about it should be sought again. For this reason, religion must be central  to political
politics in the region. According to research data, religion in the Middle East is not a tool but
a means of life. It has been determined that the understanding of Islam and ummah has been
established against the individualistic, democratic and secular rhetoric in the region where a
traditional and conservative structure dominates.

Keywords: Identities in Middle East, Collective Identity, Religious Identity.

****** Prof. Dr. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi. mizrap.polat@atauni.edu.tr
************Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans 
mezunu.
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SANAL GERÇEKLİK VE AHLAK:

SANAL TOPLUMDA AHLAK DÖNÜŞÜM SÜRECİ

Mizrap POLAT1

ÖZET

Ferdin  sosyalleşmesinin  önemli  mekânı  olarak  kendini  kabul  ettiren  ve  hakkında
“sanılan”  ve  fiziki  alemde  sanki  karşılığı  yokmuş  gibi  bir  algı  oluşan  “sanallığın”  artık
yaşanılanın,  yani  hayatın önemli  bir  parçası  olduğu durumu izahtan  vareste  bir  hakikattir.
Zamanın  ve  mekânın  bağlayıcılığını;  fiziki  birlikteliklerin,  canlı  paylaşım ve  iletişimlerin
müşküllerini  aşan  elektronik  bilişim  araçları  ve  bundan  faydalanan  sosyal  medya
platformlarının  önemi  pandemi  döneminde  daha  da  belirgin  hale  gelmiş  oldu.  Sadece  Z-
kuşağı değil diğer kuşaklar da bu gerçeklikle  biraz daha tanışmış ve yüzleşmiş oldular ve
oluyorlar.  Sosyal  medya ve internet  maddenin  ve eylemin  fiziki  mevcudiyeti  ve vukuunu
peyderpey gereksiz kılan sanallaşma ile el ele gelişen unsurlar olarak karşımızda durmaktadır.
Günümüzde artık siber suçlardan, yani insanın görünürlüğünü azaltan,  suçu ve suçluyu bir
nevi anonimleştiren, deyim yerindeyse “olay yeri” olmayan adli vukuatlardan bahsedilmekte
ve  kolluk  kuvvetleri  ile  adalet  tesis  eden  kurumlar,  bu  alanda  ihtisaslaşan  birimler  ihdas
etmektedirler. Buna ilaveten sanal kıymetler (kripto paralar) maddi varlık ölçüleriyle değil,
kendilerine  karşı  oluşturulan  imaj  ve güven tasavvurlarıyla  fiziki  olarak  görünmeyen ama
kıymet karşılığı olan varlıklar olarak ticari yaşamda yerini almış bulunmaktadır. Bu meyanda
mevcut olanı algılamak yerine kabul edilmesi gerekeni insan tasavvuruna sunma piyasasının
oluştuğunu söylememiz mümkündür.  Sanal olanlar fiziki dokunma imkânı sunmasalar bile
maddi ve fiziki sonuçları olan şeyler olarak karşımızda durmaktadır. Yukarıda özetlenen bu
dönüşüm  ve  değişimlerden  ahlak  nasıl  etkilenecektir  veya  buna  nasıl  cevap  verecektir?
Transhümanist  ve  sanal  toplumun ahlakı  nasıl  olacaktır?  Yeni  bir  ahlaktan  ve/veya  ahlak
sonrası (post moral/etik) bir durumdan bahsetmek mi gerekir? Bu tebliğde yukarıda verilen
araştırma sorularına cevap aranacaktır. Keşfedici araştırma yaklaşımına sahip bu çalışmada,
hem ikincil ampirik veriler yeniden yorumlanacak hem de mevcut literatürü tarama yöntemine
başvurulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Sanal Alem, Ahlak, Sosyal Medya, Transhümanizm.

1 Prof. Dr., Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi, mizrap.polat@atauni.edu.tr
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TOPLULUK TAHAYYÜLÜ: TÖNNİES’İN SOSYOLOJİSİ ÜZERİNE KISA
DEĞERLENDİRME

Muhammed Oğuzhan GÜNER1

ÖZET

Klasikler,  geçmiş  ile  bugün  arasında  her  alanda  köprü  kurma  özeliğine  sahiptir.
Sosyolojide  köprü  vazifesini  gerçekleştiren  önemli  isimlerden  birisi  de  Alman  Ferdinand
Tönnies’tir.  Bugünün dünyasında  popüler  olan  çevrimiçi  topluluklar,  sanal  cemaatler  gibi
kavramlar, Tönnies’in yaklaşık yüzyıl önce kendi sosyoloji anlayışında teorik hale getirdiği
bazı  kavramlardan  hareketle  anlaşılabilir.  Bu  çalışmada  Tönnies’in  sosyoloji  teorisinde
önemli  iki  kavram  olan  cemaat  ve  cemiyet  üzerinden  günümüz  dünyasının  dijitalleşme
mefhumu tartışılmıştır. İlgili tartışmanın amacı, bugüne dair sosyolojik tahayyülün gücünü,
örneğini  klasiğin  vasıtasıyla  göstermektir.  Tönnies’in  sosyolojisi  tartışma  için  zenginlik
içermektedir.  Nihayetinde  klasik  anlayışın  ortaya  attığı  kavramların,  bugünün  kimi
mefhumlarını anlamakta bize yardımcı olduğu sonucu, çalışmanın temel çıktısıdır.

Anahtar Kelimeler: Ferdinand Tönnies, Cemaat, Cemiyet, Topluluk, Toplum.

1Türk-Alman Üniversitesi Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi Araştırma Görevlisi, İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 
Doktora Öğrencisi– İletişim: guner@tau.edu.tr 
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HEMŞİRELİK MESLEĞİ ÜZERİNDEN TOPLUMSAL DEĞİŞMENİN BİR
YORUMU

Nazan DEMİR1

ÖZET

Hemşirelik  mesleği,  özel  bilgi  ve  beceri  isteyen  uygulamalı  bir  bilim  ve  sanattır.
Geçmiş  yıllarda  sadece  hasta  bakımı  ile  sınırlandırılan  hemşirelik  mesleğinin,  çağdaş
anlayışın etkisiyle  daha bütüncül bir  bakım ile birlikte rolleri  de artmıştır.  Zira hemşirelik
mesleği  birey ve toplumu hizmet alanına yönelik bir hedef kitlesi  olarak belirlemiştir.  Bu
çalışmanın amacı, toplum içerisinde oldukça geniş bir işleve sahip olan hemşirelik mesleğini
sosyal yapı üzerinde odaklanan ve toplumu bir bütün içinde incelemeyi veya çözümlemeyi
amaçlayan  sosyoloji  bağlamında  ele  almaktır.  Bu  çalışma  kadın  mesleği  olarak  anılan
hemşirelik mesleğinin farklı yıllarda fakat aynı noktadan hareket eden iki farklı çalışmanın
verilerinden  hareketle  mesleğe  yönelik  söz  konusu  algının  toplumsal  değişme  odağında
kaydetmiş  olduğu  dinamizmin  belirlenmesi  açısından  önemli  olacaktır.  Çalışmada
araştırmacının  daha  önce  yaptığı  “Cinsiyetli  Meslekler  ve  Sosyal  Ayrımcılık:  Hemşirelik
Bölümü Erkek Öğrencilerinin Meslek Seçme Motivasyonları ve Staj Dönemi Tatminsizlikleri,
Erzurum Örneği” adlı tez çalışması ve Temmuz Gönç’ün “Erkek Hemşireler: Değişen Roller,
Çatışan  Kimlikler”  adlı  çalışmasının  verilerinden  hareketle   literatür  karşılaştırması
yapılacaktır.  

Anahtar  Sözcükler:  Sağlık  Sosyolojisi,  Hemşirelik,  Toplumsal  Cinsiyet,  Toplumsal
Değişme.

1 Doktora Öğrencisi, Atatürk Üniversitesi, SBE, Genel Sosyoloji ve Metodoloji ABD, Erzurum. nazandemir681@gmail.com
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JOHN OSBORNE’UN LOOK BACK İN ANGER ADLI OYUNUNDA DEĞİŞEN

GENÇLİK 

Nazan ERCİŞLİ1

ÖZET

Milyonlarca  insanın  ölümüne  neden olan  İkinci  Dünya Savaşı’nın  ciddi  etkilerinin
ortaya  çıktığı  1950’li  yıllar  neredeyse  tüm dünyada  ve  İngiltere’de  siyasal,  ekonomik  ve
toplumsal  değişimlerin  yaşandığı  bir  dönem olmuştur.  İngiltere’de  1944  yılında  çıkarılan
eğitim  yasası  etkilerinin  1950’lerde  hissedildiği  bir  hareket  olarak  toplum  ve  edebiyatta
kendini göstermiştir. Bu bağlamda İngiliz yazar John Osborne’un Öfke (Look Back in Anger)
(1956) isimli tiyatro oyunu, İngiliz toplumunun eğitim yasasının meydana getirdiği değişime
karşı gösterdiği farklı tepkileri gözler önüne serer. Oyun, “öfkeli genç adamlar” (angry young
men) olarak tanımlanan   düşük gelirli ve alt sınıftan gelen üniversite mezunu gençlerin takip
ettiği yeni bir akıma öncülük etmekle kalmamış, aynı zamanda İngiliz tiyatrosunda yeni bir
dönemin de habercisi olmuştur. Alt sınıf bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Osborne,
yarattığı Jimmy Porter karakteri ile kendi gibi alt sınıftan gelen pek çok üniversite mezunu
gencin sınıfsal  ayrımcılığın olduğu topluma ve bu düzenin temsilcilerine yönelik hislerine
tercüman olur. Gördükleri ve yaşadıkları karşısında hayal kırıklığına uğrayan Jimmy Porter,
öfkesini en çok üst sınıftan gelen karısına yöneltmiş olsa da, aslında öfkesinin hedefinde fırsat
eşitliğinin olmadığı kapitalist  toplum ve değişime direnen burjuva sınıfı  ve değer yargıları
vardır. Bu çalışmada John Osborne’un oyunundan hareketle, değişimden bizzat etkilenen alt
sınıftan gelen üniversite mezunu gençlerin değişim karşısında hissettikleri,  toplumun diğer
kesimlerinin bu değişime karşı verdikleri tepkilerle birlikte ele alınacaktır.

Anahtar kelimeler: John Osborne, Look Back in Anger, Değişme, Toplumsal Barış.

1 Doktora Öğrencisi., Atatürk Üniversitesi, nercisli72@gmail.com
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MERKEZE YERLEŞMENİN ARACI OLARAK MÜLTECİ KARŞITI SÖYLEMLER

Nigar TUĞSUZ1

ÖZET

Türkiye’deki  Suriyeliler  meselesi  son  on  yılın  en  önemli  toplumsal  ve  politik
konularından  biridir.  2011  yılından  bugüne,  Suriye’den  Türkiye’ye  gelen  göçmen  sayısı
Cumhuriyet  tarihinin  en  yüksek  rakamına  ulaşmıştır.  Bu  olağanüstü  insan  akışı,  siyasi
partilerin  mülteci  söylem ve politikalarını  siyasetlerinin merkezi  konusu haline getirmiştir.
Göçün başladığı yıllarda siyasi iktidarın tutumu hiçbir etnik ayrım gözetmeksizin açık kapı
politikası  izlemek  şeklinde  olmuştur.  Buna  rağmen  aynı  dönemde  Türkiye’nin  etnik
dağılımında  ve  ekonomik  durumundaki  olası  değişikliklere  dikkat  çekmek  muhalefet
partilerine  düşmüştür.  Bugüne  gelindiğinde  ise  neredeyse  tüm  siyasi  partilerin  mülteci
söylemlerinin  daha  milliyetçi  ve  güvenlikçi  bir  perspektifte  buluştuğu  görülmektedir.
Milliyetçi söylem ve tutumların merkezin değerlerindeki güncel ağırlığı, mültecilere yönelik
söylemleri  etkisi  altına  almakta;  diğer  bir  ifadeyle  siyasi  partilerin  mülteci  söylemleri,
merkezle  yakınlaşmanın  bir  aracı  haline  gelmektedir. Şerif  Mardin,  Osmanlı’dan
Cumhuriyet’e toplumdaki değişimleri anlamak için merkez-çevre paradigmasını kullanmıştır.
Edward  Shills’den  ödünç  alarak  geliştirdiği  paradigmaya  göre,  toplumu  temsil  eden  şey
toplumsal  otoritenin,  kurumların ve seçkinlerin üzerinde fikir  birliğine vardığı  değerlerdir.
Buna rağmen toplumsal dönüşüm dönemlerinde merkez ve çevrenin değerleri değişebilmekte,
paradigmanın gücü de buradan gelmektedir. 1980’lerden itibaren merkez-çevre paradigması,
Türkiye  modernleşmesini  ve  iktidar-muhalefet  eksenlerini  açıklayan  alternatifsiz  bir
paradigmaya  dönüşmüştür.  Bunun  nedeni  eklemlenmiş  iktidar  yapılarını,  iç  içe  giren
gelenekleri ve ortaya çıkan yeni toplumsal muhalefet biçimlerini göstermesidir. Türkiye’de
merkeze yerleşmenin hangi semboller üzerinden yürüdüğünün görülebileceği alanlardan biri
de  siyasi  partilerin  mültecilere  ilişkin  söylemleridir.  Bu  araştırmada,  Türkiye’deki  siyasi
partilerin  mülteciler  konusundaki  söylemlerinin  milli/milli  olmayan  değer  karşıtlığı  içine
sıkışarak, merkeze yerleşmenin bir aracına dönüştüğü iddia edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Suriyeli mülteciler, Merkez-çevre, Siyasi partiler.

1 Dr.  Öğr.  Üyesi,  İstanbul  Sabahattin  Zaim  Üniversitesi,  İnsan  ve  Toplum  Bilimleri  Fakültesi,  Sosyoloji  Bölümü.
nigar.tugsuz@izu.edu.tr
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AFETE DİRENÇLİ TOPLUM: COVID-19 SALGINI ÖZELİNDE SÜREÇ, YAPI VE
FAİLLER

Nilüfer ÖZTÜRK AYKAÇ*

ÖZET

Deprem,  sel,  salgın  başta  olmak  üzere  son  yıllarda  sıklıkla  maruz  kalınan  afetler,
toplumları  alışık  olmadıkları  hız  ve  oranda  değişime  zorlamaktadır.  Risk  toplumu
kavramsallaştırması adı altında da okunabilecek bu zorlu süreçte, mevcut ve olası tehditlerle
yüzleşerek  afete  dirençli  topluma dönüşmek,  afet  süreçlerinin  en  önemli  fırsatı/  kazanımı
olarak  değerlendirilebilir.  Bu  çalışmada,  toplumsal  değişime  ilişkin  dinamikler,  Covid-19
küresel  salgını  üzerinden  değerlendirilecek  ve  afete  dirençli  topluma  dönüşümün  imkânı
araştırılacaktır.  Değişim süreci,  toplumsal yapı ve failler; incelemenin çerçevesini belirleyen
üç ana dinamik olacaktır.  Değişim süreci;  toplumun salgını deneyimlemeye başlamasından
afete ve salgına dirençli bir toplum haline dönüşmesine kadar geçen evreyi içine alacaktır.
Toplumsal yapı; aile, din, ekonomi, eğitim, siyaset, hukuk, sağlık gibi ana toplumsal kurumlar
özelinde afete dirençli toplum inşasına yönelik unsurlar açısından değerlendirilecektir. Failler
ise bu değişim sürecinde yer alan devlet, salgın özelindeki sağlık ve toplum bilim kurulları,
sivil  toplum kuruluşları,  yöneticiler,  kanaat  önderleri  ve  vatandaşlar  gibi  toplumun çeşitli
kademelerindeki toplumsal aktörleri kapsayacaktır. Bu çalışmada, bu üç dinamikten hareketle,
Covid-19 salgını özelinde afete dirençli  topluma dönüşüm sürecindeki engeller ve fırsatlar
ortaya konulacak; afetlerle birlikte yaşayabilecek bir toplum inşasının yolları tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Toplumsal değişim, Risk toplumu, Afet, Salgın, Salgına dirençlilik, 
Afete dirençli toplum.

****** Dr. Öğr. Üyesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Karaman.
  E-posta: dr.niluferozturk@gmail.com; niluferozturk@kmu.edu.tr. ORCID: 0000-0003-2469-0758.
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H.Z. ÜLKEN’İN İNSANİ VATANSEVERLİK ESERİ ÜZERİNE NOTLAR

Nuray KARACA1

ÖZET

Sosyolojinin  gerek  kurumsal  ve gerekse  de  teorik  anlamda  gelişimine  katkı  yapan
Ülken,  felsefi  düzlemde  sosyoloji  yapma  anlayışıyla  hareket  etmiştir.  Çoğulcu  bilim
anlayışına  sahip  Ülken,  Türkiye’de  sosyolojinin  ve  felsefenin  kurumsallaşmasına  yaptığı
katkıların  yanı  sıra  İstanbul  Üniversitesi  Edebiyat  Fakültesi  Sosyoloji  Kürsüsü’nün,  Ziya
Gökalp’ten sonra, akademik anlamda yeniden kurulmasında ve kurumlaşmasında da etkin bir
rol  oynamıştır.  Ülken’in  insana  özgü  tüm  sorunların  bir  bütün  olarak  ele  alınması
konusundaki görüşü ise değişmeyen yaklaşımıdır. Baykan Sezer’in, ifade ettiği gibi “Hilmi
Ziya  Ülken belli  dönemde aynı  anda bir  başına  Türk sosyolojisini  temsil  etmiştir.  Yaşam
öyküsü yalnızca Türk sosyolojisini  değil,  Türk Üniversite tarihini de anlamamıza yardımcı
olmaktadır” (Sezer, 2008). Ülken’in özellikle toplumsal kavramlar üzerinden analiz yaparken
sosyolog  yönü  ön  plana  çıkmaktadır.  Millet,  kültür,  aydın,  ahlak,  doğu-batı,  eğitim,
demokrasi, hürriyet, aile gibi kavramlar bunlardan bazılarıdır. Bu bağlamda çalışmanın amacı,
çok yönlü kişiliğe sahip Ülken’in Türk düşünce tarihindeki yerinin ve öneminin altı çizilerek
“İnsani Vatanseverlik” eserinde ele alığı konular çerçevesinde sosyolojik kavram analizleri
yaparak Ülken’in düşünce dünyamızda yeterince bilinmemesinin nedenlerini tartışmaktır. 

Anahtar  Kelimeler: H.Z.  Ülken,  İnsani  Vatanperverlik,  Sosyoloji,  Türkiye’de  Çağdaş
Düşünce Tarihi.

1 Prof. Dr. Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü. nkaraca@atauni.edu.tr
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“YEDİNCİ ADAM: AVRUPA’DA BİR GÖÇMEN İŞÇİNİN HİKÂYESİ” ADLI ESERİ
ÇATIŞMA VE GÖÇ KÜLTÜRÜ MODEL BAĞLAMINDA OKUMA DENEMESİ

Nuray KARACA1

ÖZET                                                                                                                          

Tarihsel  süreç  içinde  ekonomik,  kültürel  ve  siyasi  birçok  belirleyici  tarafından
şekillenen  göç  olgusu  yer  değiştirme  olarak  insan  ve  toplum  için  çok  önemli  sonuçlar
doğurmaktadır.  Göç  alan  ülke,  göç  veren  ülke,  göçe  geçiş  sağlayan  ülkeler,  uluslararası
örgütler,  antlaşmalar  ve  politikalar  göç olgusunun işleyişinde  önemli  aktörlerdir.  Türkiye,
özellikle 1960’lı yıllarda kitlesel işçi göçüyle muhatap olmuş, göç veren ülke konumundan
bugün Ortadoğu’da  yaşanan gelişmeler,  ekonomik ve  siyasi  istikrarsızlık  nedeniyle  çeşitli
ülke vatandaşları tarafından hem hedef hem de transit ülke olarak görülmeye başlamıştır. Bu
bağlamda ülkemiz düzenli fakat daha da kapsamlı bir şekilde düzensiz göç ile karşı karşıya
kalmıştır. Dünden bugüne göç olgusu toplumlar nezdinde her zaman çok boyutlu ele alınması
gereken bir konu olması hasebiyle değişmeyen sorunsal bir alandır. Çoğu zaman bu sorunsal
alanda ülkelerinden güvensizlik nedeniyle ayrılmak zorunda kalan göçmenlerin, yeni yaşam
alanlarında  karşılaştıkları  farklı  türden  güvensizliklerle  mücadele  etmeleri,  geçiştirilen  bir
konudur. Bu çalışmada ele alınan “Yedinci Adam” aksine erkek göçmen işçilerin yaşantısını
anlatarak  geçiştirilen  bu  konuya  geniş  bir  perspektiften  bakmayı  sağlamaktadır.  Yazarlar
Avrupa’daki  zengin  ülkelerin  ekonomilerinin  1960’lı  yıllarda  nasıl  daha  yoksul  bazı
ülkelerdeki  insanların  emeğine  dayandığını  göstermek  istemiştir.  Amaç,  söz  konusu esere
İbrahim Sirkeci ve Jeffrey H. Cohen’in birlikte geliştirdikleri çatışma ve göç kültürü model
temelli göç yazını inceleme yöntembilimi yaklaşımıyla okuma denemesidir.

Anahtar kelimeler: Göç, Göçmen, Çatışma, İşçi, Oluşumsalcı Yapısalcılık.

1 Prof. Dr. Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü. nkaraca@atauni.edu.tr
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TÜRKİYE’DE TOPLUMSAL DEĞİŞME SÜRECİNDE HALK EĞİTİMİNİN
İNCELENMESİ: MİLLET MEKTEPLERİ VE HALKEVLERİ ÖRNEĞİ

Oğuzhan GÖKSEL1

Müjdat AVCI2

ÖZET

 Bireyi  istenilen  yönde  değiştirme  süreci  ve  toplumsal  kültür  aktarımı  olarak
adlandırılan  eğitim  olgusuna,  toplumsal  değişme  sürecinin  önemli  bir  sağlayıcısı  olarak
bakılabilir.  Nitekim  Türkiye’de  de  cumhuriyetin  kuruluşu  ve  devamında  siyasi  iktidarın
eğitime bakışı bu yönde olmuştur. Kurtuluş Savaşı’nın sona ermesi ve cumhuriyetin ilanı ile
Türkiye’de Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde bir dizi devrim gerçekleşmiştir. Saltanatın ve
hilafetin kaldırılması, Medeni Kanun’un kabulü, yeni Türk alfabesinin kabulü gibi devrimler
Türkiye’de ulus devletin inşası sürecine katkı sağlamıştır. Yeni rejim toplumda bir dönüşüm
amaçlamaktadır.  Cumhuriyet  fikrini  halk  tabanına  yaymak  gerekmektedir.  Toplumsal
değişimi eğitim yoluyla yakalamak isteyen cumhuriyetin kurucu kadroları, toplumda değişimi
gerçekleştirmek için topyekûn bir eğitim atılımı gerçekleştirmiştir. Harf devrimi sonrası yeni
Türk  alfabesini  millete  öğretmek  amacıyla  1  Ocak  1929  tarihinde  Millet  Mektepleri
kurulmuştur. Başöğretmen Atatürk önderliğinde kısa zamanda binlerce Türk vatandaşına yeni
alfabe öğretilmiştir. 1927 yılında %8.08 olan okuma yazma oranı 1935 yılında %20,4’e kadar
yükselmiştir.  Cumhuriyetin  eğitim  konusundaki  diğer  görevi,  milli  kültürün  oluşturulması
olmuştur.  Osmanlı’nın  tebaa  anlayışından  çağdaş  Türkiye’nin  vatandaş  anlayışına  doğru
dönüşüm yaratmak amacıyla  1931 yılında Halkevleri  kurulmuş,  çeşitli  kültürel  ve sanatsal
faaliyetlerle cumhuriyet ülküsüne sahip insanlar yetiştirilmek istenmiştir. Halk eğitimi konusu
tüm bu sebeplerle önem arz etmiştir. Cumhuriyet tüm gücüyle bir taraftan sosyal, siyasal ve
ekonomik devrimler gerçekleştirirken, diğer bir taraftan da eğitim seferberliği ile devrimleri
Türk insanına benimsetmeyi amaçlamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Toplumsal Değişme, Halk Eğitimi, Milet Mektepleri, Halkevleri. 

1 Psikolojik Danışman, M.E.B., Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Öğrencisi, Osmaniye Korkut Ata 
Üniversitesi. ogoksel2802@gmail.com
2 Prof.  Dr.,  Osmaniye  Korkut  Ata  Üniversitesi  İktisadi  ve  İdari  Bilimler  Fakültesi  Öğretim  Üyesi
mujdatavci@osmaniye.edu.tr
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TOPLUMSAL DEĞİŞME VE BOŞANMA

                                                             Olcay TİRE1

ÖZET

Her  toplum  sürekli  bir  değişim  içindedir.  Bu  değişimlerin  bir  kısmı  büyük
değişimlerdir. Büyük değişimler toplumu bütünüyle değiştirir. Tarihsel süreçte tarım toplumu,
sanayi  toplumu,  bilgi  toplumu gibi  değişik  toplum tiplerinin  ortaya çıkmasına  neden olan
değişimler  büyük değişmelerdir  (Sunar,  2018: 3).  Bu değişimler  toplumun sosyal  yapısını
yani düzenlenmiş insan ilişkilerini ve kurumlarını değiştirir ve buna toplumsal değişme denir.
O  halde  “toplumsal  değişme,  hem  üretim  ve  mülkiyet  ilişkisinin  değişmesine  hem  de
anlamların, değerlerin, kuralların değişmesine bağlıdır” (Kongar, 1995: 24). Bu değişimler,
bireylerin  evlilikten  beklentilerini  ve  evliliğin  anlamını  değiştirmiştir.  Günümüzde  tüm
dünyada evlilik oranları düşerken, boşanma oranları hızlı bir artış göstererek boşanma olgusu
önemli bir toplumsal sorun haline dönüşmüştür. Modernleşme her alanda olduğu gibi evlilik
yaşamında da geleneksel  değerleri  zayıflatırken,  evlenilecek kişinin seçiminde ve evliliğin
yürütülmesinde  aşk,  sevgi,  dostluk gibi  bireysel  tercihleri  ve psikolojik  doyumu ön plana
çıkarmıştır.  Modernleşme ile  kadınların eğitim seviyelerinin  yükselmesi  ve ücretli  çalışma
yaşamında  yer  almaları,  kadınları  istemedikleri  bir  evliliği  sürdürmekten  kurtarmıştır.
Bunlarla  birlikte  boşanmanın  toplumsal  kabulü  ve  hukuksal  değişiklikler  de  boşanmayı
artırmıştır.  Bu  araştırmanın  konusu  da  boşanma  olgusunu  ve  boşanmanın  nedenlerini
sosyolojik olarak ortaya koymaktır. 

Anahtar Kelimeler: Değişme, Modernleşme, Evlilik, Boşanma.

1 Dr. Öğr. Üyesi, Munzur Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü,  olcaytire@gmail.com, 
olcaytire@munzur.edu.tr

86

Ulusal Toplum ve Değ�şme Kongres� Özet B�ld�r�ler



TEVFİK FİKRET’İN “TÂRÎH-İ KADÎM” VE “TÂRÎH-İ KADÎM’E ZEYL”İNİ
AUGUSTE COMTE’UN ÜÇ HÂL YASASI BAĞLAMINDA OKUMA DENEMESİ

Ömer Faruk KARATAŞ1

ÖZET

Türk  toplumundaki  köklü  değişimi  ifade  eden  Batılılaşma  sürecinin  resmî  olarak
Tanzimat  Fermanı’yla  (1839) başladığı  kabul  edilir.  Batılılaşma,  beraberinde  rasyonalizm,
natüralizm, materyalizm ve pozitivizm gibi Batı kaynaklı ve alışılmışın aksine, metafizikten
ziyade  fiziğe  (maddeye)  odaklı  bazı  fikir  akımlarını  getirir.  Sistemli  şekilde  olmasa  dahi
mevzubahis akımlar, Osmanlı aydınları arasında yayılmaya ve tartışılmaya başlar. Tanzimat
döneminde  materyalizmden  pek  de  farklı  olduğu  düşünülmeyen  pozitivizm,  bilhassa  II.
Meşrutiyet’ten (1908) sonra daha rahat bir atmosfere kavuşulduğundan, sistemli şekilde idrak
edilir  ve  materyalizmden  ayrı  olarak  ele  alınması  gerektiğinin  farkına  varılır.  Böylece
pozitivizmin  kurucusu  Auguste  Comte’un  insanlığa  sunduğu  düşünce  sistemi,  Osmanlı
aydınları  tarafından  kavranır.  Elbette  dönem  aydınları  tarafından  Türk  düşünce  hayatına
taşınan  pozitivizm,  edebî  eserlerde  de  kendine  yer  edinir.  Bu  bağlamda  Servet-i  Fünûn
edebiyatının önde gelen şairi  Tevfik Fikret,  insanlık tarihine  odaklandığı  “Târîh-i  Kadîm”
başlıklı şiirini kaleme alır. Tevfik Fikret, 1905 yılında yayımladığı “Târîh-i Kadîm” şiirine
verilen tepkiler üzerine, 1914 yılında “Târîh-i Kadîm’e Zeyl” başlıklı, şahsi düşünsel evrimini
beyan  ettiği  ve  kendine  yöneltilen  eleştirilere  karşılık  verdiği  şiirini  de  yayımlar.  Tevfik
Fikret,  gerek “Târîh-i Kadîm” şiirinde,  topyekûn insanoğlunun var olduğu günden bugüne
sırasıyla teolojik ve metafizik aşamalardan geçip, pozitivist aşamaya vardığına göndermede
bulunarak; gerekse “Târîh-i Kadîm’e Zeyl” başlıklı şiirinde bu aşamaları ferdi olarak da kat
ettiğinin  altını  çizerek,  Comte’un  Üç  Hâl  Yasası’nı  hatırlatır.  Bir  başka  deyişle  Üç  Hâl
Yasası’na  yaslanarak,  kendi  yaşam  tecrübelerini  insanlığa  genellemek  suretiyle,  aslında
insanoğlunun tarihsel süreç boyunca müşterek bir ilerleme veya düşünsel evrim geçirdiğini
savunur.  Bununla da yetinmeyerek,  tıpkı  Comte’un pozitivizm için  bir  ilmihal  hazırlayıp,
insanlığa pozitivizmi bir din olarak takdim etmesi gibi, Tevfik Fikret de pozitivizme dayalı
kendi inanç sistemine bir  amentü hazırlama gereği  duyar.  Hatta  Comte’la  aynı doğrultuda
ilerlemek suretiyle,  Comte’un sistemleştirdiği  ve İnsanlık Dini  adını  verdiği  seküler  inanç
sistemine koşut olarak, Tevfik Fikret de Din-i Hayat veya Yaşamak Dini adını verdiği seküler
inanç  sistemini  ve  ilkelerini  bahsi  geçen  şiirleriyle  insanlığa  takdim  eder.  Bu  bakımdan
mevzubahis şiirleri pozitivizm ekseninde okumaya çalışmak, sadece şairin düşünce ve inanç
sistemine  ışık  tutmakla  kalmayacak,  aynı  zamanda  Türk  toplumunun değişme ve gelişme
merhalelerine bilhassa edebiyat sahasından bakmaya da imkân sunacaktır.

Anahtar  Kelimeler: Türk  Düşünce  Hayatı,  Auguste  Comte,  Pozitivizm,  Üç  Hâl  Yasası,
Tevfik Fikret.

1 Arş.  Gör.  Dr.,  Atatürk  Üniversitesi,  Edebiyat  Fakültesi,  Türk  Dili  ve  Edebiyatı  Bölümü,  e-mail:
faruk.karatas@atauni.edu.tr, ORCID: 0000-0001-5668-9749.   
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GELENEKSELDEN DİJİTALE ANNELİĞİN FARKLI GÖRÜNÜMLERİ:
BLOGGER ANNELER

    Özge EFE1

ÖZET

Çocukların  yetiştirilmesinde  özellikle  de  ataerkil  toplumlarda  annenin  rolü
yadsınamaz. Zaten kadının anne kimliği ile öne çıkarıldığı bu toplum yapısında annenin en
büyük rolü kültürün aktarıcısı ve öğreticisi olmasıdır.  Doğal olarak çocukların sosyalleşme
süreçleri içerisinde annelerinin etkisi babalarına nazaran daha fazladır denilebilir. Geleneksel
kültürden popüler kültüre olan dönüşüm sürecinde annelik rolü de bu değişimden nasibini
almıştır.  Her alana hızla  yayılan popüler kültür,  annelik olgusu üzerinde de farklılaşmalar
meydana  getirmiştir.  Bu  çalışmanın  amacı,  toplumsal  değişme  bağlamı  üzerinden  anne
rolünün dijital yerli olarak anılan nesilde değişiminin izini sürmektir. Çalışmanın önemi ise
dijital  kültür  ve  annelik  kavramları  arasındaki  ilişkinin  yönünün  belirlenmesi  ve  annelik
olgusunun sahip olduğu yeni ve farklı görünümlerden oluşuyor olmasında yatmaktadır. Bu
noktada dijitalleşen öğrenme, oynama vb. davranışlar ebeveynliğin de dijitalleştiği fikrini akla
getirmektedir. Çalışmada literatür taraması yöntemi kullanılarak alan yazında konu ile ilgili
bilgiler derlenmiş ve toplumsal değişme çerçevesinde aktarılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Anne, Çocuk, Gelişim, Ebeveyn, Dijital ebeveyn.

DIFFERENT VIEWS OF MOTHERHOOD FROM TRADITIONAL TO DIGITAL:
BLOGGER MOMS

ABSTRACT

The  role  of  the  mother  in  the  upbringing  of  children,  especially  in  patriarchal
societies cannot be denied. In this social structure where women stand out with their mother
identity,  the biggest role of the mother is to be the transmitter  and teacher of the culture.
Naturally, it can be said that the influence of their mothers is more than their fathers in the
socialization processes of children. In the transformation process from traditional culture to
popular  culture,  the role  of  motherhood also got  its  share from this  change.  The popular
culture  spreading  rapidly  in  every  field  has  also  brought  about  differentiation  on  the
phenomenon of motherhood. The aim of this study is to trace the change in the role of the
mother in the generation referred to as digital native through the context of social change.
Determining  the  direction  of  the  relationship  between digital  culture  and the  concepts  of
motherhood and the fact that motherhood is composed of new and different views constitute
the suggestion of the study. At this point, digitalizing learning, playing, etc. behaviors suggest
that parenting is also digitized. In the study, information on the subject will be compiled in the
literature by using the literature review method and transferred within the framework of social
change.  In  the study, information  on the subject  in the literature  was compiled  using the
literature review method and transferred within the framework of social change.
Keywords: Mother, Child, Development, Parent, Digital parent.

1 Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Erzurum
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DİJİTAL TOPLUM VE AİLENİN DEĞİŞİMİNE ETKİSİ

Özgür KIRAN1

ÖZET

Toplumun temelini oluşturan aile kurumu, tarihin her döneminde önemini korumuş ve
yine  her  dönemin  sosyo-ekonomik  ve  politik  gelişmelerinden  az  ya  da  çok  etkilenmiştir.
Özellikle  sanayi  devriminden  itibaren  toplumsal  değişmelerin  hızı  da  oldukça  artmıştır.
Toplum 5.0 ya da süper akıllı toplum olarak ifade edilen günümüz şartlarında, insanın makine
ve robotlarla ilişkisinin karşılıklı hale gelmesi, sanal alan ile gerçeğin iç içe girerek her şeyin
yeniden düzenlenmesini beraberinde getirmiştir. Bireyler yaşanan hızlı değişmeler karşısında
her  yeniliğe  yeniden  adapte  olmak  zorunda  kalmaktadırlar.  Bireyselleşmenin  artmasıyla
birlikte beklentiler de çeşitlenmiş, refahtan ödün vermemek adına yaşama ve eşyaya yüklenen
anlam  da  değişmiştir.  Elbette  bu  durumlar  ailedeki  çocuk  sayısından  boşanmalara,  eşler
arasındaki iş dağılımından, işlerin ev ortamında yürütülmesine kadar günümüz aile yapısını
etkilemiştir. Sonuçta karı-koca ilişkileri, ebeveyn-çocuk ilişikleri, çocuğa yüklenen anlam ve
çocuk yetiştirme tarzları yeniden analiz edilmeye başlanmıştır. Bu anlamda çalışmanın amacı,
aile  yapısındaki  değişmelerin  dijital  toplumla  ilişkisinin  literatür  taraması  ile  analiz
edilmesidir. 

Anahtar kelimeler: Aile, Değişme, Dijital toplum.

1 Dr. Öğr. Üyesi, Samsun Üniversitesi, İİSBF, Sosyoloji Bölümü, ozgur.kiran@samsun.edu.tr

89

Ulusal Toplum ve Değ�şme Kongres� Özet B�ld�r�ler



KÜÇÜK ÜRETİCİLER VE KÖYLÜLER İÇİN ALTERNATİF BİR KALKINMA
MODELİ: ÖRGÜTLÜ KOOPERATİFÇİLİK

Özkan AYDAR1

ÖZET

Küresel ekonomik bir  eyleme dönüşen neoliberal  ekonomik politikalar  1980’lerden
sonra Türkiye’de tüm sektörlerde olduğu gibi tarım ve gıda sektöründe de etkilerini hissedilir
biçimde  göstermeye  başlamıştır.  Özellikle  çok  uluslu  ve  yerli  sermayenin  tarım  ve  gıda
sektöründe artan hakimiyeti, küçük üretici ve köylülerin üretim alanının dışına atılmasına ve
giderek  yoksullaşmasına  sebep  olmuştur.  Sınırlı  sermaye  gücüne  sahip  küçük  üretici  ve
köylüler,  üretim  biçimlerini  piyasa  koşullarına  göre  yeniden  organize  edemeyerek  pazara
yönelik  üretim  faaliyetlerini  terk  etmek  zorunda  kalmıştır.  Çalışmada,  üretimde  kolektif
örgütlenmeyi  mümkün  kılacak  alternatif  yapılanmalar  dikkate  alınarak,  tarımsal  üretimin
önemli dinamiklerinden olan küçük üretici ve köylünün rekabete dayalı piyasa ilişkilerinde
yeniden var olabilme olanakları tartışılacaktır.  Özel sermaye gruplarının yıkıcı etkisine karşın
kolektif ve karşılıklı çıkarlar doğrultusunda küçük üretici ve köylüler için sosyo-ekonomik bir
kalkınma modeli olarak örgütlü kooperatifleşmenin rolü üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Küçük Üreticiler, Köylüler, Kooperatifleşme, Örgütlenme.
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ALMAN EDEBİYATINA YANSIYAN YÖNÜYLE EŞİTSİZLİKLER VE DEĞİŞME:
KAFKA ÖRNEĞİ

Özlem FIRTINA

ÖZET

Toplumda değişmeye yol açan etkenlerden biri de iklimdir.  İklim koşullarının veya
iklim değişimlerinin  toplumsal  yaşama etki  ederek birtakım değişimleri  meydana getirdiği
kesindir.  Bu durum edebiyata  da  konu olabilmektedir.  Bu çalışmada,  Alman edebiyatının
dünyaca ünlü yazarlarından olan Franz Kafka’nın 1917 yılında kaleme almış olduğu “Der
Kübelreiter” başlıklı eseri örneği ile farklı iklim koşullarının toplumsal ilişkilere etkisi analiz
edilecektir.  Bu  bağlamda,  ne  tür  eşitsizliklerin  söz  konusu  olduğunun  saptanması
amaçlanmaktadır. Esasen Kafka’nın bu eseri de diğer eserlerine benzer bir şekilde, gerçek ve
gerçeküstü birtakım olayları içermektedir. Bununla birlikte, eserin gerçek hayata uyan kısmı
bu çalışmanın çıkış noktasını oluşturmaktadır. Bu da eserin ortaya çıkmış olduğu zamanın çok
sert  geçen bir  kış  olması  ve buna bağlı  olan  kömür kıtlığıdır.  Eserde  bir  yanda buz  gibi
odasında hiç kömürü olmayan bir genç adam ve diğer yanda ise sıcacık odalarında rahat eden
kömür satıcısı adam ile karısı tablo edilerek toplumsal eşitsizlikler ima edilmektedir. Ayrıntılı
bir analiz ile yazarın bu eserine farklı bir yorum getirilmesi amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kafka, Alman Edebiyatı, Toplumsal Değişme, Eşitsizlikler, İklim.
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SAHNEDEKİ ERKEKLİK: ÇELİŞKİLER, ÇATIŞMALAR

Pınar LALOĞLU

ÖZET

Durkheim, homo-duplex kavramını bireyin arzuları, istekleri, duyguları ile toplumun
arzu ve istekleri (toplumsal ahlak)nin bireyde dualistik olarak yan yana bulunduğu, bireysel
bedenin nasıl toplumsal bedene dönüştüğünü açıklamak için kullanmıştır. Toplumsal yaşam
bu iki yapının hem bireysel bedenin hem de toplumsal bedenin bir arada, yan yana olması ile
insan aslında bir “homo duplex”tir. Birey-toplum ya da yapı- eylem ikiliği Durkheim’ da yapı
öncelikli iken Giddens’ta yapı ve eylem ikiliği aşılmaya çalışılır. Yapının eylemi sınırlayıcı
özelliği  üzerinde durulur.  Connell’ a göre “yapılaşma teorisi” toplumsal cinsiyet teorisinin
gereklerine en yakın olandır. Ancak yine de yapının tarih içerisindeki değişebilme olanağını
ortadan kaldırır.  Connell,  yapının pratiği  kısıtladığını söyler. İnsan eyleminin yani pratiğin
özgürce icat etmeyi içerdiğini ve insan bilgisinin dönüşümsel olduğundan, pratik kendisini
kısıtlayan şeye karşı dönüştürülebilir. Ancak yapının taşıyıcısı olarak pratikte aktörler yapıdan
kaçamaz ve her zaman tarihin tortusu olan kısıtlamaları hesaba katmak zorundadır. Kadınlık
ve  erkeklik  pratikleri  de  patriyarkal  kültürün  bir  ürünü olarak  toplumsal  bir  bedende  var
olmaktadır. Berger ve Luhmann’ın kuramında, cinsiyetin kurumlaşması sonucu ortaya çıkan
kurumsallaşmış  toplumsal  cinsiyeti  ile  erkeklik,  bireysel  ve toplumsal  bedende pratiklerini
sürdürmektedir.  Connell,  toplumsal  cinsiyetin  bir  nesne  olmaktan  öte  bir  süreç  olduğu
üzerinde durur. Bu süreç ise katı bir biçimde toplumsaldır ve toplumsal cinsiyet toplumsallık
içinde  bir  fenomendir.  Dolayısıyla  biyolojik  sürecinkinden  çok  farklı  bir  temelde  kendi
ağırlığına ve tutarlılığına sahiptir. Cornell, sosyolojinin de “kurum” kavramında yakalamaya
çalıştığı şeyin bu ağırlık ve tutarlılık olduğunu vurgular. Cornell’in burada anlatmak istediği
toplumsal  cinsiyetin  kurumsallaşmasıdır.  Toplumsal  düzen,  bedeni  cinsiyetlendirilmiş  bir
gerçeklik olarak sunar. Normatif bir erkekliğin varlığı uzun yıllar boyunca kabul edilmiş olsa
da,  kadınlığın  sorunsallaşmasından  kaynaklı  olarak  gölgede  kalmış,  göz  ardı  edilmiştir.
Normatif  erkeklik,  olarak görülen irade,  şeref, cesaret,  disiplin,  rekabet ruhu, dayanıklılık,
metanet,  soğukkanlılık,  sebatkârlık,  maceraperestlik,  bağımsızlık  gibi  “erkek erdemleri”nin
erkekliğin doğasından kaynaklı olduğu düşünülmüştür. Ancak erkek doğasının bir oksimoron
olduğu düşünüldüğünde, toplumsalın “erkeklik” olarak gördüğü rolü oynayan, toplumun daha
doğrusu patriyarkal kültürün erkeğe biçmiş olduğu rolü layıkıyla yerine getirmeye çalışan,
erkekliğini bir şeref sembolü olarak sürekli ayakta tutmaya uğraşan, sürekli ihtiyatlı olmak
zorunda  olan  bir  bedene  dönüşmektedir.  Toplum  içerisinde  erkeklik  kimliğinin  kadınlık
kimliğine  yakınlaştırılması  bir  aşağılanma  biçimi  olduğu  gerçeği  göz  önüne  alındığında,
sürekli  ihtiyatlı  olma  durumu sahnelenen  bir  erkekliği,  duygularından  arınmış,  abartılmış
erkeklik  pratikleri  ile  erkek hiyerarşisi  içerisinde  sürekli  kendisine  bir  yer  edinme çabası
doğurmaktadır.  Bu  durum;  sahnedeki  erkeklik  ile  sahne  arkasındaki  erkekliğin  yaratmış
olduğu çelişkiden kaynaklı kırılganlığa dönüşmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Erillik, Erkeklik, Hegemonya, İktidar.

 Arş. Gör. Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, e-mail: pinar.laloglu@atauni.edu.tr 
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ULUSLARARASI GÖÇ VE GÖÇÜN GÜVENLİKLEŞTİRİLMESİ SÜRECİ;

SÖYLEMLER VE POLİTİKALAR İLE SURİYELİ SIĞINMACILAR

Safiye Cemre ELMAS1

ÖZET

2001 yılında Suriye’de başlayan ve hala devam eden iç savaş sonucunda milyonlarca
insan yaşadıkları ülkeyi terk etmek durumunda kalmıştır. Tarihin en büyük göç akınlarından
biri ile karşı karşıya kalan dünya devletleri uzun süredir dile getirilmeyen göç politikalarına
hızla yer vermeye ve güvenlik önlemlerini arttırmaya başlamıştır. Yeni bir hayat umudu ile
yola çıkan insanların hem göç sırasında ve hem de göç ettikleri ülkelerde birçok problemle
karşılaştıkları bilinmektedir. Ancak bu süreçte yalnızca göç eden insanların değil,  göç alan
ülkelerin de birtakım endişelerinin olduğu görülmüş ve zamanla bu endişeler belirli politik
adımlar ve söylemler ile güvenlik sorunu haline getirilmeye başlamıştır. Bu çalışma, özellikle
Avrupa ülkelerinde göçün güvenlikleştirilirken hangi inşa süreçlerinden geçtiğini ele alacak
ve güvenlik ekollerinin  bu sürece  bakışını  açıklayarak  Suriyeli  sığınmacılar  üzerinden bir
değerlendirmeye gidilecektir.

Anahtar Kelimeler: Uluslararası göç, Güvenlikleştirme, Sığınmacı, Suriye İç Savaşı.

1 Ege Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Öğrencisi. scemre.elver@hotmail.com 
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TOPLUMSAL DEĞİŞME VE MİZAH, OFANSİF MİZAHIN KUŞAKLAR
ÜZERİNDEN ALGILANIŞI

Sait GÜLSOY1

ÖZET

Mizah, kültürel bir unsur olarak her toplumda kendine has anlatılara sahip bir olgudur.
Mizah, pek çok kültürde kemikleşmiş kurumların eleştirisi için, toplumsal değişmenim fitili
olma rolüne de sıkça soyunmaktadır.  Ciddi olarak eleştirilemeyecek olguların,  kişilerin  ve
kurumların  mizah  yoluyla  eleştirilmesi,  kültürümüzde  hiciv  sanatı  olarak  yer  almaktadır.
Ancak,  internet  çağı  ile  birlikte  küresel  anlamda  üretilen  yeni  mizah  yöntemleri,  mizahın
işlevini  zayıflatmakta  ve  rahatsızlık  verici  yönünü göz  önüne sermektedir.  Bu çalışmanın
amacı,  toplumsal  değişme  kategorileştirmesi  olan  kuşak  kavramı  etrafında  ofansif  mizah
olgusuna yaklaşımın değerlendirilmesidir.  Çalışma  caps, metin ve karikatür olarak üretilen
ofansif mizahın, internet çağının içine doğan dijital yerlilere has bir davranış biçimi mi yoksa
teknolojinin anonim kullanımından kaynaklanan bir edim mi olduğunu tartışması bakımından
önemlidir. Nicel desenle hazırlanan çalışmada, internetten taranan ofansif mizah örnekleriyle
oluşturulan  sorulardan  oluşturulan  anket,  seçilen  tesadüfi  örneklemle  uygulanmıştır.  Elde
edilen bulgular toplumsal değişme bağlamında yorumlanacaktır.

Anahtar kelimeler: Mizah, Ofansif mizah, Kuşaklar, Toplumsal değişme.

1 Dr. Öğretim Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Erzurum/Türkiye. 
sait.gulsoy@atauni.com.tr
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BEĞENİLME ARZUSUNUN DÖNÜŞÜMÜNDE YIPRATILAN KADIN KİMLİĞİ:
SOSYAL MEDYA UYGULAMALARI ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME

Sait YILDIRIM1

ÖZET

Beğenilme  arzusu  insanın  varoluşundan  beri  çeşitli  biçimlerde  ortaya  çıkmaktadır.
Kitlelere  ulaşma  imkânı  sağlayan  sosyal  medya  uygulamaları  beğenilme  arzusunu
dönüştürmüştür.  Bu  dönüşüm  kimliklerin  sanal  alanda  güçlenmesine  yol  açmaktadır.  Bir
kamera  karşısında  beğenilme  arzusunu  tatmin  etmek  isteyen  kadın,  bedensel  ve  cinsel
görünümü ile dikkat çekmeye çalışmaktadır.  Bu girişimin sebebi, kullanıcının sıra dışı  bir
yeteneğinin olmaması ve buna rağmen popüler bir kimliğe sahip olmak istemesidir. Sonuç
olarak dikkat çekici bir unsur olarak beden ve cinselliğin sunumu ortaya çıkmaktadır. Resim,
video ve canlı yayınlarda sergilenen bedenler, kadın kimliğinin tüketimine ve yıpratılmasına
yol açmaktadır. Bu noktada bu arzuyu bir doyum mantığı ile izleyen erkek kimliği, kadınları
cinsel obje olarak görmeye alışmaktadır. Sosyal medyada kadının beğenilme arzusuna yönelik
eylemleri  genel  çerçeve  ile  incelendiğinde  kadın  kimliğinin  yıpratılmasına  aracılık  ettiği
görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, sosyal medyanın beğenilme arzusu üzerinden kadının
kimliğini tüketimin nesnesine dönüştürme sürecini incelemektir. Araştırma sürecinde sosyal
medya uygulamaları ve bu uygulamalarda beğenilme arzusunu yaygınlaştıran içeriklere yer
verilmektedir.  Hızlı  tüketim  ve  alternatiflerin,  aktörlerin  etkin  olması  gösterişçi  sunum
noktasında  bir  rekabeti  ortaya  çıkarmaktadır.  Beden  ve  cinselliğin  sunumu  ile  gösterişçi
tüketime  odaklanan  kadın  kimliklerin  incelendiği  bu  çalışmada,  beğenilme  arzusundan
yıpratılan  kadın  kimliğine  bilinçsiz  biçimde  evrilen  sosyal  medya  bağımlılığına  yönelik
farkındalık  oluşturmak  noktasında  bir  girişim  hedeflenmektedir.  Sosyal  medyada  resim
paylaşımı ve video-canlı  yayını olmak üzere iki  gösterme biçimi etkili  olmaktadır.  Estetik
dekolte,  dans  ve  şovlar,  fotoğraf,  video  ve  canlı  yayınlarda  tüketim  simgelerini
oluşturmaktadır. Bu simgeler beğenilme, paylaşılma, takdir edilme, kitlenin dikkatini çekme
ve  para  kazanma  aracılığı  ile  kadındaki  beğenilme  arzusunu  harekete  geçirmektedir.
Beğenilme  arzusunun  elde  edilme  süreci  aslında  kimliğin  yıpratılması  ile  eş  değer
görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Beğenilme Arzusu, Cinsellik, Tüketim.

1 Dr. Öğr. Üyesi. Iğdır Üniversitesi, Psikoloji Bölümü. sait.yildirim@igdir.edu.tr
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KENAN HULUSİ KORAY’IN HİKÂYELERİNDE

BEYAZ RUSLAR ve KÜLTÜREL ETKİLEŞİM

Seçkin ÖZKAN1

ÖZET

1917  yılında  Birinci  Dünya  Savaşı  devam ederken  gerçekleşen  devrim ile  birlikte
Rusya’da rejim değişir. Tarihe “Ekim Devrimi” olarak geçen olay, Rusya ve dünyada büyük
değişikliklere sebep olmuştur. Birinci Dünya Savaşı’nın seyrini etkileyen “Ekim Devrim” i
Rusya’da büyük bir göçe de sebep olmuştur. Değişen rejim ile birlikte Çar’ın Beyaz Ordu’ya
mensup askerleri olan Beyaz Ruslar, Türkiye’yi özellikle de İstanbul’u bir çıkış kapısı olarak
görmüştür.  Prensler,  kontesler  gibi  asillerden oluşan Rus entelijansiyası  İstanbul’a  gelerek
burada Türk insanıyla sosyal ve kültürel bir etkileşime girmiş; İstanbul’a birçok yenilik de
katmıştır. Gerçekleşen her siyasî ve sosyal olay, toplumu etkilediği gibi edebiyatı da etkiler.
Beyaz Rusların Türk toplumu içerisindeki yeri, müspet veya menfî etkileri Türk edebiyatına
da konu olmuştur. Bu çalışmada Kenan Hulusi Koray’ın hikâyelerindeki Beyaz Rus imajı,
dönemin sosyal ve kültürel hayatı üzerinden değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Kenan Hulusi Koray, Beyaz Ruslar, Kültürel Etkileşim.

BELARUSSIANS AND CULTURAL INTERACTION IN KENAN HULUSİ KORAY’S
STORIES

ABSTRACT

With the revolution took place in 1917 while The First World War was continuing, the
regime in Russia changed. The event which went down in history as “October Revolution”
caused great changes in Russia and in the world. The October Revolution which affected the
course of First World War, additionally caused a big migration in Russia. With the changing
regime, the White Russians, who were the soldiers of the Tsar’s White Army, saw Turkey,
especially  Istanbul,  as  a  gateway.  The  Russian  intelligentsia,  made  up  of  princes  and
countesses, brought many innovations to Istanbul by coming to Istanbul and entering into a
social and cultural interaction with the Turkish people. Every occuring political and social
event  affects  literature  as  it  affects  the  society.  The  position  of  Belarussians  in  Turkish
society, their positive or negative effects have also been the subject of Turkish literature. In
this study, the image of Belarussian in the stories of Kenan Hulusi Koray will be evaluated
through the social and cultural life of the period.

Keywords: Kenan Hulusi Koray, Belarussians, Cultural Interaction

1 Araştırma Görevlisi Dr., Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 
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GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE AİLENİN DEĞİŞİMİ

Sedanur ALUMUR1

ÖZET

        “Değişme” toplumu anlayıp açıklayabilmek için anahtar niteliği taşıyan bir kavramdır.
Çünkü toplum durağan değildir  ve sürekli  dönüşüm içerisindedir.  Sosyal hayatta  meydana
gelen her gelişme birtakım olayların sebebi veya sonucu olma özelliğine sahiptir. Böylelikle
toplumun  her  unsuru  birbirini  etkileyerek  toplumsal  değişmeyi  sürekli  kılar.  Değişme
kavramı, toplumsal olan her alanda olduğu gibi aile için de önemli bir kavramdır. Toplumsal
yapı; toplumun yaşadığı coğrafya, sahip olduğu ekonomik ve sosyal koşullar, yaşadığı tarihsel
süreç gibi önemli faktörlerin etkisiyle zaman içerisinde çok ciddi değişimler yaşamaktadır.
Toplumun temel  kurumlarından  biri  olan  aile  de  tıpkı  diğer  temel  kurumlar  gibi  değişen
toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde yeniden düzenlenmektedir. Dolayısıyla aile,
geçmişten günümüze toplumun yapısına göre hem nitelik olarak hem de sahip olduğu işlevler
açısından sürekli değişim içerisinde olan bir kurumdur. Bu değişimi daha iyi görebilmek için
her  dönemde  sık  görülen  aile  tiplerini  değerlendirmek  gerekmektedir.  Tarihsel  süreç
içerisinde yeni aile tipleri ortaya çıkmaktadır ve bu aile tipleri döneminin toplumsal yapısını
net bir biçimde yansıtma özelliğine sahiptir.  

Anahtar Kelimeler: Aile, Değişme, Toplumsal yapı.

1 Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi. seda_alumur@hotmail.com
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GENÇ YOKSULLUĞU ÜZERİNE YAZILMIŞ MAKALELERİN TEMATİK
ANALİZİ

Sedat POLAT1

ÖZET

Toplumsal değişmenin yasalarını anlama ve açıklamaya çalışan sosyolojinin araştırma
konularından  birisi  de  yoksulluk  olgusudur.  Bu  kadim  sorunun  toplumsal  değişime  ayak
uydurarak  zaman  ve  mekâna göre  biçim alması,  özellikle  son yıllarda  sosyal  bilimcilerin
ilgisine  mazhar  olmuştur.  Bu  çalışma,  Ulakbim/Google  Akademi  ve  Science  Direct  veri
tabanlarında  yer  alan  “genç  yoksulluğuna”  ilişkin  makalelerin  tematik  analiz  yöntemiyle
incelenmesini  kapsamaktadır.  Veri  tabanları  üzerinden  indirilen  genç  yoksulluğu  ile  ilgili
makalelerin  başlık,  özet  ve  anahtar  kelimeleri  incelenerek  öncelikle  kategoriler  ve  bu
kategorilerin altında yer alacak alt temalar tespit edilmiştir. Bu doğrultuda Science Direct veri
tabanında  349  İngilizce  makale,  Ulakbim/Google  Akademi  veri  tabanında  ise  50  Türkçe
makale  incelenmiştir.  Yöntem  olarak,  genç  yoksulluğunu  konu  edinen  makaleler  aile,
geliştirme/güçlendirme/teşvik,  dezavantajlılık,  eğitim,  ekonomi,  insan  hakları,  sağlık  ve
şiddet/suç kategorilerine ve alt temalarına ayrılarak tema analizine tabi tutulmuştur. Çalışma,
genç yoksulluğu alan yazını ile ilgili gerekli göstergelere ulaşmayı amaçlamaktadır. Araştırma
sonuçlarına  göre  Science  Direct  veri  tabanında  yoksulluk  olgusu  farklı  gençlik  türleriyle
birlikte çalışılmış ve yoksulluk çeşitli boyutlarıyla ele alınmıştır. Ulakbim/Google Akademi
veri tabanına göre ise yoksulluk kavramı ile gençlik kavramının birlikte çalışıldığına daha az
rastlanmaktadır.  Ayrıca  bu çalışmalarda  yoksulluğun tek boyutlu olarak ele  alındığı  tespit
edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Yoksulluk, Genç Yoksulluğu, Toplumsal Değişme.

1 YÖK 100/2000 Programı Doktora Öğrencisi. Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü. 

sedatpolat1984@gmail.com
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TÜRK AİLE YAPISINI KORUMAYA DÖNÜK TARTIŞMALAR EKSENİNDE
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Selçuk AYDIN1

Aişe ARAZ2

ÖZET

Kadına yönelik şiddet konusu son zamanlarda gündemden düşmeyerek toplumsal bir
sorun  haline  gelmiştir.  Bu  konu  ile  ilgili  ulusal  ve  uluslararası  alanda  birçok  düzenleme
yapılmakta  ve  konuyla  ilgili  tartışmalar  ise  güncelliğini  her  daim  korumaktadır.  Son
dönemlerde İstanbul Sözleşmesi’ne dönük tartışmalar da bu durumun en iyi örneklerinden biri
olarak  karşılık  bulmaktadır.  Kadına  Yönelik  Şiddet  ve  Aile  İçi  Şiddetin  Önlenmesi  ve
Bunlarla  Mücadeleye  Dair  Avrupa  Konseyi  Sözleşmesi  olarak  İstanbul  Sözleşmesi,  2011
yılında  Avrupa Konseyi  tarafından  ilk  imzaya  açılmıştır.  Türkiye’nin  de  imza  verdiği  bu
sözleşmenin  ana  teması,  kadına  dönük  şiddet  ve  aile  içi  şiddettin  önlenmesi  esasına
dayanmaktadır.  İstanbul  Sözleşmesi  kadınlara  yönelik  şiddetin  ortadan  kaldırılması
noktasında  önleme,  koruma,  soruşturma,  uluslararası  iş  birliği  ve  izleme  yöntemi  gibi
politikaların hazırlanmasına temel  bir çerçeve olarak hazırlanmıştır.  İstanbul sözleşmesinin
kadına ve aile içi şiddete dönük ortaya koyduğu çerçeve aynı zamanda Türkiye özelinde aile
kurumuna  dönük  de  yoğun  bir  tartışma  sürecini  beraberinde  getirmiştir.  Bahse  konu
sözleşmenin toplumsal cinsiyet ve cinsel yönelimler bağlamında Türk aile yapısını bozucu
unsurlar  içerdiği,  gelenek,  örf  ve  adetleri  yadsıyan  bir  içeriğe  sahip  olduğu  iddiası  uzun
zamandır dile getirilmiştir.  Nitekim bu tartışmalar neticesinde Türkiye 20 Mart 2021 tarihi
itibariyle  İstanbul  Sözleşmesinden  çekilmiş,  bu  durum  ise  toplumda  yeni  tartışmaları  ve
kamplaşmaları  da  beraberinde  getirmiştir.  Bu  çalışmanın  amacı  da  İstanbul  Sözleşmesi
üzerinden  cereyan  eden  aile  kurumunun  yıpratılmasına  dönük  eleştirileri/tartışmaları
sözleşmenin  maddeleri  ve tarafları  üzerinden karşılaştırmalı  ve betimsel  bir  şekilde analiz
etmektir. 

Anahtar Kelimeler: Aile, İstanbul Sözleşmesi, Toplumsal Cinsiyet, Muhafazakârlık.

1 Doç. Dr., Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, selcuk.aydin@atauni.edu.tr.
2 Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Öğrencisi, arazaise0@gmail.com
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TÜRKİYE’YE YÖNELİK KİTLESEL GÖÇLER VE TOPLUMSAL DEĞİŞME

Selda GEYİK YILDIRIM1

ÖZET

Göçler toplumsal değişme sürecinin daimî olgularından biri olarak tarihi koşulların,
toplumsal yapının ve kurumların dönemsel özelliklerine göre her zaman toplumu ve bireyi
etkileyen,  şekillendiren  ve  dönüştüren  niteliklere  sahip  olmuştur.  Bu  durum,  küreselleşen
dünya ile birlikte küreselleşen göçleri ve değişimleri de beraberinde getirmiştir.  Çağımızın
koşullarına  paralel  olarak  giderek  daha  fazla  sayıda,  hızda  ve  çeşitlilikte  göçler
yaşanmaktadır.  Bu tür hareketliliklerin  en yoğun yaşandığı  ülkelerden biri  de Türkiye’dir.
Transit  ülke ve hedef ülke niteliği,  her geçen gün artan Türkiye’nin kitlesel  göç tecrübesi
2011 yılında farklı bir deneyimle karşı karşıya gelmiştir. Suriyeli sığınmacıların2 Türkiye’ye
yönelik kitlesel göçleri, Türk göç yazınında ve politik alanda kavramsal ve kuramsal açıdan
kritik  tartışmaları  başlatmış,  uygulama  konusunda  ortaya  konulan  görüşler  ise  çeşitlilik
kazanmıştır.  Bu  çalışmada  öncelikle  Türkiye’ye  yönelik  kitlesel  göçlere  yer  verilmiş,
sonrasında bu göçler toplumsal değişme bağlamında tartışılmıştır.  Türkiye göç tarihinin en
spesifik  örneklerinden  biri  olarak  Suriyeli  sığınmacılar  özelinde  yaşanan  kitlesel  göçler,
ilerleyen  yıllarda  öngörülen/öngörülemeyen  toplumsal  değişmeleri  ortaya  çıkaracaktır.
Ekonomik, sosyal, kültürel, politik, demografik ve hukuki alanda yaşanması olası toplumsal
değişmelerle  birlikte  Türkiye’de  yurttaş  odaklı  ve  insan  odaklı  politik  tartışmalar  hız
kazanacak,  ulusal  ve  uluslararası  uygulamaların  yereldeki  karşılıklarının  ne  olacağı
konusunda  dikkate  değer  farklılaşmalar  ortaya  çıkacaktır.  Ayrıca  bütün  bu  tartışmalar  ve
çözüm arayışları Türkiye gündeminde uzun yıllar yer edinecektir.

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Kitlesel Göç, Suriyeli Sığınmacılar

1 Dr. Öğr. Üyesi, Kafkas Üniversitesi, seldagykyldrm@gmail.com
2 Türkiye’de bulunan Suriyelilerin hukuki statüsü geçici korumadır. Bu çalışmada sığınmacı teriminin sosyolojik bağlamı 
tercih edilmiştir.
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BATI’DA ÇOCUĞUN DÖNÜŞÜMÜ: ERKEN MODERN DÖNEM SANATI
ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME

Sena COŞĞUN KANDAL1

ÖZET

Çocukluk algısı  tarih  boyunca her toplumda değişim içerisinde olmuştur.  Hristiyan
dünyasında, inanışa göre çocuklar ‘ilk günahın kirli bir yığını, eksik veya yetersiz yetişkinler’
olarak görülmüşlerdir. Çocukluğun toplumsal yaşamdaki bu algılanışı bilhassa 18. yüzyıldaki
düşünürlerin  etkisi  ve  ekonomik  parametrelerin,  dolayısıyla  aile  yapısının  değişmesi  ile
değişmiş  ve günümüze bir  adım daha yaklaşmıştır.  Çocuğun toplumsal  yapılanışındaki  bu
değişim, çocuklar hakkında bilgi edinebildiğimiz nadir kaynaklardan biri olan sanat eserlerine
de  yansımıştır.  Bu  araştırmada,  Erken  Modern  Dönem’de  (15-  18.  yüzyıllar)  Avrupa’da
çocukluk fikrindeki değişim, sanat eserleri üzerinden irdelenecek, yaşanan değişim bilhassa
resim sanatı üzerinden ortaya konulmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Tarih, Sanat, Eğitim, Aile.

1  Dr. Öğr. Üyesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi. senacsgn@gmail.com
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KÜLTÜREL EKONOMİNİN YÜKSELİŞİ VE DEĞİŞEN KENT-KÜLTÜR İLİŞKİSİ
ÜZERİNE

Serkan ÇELİK1

ÖZET

Yirminci yüzyılın sonuna doğru tüm dünyada toplumsal yapıda köklü dönüşümlerin
meydana  geldiğine  dair  çok  sayıda  gösterge  bulabilmek  mümkündür.  Yüzyılın  ikinci
yarısından  itibaren  toplumların  birçok bakımdan  yeni  bir  paradigma etrafında  şekillendiği
görülmektedir.  Değişen  politik,  ekonomik  ve  kültürel  yapının  bir  sonucu  olarak  kentsel
örgütlenme  ve  tasarım modellerinde  de  önemli  bir  evrimin  yaşandığı  gözlenmektedir.  Bu
değişimin  temelinde  özellikle  ekonomik  yeniden yapılanma,  yüksek teknolojinin  gelişimi,
bilgi  ve  kültür  ekonomilerinin  dolaşıma  girmesi  gibi  yeni  kapitalizmin  temel  nitelikleri
belirleyici  olmaktadır.  Bilginin  değerinin  yükselmesi,  ileri  teknolojinin  üretim ve  tüketim
kalıplarını dönüştürmesi ve aynı zamanda kültür ve ekonominin iç içe geçmesi gibi etkenler,
çağdaş dönemde kentleri  son derece etkilemektedir.  Özellikle  kentlerin  kültür ve ekonomi
arasında kurduğu yeni ilişki, kent tasarım ve planlama modellerinin yerel, tarihsel ve kültürel
değerler etrafında dönüşmesine yol açmaktadır. Yaratıcı insan sermayesi, yaratıcı profesyonel
sınıflar  ve  yüksek  teknolojiyi  cezbetmek  yarışında  olan  günümüz  kentleri,  yaratıcılık  ve
yaratıcı  kent modellemesi  çerçevesinde tarihsel  ve kültürel  değerler gibi ‘soft’  altyapıların
inşasına  yönelmişlerdir.  Bu  çalışmada,  yüzyılın  son  çeyreğinde  kendini  gösteren  yeni
kapitalist  ilişkilerin  bir  sonucu  olarak  kentin  yeni  işlevleri,  kültür  ile  kurulan  yeni  ilişki
biçimleri  ve  yaratıcı  kentlerin  başlıca  kavramları,  değişen  kent  görünümleri  çerçevesinde
tartışılacaktır. 

Anahtar  Kelimeler:  Yeni  Kapitalizm,  Kültür,  Kültürel  Ekonomi,  Kentleşme,  Yaratıcılık,
Yaratıcı Kent. 

1 Arş. Gör, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü. celik.sserkan@gmail.com     
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GEÇ MODERN DÖNEM RİSK BÖLÜŞÜMÜNDEN DOĞAN EŞİTSİZLİK ÖRNEĞİ
OLARAK COVID-19 PANDEMİSİ

Sevcan DEMİR1

ÖZET

Modern dönemin kurumsal birçok değişimi, endüstrileşmeyle paralel olarak gelişmiş
böylece 20. yüzyıl; siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel anlamda birçok değişimin başlangıcı
olmuştur. Toplumda görülen bu değişimin radikal sonuçları, modernliğin bir sonrası olarak
nitelendirilen  geç  modern  dönemle  birlikte  daha  görünür  olmaktadır.  Geç modern  dönem
kendinden önceki toplum yapısından farklı olarak insanlar arasındaki ortaklıkları artırmış ve
toplumda yeni bağımlılıklar yaratmıştır. Toplumda görülen riskler bu bağımlılıklarla beraber
günden  güne daha  fazla  artan  küreselleştirici  etkiler  meydana  getirmektedir.  Geç modern
dönem hem yarattığı yeni risklerle hem de bu risklerin yarattığı yeni eşitsizliklerle kendinden
önceki toplum yapısından ayrılmaktadır. Tüm dünyayı etkisine alan Covid-19 pandemisi de
küresel sonuçlarıyla risk bölüşümündeki ortaklıkların ve bağımlılıkların bir yansıması olarak
toplumdaki eşitsizlikleri görünür kılmıştır. Yaş, cinsiyet, pandemi sürecinin geçirildiği mekân,
teknoloji kullanımı, statü ve ekonomik imkânlar gibi birçok parametre, insanların bu süreci
geçirmesinde  birbirinden  farklı  sosyal  bağlamlar  oluşturmuş  ve  bunun  sonucunda  süreci
atlatmaya  yönelik  bireyler  arasında  eşitsizlikler  gözlemlenmiştir.  Bu çerçeveden  hareketle
Covid-19 pandemi sürecinin  ekonomik ve sosyal  anlamda toplumda var  olan eşitsizlikleri
daha görünür kıldığını iddia eden bu araştırma; geç modern dönem risk bölüşümünün birey ve
toplum üzerinde yarattığı dönüşümleri tartışmaktadır. 

Anahtar kelimeler: Geç modernlik, Risk, Eşitsizlik, Covid-19 pandemisi.

1 Yüksek  Lisans  Öğrencisi.  Ondokuz  Mayıs  Üniversitesi,  Lisansüstü  Eğitim  Enstitüsü  Sosyoloji  Ana  Bilim  Dalı,
ssevcandemirr@gmail.com, ORCID: 0000-0002-5709-1842
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EV İŞİ VE ÇOCUK BAKIM SORUMLULUK PAYLAŞIMI ODAĞINDA AİLE
KURUMUNDA YAŞANAN DEĞİŞİMLER: DİNDAR AİLELER ÖRNEĞİ

Sümeyra ÜNALAN TURAN1

ÖZET

Dünyada ve Türkiye’de çalışma hayatına dahil olan kadın sayısı yadsınamaz oranlara
ulaşmasına rağmen kadınların eve ait rollerindeki değişimin hızı oldukça yavaştır. Bu temel
problemden hareketle araştırmada, ev işleri ve çocuk bakım sorumluluk paylaşımı merkeze
alınmıştır. Yükseköğrenim görmüş, 0-6 yaş çocuğa sahip, çalışan dindar kadınlar ve eşleriyle
yapılan  derinlemesine  görüşme  verilerine  dayanan  çalışmada,  katılımcıların  deneyimleri
üzerinden  yetiştikleri  ve  sonradan  kurdukları  ailelerde  ev  içi  sorumluluk  paylaşımında
meydana gelen değişimleri  ortaya koymak amaçlanmıştır.  Araştırmada katılımcı  kadınların
hem ev işi hem de annelik rolleri bakımından annelerine eleştirel yaklaştıkları ve onlara göre
daha  eşitlikçi  toplumsal  cinsiyet  rol  tutumlarına  sahip  oldukları  görülmüştür.  Çalışma
grubunda yer alan erkek katılımcılar ise erkeklerin lehine görünen geleneksel ev işi paylaşım
normlarını sorgulamazken, eleştirilerini babalarının ebeveynliğine yöneltmişlerdir. Çalışmada
bugünün 0-6 yaş çocuğa sahip çalışan, evli, dindar çiftlerin kendilerini anne-babalarına göre
farklı  bir  konuma  yerleştirdikleri  görülmüştür.  Katılımcılara  göre  karar  mekanizmasında
kadınların gücü tartışılmaz bir noktaya ulaşmış, ev işleri dağılımı önceki kuşağa göre daha
paylaşımcı bir hâle gelmiş, en keskin dönüşüm ise çocuğun anlamı, annelik ve babalık rolleri
konusunda yaşanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Aile, Toplumsal cinsiyet, Ev işi paylaşımı, Çocuk bakım sorumlulukları.

CHANGES IN FAMILY INSTITUTION IN FOCUS ON SHARING HOUSEHOLD
AND CHILD CARE RESPONSIBILITY: THE EXAMPLE OF RELIGIOUS

FAMILIES

ABSTRACT

Although  the  proportion  of  women  participated  to  business  life  has  reached  to
undeniable ratio both in Turkey and globally,  the speed of change in the roles of women
relevant to household seems quite slow. Based on this basic problem, housework and child
care responsibility sharing were taken into the center in our research. In our study, which is
based on in-depth interview data with religious working women and their spouses who have a
higher education and have children with 0-6 years old, the aim is to reveal the changes in the
sharing  of  household  responsibilities  in  the  families  that  the  participants  grew  up  and
established  later.  In  the  research,  it  is  determined  that  the  participant  women were  more
critical  of their  mothers in terms of their  housework and motherhood roles and had more
egalitarian gender role attitudes. While male participants in the study group did not question
the traditional housework sharing norms in favor of men, they directed their criticism to their
fathers' parenting. In the study, it is seen that today's religious married working couples with
0-6 years old children place themselves  in a  different  position compared to their  parents.
According  to  the  participants,  the  power  of  women  in  decision-making  has  reached  an
indisputable point, the distribution of household chores has become more sharing than the
previous generation,  and the sharpest transformation has been experienced in terms of the
meaning of the child and parental roles.

Keywords: Family,Gender, Housework sharing, Child-care responsibilities.

1 Arş. Gör. Dr., Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, suturan@uludag.edu.tr.
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KÜRESELLEŞME VE ULUS-DEVLET TARTIŞMASI BAĞLAMINDA ULUS-

DEVLETLERİN GELECEĞİ

Şaban ARSLAN1

ÖZET

İnsanlık  tarihi  boyunca  toplumlar  siyasal,  sosyal,  düşünsel,  kültürel  ve  ekonomik
anlamda çeşitli  aşamalardan geçerek  önemli  değişim ve dönüşümler  geçirmiştir.  Bu süreç
zarfında  insanlık,  avcı-toplayıcılıktan  tarım toplumuna,  oradan  feodal  düzene,  daha  sonra
ulus-devlete ve şimdilerde de küreselleşen bir dünya düzenine doğru giden bir yolda seyir
etmektedir. Bu süreç içerisinde insanlık tarihine etki eden ve en önemli dönem olan modern
çağa yakından baktığımızda, 18. yüzyılda yaşanan önemli gelişmelerden sonra (feodalitenin
çöküşü,  Fransız  ihtilali  gibi)  ulus-devlet  anlayışının  ciddi  bir  şekilde  dünyada  kabul
gördüğünü, ancak bugün bu anlayışında artık baştaki etki ve gücüne sahip olmayıp bu etki ve
gücünü yitirmeye başladığını görmekteyiz. Kuşkusuz bunun temelinde dünyayı 'koca bir köy'
yapan küreselleşme olgusu bulunmaktadır. Tam bu noktada önemli olan ve tartışmalara konu
olan şey küreselleşmeyle birlikte ulus-devletin önemini, gücünü ve etkisini yitirip yitirmediği
veya  ne  kadar  yitirdiğidir.  Başka  bir  ifadeyle,  'milli  devletlerin  geleceğinin  ne  olacağı?'
sorusu, üzerinde en çok konuşulup tartışılan konu olmuştur. Bu konuda birçok farklı görüş
bulunmasına  karşın,  bu  çalışma  söz  konusu  tartışmalar  bağlamında  getirilen  en  makul
cevaplardan biri olan Jürgen Habermas'ın üçüncü yol arayışı üzerine odaklanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Ulus-devlet, Küreselleşme, Jürgen Habermas.

KEMAL TAHİR’İN KÖY ROMANLARINDA TOPLUMSAL YAPI VE DEĞİŞME

Şebnem KARAAĞAÇ2

Yıldız AKPOLAT3

ÖZET

1 Öğretim Görevlisi, Batman Üniversitesi, Kozluk Meslek Yüksekokulu, saban.arslan@batman.edu.tr
2 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öğrencisi. sebnem.karaagac@deu.edu.tr
3 Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi. yildiz.akpolat@deu.edu.tr
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Toplum yapısına dair tutarlı tespit ve çözüm geliştirmede başlıca gerekli olan, toplumu
ve insanı tanımaktır. Araştırmacı kişiliği ile tarihsel ve sosyolojik çözümlemelerinin ötesinde
kendisini öncelikle romancı olarak ifade eden Kemal Tahir’e göre, Türk insanını tanımak için
Anadolu köylüsünü anlamak gereklidir. Romanlarında tüm gerçekliği ve yalınlığı ile Anadolu
insanına dair detaylı karakter tahlillerine yer vermektedir. Roman ise ait olduğu dönem ve
topluma  dair  belirleyici  izler  taşımakla  beraber,  dönüştürücü  etkisini  de  bünyesinde
barındırmaktadır.  Bu  çalışmanın  amacı,  Kemal  Tahir’in;  Osmanlı  İmparatorluğunun  son,
Türkiye  Cumhuriyeti’nin  erken  dönemini  kapsayan  önemli  kırılma  süreci  ile  eş  zamanlı
olarak Anadolu köyüne ve köylüsüne dair  romanlarındaki  gerçekçi  yaklaşımları  üzerinden
metinlere yansıyan toplumsal yapıya dair unsurların, mevcut bağlamından uzaklaşmadan izini
sürmek ve çıkarımlarda bulunmaktır. Araştırma deseni; belirli bir ya da birden çok durumu,
ortam ve mekân sınırları kapsamında tanımlamak ve yorumlamak üzere durum analizi olarak
belirlenmiş, eser inceleme ile ulaşılan ve tematik olarak tasnif edilen toplumsal yapı unsurları
için betimleyici analiz uygulanmıştır. Edebi eserlerin toplumsal koşullarla ilişkisi bağlamında,
kurgular  üzerinden  belirli  koşullarla  gerçeğe  yaklaşımı  göz  önünde  bulundurulduğunda
taşıdığı  önemle Kemal Tahir’in  kaleme aldığı  köyle ilgili  altı  eserinde yer alan toplumsal
yapıya  dair  başlıca  unsurların;   milli  mücadele,  imparatorluğun  dağılması  ve  milli  halk
mücadelesi  ile  Türkiye  Cumhuriyet’inin  kurulması,  eş  zamanlı  olarak  modernleşme
dönemlerinin, ilgilerin yöneldiği Anadolu köyü  ve köylüsüne aksı açısından mevcut bilimsel
çalışmalar ve edebiyat yazını ile birlikte değerlendirmesi yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kemal Tahir, Toplumsal Yapı, Köy.
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DİLDE DEĞİŞME BİLİŞTE DEĞİŞME: ŞİİRDE DUYGU-ÖBEK İLİŞKİSİ

Şule DÜZDEMİR1

Özge CAN2

ÖZET

Dil  sürekli  değişim  içinde  olan  bir  olgudur;  dolayısıyla  o  dili  konuşan  bireylerin
toplumsal deneyimlerine ve zihinsel süreçlerine göre biçimlenir. Dilin deneyim ve zihinsel
süreçlerle  eşzamanlı  olarak değişim göstermesi,  dil  çalışmalarında bilişsel  bakış açısını ön
plana çıkarmıştır.  Bu noktada Bilişsel  Dilbilim ve Bilişsel  Psikoloji’nin ortak bir  paydada
buluşmasıyla Bilişsel Şiirbilim, dil ve biliş birlikteliğindeki değişimlerin ortaya konulmasında
yeni bir alan olarak varlık göstermektedir.  Bu çalışma, insan zihninin ürünü olan yazınsal
metinler arasında en fazla duygu yüküne sahip tür olan şiirlerden hareketle; duygu etkilerinin
sözlüksel birimlerin dizimsel düzlemde niceliksel olarak birbirleriyle kullanım sıklığını temsil
eden  “eşdizimlilik”  düzeneği  yoluyla  mı  yoksa  söz  dizimsel  düzlemde  öbek yapılarla  mı
sağlandığını  saptamayı,  bu  yolla  şiirde  duygu  ve  öbek  ilişkisini  ortaya  koymayı
amaçlamaktadır.  Karma  yöntem  kullanılarak  gerçekleştirilen  çalışmada  Rastgele  Seçim
Yöntemi aracılığıyla “Güz” adlı şiir seçilmiş, Plutchik (1980)’in “Duygu Modeli” kullanılarak
oluşturulan  ankete  alınan  duygular  yoluyla  17  Türkçe  anadili  konuşucusundan  şiirin
dizelerinde hissettikleri  duygu ve bu duyguyu aldıkları  yapıları  seçmeleri  istenmiştir.  Tüm
katılımcıların  toplamda 205 öbek yapı  ve 57 öbek olmayan yapı  seçerek farklı  duygulara
ulaştığı belirlenmiştir. Bu yolla Türkçe anadil konuşucularının seçimlerindeki değişim, şiirin
içerdiği  duygular  ve  dilsel  yapıların  istatistiksel  olarak  hesaplanarak  karşılaştırılmasıyla
sınanmış, elde edilen sonuçlar dilde değişme bilişte değişme çerçevesinde tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Bilişsel Dilbilim, Bilişsel Şiirbilim, Eşdizimlilik, Sözdizimsel Düzlem,
Öbek Yapı, Duygu Modeli.

 

.

1 Öğretim Görevlisi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu, sule.duzdemir@deu.edu.tr
2 Doç.Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dilbilim Bölümü, ozge.can@deu.edu.tr
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DEĞİŞ(MEY)EN TOPLUM, DEĞİŞ(TİR)EN TİYATRO: 

SARAH KANE’İN BLASTED ADLI OYUNU

Tuğba AYGAN1

Mehmet ÜNAL2

ÖZET

İlk kez Aleks Sierz tarafından şiddet, cinsellik, madde kullanımı ve müstehcen dil gibi
ögelerin sıkça yer bulduğu oyunları tanımlamak için kullanılan suratına tiyatro (orijinal adıyla
in-yer-face  theatre),  yüzevurumcu  tiyatro  olarak  da  bilinen  provokatif  bir  tiyatro  türüdür.
Sarah Kane, Mark Ravenhill, Anthony Neilson ve Philip Ridley gibi yazarların öncülük ettiği
suratına  tiyatro,  1990’lı  yıllarda  İngiltere’de  ortaya  çıkar  ve  süregelen  tiyatro  anlayışını
derinden  sarsar.  Dönemin  ruhunu  sahneye  taşımayı  amaçlayan  oyun  yazarlarının  büyük
ölçüde Thatcher sonrası dönem ve bu dönemin endişeleriyle şekillenen oyunları, belirsizliğin
merkezde olduğu bir yaşamı ve durmaksızın değişen toplumsal düzeni de yansıtır. Değişen
toplumları  yine  değişen  bir  tiyatro  anlayışıyla  sahneleyen  ve  sorgulamaya  açan  suratına
tiyatro oyun yazarları, bunun yanı sıra ulusal sınırlara bağlı kalmayıp küresel ölçekte değişim
ve sorunlara da eğilir.  Kullandıkları  sarsıcı  unsurlarla  izleyenlerini  rahatsız  eden yazarlar,
diğer yandan benimsedikleri ‘dünya vatandaşı’ tutumlarıyla onları da dünyanın bir yerlerinde
yaşanan problemleri görmeye davet eder. “Eğer tiyatro hayatları değiştirebilirse toplumu da
değiştirebilir”3 sözleriyle  tiyatronun değiştirebilme gücüne olan inancını  dile  getiren Sarah
Kane de kaleme aldığı oyunlarla dünyada olup bitenlere duyarsızlaşan toplumları, görmezden
geldikleri olgularla yüzleştirerek rahatsız etmeyi ve bu değişimi mümkün kılmayı hedefler.
Bu çalışma, Kane’in 1995 senesinde Royal Court Theatre’da sahnelenen ilk oyunu  Blasted
özelinde  suratına  tiyatronun  İngiltere’de  ve  ardından  dünyada  tiyatro  anlayışını  nasıl
değiştirdiğini  ele  almaktadır.  Bu  değişimin  yanı  sıra,  suratına  tiyatronun  bir  yandan
durmaksızın değişirken diğer yandan başka dünyalara,  olaylara ve acılara kayıtsız kalmayı
sürdüren toplumları uyarma ve uyandırma çabası oyundan örneklerle tartışılmaktadır.

Anahtar Sözcükler: Suratına Tiyatro, Yüzevurumcu Tiyatro, In-Yer-Face Theatre,  Blasted,
Sarah Kane.

1 Doktor Öğretim Üyesi, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü
E-mail:  tugba.aygan@atauni.edu.tr
2 Araştırma Görevlisi, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü
E-mail: mehmet.unal@atauni.edu.tr
3 Aleks Sierz, In-Yer-Face Theatre, Faber&Faber: London, 2001, s. 93.
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TÜRKİYE’DE TARIMIN DÖNÜŞÜMÜ VE KÖYLÜLÜĞÜN TASFİYESİ

Ufuk ÖZCAN1

ÖZET

Bu  araştırmanın  konusu,  son  otuz  yıllık  dönemde  Türkiye’de  köy,  köylülük  ve
tarımsal  üretim  alanında  yaşanan  dönüşümün  tahlil  edilmesidir.  Neoliberal  küreselleşme
sürecinde  tarımsal  politikaları  yeniden  yapılandırılan  ve  küreselleşmiş  tarım  piyasalarına
uyum sağlayan Türkiye’de köy ve köylülük büyük bir dönüşüm geçirmiştir. Bu süreçte küçük
ölçekli  çiftçilerin  olumsuz  yönde  etkilendiğine  dair  iktisadi  veriler  değerlendirilecektir.
Türkiye’de tarımsal destek alanında geçen dönemlere göre ciddi düşüşler yaşanmış; tarımsal
destek  2000’li  yıllarda  en  düşük  seviyeye  ulaşmıştır.  İşlenebilir  topraklar  ve  tarımsal  su
miktarında, zirai ve hayvancılık üretim kapasitesinde bir gerileme söz konusudur. Son yirmi
yıl  içinde  besin  dengesi  dalgalı,  istikrarsız  ve  bozuk bir  biçimde  seyretmektedir.  Türkiye
1990’lara  kadar  tarımsal  üretici  bir  ülke  iken,  sonraki  dönemde  ithalatçı  bir  ülke  haline
gelmiştir.  Sadece hidrolik/sulu tarımda değil,  bağ-bahçe tarımında ve hayvancılıkta  da bir
gerileme  söz  konusudur.  Çiftçinin  ürettiği  ürünün  hem  tüketicisi  hem  de  satıcısı  olduğu
dönemler  geride  kalmıştır.  1950’lerden  bu  yana  geçimlik  hane  ekonomisine  dayalı  yapı
bozulmuştur.  Köyün  şehre  bağımlılığının  artışı  ve  kırsal  alandan  kente  göç  olağanüstü
boyutlara varmıştır.  Nüfusun ağırlıklı bölümünün metropollerde toplanması sonucu ülkenin
demografik dengeleri değişmiş, nüfusun ağırlıklı bir bölümü tüketici haline gelmiştir. Mevcut
durum, Türkiye’de köyün ve köylülüğün sosyolojik bir kategori olarak büyük bir dönüşüm
gösterdiğine işaret etmektedir. Ülke tarımının her alanında yaşanan durgunluktan kaynaklanan
sorunlar çözümlenmeyi beklemektedir.  

Anahtar  kelimeler: Türkiye’de  Tarımın  Yapısal  Dönüşümü,  Küresel  Tarımsal  Değer
Zincirleri, Köylülüğün Tasfiyesi, Gıda Sorunu.    

1 Doç. Dr. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü. ufuk.ozcan@istanbul.edu.tr
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DİL ÇALIŞMALARINDA YÖNTEMSEL DEĞİŞİM: BİR VERİ ETİKETLEME
ARACI OLARAK DEYİMLER

Umut YOZGAT1

Özge CAN2

ÖZET

Deyimler, kavramsal dizgemizde yer alan dünya hakkındaki genel bilgimizden ortaya
çıkan  dilsel  birimlerdir.  Deyimlerin  kavramsallığı,  bir  deyimin  bileşenlerinin  anlamının,
deyimin  gönderimde  bulunduğu  kavram(lar)  ile  ilişkili  olabileceği  düşüncesi,  deyimler
biçimci  ve  işlevci  düzlemlerin  dışında,  son  dönemde  dilbilimde  yeni  bir  yaklaşım  olarak
karşımıza  çıkan  ve  bilişselliği  temel  alan  Bilişsel  Dilbilim  temelinde  ele  alınmasının
gerekliliğini ortaya koymaktadır. Çalışmanın amacı, deyimin bütüncül anlamından hareketle,
deyim  ve  anlamı  arasında  bağlantı  kuran  araçların  temsil  ettikleri  kavramları  saptamak,
böylelikle  bütünün  anlamına  ulaşabilmek  ve  hesaplamalı  anlambilim  açısından  tahmin
edilebilirliği olası  bir  biçime  getirmek  için  veri  etiketlemesi yaparak  dil  incelemelerine
alternatif  bir  yöntem sunmaktır.  Bu amaç  doğrultusunda  Türkçe  Deyimler  Sözlüğü  belge
tarama yöntemi ile taranmış ve rastgele seçim yöntemi aracılığıyla toplam 359 adet deyim
saptanmıştır.  Söz konusu deyimlere  İdealleştirilmiş  Bilişsel  Modeller  temelinde  kavramlar
atanmış  ve  atanan  kavramlar  aracılığıyla  deyimlerin  derin  öğrenme  ve  makine  öğrenme
yazılımlarında işlerliği sınanmıştır. 

Anahtar  Kelimeler: Bilişsel  Dilbilim,  Deyim,  Hesaplamalı  Anlambilim,  İdealleştirilmiş
Bilişsel Modeller, Veri Etiketleme.

1 Umut Yozgat, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Genel Dilbilim Anabilim Dalı, Doktora Öğrencisi, 
y.umutyozgat@gmail.com
2 Özge Can, Doçent Doktor Dokuz Eylül Üniversitesi Genel Dilbilim Anabilim Dalı, ozge.can@deu.edu.tr
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BİREYSEL VE TOPLUMSAL EŞİTSİZLİK ALGISININ DEĞİŞİMİ NASIL
YORUMLANMAKTADIR?

Ümmü Berna KILIÇ ÇELİK1

ÖZET

İnsanın  ruhu  ve  bedeni  canlı  birer  organizma  gibi  ilerlemekte  ve  varlığını  devam
ettirmektedir.  Avcı  ve  toplayıcı  topluluklardan  ulus  devletlere  daha  sonra  da teknoloji  ve
sanayileşmenin etkisi ile modern dünya toplumuna doğru evrilmekte olan toplumsal düzen,
değişimin  dahi  değişmekte  olduğu bir  düzende,  bireyin değişimini  de gerekli  kılmaktadır.
Bireyin  kimlik  arayışı,  yaşadığı  çevre,  kullandığı  dil,  sosyalizasyon  süreci,  dini  inançları,
etnik  kökeni,  bedensel  ve  ruhsal  sağlık  durumu,  eğitim  seviyesi,  statü  edinme  isteği,
ekonomik durum ve hayatta kalma çabası ise bireysel ve toplumsal eşitsizliklerin nedenleri
olarak gösterilebilecektir.  Yaşama dair her şeyin değişmesi eşitlik ve eşitsizlik algısının da
değişimi demektir. Kutsalın, inancın, üretim araçlarının ve iletişimin araçlarının değişimi bu
bağlamda  doğmuş  eşitsizliklerin  de  bireysel  ve  toplumsal  düzeyde  değişimini  ifade
etmektedir. Toplumun ve bireyin Batılılaşması, teknolojik üretim, kültür aktarımı, çeşitli kitle
hareketleri,  örgütlenmeler  ve fikirler  ışığında eşitsizlik  nedenlerinin ve durumunun sürekli
değişimine örnek teşkil etmektedir. Araştırmanın temel amacı, toplumunun geçmişten bugüne
eşitsizlik algısının bireysel ve toplumsal boyuttaki değişiminin belirlenmesidir. Bu anlamda
bireysel  ve  toplumsal  değişim unsurları  belirlenerek  eşitsizlik  algıları  üzerindeki  değişimi
irdelenelecektir.  Toplumsal  ve  bireysel  değişim  unsurlarının  belirlenerek  eşitsizlik  algısı
üzerindeki  değişimlerini  belirlemeyi  amaçlayan  bu  çalışma,  2020-2021  tarihinde  Atatürk
Üniversitesi  Açıköğretim  Fakültesi  öğrencileri  ile  nicel  araştırma  yöntemi  kullanılarak
yapılacaktır. Veriler SPSS Programı ile toplanıp analiz edilecektir.

Anahtar Kelimeler: Bireysel Eşitsizlik, Toplumsal Eşitsizlik, Değişim Unsurları, Toplumsal
Gelişme.

1 Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi  Sosyoloji Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi,  Atatürk Üniversitesi Açıköğretim
Fakültesi Personeli. klcbrna@gmail.com
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CARYL CHURCHİLL’İN CLOUD NİNE ADLI OYUNUNDA TOPLUM VE
DEĞİŞİM

                                                                                               Yeliz BİBER VANGÖLÜ1

      Yavuz PALA2

ÖZET

Bu  çalışmada,  çağdaş  İngiliz  tiyatrosunun  önde  gelen  oyun  yazarlarından  Caryl
Churchill’in  Cloud Nine (1979) adlı oyununda kadın özgürlük hareketleri, cinsiyet rolleri ve
cinsel devrim konuları incelenmektedir. Feminist tiyatronun başat yapıtları arasında sayılan
Cloud  Nine özellikle  1960  ve  1970’li  yıllarda  tüm  dünyada  gerçekleşen  özgürlük
hareketlerine paralel olarak değişen toplumsal yapıya odaklanarak kadınların ve dezavantajlı
azınlık  grupların  geldiği  noktayı  sorunsallaştırmaktadır.  Toplumsal  değişimleri  çarpıcı  bir
şekilde  sahneye  taşıyan  Churchill,  bu  eserini  toplumsal  değişimi  belirgin  şekilde  ortaya
koymak adına iki  zıt  dönemi ele  alan iki  perdelik  bir  oyun olarak kurgulamıştır.  Oyunun
birinci  perdesinde,  Viktorya  dönemi  İngiltere’sinin  ataerkil  ve  kolonyal  yapısının
karakterlerin  cinsiyet  rolleri  ve  kimlik  arayışları  üzerinde  belirleyici  olan  baskıcı  tutum
üzerinde durmaktadır. İkinci perdede ise, 1970’lerin İngiltere’sinde cinsiyet rolleri, eşcinsellik
ve  cinsel  özgürlük  gibi  kavramlara  bakış  ile  ilgili  yaşanan  değişim  vurgulanmaktadır.
Churchill,  bu  iki  perdede  tartışmalı  cinsellik  tasvirleri  ve  müstehcen  bir  dil  kullanarak
İngiltere’nin  kolonyal  baskısı  ve  cinsel  baskı  arasında  bir  paralellik  kurmaktadır.  Bu
çalışmada, bu iki farklı dönem arasında gerçekleşen toplumsal değişimler feminist ve queer
kuramlar çerçevesinde incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Churchill, Feminizm, Cinsiyet, Toplum.

1 Doç. Dr. Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, yeliz.biber@atauni.edu.tr
2 Arş. Gör. Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, yavuz.pala@atauni.edu.tr
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TOPLUMSAL CİNSİYET PERSPEKTİFİNDEN COVID-19 PANDEMİSİNİN
AKADEMİK YAŞAMA ETKİLERİ 

Zeynep TEKİN BABUÇ1

ÖZET

Covid-19  pandemisi  nedeniyle  artan  sağlık  riskleri  ve  ekonomik  yaşama  ilişkin
değişiklikler  çocuk  bakımı,  ev  işleri  gibi  profesyonel  hizmet  alınabilen  alanlarda  çeşitli
dönüşümlere  yol  açmıştır.  Ev ve  çocuk bakımına  ilişkin  artan  fiziksel  ve duygusal  emek
gereksinimi,  halihazırda  bu  alanda  var  olan  toplumsal  cinsiyet  eşitsizliklerini  kadınlar
aleyhine artırmıştır. Akademi içerisinde yer alan kadınlar için de pandemi, toplumsal cinsiyet
eşitsizlikleri ile ilişkili kadın ve erkek akademisyenler arasındaki bilimsel üretkenlik farkını
derinleştirmektedir.  Uzaktan  eğitim süreci  ile  birlikte  evden çalışmanın  getirdiği  ev  ve iş
alanlarının iç içe girmesi, artan çocuk bakımı ve ev işleri, kadın akademisyenlerin bilimsel
üretkenlik  için  gerekli  olan  fiziksel,  bilişsel  ve  duygusal  kaynaklarını  sınırlandırmaktadır.
Kadın  akademisyenler  ev  içinde  ve  akademik  yaşamda  kendilerinden  beklenilen  fiziksel,
bilişsel  ve  duygusal  emeği  karşılamakta  zorlanmakta  ve  bireysel  ve  kariyer  hedeflerini
gerçekleştirme  hususunda dezavantajlı  konuma düşmektedir.  Pandemi  sürecinde  akademik
alanda  artan  toplumsal  cinsiyet  eşitsizlikleri,  pandemi  sonrasında  da  bilimsel  üretim
farklılıklarına  bağlı  olarak  akademik  yükselme,  terfi  gibi  kariyer  fırsatlarına  erişimde
eşitsizliklerin derinleşmesini beraberinde getirecektir.  Bu çalışmada, bu alanda yapılmış olan
bilimsel çalışmalar ışığında COVID-19 pandemi sürecinde, akademik alanda artan toplumsal
cinsiyet  eşitsizliklerinin  ve  bilimsel  üretkenlikte  azalma  gibi  bu  eşitsizliğin  somut
görünümlerinin sosyolojik bir analizinin ortaya konulması amaçlanmaktadır.  

Anahtar kelimeler: Pandemi, Covid-19, Akademi, Toplumsal cinsiyet, Eşitsizlikler. 

1 Dr. Öğr. Üyesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü
   E-posta: zeyneptekinbabuc@gmail.com
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KÜRESELLEŞME SÜRECİ VE MİLLİ DEĞERLER

Zeynep TEKİN1

ÖZET

Bu çalışma, küreselleşme sürecinin milli değerler üzerindeki etkisini ortaya koymayı
amaçlamaktadır. Küreselleşme süreci ile birlikte toplumlar, yaşamlarının her alanında hızlı bir
değişim yaşamaya başlamışlardır. Ekonomik, siyasi, teknolojik ve kültürel boyutları olan bu
dönüşüm  sürecinde;  bireylerin  sahip  oldukları  değerler  de  değişime  uğramaktadır.  Her
toplumun kendine özgü milli  değerleri  bulunmakta ve toplum üyeleri  o değerler  etrafında
kişiliklerini  şekillendirerek  davranışlarını  belirlemektedir.  Bireyler,  bu  değerleri,
toplumsallaşma sürecinde öğrenmekte ve içselleştirmektedir. Küreselleşme süreciyle hızlanan
teknolojik  gelişmeler  sonucu,  bireylerin  toplumsallaşma  süreçlerine  kitle  iletişim  araçları,
sosyal  medya  platformları  gibi  yeni  toplumsallaşma  araçları  eklenmektedir.  Günümüzde
küçük yaşlardan itibaren  her  bireyin  yoğun bir  şekilde  yeni  iletişim araçlarını  kullanması
sonucunda, milli değerler giderek arka planda kalmaya, yeni küresel değerler ise daha çok
benimsenmeye başlamıştır.  Bu durum, zamanla bireyin yaşadığı topluma yabancılaşmasına
sebep olacak ve toplumsal bütünlük açısından sorunlar ortaya çıkaracaktır. 

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Toplumsal Dönüşüm, Kültür, Değerler, Milli Değerler.

1  Doktora Öğrencisi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı, e-mail 
adresi: zeynepptekinn@gmail.com
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KONGRE PROGRAMI

AÇILIŞ OTURUMU
Erişim Linki https://zoom.us/j/96445713333 

Meeting ID: 964 4571 3333
Saat Ad-Soyad Unvan

10:30- 12:00 Prof. Dr. Nuray 
KARACA

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı

10:30- 12:00 Prof. Dr. Dilaver 
DÜZGÜN

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı

10:30- 12:00 Prof. Dr. Hüseyin 
ÖZER

Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı

10:30- 12:00 Prof. Dr. Sabahattin 
GÜLLÜLÜ

Kongre Onur Konuğu

Room 1 (2 Haziran 2021- Çarşamba) 13:00-14:15
AİLE VE DEĞİŞME-I

Oturum 
Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Olcay TİRE

Erişim Linki https://zoom.us/j/96445713333 
Meeting ID: 964 4571 3333

Saat Ad-Soyad Bildiri Başlığı
13:00-13:15 Dr. Öğr. Üyesi 

Abdullah AKIN
Aile Rollerinin Değişiminde Bazı Ahlâkî Gizil 
Tehditler

13:15-13:30 Dr. Öğr. Üyesi Olcay
TİRE

Toplumsal Değişme ve Boşanma

13:30-13:45 Öğr. Gör. Halil 
ÇAKIR

Kuşak Çatışmasının Değişen Yüzü: “Dedeler 
Nereye Gidiyor?” Sorunsalı Örneğinde Bir 
Tartışma

13:45-14:00 Özge EFE Gelenekselden Dijitale Anneliğin Farklı 
Görünümleri: Blogger Anneler

Room 2 (2 Haziran 2021- Çarşamba) 13:00-14:15
DEĞERLER VE DEĞİŞME-I

Oturum 
Başkanı

Prof. Dr. Mizrap POLAT

Erişim Linki https://zoom.us/j/96445713333 
Meeting ID: 964 4571 3333

Saat Ad-Soyad Bildiri Başlığı
13:00-13:15 Prof. Dr. Mizrap 

POLAT
Sanal Gerçeklik ve Ahlak: Sanal Toplumda Ahlak 
Dönüşüm Süreci

13:15-13:30 Öğr. Gör. Mehmet 
Ali ER & Dr. Öğr. 
Üyesi İsmail 
GÜRLER

Değerlerin Yüzyıllık Değişimi: Risale-i Ahlak ve 
On Kök Değer Karşılaştırması

13:30- 13:45 Arş. Gör. Melike 
YAŞAR

MENA Toplumlarının Değer ve Ahlak Anlayışı

13:45-14:00 Kader UÇAR Toplumsal Değişme Bağlamında Din: Erzurum’da
Niceliksel Bir Çalışma
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Room 3 (2 Haziran 2021- Çarşamba) 13:00-14:15
BİLİM VE DEĞİŞME 

Oturum 
Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Metin TÜRKMEN

Erişim Linki https://zoom.us/j/96445713333 
Meeting ID: 964 4571 3333

Saat Ad-Soyad Bildiri Başlığı
13:00-13:15 Dr. Öğr. Üyesi Metin 

TÜRKMEN
Teknolojinin Toplumsal Değişim ve Dönüşümlere 
Etkisi: Yapay Zekânın Suçların Tespiti ve 
Önlenmesinde Kullanılması ile İlgili Teorik 
Notlar

13:15-13:30 Arş. Gör. Muhammed
Oğuzhan GÜNER

Topluluk Tahayyülü: Tönnies’in Sosyolojisi 
Üzerine Kısa Değerlendirme

13:30- 13:45 Elif Can ÇAKIR Makro Değişme Teorilerinde Bir Uzlaşma Noktası
Olarak Bireycilik

Room 1 (2 Haziran 2021- Çarşamba) 15:00-16:15
AİLE VE DEĞİŞME-II

Oturum 
Başkanı

Doç. Dr. Selçuk AYDIN

Erişim Linki https://zoom.us/j/96445713333 
Meeting ID: 964 4571 3333

Saat Ad-Soyad Bildiri Başlığı
15:00-15:15 Doç. Dr. Selçuk 

AYDIN & Aişe 
ARAZ

Türk Aile Yapısını Korumaya Dönük Tartışmalar 
Ekseninde İstanbul Sözleşmesi Üzerine Bir 
Değerlendirme

15:15-15:30 Dr. Öğr. Üyesi Özgür
KIRAN

Dijital Toplum ve Ailenin Değişimine Etkisi

15:30-15:45 Arş. Gör. Dr. 
Sümeyra ÜNALAN 
TURAN

Ev İşi ve Çocuk Bakım Sorumluluk Paylaşımı 
Odağında Aile Kurumunda Yaşanan Değişimler: 
Dindar Aileler Örneği

15:45-16:00 Sedanur ALUMUR Geçmişten Günümüze Ailenin Değişimi

Room 2 (2 Haziran 2021- Çarşamba) 15:00-16:15
DEĞERLER VE DEĞİŞME-II

Oturum 
Başkanı

Prof. Dr. Nuray KARACA

Erişim Linki https://zoom.us/j/96445713333 
Meeting ID: 964 4571 3333

Saat Ad-Soyad Bildiri Başlığı
15:00-15:15 Prof. Dr. Mizrap 

POLAT & Zübeyde 
YALÇINKAYA

Ortadoğu Kökenli Yabancı Öğrencilerin 
Müşterek Kimlik Algısı: Atatürk Üniversitesi 
Örneği

15:15-15:30 Prof. Dr. Nuray 
KARACA

H.Z. Ülken’in İnsani Vatanseverlik Eseri 
Üzerine Notlar

15:30-15:45 Prof. Dr. Erdal 
YILDIRIM

Toplumsal Değişme ve Din

15:45-16:00 Zeynep TEKİN Küreselleşme Süreci ve Milli Değerler
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Room 3 (2 Haziran 2021- Çarşamba) 15:00-16:15
DİL VE DEĞİŞME

Oturum 
Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi İsmail ÖZ

Erişim Linki https://zoom.us/j/96445713333 
Meeting ID: 964 4571 3333

Saat Ad-Soyad Bildiri Başlığı
15:00-15:15 Öğr. Gör. Şule 

Düzdemir& Doç. Dr. 
Özge CAN 

Dilde Değişme Bilişte Değişme: Şiirde Duygu-
Öbek İlişkisi

15:15-15:30 Umut YOZGAT& 
Doç. Dr. Özge CAN 

Dil Çalışmalarında Yöntemsel Değişim: Bir Veri 
Etiketleme Aracı Olarak Deyimler

15:30-15:45 Eda ÜNSAL Çocukların Sanal Ortamlarda Kullandıkları 
Şiddet Dili ve Bunun Toplumsal/ Psikolojik 
Sonuçları: Youtube Oyun Videoları Örneği

Room 1 (3 Haziran 2021- Perşembe) 10:00-11:15
EĞİTİM VE DEĞİŞME-I

Oturum 
Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Erdi AKSAKAL

Erişim Linki https://zoom.us/j/96445713333 
Meeting ID: 964 4571 3333

Saat Ad-Soyad Bildiri Başlığı
10:00-10:15 Betül TOK KÖSE & 

Derya HİSOĞLU & 
Dr. Öğr. Üyesi Ömer 
KOÇAK 

Lisansüstü Öğrencilerin Çevrimiçi Bilgi Arama 
Stratejileri

10:15-10:30 Gülay GÜLER & 
Hakan BAHADIR & 
Dr. Öğr. Üyesi Ömer 
KOÇAK 

Yükseköğretim Öğrencilerinin Kütüphanelere 
Yönelik Tutumu

10:30-10:45 Arş. Gör. 
Abdurrahim ŞAHİN

İkinci Meşrutiyet Dönemi Eğitim Gelişmeleri 
Bağlamında Toplum ve Zihniyet Değişmeleri

10:45-11:00 Eser KARAL Dijital Toplumun Dinamik Bir Öğesi Olan Lise 
Öğrencileri Üzerindeki FoMO Etkisinin 
İncelenmesi

Room 2 (3 Haziran 2021- Perşembe) 10:00-11:15
EŞİTSİZLİKLER VE DEĞİŞME

Oturum 
Başkanı

Doç. Dr. Erem SARIKOCA

Erişim Linki https://zoom.us/j/96445713333 
Meeting ID: 964 4571 3333

Saat Ad-Soyad Bildiri Başlığı
10:00-10:15 Öğr. Gör. Dr. 

İbrahim AKSAKAL
Toplumsal Cinsiyet Tartışmalarında Yeni Bir 
Cinsiyet Mağduriyeti: Damgalanmış Erkek Kimliği

10:15-10:30 Arş. Gör. Melek 
ERYENTÜ GÜREL

Yoksulluğun Tanımının Değişen Tarihi
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10:30-10:45 Arş. Gör. Pınar 
LALOĞLU

Sahnedeki Erkeklik: Çelişkiler, Çatışmalar

10:45-11:00 Sedat POLAT Genç Yoksulluğu Üzerine Yazılmış Makalelerin 
Tematik Analizi

11:00-11:15 Ümmü Berna KILIÇ 
ÇELİK

Bireysel ve Toplumsal Eşitsizlik Algısının Değişimi
Nasıl Yorumlanmaktadır?

Room 1 (3 Haziran 2021- Perşembe) 13:00-14:15
EKONOMİ VE DEĞİŞME

Oturum 
Başkanı

Doç. Dr. Çiğdem VATANSEVER

Erişim Linki https://zoom.us/j/96445713333 
Meeting ID: 964 4571 3333

Saat Ad-Soyad Bildiri Başlığı
13:00-13:15 Doç. Dr. Erem 

SARIKOCA
Spor ve Değişim: Sporun Kapitalizmi, 
Kapitalizmin Sporu

13:15-13:30 Doç. Dr. Çiğdem 
VATANSEVER

Sosyal ve Ekolojik Sürdürülebilirlik Odağında 
Çalışma Yaşamının Dönüşümü

13:30-13:45 Dr. Öğr. Üyesi Mevlüt
CEYLAN

Dünya Nüfusundaki Artış ve Sosyal Bir Endişe 
Olarak Küresel Topluluğun Büyümesi

13:45-14:00 Dr. Öğr. Üyesi Özkan 
AYDAR

Küçük Üreticiler ve Köylüler İçin Alternatif Bir 
Kalkınma Modeli: Örgütlü Kooperatifçilik

14:00-14:15 Zekiye TAN Covid-19 Sürecinde Reklamlara Maruz Kalma 
Oranı ve Bunun Satın Alma Davranışına Etkisi 
Üzerine

Room 2 (3 Haziran 2021- Perşembe) 13:00-14:15
EĞİTİM VE DEĞİŞME-II

Oturum 
Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Melih SEVER

Erişim Linki https://zoom.us/j/96445713333 
Meeting ID: 964 4571 3333

Saat Ad-Soyad Bildiri Başlığı
13:00-13:15 Oğuzhan GÖKSEL 

& Prof. Dr. Müjdat 
AVCI

Türkiye’de Toplumsal Değişme Sürecinde Halk 
Eğitiminin İncelenmesi: Millet Mektepleri ve 
Halkevleri Örneği

13:15-13:30 Dr. Öğr. Üyesi 
Zeynep TEKİN 
BABUÇ

Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden Covid-19 
Pandemisinin Akademik Yaşama Etkileri

13.30-13:45 Dr. Öğr. Üyesi 
Melih SEVER

Sosyal Hizmet Eğitiminin Yapılandırılması Üzerine

13:45-14:00 Dr. Hümeyra 
TÜREDİ

19.Yüzyılda Türkiye’deki Misyoner Okullarında 
Yaşanan Değişim

Room 3 (3 Haziran 2021- Perşembe) 13:00-14:15
GÖÇ VE DEĞİŞME-I

Oturum 
Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Nigar TUĞSUZ
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Erişim Linki https://zoom.us/j/96445713333 
Meeting ID: 964 4571 3333

Saat Ad-Soyad Bildiri Başlığı
13:00-13:15 Dr. Öğr. Üyesi Nigar 

TUĞSUZ
Merkeze Yerleşmenin Aracı Olarak Mülteci 
Karşıtı Söylemler

13:15-13:30 Arş. Gör. Ayşula 
KURT

“Göç Eden Mağduriyet”ler: Afgan Kadınların 
Göç Anlatılarında Ataerkil Mağduriyetler

13:30-13:45 Fredinant 
HASMUÇA

2000'li Yıllardan Sonra Balkanlar ve Balkanlar'da
Göç Sorunu

13:45-14:00 İbrahim BOZ Samsun’a Göç Eden Kavaklıların Sosyo-Kültürel 
Değişme Kuramları Açısından İncelenmesi

Room 1 (3 Haziran 2021- Perşembe) 15:00-16:15
EDEBİYAT VE DEĞİŞME-I

Oturum 
Başkanı

Prof. Dr. Nuray KARACA

Erişim Linki https://zoom.us/j/96445713333 
Meeting ID: 964 4571 3333

Saat Ad-Soyad Bildiri Başlığı
15:00-15:15 Prof. Dr. Nuray 

KARACA
“Yedinci Adam: Avrupa’da Bir Göçmen İşçinin 
Hikayesi” Adlı Eseri Çatışma ve Göç Kültürü 
Model Bağlamında Okuma Denemesi

15:15-15:30 Dr. Öğr. Üyesi Hafize 
Gül KOPARANOĞLU 
ARTUÇ

Değişen Toplum ve Temsili: F. Scott 
Fitzgerald’ın Muhteşem Gatsby Romanının 
Analizi

15:30-15:45 Dr. Öğr. Üyesi Ayşe 
Arzu KORUCU

Değişen Toplumlarda Kadın Algısını Mitlerin 
Işığında Okumak

15:45-16:00 Öğr. Gör. Dr. Emre 
ÖZCAN & Dr. Aziz 
ŞEKER

Pierre Bourdıeu’nun “Habitus” Kuramından 
Hareketle Bereketli Topraklar Üzerinde’de 
Toplumsal Değişim ve Dönüşümün İzleri

16:00-16:15 Öğr. Gör. Dr. Eren 
ALKAN

Değişimin Üç Hali: Patrıck Süskınd’in Koku: 
Bir Katilin Öyküsü Adlı Romanına Edebiyat 
Sosyolojisi Açısından Bakmak

Room 2 (3 Haziran 2021- Perşembe) 15:00-16:30
PANDEMİ VE DEĞİŞME-I

Oturum 
Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Adem İNCE

Erişim Linki https://zoom.us/j/96445713333 
Meeting ID: 964 4571 3333

Saat Ad-Soyad Bildiri Başlığı
15:00-15:15 Dr. Öğr. Üyesi Adem 

İNCE
Teknik Uygarlık ve Covid-19 Salgını

15:15-15:30 Duygu OYMAN & 
Dr. Öğr. Üyesi Ömer 
KOÇAK 

Covid-19 Salgını Döneminde Üniversite 
Öğrencilerinin Derste Teknoloji Kullanımları ile 
Uzaktan Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarına 
Bağlılıkları Arasındaki İlişki
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15:30-15:45 Arş. Gör. Emine 
ÇETİNER 
ÖZYILMAZ & Arş. 
Gör. Abdurrahim 
ŞAHİN & Dr. Öğr. 
Üyesi Ömer KOÇAK

Covid-19 Pandemisinde Yabancı Düşmanlığı

15:45-16:00 Arş. Gör. Birtan 
BOZLU & Arş. Gör. 
Gamze GÜRLER

Covid-19 Salgını Döneminde Tek Başına 
Yaşayan Bireyin Sosyalleşme Pratiklerinin 
Dönüşümü

16:00-16:15 Adem BİLİR Pandemi ve Değişme Üzerine: Covid-19 Örneği
16:15-16:30 Buket BAĞRIYANIK Covid-19 Pandemi Döneminde Toplumsal 

Değişmeyi Balkon Üzerinden Okumak: Erzurum 
Örneği

Room 3 (3 Haziran 2021- Perşembe) 15:00-16:15
GÖÇ VE DEĞİŞME-II

Oturum 
Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Selda GEYİK YILDIRIM

Erişim Linki https://zoom.us/j/96445713333 
Saat Ad-Soyad Bildiri Başlığı

15:00-15:15 Dr. Öğr. Üyesi Selda
GEYİK YILDIRIM

Türkiye’ye Yönelik Kitlesel Göçler ve Toplumsal 
Değişme

15:15-15:30 Arş. Gör. İbrahim 
KARATAŞ

Suriyelilerin Göç Sürecinde Karşılaşma Noktaları 
Olarak Stk’ların İşlevi

15:30-15:45 Safiye Cemre 
ELMAS

Uluslararası Göç ve Göçün Güvensizleştirilmesi 
Süreci;
Söylemler ve Politikalar ile Suriyeli Sığınmacılar

15:45-16:00 Korhan KASAP Tarihsel Sosyoloji Açısından Toplumsal Değişim: 
“Bozkırın Yürüyüşü”

Room 1 (3 Haziran 2021- Perşembe) 17:00-18:15
KIR-KENT VE DEĞİŞME-I

Oturum 
Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Cem TUTAR

Erişim Linki https://zoom.us/j/96445713333 
Meeting ID: 964 4571 3333

Saat Ad-Soyad Bildiri Başlığı
17:00-17:15 Dr. Öğr. Üyesi 

İbrahim ÖZEN
Büyükşehrin Tükettikleri: Kumru ile Kumru 
Romanında Köyden Kente Göç

17:15-17:30 Dr. Öğr. Üyesi Cem 
TUTAR

Televizyon Dizilerinde İstanbul’un Değişen Kent 
İmgesi: Mekânsal Belirlenimler ve Süreksizlikler

17:30-17:45 Büşra KOÇ & Dr. 
Öğr. Üyesi Ayşe 
GÖNÜLLÜ 
ATAKAN 

Türkiye’de Kırsal Kadın Emeğinin 
Örgütlenmesinde Kooperatifler

17:45-18:00 Arş. Gör. Hülya 
DOĞAN

Evsizliğin Değişen Yüzü: Gizli Evsizlik
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Room 2 (3 Haziran 2021- Perşembe) 17:00-18:15
PANDEMİ VE DEĞİŞME-II

Oturum 
Başkanı

Prof. Dr. Mevlüt ÖZBEN

Erişim Linki https://zoom.us/j/96445713333 
Meeting ID: 964 4571 3333

Saat Ad-Soyad Bildiri Başlığı
17:00-17:15 Prof. Dr. Mevlüt 

ÖZBEN
Pandemi ve Toplum

17:15-17:30 Dr. Öğr. Üyesi 
Mehmet Fatih ACAR

Covid-19 Pandemisi Sonrası Değişen Tedarik 
Zinciri Yaklaşımı

17:30-17:45 Dr. Öğr. Üyesi 
Nilüfer ÖZTÜRK 
AYKAÇ

Afete Dirençli Toplum: Covid-19 Salgını Özelinde 
Süreç, Yapı ve Failler

17:45-18:00 Fatmagül AKMAN 
USTA

Pandemi ile Değişen Eğitim Sisteminde Ailelerin 
Yaşadığı Durumlar: Ardanuç Örneği

18:00-18:15 Sevcan DEMİR Geç Modern Dönem Risk Bölüşümünden Doğan 
Eşitsizlik Örneği Olarak Covid-19 Pandemisi

Room 3 (3 Haziran 2021- Perşembe) 17:00-18:15
SİYASET VE DEĞİŞME -I

Oturum 
Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Erdi AKSAKAL

Erişim Linki https://zoom.us/j/96445713333 
Meeting ID: 964 4571 3333

Saat Ad-Soyad Bildiri Başlığı
17:00-17:15 Dr. Öğr. Üyesi Erdi 

AKSAKAL
Milli Kimlik ve Milliyetçilik Dinamikleri 
Çerçevesinde Spor

17:15-17:30 Kaan PUŞUROĞLU Osmanlı’da Katledilen İki Padişah: II. Osman ve 
III. Selim Örnekleri

17:30-17:45 Betül ÖN 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Siyasal 
İletişimin İçerik Analizi

Room 1 (4 Haziran 2021- Cuma) 10:00-11:15
HUKUK VE DEĞİŞME

Oturum 
Başkanı

Prof. Dr. Ahmet Nezih KÖK

Erişim Linki https://zoom.us/j/96445713333 
Meeting ID: 964 4571 3333

Saat Ad-Soyad Bildiri Başlığı
10:00-10:15 Prof. Dr. Ahmet 

Nezih KÖK
Hukukta ve Tıpta Yaşanan Değişimlerin Adli 
Tıp’a Etkileri Tanıktan Sanığa Ya Da Delilden 
Sanığa

10:15-10:30 Dr. Öğr. Üyesi Ahmet
Selim KADIOĞLU

Hukuk ve Toplumsal Değişme (Hukuk-ı Aile 
Kararnamesi Örneği)

10:30-10:45 Emrullah 
KOÇDEMİR

Devletli Sivil Toplum: Türkiye Barolar Birliği
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Room 2 (4 Haziran 2021- Cuma) 10:00-11:15
SAĞLIK VE DEĞİŞME

Oturum 
Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi İsmail ÖZ

Erişim Linki https://zoom.us/j/96445713333 
Meeting ID: 964 4571 3333

Saat Ad-Soyad Bildiri Başlığı
10:00-10:15 Dr. Öğr. Üyesi 

Hasan BİÇİM & Dr. 
Öğr. Üyesi Özkan 
AYDAR

Bağışıklık Sisteminin Sınıfsal Dinamikleri: Yazılı 
Medya Üzerine Sosyolojik Bir Analiz

10:15-10:30 Dr. Öğr. Üyesi 
İsmail ÖZ

Geçmişten Günümüze Tıbbi Bilgi, Güç ve 
Hekimler

10:30-10:45 Nazan DEMİR Hemşirelik Mesleği Üzerinden Toplumsal 
Değişmenin Bir Yorumu

Room 3 (4 Haziran 2021- Cuma) 10:00-11:15
SANAT VE DEĞİŞME-I

Oturum 
Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Erdi AKSAKAL

Erişim Linki https://zoom.us/j/96445713333 
Meeting ID: 964 4571 3333

Saat Ad-Soyad Bildiri Başlığı
10:00-10:15 Dr. Öğr. Üyesi Erdi 

AKSAKAL
Vladimir Propp’un Yapısal Çözümlemesi 
Bağlamında “Bir Zamanlar Anadolu’da”

10:15-10:30 Büşra ÇAKMAK Sanatın Modernleşmesi ve Dönüşümü Yolunda 
Sanatın Post-Modernleşmesi

10:30-10:45 Ebru Melis 
TUMBUL

21. Yüzyılda Değişen Sanat Anlayışı ve Sanata 
Duyulan İhtiyaç

10:45-11:00 Edanur ALPASLAN Arabesk Müzikten Rap Müziğe: Şarkılardaki 
Kadın Teması

Room 1 (4 Haziran 2021- Cuma) 14:00-15:15
SİYASET VE DEĞİŞME- II

Oturum 
Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi İlyas SUCU

Erişim Linki https://zoom.us/j/96445713333 
Saat Ad-Soyad Bildiri Başlığı

14:00-14:15 Dr. Öğr. Üyesi Halil 
AKKURT

“1968” Ve Türk Solunun Herbert Marcuse 
Algısı

14:15-14:30 Dr. Öğr. Üyesi İlyas 
SUCU

Covid-19 Salgınının Siyasal Düşü Olarak 
Psikopolitika

14:30-14:45 Öğr. Gör. Şaban 
ARSLAN

Küreselleşme ve Ulus-Devlet Tartışması 
Bağlamında Ulus-Devletlerin Geleceği
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Room 2 (4 Haziran 2021- Cuma) 13:00-14:15
EDEBİYAT VE DEĞİŞME-II

Oturum 
Başkanı

Doç. Dr. Özlem FIRTINA

Erişim Linki https://zoom.us/j/96445713333 
Meeting ID: 964 4571 3333

Saat Ad-Soyad Bildiri Başlığı
13:00-13:15 Şebnem 

KARAAĞAÇ & Prof.
Dr.  Yıldız 
AKPOLAT

Kemal Tahir’in Köy Romanlarında Toplumsal 
Yapı ve Değişme

13:15-13:30 Doç. Dr. Özlem 
FIRTINA

Alman Edebiyatına Yansıyan Yönüyle Eşitsizlikler
ve Değişme: Kafka Örneği

13:30-13:45 Arş. Gör. Dr. Seçkin 
ÖZKAN

Kenan Hulusi Koray’ın Hikâyelerinde Beyaz 
Ruslar ve Kültürel Etkileşim

13:45-14:00 Arş. Gör. Dr. Ömer 
Faruk KARATAŞ

Tevfik Fikret’in Târîh-i Kadîm ve Târîh-i 
Kadîm’e Zeyl’ini Auguste Comte’un Üç Hâl 
Yasası Bağlamında Okuma Denemesi

Room 3 (4 Haziran 2021- Cuma) 13:00-14:15
SANAT VE DEĞİŞME-II

Oturum 
Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Sait GÜLSOY

Erişim Linki https://zoom.us/j/96445713333 
Meeting ID: 964 4571 3333

Saat Ad-Soyad Bildiri Başlığı
13:00-13:15 Dr. Öğr. Üyesi Sait 

GÜLSOY
Toplumsal Değişme ve Mizah, Ofansif Mizahın 
Kuşaklar Üzerinden Algılanışı

13:15-13:30 Dr. Öğr. Üyesi Figen 
KANBİR

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Dövme

13:30-13:45 Dr. Öğr. Üyesi 
Tuğba AYGAN & 
Arş. Gör. Mehmet 
ÜNAL

Değiş(mey)en Toplum, Değiş(tir)en Tiyatro: 
Sarah Kane’in Blasted Adlı Oyunu

13:45-14:00 Nazan ERCİŞLİ John Osborne’un “Look Back In Anger” Adlı 
Oyununda Değişen Gençlik

Room 1 (4 Haziran 2021- Cuma) 15:00-16:15
MEDYA VE DEĞİŞME

Oturum 
Başkanı

Doç. Dr. Çağrı ERYILMAZ

Erişim Linki https://zoom.us/j/96445713333 
Meeting ID: 964 4571 3333

Saat Ad-Soyad Bildiri Başlığı
15:00-15:15 Doç. Dr. Çağrı 

ERYILMAZ
Çevreciliğin Sosyal Medyaya Taşınması: Sanal 
Protesto ve Yeşil Tüketim
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15:15-15:30 Dr. Öğr. Üyesi Sait 
YILDIRIM

Beğenilme Arzusunun Dönüşümünde Yıpratılan 
Kadın Kimliği: Sosyal Medya Uygulamaları 
Üzerinden Bir Değerlendirme

15:30-15:45 Öğr. Gör. Abdulselami 
SARIGÜL

Arap Baharında Sosyal Medyanın Etkisi ve 
Sonuçları

Room 2 (4 Haziran 2021- Cuma) 15:00-16:15
KIR-KENT VE DEĞİŞME-II

Oturum 
Başkanı

Doç. Dr. Ufuk ÖZCAN

Erişim Linki https://zoom.us/j/96445713333 
Meeting ID: 964 4571 3333

Saat Ad-Soyad Bildiri Başlığı
15:00-15:15 Doç. Dr. Ufuk 

ÖZCAN
Türkiye’de Tarımın Dönüşümü ve Köylülüğün 
Tasfiyesi

15:15-15:30 Arş. Gör. Serkan 
ÇELİK

Kültürel Ekonominin Yükselişi ve Değişen Kent-
Kültür İlişkisi Üzerine

15:30-15:45 Özlem ÇETİNKAYA Kır Kökenli Üniversite Öğrencilerinin Benlik 
Sunumu ve Beğeni Algısı

15:45-16:00 İsmail AYDOĞDU 2011 Van Depremi ve Toplumsal Değişme: 
Bahçesaray Örneği

Room 3 (4 Haziran 2021- Cuma) 15:00-16:15
SANAT VE DEĞİŞME- III

Oturum 
Başkanı

Doç. Dr. Yeliz BİBER VANGÖLÜ

Erişim Linki https://zoom.us/j/96445713333 
Meeting ID: 964 4571 3333

Saat Ad-Soyad Bildiri Başlığı
15:00-15:15 Doç. Dr. Yeliz 

BİBER VANGÖLÜ 
& Arş. Gör. Yavuz 
PALA

Caryl Churchill’in Cloud Nine Adlı Oyununda 
Toplum ve Değişim

15:15-15:30 Dr. Öğr. Üyesi Sena 
COŞĞUN KANDAL

Batı’da Çocuğun Dönüşümü: Erken Modern 
Dönem Sanatı Üzerinden Bir Değerlendirme

15:30-15:45 Öğr. Gör. Kubilay 
AKSUN

Mülteciler ve İşçi Sınıfına Ortak Pencereden 
Bakmak: Saf Filminin Sosyolojik Çözümlemesi

15:45-16:00 Arş. Gör. Esma 
SEÇEN

Bertolt Brecht’in Cesaret Ana Adlı Oyununda 
Toplumsal Değişim Ülküsü
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