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SEMPOZYUM HAKKINDA

 Sosyal bilimlerin en temel problemlerinden biri 
olan toplumsal değişim kavramının bir çok tanımı olmakla 
beraber; toplumda yaşanan siyasi, ekonomik, sosyal ve 
demografik değişimleri açıklamak amacıyla kullanılmıştır. 
Toplumsal değişim kavramının bu kadar boyutu barındırması 
meseleyi, farklı disiplinler tarafından tanımlanması ve 
tartışılması gereken bir mesele haline getirmiştir. Türkiye’de 
son yıllarda çokça tartı şıldığı görülen değişim kavramının 
hangi kavramsal araçlar, kuramsal çerçeveler ve yöntemler 
kullanılarak ele alındığını tespit etmek ve örneklendirerek 
açıklamak gerekmektedir. Bugüne kadar oluşturulan sosyal 
değişim teorileri (klasik, çağdaş ve postmodern değişme 
teorileri), Batı toplumlarında ki değişim gerçeğini merkeze 
almıştır. Bu bakış açısı ile Batı toplumları, diğer toplumların 
(Doğu toplumlarının) ulaşması gereken ideal toplum haline 
gelmiştir. Halbuki her toplumun tarihsel gelişimi ve değişim 
süreçleri göz önünde tutularak; o toplumun yapısını ve değişim 
gerçeğini kavrayacak sosyal değişim teorileri inşa edilmelidir.

 Toplumsal Değişim Enstitüsü, toplumsal değişim 
kavramı ile ilişkili tüm literatürü tarayıp, bu kavramın 
kapsamlı ele alı nışını ortaya koyarak, kendimize dair bir söz 
üretmeyi amaçlamaktadır. Bunu yaparken, toplumsal değişimi 
etkileyen aile, din, eğitim, siyaset, göç ve kent gibi konulardan 
beslenmektedir.

 İnsan ve Medeniyet Hareketi, geçmişinden aldığı 
birikim ve tecrübe ile, geleceğin dünyasını inşa etmek için 
nitelikli çalışmalara imza atmayı kendine hedef edinmektedir. 
Bu doğrultuda toplumun değişim sürecini tanımayı ve anlamayı 
amaçlayarak “Toplumsal Değişim Öğrenci Sempozyumu” 
dizisine devam etme kararı almıştır.
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BAĞCILAR GENÇLERİNİN DİN ALGISI
Ahmet Fatih CEYHAN*

Özet

Bu çalışma Bağcılar ilçesinde yaşayan gençlerin dini yaşam biçimlerini, 
dini inanışlarını, dindarlık algılarını ve dini pratiklerini irdelemektedir. 
Türkiye’de gençlik alanında yapılan birçok çalışma olsa da gençlerin dini 
algılama biçimlerini etraflıca ele alan ve özellikle farklı sosyal gruplara 
odaklanan saha çalışmalarında bir literatür boşluğu bulunmaktadır. 
Bu çalışma bu boşluğu doldurma çabasından hareketle tasarlanmıştır. 
Söz konusu çalışmanın muhatapları uyuşturucu ve silah satıcılığı gibi 
illegal işlerde bulunmuş ya da bulunmakta olmaları ve bali, esrar ve 
çeşitli kimyasalları kullanmış ya da kullanmakta olmaları bu çalışmanın 
önemini artırmaktadır. Bu açıdan çalışmamız literatürdeki ampirik 
boşluğu çok sınırlı da olsa doldurmayı ve sonraki araştırmalar için bir 
misal teşkil etmeyi hedeflemektedir. Bu çalışma çoğunlukla yoksul ve 
alt orta sınıfın yaşadığı Bağcılar ilçesi Yıldız Tepe Mahallesi’nde ikamet 
eden gençler üzerine odaklanmaktadır. Araştırmamızda asgari sekiz kişi 
yer alacaktır. Katılımcıların tamamı erkek olup yaş aralığı 19-26 olarak 
belirlenmiştir. Çalışmamıza dahil olan katılımcılarla derinlemesine 
toplu mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşmeler 
ve açık uçlu sorularla istenilen veriler elde edilmeye çalışılmıştır. 
Katılımcılara ‘uygun örnekleme’, ‘kartopu’ ve ‘rastlantısal’ yöntemlerle 
ulaşılmıştır. Toplu mülakatlar neticesinde Bağcılar gençlerinin dini 
inançları (itikat) ve dini pratikleri (ibadet) arasında ciddi farklılaşmalar, 
ayrışmalar ve zıtlıklalar olduğu; dindarlığı inanç, ibadet ve ahlak 
bütünlüğü içerisinde değerlendirdikleri ve bu çerçevede daha dindar 
bir yaşam sürmeyi temenni ettikleri fakat yaşadıkları sosyal çevrenin 
(aile, arkadaş, mahalle) ve sosyal medyanın dindarlık algılarına olumsuz 
etkisi olduğu tespit edilmiştir.

* İstanbul Şehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi
   ve Uluslararası İlişkiler, Yüksek Lisans Öğrencisi.
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ÇOCUK YETİŞTİRME TARZLARININ 
DÖNÜŞÜMÜ

Ayşegül ASLANTEPE*

Özet

Türkiye’de aile konusu önemli bir alanı oluşturmaktadır. Modernleşme, 
kırdan kente göç gibi olaylar ve süreçle birlikte yaşanan değişimler aile 
içindeki rolleri, geleneksel tutum ve yetiştirme tarzlarını dönüştürmüştür. 
Çocuk, Türk kültüründe istenen ve önemsenen bir meseledir. Nesillerin 
devamını sağlamaktadır.  Aynı zamanda çocuğa atfedilen önem, onun 
davranışları aileyi yansıtan bir dinamik olduğundan çocuk yetiştirme 
meselesi aileler ve toplum açısından üzerinde durulup tartışılan ve 
titiz davranılan bir alandır. Tarımın hâkim geçim kaynağı olduğu 
zamanlarda çocuktan iş gücü olarak faydalanılırdı, bu nedenle çocuk 
sayısının çokluğu aileye artı bir kazanç olarak dönmekteydi. Ancak 
bugün kırdan kente göçle birlikte çocuk ailenin biricik ve tek olarak 
gördüğü bir gelecek projesi haline dönüşmüştür. 

Çocuklar geleceği kuracak nesillerdir. Bu nedenle geleceği kuracak 
neslin eğitimi, yaşam tarzı, dünya görüşü önemli dinamiklerdir. Bu 
dinamiklerin kurulumunu sağlayan kurumlardan en önemlisi ise içine 
doğulan ailedir. Literatürde konuya kaynaklık etmesi açısından anne-
baba tutumları, değişen ailede çocuk, çocuk eğitimi gibi konulardan 
yararlanılacaktır. Çocuk yetiştirme tarzlarının dönüşümü ile ilgili 
uygulamalı bir çalışma literatürde özgün bir alana kaynaklık etmesi 
açısından önemli olacaktır. Bu araştırma yarı yapılandırılmış mülakat 
sorularıyla yapılacaktır. 

Toplumda yaygın olarak gözlemlediğim bugün yetişen çocukların, 
ebeveynlerin kendi yetişme tarzlarından farklı ve daha şanslı 
olduğuna dair söylemdir. Teknolojide yaşanan gelişmeler, sokakların 
daha kozmopolit bir yer haline gelmesi çocukların oyun oynama 
şekillerinde, arkadaş edinmelerinde, insanlarla kurduğu ilişkilerde 
yeni bir düzeni temsil etmektedir. Aileler ise kendi çocukluklarından 
dem vurarak, yaşanılan bu çağa eleştiri getirmekte; ancak bu düzendeki 
nesli kendileri yetiştirdiklerini yok saymaktadırlar. Geçmişte çocuklar 
nasıl yetiştirilmekteydi, bugün nasıl yetiştiriliyorlar, bu değişim ve 
farklılaşma nasıl gerçekleşti gibi sorular araştırmanın problematiğini 
oluşturmaktadır. 

Bu çalışmanın sonunda değişen çocuk algısı ve bu değişimin sonucu 
olarak çocuk yetiştirme tarzlarının dönüşümü analiz edilmiş olacaktır.

* Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Bölümü, 
   Yüksek Lisans Öğrencisi.

GÜNÜMÜZ ŞEHİRLERİNDE KOMŞULAR 
ARASI GÜVEN İLİŞKİSİ

Ayşegül YILDIZTEKİN*

Özet

Gerek kırsal alanda gerekse kentlerde niteliği, formu, davranış 
örüntüleri, beklentileri değişmiş olsa da komşuluk ilişkilerinin 
devam ettiği görülmekte ve düşünürlerin öngördüğü gibi bir yok 
olma, yalnızlaşma ve çözülmenin olmadığı görülmektedir (Koyuncu, 
2009:39).

Değişen ve dönüşen günümüz modern dünyasında, “insanlar arası 
iletişim ve güven ilişkisi” bir sorun olarak ele alınmaktadır. Kent 
hayatının getirdiği bireysellik anlayışı ile birlikte günümüz komşuluk 
bağları da zayıflamakta ve birbirlerine duyulan güven ilişkileri de 
sarsılmaktadır. Medyada sıkça gündemde olan komşu cinayetleri, 
güvenlikli sitelerin ayrıştırıcı özellikleri ve yoğun iş temposu 
nedeniyle de zayıflayan komşuluk ilişkileri çalışmanın sacayağını 
oluşturmaktadır. Güven ilişkilerinin düşük olduğu toplumlarda sosyal 
sapma göz önüne çıkmaktadır. Geleneksel toplumlarda ilişkilere 
güven hâkimken; günümüz modern toplumlarda güven ilişkileri kolay 
sağlanamamaktadır. 

Ülkemizde komşuluk ilişkileri üzerine yapılmış çalışmaların yok 
denecek kadar az olması, çalışmamızın önemini ortaya çıkarmıştır. 
Konunun toplumsal öneminden dolayı çalışma konusu “komşular arası 
güven ilişkileri” bağlamında ele alınmıştır. Kaynak sınırlılığı nedeni ile 
çalışma kaynak niteliğini de taşımaktadır.  

Bu çalışmada günümüz şehirlerinde komşular arası güven ilişkisi nasıl 
tesis ediliyor? Sorusuna cevap aranmaktadır. İstanbul ilinin Zeytinburnu, 
Fatih ve Esenler ilçelerinde evli hanımlarla yarı yapılandırılmış mülakat 
tekniği ile görüşmeler yapılacaktır. Görüşmeler, evreni temsil edecek 
örneklem seçiminden hemen sonra başlayacaktır.

* Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji
   Bölümü, Yüksek Lisans Öğrencisi.
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YEREL HALKIN SURİYELİLERE
VATANDAŞLIK VERİLMESİNE İLİŞKİN 

KANAATLERİ: KONYA ÖRNEĞİ
Berfin GÖKSOY* Emine ÇELİK**

Özet

Göçler kültürleri ve milletleri zenginleştirerek farklı dile, dine, kültüre 
sahip insanlara bir arada yaşamayı öğreten bir olgudur. Göçlerle birlikte 
uyum, çatışma, uyarlanma gibi etkileşim süreçleri yaşanmaktadır. Bu 
göç süreçlerinde yabancılar, sosyo-kültürel uyum sorunlarının yanı sıra 
göç politikaları bağlamında kendilerine vatandaşlık verilip verilmemesi 
tartışmalarının da muhatabı olmaktadır. 

Vatandaşlığı kan, toprak, bağlılık gibi parametreler kapsamında irdeleyen 
ulus devlet temelli bakış açısı, aradan geçen süre zarfında göçmenlerin 
hukuki, siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik haklarına yönelik yeni çözüm 
arayışlarına kapı aralasa da bu alandaki tartışmalar gündemdeki yerini 
korumaya devam etmektedir. Benzer bir ulus devlet tecrübesine şahitlik 
etmiş olan Türkiye’de de özellikle ülkemizdeki Suriyeliler bağlamında 
benzer tartışmalar gündemdeki yerini almıştır. Cumhurbaşkanının 02 
Temmuz 2016’da Kilis’te Suriyelilere vatandaşlık imkânı verileceğine 
ilişkin yaptığı açıklamanın ardından Suriyelilere vatandaşlık verilmesi 
meselesi de gündemin öncelikli konu başlıklarından biri olmuştur. 

Bu bağlamda, çalışmanın amacı, Türkiye’deki Suriyelilere vatandaşlık 
verilip/ verilmemesi konusunda Türkiye’nin en fazla Suriyeli bulunduran 
ilk 10 ilinden biri olan Konya örneği üzerinden yerel halkın kanaatlerini 
tespit etmektir. Çalışma, toplumsal kabul ve uyum bağlamında 
Konya’da yerel halkın gözünden vatandaşlık tartışmalarına ve onların 
konuya ilişkin kanaatlerinin ardındaki sebeplere odaklanmaktadır. 
Çalışma yerel halkın kanaatlerini tespit etmeye dönük olduğundan 
nitel araştırma yöntemi tercih edilmiştir. Bu kapsamda Konya’nın 
Karatay, Meram ve Selçuklu ilçelerinin her birinde amaçlı örnekleme 
yöntemlerinden, kota örnekleme tekniği ile ulaşılacak farklı sosyo-
ekonomik seviyeden toplam 50 kişi ile yarı yapılandırılmış mülakatlar 
gerçekleştirilecektir. Türkiye’nin hali hazırda 3 milyon 424 bin 237 
Suriyeliye ev sahipliği yaptığı hatırlandığında söz konusu uygulamanın 
ülkenin toplumsal formasyonuna etkisi daha da önem kazanmaktadır. 
Bu bağlamda çalışmamız Suriyelilere vatandaşlık verilmesine ilişkin 
tartışmalarda toplumsal kabul noktasında yapılacak tespitler ve çözüm 
önerilerine katkı sunacaktır.

* Necmettin Erbakan Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 
   Bölümü, Doktora Öğrencisi.
** Necmettin Erbakan Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 
    Bölümü, Doktora Öğrencisi.

TELEVİZYON REKLAMLARINDA AİLE 
KURUMUNA İLİŞKİN DEĞERLERİN TEMSİLİ

Betül AYDIN*

Özet

Bu çalışmada, Türkiye’de televizyon reklamlarında aile kurumuna ilişkin 
değerlerin nasıl temsil edildiği çalışılacaktır. Bireylerin teknoloji ile iç 
içe yaşadığı bu dönemde kitle iletişim araçlarının toplum üzerindeki 
etkisi büyüktür. İçinde yaşanılan toplumsal değerlerin bireylere 
aktarılmasında aile etkili olurken hem bireylere hem de toplumun 
bütününe bu değerlerin aktarılmasında da kitle iletişim araçları 
önemli rol oynamaktadır. Kitle iletişim araçları bireyleri eğlendirme, 
bilgilendirme, eğitme, sosyalleştirme ve kamuoyu oluşturma amaçlarına 
ek olarak kültürel değerlerin yeniden üretilmesi ve nesilden nesle  
aktarılması görevlerini de üstlenmiştir. Günümüzde en önemli kitle 
iletişim araçlarından biri olan televizyon, çoğu aile için sosyalleşmenin 
ve haberleşmenin en önemli aracı olarak görülmektedir. İnsanları 
gönüllü olarak belirli bir davranışta bulunmaya ikna etme amacı taşıyan 
reklamlar ve hedef kitle arasında önemli bir ilişki vardır. Reklamlar hem 
toplum ile anlamlı bir bağ oluşturabilmek için var olan durumu hem 
de hedef kitleyi yönlendirebilmek için özenilen ve istenilen durumu 
göstermektedir. Reklamlar ile ilgili yapılan araştırmalar reklam, metin 
ve kurgularının toplumsal değişimlere duyarsız kalmayarak değiştiği 
belirtilmektedir. Bu çalışmada farklı sektörlerdeki markaların aile temalı 
reklamları seçilerek içerik analizi yöntemi ile bu reklamlardaki annelik, 
babalık ve akrabalık değerleri, aile içi iletişimin nasıl işlendiği ve bu 
reklamların aileyi nasıl etkilediği incelenecektir. Geçmişten beri ailenin 
temsil ettiği güven, paylaşma ve dayanışma kavramlarının reklamların 
hedef kitle ile bağını güçlendirmek için kullanıldığı düşünülmektedir. 
Bununla birlikte televizyon reklamlarında, zaman içerisinde aile 
kurumunda yaşanan değişimler ile birlikte çalışan annelere, ev işlerine 
katılan babalara ve çocuksuz ailelere daha çok yer verildiği sonucuna 
ulaşmak beklenmektedir.

* İstanbul Şehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji 
   Bölümü, Yüksek Lisans Öğrencisi.
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TÜRK SİNEMASI’NDA MİLLİ FİLMLER 
BAĞLAMINDA DİN-TOPLUM İLİŞKİSİ:

YÜCEL ÇAKMAKLI FİLMOGRAFİSİ
ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Betül BİÇER*

Özet

Sinema toplumun gündelik pratiklerinden sanat anlayışına inanç 
biçimlerinden toplumsal ilişkilere kadar çok farklı alanlarda kültürel 
unsurların dışa vurumu, toplumsal bilinçdışı olarak ifade edilebilir. Türk 
sinema tarihinde “milli sinema”, “hidayet sineması”, “beyaz sinema”, 
“İslami sinema” gibi dönemsel olarak farklı adlarla isimlendirilen 
sinema kuşağı önemli bir yere sahiptir. Din, en genel anlamda milli 
sinema olarak ifade edebileceğimiz bu yapıtlarda kimi zaman merkezi 
bir konum atfedilerek senaryonun ana temasını oluştururken, kimi 
zamanda toplumsal bütünlüğü sağlama adına yapıştırıcı bir unsur 
olarak ele alınmıştır. Türk Sineması’nda 1970 yılında ilk örneğini 
gördüğümüz Milli Sinema, özellikle kültürel-toplumsal değerler ve dini 
hassasiyetleri öncelediğini ifade ederek Türk Sinemasında Ulusal Sinema 
kategorisinden ayrılarak ürün vermiştir. Biz bu çalışmada 1970 yılında 
“Birleşen Yollar” filmiyle ilk örneğini veren bu alanın ilk ve önemli ismi 
olan Yönetmen Yücel Çakmaklı filmleri üzerinden din-toplum ilişkisini 
analiz edeceğiz. Temel sorunsalımız filmlerde ki din algısının topluma 
nasıl sunulduğunu dönemsel şartları ve Türk Sineması’nın genel yapısını 
da göz önünde bulunduracak şekilde belirlenen temalar üzerinden 
incelemeye tabi tutmaktır. Analiz sürecinden elde edilen temaları 
bu ilişkiyi anlamak üzere değerlendirerek, toplumu yönlendirmede 
önemli bir araç olan sinemanın bu husustaki etkisini irdeleyeceğiz. 
Hipotezimiz, Yücel Çakmaklı’nın filmlerinde dini vurgunun kültürel 
bağlamda, dinin toplumu dönüştürücü etkisinden ziyade toplumsal 
bütünleşmeyi sağlayan “yapıştırıcı” bir yan unsur olarak ele alındığı 
iddiasını içermektedir. Araştırmamızda yapılacak literatür taraması 
sonucunda elde edilen bulgularla birlikte izlenen filmler söylem analizi 
üzerinden bir değerlendirmeye tabi tutularak, belirlenen temalar 
üzerinden ele alınacaktır.

* İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyoloji, Yüksek Lisans
   Öğrencisi.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI BÜNYESİNDE 
ÇALIŞAN KURAN KURSU HOCALARININ 

DİNİ KAYNAKLARA BAKIŞI
Büşra ÇETİN*

Özet

Günümüzde dini kaynaklara bakışla ilgili tartışmalar kamuoyunun 
gündemini yoğun bir şekilde meşgul etmektedir. Dini kaynakların, 
dinin öğreticisi konumunda olan kişiler tarafından nasıl anlaşıldığı, 
toplumun dini anlayış ve yaşantısını doğrudan etkileyen bir faktördür. 
Toplumu oluşturan birçok birey doğrudan aslî kaynaklara dönme 
imkân ve yeterliliğine sahip olmayıp, kişiler ve kurumlar sayesinde dini 
öğrenme faaliyetinde bulunurlar. Şu halde din öğreticilerinin bahsi 
geçen kaynaklara dair bakış açısını tespit etmek son derece önemli 
bir çabadır. Literatüre bakıldığında din öğreticilerinin dini kaynaklar 
hakkında bilgi düzeylerini tespit etmeye yönelik çalışmalar yer almakla 
beraber doğrudan bu kaynaklara dair öznel değerlendirmelerini içeren 
bir çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışma din öğreticilerinin; temel 
kaynakların güvenilirlikleri hakkındaki düşünceleri ile güvenilirliklerini 
tespit etme yöntemlerini, kaynakların arasında herhangi bir hiyerarşik 
düzen gözetip gözetmediklerini, dini kaynakların günümüz şartlarında 
yeterli ve geçerli kabul edilip edilmeyeceğini içerirken, kaynakların 
kendi içerisinde ve diğer kaynaklarla çatışması durumunda din 
öğreticilerinin sergiledikleri tutumu ortaya koymaktadır.

Çalışmamızda örneklem olarak Eskişehir ve İstanbul’da Diyanet İşleri 
Başkanlığı bünyesinde çalışan Kuran kursu hocaları erişilebilirlik 
yöntemi ile seçilerek yarı yapılandırılmış mülakat tekniği uygulanmış, 
mülakatların çözümlenmesinde söylem analizi kullanılmıştır. 
Araştırmamızda dikkat çeken bulgulardan biri; dinin temel kaynakları 
sayılan Kuran, sünnet, icma ve kıyasın günümüzde tamamıyla geçerli 
olduğu ya da olmadığı noktasında katılımcılar arasında birbirine zıt 
denebilecek görüşlerin yer almasıdır. Bununla beraber katılımcıların 
söylem bazında geleneği esas kaynaklardan biri olarak görmelerine 
rağmen davranış boyutunda karşılaştıkları bir sorunun cevabın 
öncelikle Kuran ve sünnette arama eğilimleri de araştırmada ulaştığımız 
bulgulardandır.

* İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, Temel İslam Bilimleri Yüksek Lisans
   Öğrencisi.
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MEDYA’DA ÇOCUK TEMSİLLERİ
VE ETİK İLKELER

Büşra ÖZDEMİR*

Özet

Türkiye, 20 Kasım 1989’da Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları 
Sözleşmesini imzaladı. Bu süreçten sonra çocukların haklarının ihlal 
edildiği durumlar daha yakından izlendi ve bu süreç yasalara da yansıdı. 
Sözleşmenin imzalanmasının ardından çocuk haklarının korunmasını 
ve çocuğu ilgilendiren her alanda çocuğun yüksek yararının gözetilerek 
gerekli düzenlemelere gidilmesini sağlamak için devlet söyleminde 
ve uygulamalarında, sivil toplum örgütlerinin çalışmalarında artış 
yaşandı. Toplumda ve medyada çocuğun nasıl algılandığının ve 
temsil edildiğinin anlaşılması BM sözleşmesi imzalandıktan sonraki 
sürecin nasıl işlediği ile ilgili fikir vermektedir. Bu çalışmada esas amaç 
çocukların medyadaki temsiline ilişkin sorunların tespit edilmesi ve 
çocuklarla ilgili geliştirilen etik ilkelerin ne derece kapsamlı ve ayrıntılı 
bir içeriğe dönüştürüldüğünün analiz edilmesidir. Birleşmiş Milletler 
Çocuk Hakları sözleşmesi, çocukların ekonomik, sosyal ve kültürel 
hayatlarını korumak için çocuğun yüksek yararı ilkesini temel almıştır. 
Bu çerçevede medya çalışanlarının çocuğun medyada temsili ile ilgili 
istismarı önleyici ve koruyucu etik ilkelere duyarlılığını tespit etmek, 
çocukların medyanın olası zararlı etkilerinden korunmasının toplum 
ve medya tarafından ne derece öncelendiğinin anlaşılmasına da fırsat 
verecektir.

BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde haklar dört gruba ayrılmıştır; 
hayatta kalma, korunma, gelişme ve katılmadır. Çocukların haber 
konusu olduğunda temel haklarının ne derecede korunduğunun analiz 
edilmesi bu çalışmanın temel amaçlarından biridir. Bu bağlamda 
Uluslararası Gazeteciler Federasyonu, UNİCEF, Çocuk Hakları Bilgi 
Ağı (CRIN) gibi kuruluşların çocuk haberciliğiyle ilgili rehber ilkeleri 
belirtilecek ve Türkiye’de bu etik standartların ne derece korunduğu 
2018’in başından berinden çocuklar ile ilgili yapılan haberler üzerinden 
analiz edilecektir. Medya içeriğinin çocukların yararına dönüştürülmesi 
ve gerekli koruyucu önemlerin alınması yönündeki önerilere ise 
çalışmanın son kısmında değinilecektir.

* İstanbul Şehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji 
   Bölümü, Yüksek Lisans Öğrencisi.

BİR ALIŞVERİŞ VE YAŞAM MERKEZİ 
SONRASINDA GÜNLÜK MEKÂNSAL 

PRATİKLERDE DEĞİŞİM:
VİALAND ÖRNEĞİ

Büşra TURAN*

Özet

Araştırmada 2013 yılında İstanbul Eyüp’te “Dünya’da ve Türkiye’de bir 
Tema Park’ı, AVM ve gösteri merkeziyle birleştiren ilk alışveriş, eğlence 
ve yaşam kompleksi”**  olarak tanımlanan Vialand’in hizmet vermeye 
başlamasıyla bölge sakinlerinin günlük kentsel mekân kullanım 
pratiklerindeki değişimlerin anlaşılması amaçlanmaktadır. İş ya da 
yaşam merkezi olarak kabul edilmesi güç olan ve kent merkezine hatırı 
sayılır mesafede bulunan bir bölgede inşa edilen ve burada alternatif 
kentsel pratiklerin şekillenmesine olanak tanıyan Vialand açık cadde 
konseptinin yanı sıra eğlence ve yaşam kompleksi niteliğiyle diğer 
pek çoğundan ayrılan bir alışveriş merkezidir. Onun bu özellikleri, 
konumlandığı bölge sakinlerinin kentsel pratiklerinde dikkate değer 
değişiklikler yapma potansiyeline işaret etmektedir. Bu değişikliklerin 
anlaşılması, öznelerin pratiklerinin şekillenmesinde mekânın rolünün 
anlaşılması ve yeni kamusallıkların sorgulanması açısından önem 
taşımaktadır. Bir başka ifadeyle kentin merkezinden görece uzak bir 
konut alanına inşa edilen bir tüketim kompleksinin bölge sakinlerinin 
günlük yaşamındaki yeri, mekânın kent yaşamındaki belirleyiciliği 
hakkında anlamlı sonuçlar ortaya koyabilecektir. Araştırma 
nitel yöntemle, fenomenolojik yaklaşımla gerçekleştirilecektir. 
Öznelerin ilgili değişimi nasıl deneyimlediklerini ve bu deneyimi 
nasıl algıladıklarını keşfetmek amacıyla derinlemesine mülakatlar 
yapılacaktır. Araştırmanın evrenini Vialand’in konumlandığı bölge 
sakinleri oluşturmaktadır. Çalışma grubuna Vialand’in açıldığı 2013 
yılının en az 5 yıl öncesinden beri yakın çevrede oturanlar dahil 
edilecektir. 10-13 kişiden oluşması öngörülen çalışma grubunda 30 yaş 
altı ve üstü yetişkinlerle görüşülerek deneyimler arasında yaşa dayalı bir 
karşılaştırmanın imkânı sorgulanacaktır. Veriler yarı yapılandırılmış 
mülakat tekniğiyle toplanacaktır. Mülakat yapılacak kişiler, Vialand’de 
vakit geçiren bölge sakinleri olacak; bu kimselere kartopu tekniğiyle 
ulaşılacaktır. Mülakatların tamamı yüz yüze gerçekleştirilecek, alınan 
ses kayıtları deşifre edilerek betimsel analize tabi tutulacaktır.

* İstanbul Şehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,  Sosyoloji 
   Bölümü, Yüksek Lisans Öğrencisi.
** http://www.vialand.com.tr/kurumsal/vialand
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SOSYO-EKONOMİK-KÜLTÜREL SEVİYESİ 
DÜŞÜK ANNELERİN PSİKOLOJİK 

SAĞLAMLIK İLE ÇOCUKLARININ EĞİTİMİNE 
OLAN DUYARLILIKLARI ARASINDAKİ 

İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Dilek MALİK*

Özet

Son zamanlarda önemle üzerinde durulan kavramlardan Psikolojik 
sağlamlık, çok zor koşullara karşın kişinin bu olumsuz koşulların 
üstesinden başarıyla gelebilme ve uyum sağlayabilme yeteneği 
anlamında kullanılmaktadır.

Psikolojik sağlamlıkla ilgili yapılan çalışmalarda, psikolojik sağlamlık 
düzeyleri yüksek bireylerin, karşılaştıkları yoksulluk, şiddet, hastalık ve 
daha pek çok stresli yaşam olayıyla, daha başarılı bir biçimde mücadele 
ettikleri saptanmıştır. Bu bireylerin, aynı zamanda etkili problem çözme 
yeteneği ve etkili kişiler arası iletişim becerileri gibi olumlu özelliklere 
sahip oldukları vurgulanmıştır. Benzer olumsuz olaylar yaşayıp da 
başarısız olmuş bireylerin psikolojik sağlamlık düzeylerinin düşük 
olduğu dolayısıyla problemlerle baş etme becerilerinin ve geleceğe 
ilişkin umutlarının yeterince olmadığı ifade edilmiştir. Ancak anne ve 
çocuğu arasındaki bağlanma ilişkisinde; annenin çocuğunun eğitimine 
ilişkin hayaller kurma ve bu motivasyonda tercihler yapabilme 
farklılıkları olduğu gözlenmiştir.

Psikolojik sağlamlık düzeyleri düşük annelerin, çocuklarının eğitimine 
olan yaklaşımları, duyarlılıkları ve motivasyonları bu çalışmanın temel 
inceleme alanıdır.

Araştırma; İstanbul İli kapsamında seçkisiz olarak Sosyal Hizmetler 
Merkezine müracaatta bulunan annelerden oluşmuş olup, yarı 
yapılandırılmış görüşme formatında nitel verilerle oluşturulacaktır. 
Belirlenen kriterlerde olan 20 anne ile özel bir ortamda, gönüllülük 
esasına dayalı olarak 30 dakikalık yüz yüze görüşmeler planlanmıştır.
Bu araştırmanın deseni aykırı durum çalışmasıdır. Araştırma sonucu 
olarak beklenilen; Türkiye sosyo-ekonomik şartlarında, psikolojik 
sağlamlığı düşük annelerin eğitim algıları ve bu bağlamdaki 
motivasyonları nasıldır sorusuna toplanan veriler kapsamında cevap 
bulmaya çalışmaktır.

* Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal
   Hizmetler, Doktora Öğrencisi.

ANADOLU’YA YAPILAN GÖÇLERDE 
MUTASAVVIFLARIN ROLÜ

Ebru KULA*

Özet

Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Anadolu’da fetihlerin 
tamamlanmasının ardından Türkiye Selçuklu Devleti kurulmuş, 
sosyal, dini ve siyasi yapı sağlam zeminlere oturtulmaya çalışılmıştır. 
Daha da önemlisi coğrafyanın yurt haline dönüştürülebilmesi 
için Anadolu’nun kapıları halk ve zümrelere açılmıştır. Böylelikle 
Türkistan ve Horasan bölgesinden Anadolu’ya göç eden sanatkâr, 
âlim, tüccar ve çeşitli tarikatlara mensup şeyh ve derviş zümreleriyle 
bir kültür coğrafyası oluşturulmuştur. Bu süreçte özellikle tarikatların 
Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasında oynadıkları rol son 
derece önemlidir. Beraberlerinde getirdikleri büyük göç kafilesiyle 
boş ve ıssız topraklara yerleşen mutasavvıflar, diğer göçmenler içinde 
bu bölgeleri adeta bir cazibe merkezi haline getirmişlerdir. Kendi 
meşrep ve mesleklerini buralarda icra etikleri gibi önemli stratejik 
noktalara kurulan zaviyelerde de hizmet etmeyi kendilerine görev 
bilmişler, yolculara ihtimam göstererek, ücretsiz barınma, iaşe gibi 
birçok ihtiyaçlarını gidermişlerdir. Böylelikle bir yandan yeni meslek 
gruplarını oluştururken diğer yandan zengin tüccarların bu noktalardan 
geçmesini sağlayarak bu bölgeleri ekonomik olarak geliştirmeye 
çalışmışlardır. Bunlarla birlikte din, ırk, mezhep farkı gözetmeden 
sevgi, hoşgörü, şefkatli yaklaşımlarıyla insanların ihtiyaç duydukları 
bu atmosferi, dinle harmanlayan şeyh ve dervişler hem birçok insanın 
Müslüman olmasına vesile olmuşlar hem de huzur arayışındaki yeni 
göçmenler için bir alternatif oluşturmuşlardır. 

Mutasavvıfların göçe etkisi ve kurdukları teşkilatlarla insanları yeni 
yurtlarına nasıl ısındırdıkları konusunu ele alan bu çalışma literatürdeki 
kaynaklar ve belge tarama tekniklerinden yararlanılacaktır. Bu 
bağlamda söz konusu dönemde gerçekleşen göçler ve bu göçlerde 
mutasavvıfların etkisi sosyolojik bir bakışla ele alınacaktır. Tarih 
sahnesinde Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasında böylesine 
mühim bir rol oynayan mutasavvıfların, genel olarak kaynaklarda salt 
etkileri üzerinde durulması, göçlerin tarihsel olarak ele alınması, göçün 
sadece siyasi yönlerinin üzerinde durulması konunun önemini bir 
kat daha arttırmaktadır. Akademik literatürde bu konunun toplumsal 
değişim ve göç bağlamında analitik bir incelemeye tabi tutulmamış 
olması da diğer bir husustur. Bu bağlamda, çalışmamız özgün olup, 
akademik literatüre mütevazı bir katkı sunma amacındadır. 

* Necmettin Erbakan Üniversitesi, Tarih Bölümü, Yüksek Lisans 
   Öğrencisi.
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İMAM HATİP LİSESİ
ÖĞRENCİLERİNİN DİN ALGISI

Elif KOÇ*

Özet

2012 yılında eğitim sisteminde yapılan son değişikliklerle İmam Hatip 
Lisesi sayısında ciddi bir artış yaşanmıştır. Bir yanda sayının artışını 
olumlu bulanlar varken diğer yandan bu artışın kalitesizliğe yol açacağını 
söyleyenler de vardır. Bu tartışmalar İmam Hatiplilerin din algısına dair 
birtakım soruları da beraberinde getirmiştir. Bu çalışma, İmam Hatip 
öğrencilerinin din algısını anlamayı hedeflemektedir. İmam Hatip 
öğrencilerinin aldıkları eğitimin ve okul ortamlarının öğrencilerin dine 
bakışını nasıl etkilediği meselesi, araştırmayla kendisine cevap aranan 
diğer bir sorudur. 

Artan taleple birlikte sayısı her geçen gün artan İmam Hatiplilerin dine 
yaklaşımları üzerine daha önce yapılmış benzer çalışmalarda daha çok 
nicel metod kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu çalışmanın benzerlerinden 
farkı, İmam Hatiplilerin din algısını nitel yöntem benimseyerek 
öğrencilerin duygu ve zihin dünyalarını çözümlemeye yönelik 
incelemesidir. Araştırmanın örneklemini Aksaray’dan ve İstanbul’dan 
seçilen birer İmam Hatip lisesinden erkek ve kız olmak üzere toplamda 
on iki öğrenci oluşturmaktadır. Örneklemi oluşturmada basit rasgele 
örnek seçim yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada, yarı yapılandırılmış 
mülakat tekniği kullanılarak öğrencilerin cevaplarından yola çıkmak 
suretiyle ifade edilenlerin altındaki duygu ve düşünce örgüsü 
keşfedilmeye çalışılmıştır. Yapılan görüşmeler esnasında ses kayıt 
cihazıyla alınan kayıtların dökümü yapılarak deşifre edilmek suretiyle 
öğrencilerin söylem analizi yapılmıştır. Çalışma sonunda, öğrencilerin 
büyük kısmının İmam Hatip’e isteyerek geldiği, ancak çoğunun tercih 
listesinde İmam Hatip’in ilk tercih olmadığı bulgusuna ulaşılmıştır. 
Araştırmaya katılan öğrencilerin çoğunun din algısında İmam Hatip’in 
olumlu yönde bir değişiklik oluşturduğu sonucuna ulaşılmıştır.

* İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, Temel İslam Bilimleri, Hadis, Yüksek 
   Lisans Öğrencisi.

SURİYELİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİN 
GELECEK ALGISIGI

Elif Nur YENİÇERİ*

Özet

Öğretimin büyük bir hızla uluslararasılaştığı günümüz dünyasında, 
Türkiye farklı coğrafyalardan gelen uluslararası öğrencilere ev 
sahipliği yapmakta ve uluslararası öğrencilerin çekim merkezi haline 
gelmektedir. Her yıl kendi hesabına ülkemizde öğrenim görmeye 
gelen binlerce uluslararası öğrencinin yanı sıra her yıl yaklaşık dört 
bin uluslararası öğrenci Türkiye Bursları kapsamında ülkemize lisans 
ve lisansüstü düzeyde öğrenim görmeye gelmektedir. Türkiye’ de 2017 
itibariyle yaklaşık 7,2 milyon üniversiteli içinde yabancı öğrenci sayısı 
toplam 103 bin 727’dir. Suriyeli öğrencilerin sayısında meydana gelen 
artışın nedeni ise 2011’de başlayan ve halihazırda devam eden savaşın 
etkisidir.

Ülkemizde ikamet etmekte olan 3 milyon 400 bin 195 Suriyeliden 1 
milyon 608 bin 806’sının 18 yaş altı olduğu dikkate alındığında Suriyeli 
üniversite öğrencilerinin önümüzdeki dönemde de birçok araştırmaya 
konu olacağı, bu anlamda Suriyeli üniversite öğrencilerine yönelik 
çalışmaların literatürde önemli bir yer tutacağı görülmektedir. Bu 
açıdan bakıldığında Konya, en fazla Suriyeli nüfusa sahip ilk on ilin 
içinde olmasının yanı sıra yabancı öğrencilerin de yoğun olarak tercih 
ettiği illerin başında gelmektedir.

Bu bağlamda araştırmamız Konya’da üniversite okuyan Suriyeli 
üniversite öğrencilerinin mezuniyet sonrası eğitim, meslek ve 
istihdama ilişkin gelecek beklentilerini ortaya koymaya yöneliktir. 
Araştırmada hem nitel hem de nicel araştırma yönteminin birleşimi 
olan karma yöntem tercih edilecektir. Nitel veri toplama aşamasında 
farklı fakülte ve bölümlerde öğrenim gören Selçuk Üniversitesi’nden 
4, Necmettin Erbakan Üniversitesi’nden 3 ve Karatay Ticaret Odası 
Üniversitesi’nden 3 olmak üzere toplam 10 kişiyle yarı yapılandırılmış 
mülakat gerçekleştirilecektir. Nicel veri toplama aşamasında ise 
Selçuk Üniversite’sinden 60, Necmettin Erbakan Üniversitesi’nden 
48 ve Karatay Ticaret Odası Üniversitesi’nden 12 olmak üzere toplam 
120 kişiye anket uygulanacaktır. Örnekleme, olasılıklı örnekleme 
yöntemlerinden tabakalı örneklem tekniği ile ulaşılacaktır. Araştırma 
sonucunda elde edilen veriler sorun alanlarına göre tasnif edilerek 
analitik bir perspektifle yorumlanacaktır. 

Konuyla ilgili literatüre bakıldığında çalışmanın araştırma problemine 
benzer sadece bir çalışmanın yapıldığı görülmektedir. Bu anlamda 
çalışmamız gerek araştırmanın yapılacağı il gerek kullanılan yöntem 
gerekse ulaşılan kesimlerin çeşitliliği itibariyle özgün bir öneme sahip 
olacaktır.

* Selçuk Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü, Yüksek Lisans Öğrencisi.
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CHOPİN’DEN ITRÎ’YE; TÜRKİYE’DE
ASKERÎ MÜZİĞİN DÖNÜŞÜMÜ

Elif ÖZKAN*

Özet

Frederic Chopin’in Opus 35, 2 numaralı Sibemol Minör Piyano 
Sonatı’nın üçüncü bölümü… Protokol cenazelerinde duymaya alışkın 
olduğumuz fakat bir cenaze marşı olarak yazılmamış o hüzünlü eser: 
Marche Funebre. Türkiye’de Chopin’in cenaze marşı; ilk kez 3 Aralık 
1932’de şair Samih Rıfat’ın cenazesinde icra edilmiştir. 1938’de, Mustafa 
Kemal’in cenazesinde çalınmasıyla birlikte yaklaşık seksen senedir 
bütün protokol ve asker cenazelerinde duyduğumuz bir ezgi haline 
gelmiştir. Ta ki 9 Ağustos 2017’de Şehit Jandarma Uzman Onbaşı 
Muhammed Meriç’in cenazesindeki ihtiram yürüyüşüne kadar… 
18.yüzyılın önemli bestekârlarından biri olan Buhurizade Mustafa 
Itrî’nin segâh makamındaki bestesi (segâh tekbir) o günden sonra 
askeri bando tarafından işiteceğimiz melodi olacaktır.

Resmi ideoloji ile toplumun önemli karşılaşma anlarından ve 
mekânlarından biri olan törenler, devlet otoritesinin önemli meşruiyet 
araçlarından birisidir. Hâkim siyasi düşüncenin “ideal vatandaş” 
tahayyülüne göre bu meşruiyet araçlarının dönüşüme uğradığının 
en belirgin örneğini son zamanlardaki “askeriyede yemek duasından 
sonra artık tekbir getirilmesine ve şehit törenlerinde segâh tekbirin 
çalınmasına” dair yapılan tartışmalarda görmekteyiz. 

Hem Osmanlı hem Cumhuriyet Türkiyesinin yaşadığı modernizm 
tecrübesiyle birlikte askeri müzik kurumlarının Mehterhane’den 
Mızıkayı- Hümayun’a, Riyaset-i Cumhur Senfoni Orkestrası’na ve 
Silahlı Kuvvetler Armoni Mızıkası’na olan dönüşümü, günümüzün 
siyasi konjonktürünü okuyabilmemiz adına oldukça önemlidir. 
Nitekim resmi ideolojinin sesi değişmektedir. Son zamanlarda resmi 
törenlerde icra edilen eserlerin türü ve içeriklerindeki farklılaşmalar; 
devletin ulusla olan diyalogundaki dinamiklerden bağımsız değildir. 
Yapılacak bu çalışmada da bahsedilen dinamikleri çözümleyebilmek 
adına Mihail Bakhtin’in Diyaloji ve Karnavalesk kavramlarından 
yararlanılarak; Türkiye’deki resmi müzik politikalarının kimlik 
inşasındaki rolü ve devletin yurttaşlarıyla kurmaya çalıştığı ilişki “askeri 
müzik” geleneğindeki değişim ekseninde incelenecektir.

* Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
   Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
   Öğrencisi.

HANIMLARA MAHSUS “MALUMAT
DERGİSİ” TRANSKRİPSİYONU

 ve İÇERİK ANALİZİ
Elif SABIR*

Özet

1895 yılı içerisinde muhtelif sayılarda yayımlanan “Hanımlara 
Mahsus Malumat” adlı dergideki Nazif Sururi’nin kaleminden çıkan 
Hanımlara-i Kitabet başlığı altındaki yazıları, Osmanlı Türkçesi’nden 
günümüz Türkçesine transkripsiyonu gerçekleştirilmiştir. Dönemin 
dili de dikkate alınarak metnin orijinalliğinden ödün vermeden 
ve anlam kaymaları en aza indirilerek sadeleştirme yapılmıştır. 
Metin, Latin harflere aktarımın akabinde bir içerik analizine de tabi 
tutulmuştur. Kadınların öğrenim göreceği okulların kâfi miktarda 
olmadığı dönemde, Osmanlı Devleti’nde bilhassa kadınların eğitim 
ve öğretimi için çıkarılmış olan dergilerin birer mektep değeri olduğu 
apaçıktır. Bu sebeple çalışmanın esas konusunu teşkil eden Hanımlara 
Talim-i Kitabet adı altındaki yazılar, kadınlara yazı dili ile konuşma dili 
arasındaki farklılıkları bir dergi eliyle öğretmek maksadıyla yazılmıştır. 
Osmanlı Devleti’nin son yıllarında özellikle kadınların eğitilmesi 
gayesiyle toplumu bilinçlendirme çabalarından bir numune olan bu 
çalışma, günümüz kadın dergilerine de örnek olabilecek mesabededir. 
Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’ndan temin 
edilen Hanımlara Mahsus Malumat dergisinin ulaşılan sayılarındaki 
Hanımlara Talim-i Kitabet başlıklı yazıları, bu çalışma dahilinde 
transkripsiyon usullerine göre günümüz Türkçesine aktarılmıştır. Bu 
çalışma ile modern çağa ayak uydurmaya çalışan ve şifahi kültürden 
yazılı kültüre geçişi emel edinen bir derginin yayın politikası ve 
dergiler üzerinden zamanın kadın eğitimine bakış açısı izah edilmeye 
çalışılmıştır. Bu amaçla birlikte, dönemin dil ve edebiyatı da müşahede 
edilmiştir. Yazıların başlığındaki “hanım” ibaresi de kadınların bu 
yönde eğitime muhtaç olmaları gibi çeşitli tespitleri de beraberinde 
getirerek dönemin eğitim alanındaki eksiklikleri tespit edilmiştir.

* Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Yeni Çağ 
   Türk Tarihi, Yüksek Lisans Öğrencisi.
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ÜSKÜDAR ÖRNEĞİNDE
YENİ NESİL MAHFİLLER

Esen KAYGUSUZ*

Özet

İstanbul sahip olduğu tarihi altyapıyla edebiyat, sanat ve düşüncenin 
merkeze alındığı birçok kültürel mekâna ev sahipliği yapmıştır. Bir 
başlangıç tarihi verilemese de geleneksel sohbet kültürünün bir getirisi 
olarak kahvehane, kıraathane, pasaj, sahaf, dergi büroları, üstat kabul 
edilen kişilerin evleri gibi çeşitli mekânların hem bilgi paylaşımının 
yapılmasında hem de genç neslin yetiştirilmesinde önemli bir rolü 
vardır. Bu mekânlara işlenmiş toplumsal kimlik bir geleneğin ve bilincin 
gelecek nesle aktarılma imkanlarından birini oluşturmaktadır. Bilgiye 
erişim kanallarının arttığı günümüz şartlarında bu sohbet geleneğinin 
devam etmediği düşünülmektedir. Fakat özellikle son 10 yıl içerisinde 
açılan bazı mekânların bu vizyon ile hareket ettiği gözlenmektedir. 
Buradan yola çıkarak sivil teşebbüslerle yürütülen kültürel etkinliklerin 
ortaya çıkışları, nitelikleri, tarihsel ve toplumsal konumları ve buradaki 
aktörler araştırılacaktır. Üsküdar örneğinde ele alınacak araştırmada, 
buradaki mekânların geleneksel olan ile ilişkisinin tartışılması 
planlanmaktadır. Araştırmanın odak noktasının Üsküdar olarak 
belirlenmesinde iki faktör etkilidir. Öncelikle literatürdeki çalışmalarda 
Beyazıt, Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy ön plandayken Üsküdar’ın mahfilleri 
ile ilgili ayrıntılı bilgi ve inceleme bulunmamaktadır. Literatüre bir 
katkı yapabilme istediğine ek olarak araştırmadan alınacak çıktılarla 
karşılaştırmalı bir çalışma yapılması planlanmaktadır. Elde edilecek 
verilerle geleneksel sohbet kültürünün günümüzde bir karşılığı olup 
olmadığı sorusuna cevap aranacaktır. Temelinde toplumsal yaşantıyı 
ve mekânsal analizi öne alacak çalışma için nitel araştırma tekniği 
kullanılacaktır, katılımcılarla derinlemesine mülakatlar yapılacaktır. 
Veriler yarı yapılandırılmış araştırma mülakat tekniği ile toplanacaktır. 
Üsküdar’da bulunan kültürel fonksiyonlara sahip mekânların kurucuları 
ve buradaki faaliyetlerin baş aktörlerinden oluşan 10 kişilik bir çalışma 
grubu öngörülmektedir. Hâlihazırda aktif olarak hizmet veren Abbara 
Kahve, H Yayınları Kitap Kahve, Na-dide ve Yediiklim Dergi Bürosu 
araştırma için seçilmiş mekânlardır. 

* İstanbul Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü, Lisans Öğrencisi.

2000 YILINDAN SONRA YAPILAN KENTSEL
MÜDAHALELER SONUCU  HALİÇTE

GERÇEKLEŞEN TOPLUMSAL DEĞİŞİM
Esma ERGİN*

Özet

Günümüzde dünya nüfusunun büyük bir oranı kentlerde yaşamakta 
veya yaşamak istemektedir. Buna bağlı olarak kentlerin nüfusu artmakta, 
artan kent nüfusuyla birlikte kentte sürekli bir devinim ve değişim 
gözlenmektedir. Kentler; değişim, dönüşüm ve gelişmenin merkezi 
olmaktadır. Kentin temel hedeflerinden biri de sosyal fonksiyonlarını 
yerine getirmektir. Bu fonksiyonların yerine getirilebilmesi için 
kentsel mekândan ve olanaklardan kentlilerin eşit yararlanma hakkı 
sağlanmalıdır. Ancak günümüzde gerçekleşen birçok kentsel dönüşüm 
bu eşit yararlanma hakkını kentlilerin elinden almaktadır.

İstanbul sürekli değişen ve hızla kentsel dönüşüme uğrayan metropoliten 
bir kenttir. Metropoliten kentin özelliklerinden olan sürekli yıkılma 
ve yeniden yapılma süreci İstanbul’da da kendisini göstermektedir. 
Özellikle belirli dönemlerde kurulan gecekondu bölgeleri ve değişen 
sanayi bölgeleri bu yıkılma ve yeniden yapılma sürecini yaşayan 
bölgeler arasındadır. İstanbul’un eski sanayi bölgelerinden birisi olan 
Haliç’te bu süreci yaşamış ve yaşamaktadır. 1980’li yıllarla birlikte 
kapanmaya başlayan bu sanayi tesisleri ve etrafındaki yapılar 2000’li 
yıllarda yeniden yapılanmaya ve kullanılmaya başlanmıştır. Yeniden 
yapılanan bu bölgede başta eğitim kurumu, müze, otel ve kültür merkezi 
olmak üzere çeşitli amaçlarla mekânsal dönüşümler gerçekleşmiştir. Bu 
çalışma ile Haliç sahilinde gerçekleşen kentsel dönüşüm sonucunda 
ortaya çıkan yeni mekân, ulaşım sistemi gibi kent unsurlarının 
bölgede nasıl bir toplumsal değişim ortaya çıkardığı ve bu değişim 
sonucunda oluşan yeni kent mekânlarından kimlerin yararlandığı 
ortaya çıkarılmaya çalışılacaktır. Bunun için kentsel dönüşüm sürecinin 
en çok etkilenen unsurlarından biri olan yerel halkın bu konudaki 
görüşleri, deneyimleri, yaklaşımları, yapılan alan araştırmasıyla ortaya 
konulmaya çalışılacaktır. 

Bu amaçla nitel araştırma yöntemlerinden derinlemesine mülakat 
yöntemi kullanılacaktır. Araştırma için en az beş yıldır bölgede 
yaşayan mahalle muhtarları ve yerel halkla görüşülecektir. Çalışmanın 
sonucunda; bu bölgede yapılan kentsel dönüşüm ile oluşan kent 
mekânlarını kimlerin kullandığı, dönüşümle birlikte ortaya çıkan yeni 
kent mekânlarının bölgenin ekonomik durumuna nasıl bir katkı yaptığı, 
yerel halkın bu dönüşümden memnun olup olmadığı yani dönüşümün 
nasıl bir toplumsal değişim ortaya çıkardığı anlaşılmaya çalışılacaktır.
* Gazi Üniversitesi, Kentleşme ve Çevre Sorunları, Yüksek Lisans 
   Öğrencisi.
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AVRUPA SİNEMASINDA MÜLTECİ GÖÇÜ
Esra TEKİN*

Özet

Göç geçmişten günümüze tarihin her döneminde toplumların 
demografisinde, kültüründe, siyasetinde etkili olan faktörlerden biri 
olmuştur. Avrupa da tarihsel süreç içerisinde farklı zamanlarda yakın 
ve uzak coğrafyalardan göçe sahne olmuştur. 

Özellikle sanayi devriminin ardından Avrupa’ya yönelen göçler, I. 
Dünya Savaşı, 1929 Ekonomik Buhranı ve ardından gelen II. Dünya 
Savaşı ile kısmen sekteye uğrasa da II. Dünya Savaşından sonra 
Avrupa ekonomisinin yeniden canlandırılması amacıyla tekrar 
ivme kazanmıştır. Birçok Avrupa ülkesi yeterli işgücü kapasitesine 
sahip olmadığı için uluslararası işçi göçünü temel bir politika olarak 
benimsemiştir. Devam eden süreçte küreselleşme ile beraber dünyadaki 
göç hareketleri de yoğunlaşmış ve Avrupa ülkeleri kimi zaman daha 
müreffeh bir yaşam umuduyla gelen göçmenler; kimi zamanda 
savaşlar, iç çatışmalar ve siyasal baskılardan kaçan mülteciler için tercih 
önceliğini sürdüre gelmiştir. Elbette her göç akını, birçok tartışmayı da 
beraberinde getirmiş ama aynı zamanda toplumsal değişime de kapı 
aralamıştır. 

Bu anlamda söz konusu tartışmaların ve değişimin gözlemlemenin en 
önemli aracılarından biri de sinemadır. Nitekim sinema göçe ilişkin 
yaşanılan dönemin ekonomisinden, siyasetinden, yaşanılan değişim 
ve dönüşümlerin şahitliğini üstlenmekte ve bize yaşanılan dönem 
hakkında fikir vermektedir.

Bu çalışma, 2008-2018 yılları arasında Avrupa sinemasında mülteci 
göçü temsillerini anlatan 3 farklı sinema filmi üzerinden mültecilerin 
yaşamış oldukları sıkıntıların sinemada hangi boyutta verildiği, 
mültecilerin nasıl betimlendiği, milliyetçilik, ırkçılık, yabancı 
düşmanlığı gibi konulara vurgu yapılıp yapılmadığının çözümlenmesini 
amaçlamaktadır. Bu bağlamda 2009 Fransız yapımı ‘’Welcome’’, 2010 
İspanyol yapımı ‘’Biutiful’’, 2011 İtalyan yapımı ‘’Terraferma’’, içerik 
analizi ve gösterge bilim analizi üzerinden incelenecektir.

Göçün sinemada aktarımına yönelik olarak sinemanın dönemin 
yaşantısına ışık tutup tutmadığı, yaşanılan dönem ile aktarılan 
dönemin ne kadar örtüştüğü, sinemanın batı ideolojisinin bir uzantısı 
olup olmadığı söz konusu 3 sinema filmi üzerinden analiz edilerek 
açıklanmaya çalışılacaktır. 

* Necmettin Erbakan Üniversitesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 
   Bölümü, Yüksek Lisans Öğrencisi.

TEKNOLOJİK DEĞİŞİMLE BİRLİKTE
ÖĞRENCİLERİN HAYATINA GİREN İKİ
PSİKOLOJİK HASTALIK: FOMO VE 

NOMOFOBİ 
Feyza KARAKOYUN*

Özet

Son yıllarda teknolojide yaşanan hızlı değişim ve gelişimlerin hayatımızı 
yakından etkilediğini gözlemlemekteyiz. Özellikle günümüz çocuk ve 
ergenleri, bu hızlı değişime kolayca uyum sağladıkları için “Z kuşağı” 
olarak isimlendirilmektedirler. Her ne kadar bu değişim gündelik 
hayatımızı kolaylaştırsa da getirdiği yararların yanı sıra zararlarını 
da gözardı etmek mümkün değildir. Özellikle, okul çağındaki çocuk 
ve ergenlerde görülen aşırı, korunmasız ve denetimsiz internet 
kullanımının, açılan sosyal hesapların günden güne çoğalmasının, akıllı 
telefonların, iletişimi gittikçe sanal bir hale büründüren sosyal ağlarla 
aşırı uğraşmanın, teknolojinin baş döndüren değişiminin ve hayatımıza 
yayılmasının öğrencilerin akademik başarısı, psikolojik sağlığı ve 
sosyal adaptasyonu açısından çok büyük olumsuz etkilere sahip olduğu 
tespit edilmiştir. Son yıllarda yapılan araştırmalar, öğrencilerde kolayca 
erişebilmeyle beraber aşırı internet kullanımının birtakım çeşitli 
teknolojik bağımlılıkları geliştirdiğini ortaya çıkarmıştır. Bununla 
beraber aşırı internet kullanımı, çocuk ve ergenlerde öfke ve şiddet 
gibi eğilimlerin ve bir takım psikolojik bozuklukların gelişmesine yol 
açmaktadır. Alan yazında, teknolojinin hızla yayılmasının bireylerde 
internet, telefon, oyun, televizyon, bilgisayara bağımlılık gibi çeşitli 
davranışsal bağımlılıkları da beraberinde getirdiği görülmüştür. 
Özellikle, akıllı telefon ve internet bağımlılığı teknoloji bağımlılığının 
en yaygın alt türünü oluşturmaktadır. Bu çalışmada, teknolojik 
bağımlıkların içinde yaygın olarak görülen “Fomo” (Gündemden uzak 
kalma ve gündemi kaçırma kaygısı) ve “Nomofobi” (Cep telefonundan 
mahrum kalma korkusu) hastalıklarının öğrencilerde görülme sıklığı, 
okul başarılarına etkileri ve psikolojik sağlıkları açısından incelenmesi 
ve tartışılması amaçlanmaktadır. Bu araştırmada istenilen bilgilere 
ulaşmak için doküman analizi yöntemi kullanılmıştır.

* Okan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yetişkin Klinik
   Psikoloji, Yüksek Lisans Öğrencisi.
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TÜRKİYE’DEKİ ULUSLARARASI
ÖĞRENCİLERİN DİN ALGILARI 

Gülnafiz TOKTAROVA*

Özet

Uluslararası öğrencileri herhangi bir ülkede eğitim almayı 
planladıklarında öncelikle şu hususları dikkate alırlar: Tercih edilecek 
ülkenin sunduğu eğitim kalitesi, üniversitenin uluslararası tanınırlığı, 
dili ve maliyeti, ülkedeki genel yaşam durumu, vize işlemlerindeki 
kolaylık vb. 

Ancak bu kriterlerle birlikte, eğitim için başvurulacak ülkedeki 
dini durum, öğrenci tercihini ne kadar etkilediği açık ve önemli 
konulardandır. Sebebi din, bireyin topluma uyum sağlamasına 
yardımcı olurken aynı zamanda o topluma yabancılaşmasına da sebep 
olan önemli bir unsurdur. Aynı zamanda dindar veya dindar olmayan 
öğrencilerin farklı bir toplumdaki yeni hayatlarının, görüşlerinin 
değişiminde dinin ne kadar yer aldığı da az araştırılmıştır. Bu sebeple 
de çalışmamızda Türkiye’de bulunan uluslararası öğrencilerin kendi 
hayatlarındaki din algıları ve Türkiye toplumundaki dinin yerine dair 
görüşleri araştırılacaktır.

Belirtilen konunun açıklığa kavuşması için 15 uluslararası öğrencilere 
yarı yapılandırılmış mülakat/görüşme ve odak grup yöntemi 
uygulanacaktır. Elde edilecek verilerin kapsamlı ve karşılaştırmalı 
olabilmesi için Ürdün, Hindistan, Ruanda, Polonya, Macaristan, 
Albania, Çin gibi çeşitli ülkelerden gelen hem Müslüman ve hem 
Hristiyan erkek ve kız öğrenciler mülakat ve odak grup için tercih 
edilecektir.

Araştırma sonuncunda, yabancı uyruklu öğrencilerin dine ilgili 
görüşleri, gündelik yaşamlarındaki dinin yeri, etkisi, kendi ülkeleri 
ve Türkiye toplumundaki dinin rolüne dair görüşleri, yorumları 
hakkında bilgiler alınıp analize edilecektir. Bununla birlikte uluslararası 
öğrencilerin din algılarında değişim olup olmadığı ve bu değişimi 
Türkiye’deki dini yaşantının ne kadar etkilediği de açıklanmaya 
çalışılacaktır. 

Öğrencilerin dinle ilgili tecrübeleri, görüşleri ve önerileri Türkiye’yi 
eğitim için tercih edecek talebelerin psiko-sosyal engellerini giderme 
ve onlara daha kaliteli bir eğitim hayatı sunacağı konusunda faydalı 
olacağı kanaatindeyiz.

* Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Din Sosyolojisi Ana Bilim 
   Dalı, Doktora Öğrencisi.

SURİYELİ MÜLTECİ ÖĞRENCİLERİN
EĞİTİMDE YAŞADIKLARI  UYUM

SORUNLARININ DEĞERLENDİRMESİ
Gülnur KOCA*

Özet

2011 yılında Suriye’de başlayan iç çatışma, merkezi bir sorun olmaktan 
çıkmış ve tüm dünyanın yakından ilgilendiği ve müdahil olduğu bir 
bölgesel sorun haline gelmiştir. Geçen bu süre zarfında ülkelerini terk 
etmek zorunda kalan Suriyeli aileler başta Türkiye olmak üzere birçok 
ülkeye göç etmişlerdir. Göçmenlerin büyük bir kısmının yaşadığı 
Türkiye’de yaklaşık üç buçuk milyon Suriyeli mülteci bulunmaktadır. 
Mülteci ailelerin büyük bir çoğunluğunu ise kadın ve çocuklar 
oluşturmaktadır. Genç nüfusun her dönem ve her ülke için dinamik-
aktif bir güç anlamı taşıdığı göz önüne alınarak, bugün Türkiye’de eğitim 
almakta olan Suriyeli mülteci gençlerin nasıl eğitilecekleri mühim 
bir meseledir. Suriyeli öğrencilerin eğitim hayatlarında başta uyum 
problemi olmak üzere birçok sorunla karşılaştıkları bilinmektedir. Bu 
araştırma Suriyeli öğrencilerin derse katılım, kendini ifade edebilme, 
akademik başarı ve gelecek planları gibi akademik uyum problemlerini 
öğrenmeyi amaçlamaktadır. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden 
durum çalışması deseniyle gerçekleştirilecektir. Araştırma İstanbul 
ili Ümraniye ilçesinde Suriyeli mülteci öğrencilerin yoğun öğretim 
gördükleri bir devlet okulunda yapılacaktır. Araştırma verileri, branş 
öğretmenleri, Türk ve Suriyeli öğrenciler ile bire bir görüşme yapılarak 
toplanacaktır. Bu çalışmanın Suriyeli mülteci öğrencilerin uyum 
sorunlarına yakından bakılmasına ve çözüm önerileri geliştirilmesine 
katkıda bulunacağına inanılmaktadır.

* Marmara Üniversitesi, Yeniçağ Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
   Öğrencisi.
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KENTE TUTUNAMAYANLAR:
GÖÇ VE MADDE BAĞIMLILARI

Hatice ARSLAN*

Özet

Türkiye’de iş bulmak ve daha iyi şartlarda yaşamak umuduyla yapılan 
iç göçler çarpık kentleşme, gecekondulaşma, işsizlik, eğitimsizlik, 
kültür çatışması gibi sorunları da beraberinde getirmiştir. Kentte 
aradığını bulamayan, kendi yaşam biçimlerini devam ettiren ve kent 
yaşamına adapte olamayan, kendi kültürlerinden kopamayan insanlar 
dışlanmış ve ötekileştirilmiştir. Başka bir ifadeyle kente tutunamayan 
bu göçmenler kimi zaman madde kullanma ve bağımlı olma riski ile 
karşı karşıya kalmıştır. 

Bu çalışmada da 1980-2000 yılları arasında Doğu Anadolu ve 
Güneydoğu Anadolu Bölgesinden Konya’ya göç eden ailelerde göç 
olgusunun madde kullanımına etkisinin araştırılması amaçlanmaktadır. 
Madde kullanımı ve bağımlılık sorunlarının boyutlarının her geçen 
gün arttığı Konya ili hem göç alan hem göç veren bir ildir. Konya’ya 
yapılan göçlerin büyük çoğunluğunun Güneydoğu Anadolu ve Doğu 
Anadolu Bölgesinden olduğu görülmüştür. Bu bağlamda çalışmamız 
madde bağımlılığı ile göç arasındaki ilişkiye odaklanmaktadır. Çalışma 
kapsamında nitel araştırma yöntemi benimsenmiş olup, kartopu 
örneklem ile belirlenecek 10 madde bağımlısı genç ile yaşam öyküsü ve 
yarı yapılandırılmış mülakat tekniği ile görüşmeler gerçekleştirilecek, 
elde edilen verilerle göçün madde bağımlılığındaki etkisi tespit 
edilecektir.

Ülkemizde artan bağımlı sayısı ve bağımlılık yaşının her geçen gün 
daha da düşmesi bu alanda yapılacak olan çalışmaları daha da önemli 
hale getirmiştir. Literatürde göçün madde kullanımına etkisini 
araştıran, göçü ve göçün getirdiği sorunları derinlemesine araştıran 
bir çalışmaya rastlanmamış olup, bu çalışma, konu ile ilgili akademik 
literatüre katkı sunacaktır. Yanı sıra, Konya’ya yapılan iç göçlerin madde 
kullanımına etkisini araştıracak ilk çalışma olması sebebiyle de ayrıca 
önem taşımaktadır.

* Selçuk Üniversitesi, Aile Danışmanlığı ve Eğitimi Anabilim Dalı, 
   Yüksek Lisans Öğrencisi.

TÜRKİYE’DE İSLAMİ HAREKETTE
AKINCILAR ÖRNEĞİ

Hatice BALİN*

Özet

Türkiye’de İslami hareketlerin etkin olmaya başladığı yıllarda Milli 
Görüş Hareketi, Milli Nizam olarak partileşti. İslamcı olan yapılar, 
ilk kez siyasette İslami söyleme sahip, düzen karşıtı olan bu partiyi 
destekledi. Milli Nizam Partisi’nin ardılı olan Milli Selamet Partisi 
İslamcı düşünceye sahip yapılar için ana gövde oldu. Bu süreçle birlikte 
daha önceden var olan MTTB gibi İslami yapıların yanı sıra Akıncılar 
kuruldu. Bu akımların dili iktidara ve sistemin müesseselerine muhalif; 
o düzenin temsilcisi olan partilere de karşıydı. Akıncılar hareketinin 
önemi ise sağ ve sol olarak ikiye bölünen Türkiye’de yeni bir İslami 
söylemle ortaya çıkmasıydı. 

Türkiye’de İslamcılık, İslami Hareket, Siyasal İslam gibi kavramlar o 
yıllardan günümüze kullanılmış ve bu kavramlar ışığında akademik 
tartışmalar yapılmıştır. Makalemizde öncelikli olarak İslami Hareket 
nedir? Diğer kavramlardan farkı nedir? Nasıl tanımlamalıyız? 
Sorularının literatür taraması yapılacaktır. Literatür taramasında 
o dönemin dergilerini özellikle de Akıncıların çıkarmış olduğu 
dergileri inceleyeceğiz. Akıncılar örnekliğinde Türkiye’deki gelişen 
İslami Hareketi anlamak, tüm bu hareketlerin niçin ortaya çıktığı, 
gündemlerinin neler olduğu, birbirlerini nasıl gördükleri hangi 
seyirlerden geçtikleri incelenecektir. Bu Hareketin MTTB’den 
ayrıldıktan sonra kendisini nasıl tanımladığı öz eleştirel perspektiften 
bakılarak günümüzle karşılaştırılacaktır

O döneme tanıklık eden birebir aktif olan kişilerle sözlü tarih çalışması 
yapılacaktır. Sözlü tarihte özellikle İslami Hareketin o günkü dili 
söylemi nasıldı? Bugüne kıyasla nasıl bir değişim yaşandı. Sorularıyla 
yapılan sözlü tarihte günümüzle de kıyaslama yapılacaktır. 

* Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji,
   Yüksek Lisans Programı Öğrencisi.
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DEĞİŞTİRİLEN MAHALLE İSİMLERİ VE
KAYBOLAN MAHALLELERİN MEKÂNSAL
HAFIZADAKİ ROLÜ: FATİH İLÇESİ ÖRNEĞİ

Hatice BEKTAŞ*

Özet

Mekânlar başlangıçta doğal bir süreçte, mekâna ve mekânda 
yaşayan insana dair çağrışımları da içerisinde barındıracak şekilde 
isimlendirilmiştir. Yapılan isimlendirmeler mekânsal hafızanın 
oluşmasını veya bu hafızanın değişimini beraberinde getirmiştir. 
Mekânsal hafıza, kentin ve kentlilerin hususi deneyimlerinden 
ve değerlerinden meydana gelmiş, mekânın belirli semboller ile 
anımsanmasını sağlamıştır. Kent hafızasını oluşturan mimari 
eserlerinin ve fiziksel yapısının yanı sıra mahalle, cadde, sokak ve 
meydan isimlendirmeleri de bu konuda etkili olmuştur. Buna ek olarak 
insanların ailelerinden sonra dışarıya açılabildiği ve yakın çevresini 
oluşturduğu mahallesi kent hafızasında önemli bir yere sahiptir. 
Mahallenin oluşumu ve değişimi, yaşayan sakinleri tarafından süreç 
içerisinde gerçekleşir. Ancak bunun yanı sıra devlet müdahalesi ile 
de bu oluşum ve değişim gerçekleştirilmektedir. 16 Temmuz 2008 
tarihinde İstanbul Büyük Şehir Belediye Meclisi’nin kararıyla Fatih 
ilçesindeki 102 adet mahalle sayısı 57’ye düşürülmüştür. Ayrıca bu 
mahallerinin sayısının değişiminin yanı sıra isimleri de değişikliğe 
uğramıştır. Sahil bölgesindeki 10 mahallenin sayısı verilen karar ile 2’ye 
düşürülmüştür ve isimleri Balat ve Ayvansaray olarak belirlenmiştir. 
Çalışma bu iki mahallede yürütülecek ve gerçekleştirilen bu değişimin 
mekânsal hafızadaki rolü araştırılacaktır. Bu çalışma, dışarıdan bir 
müdahale ile sınırları ve isimleri değiştirilen mahallelerin sakinlerinin 
bu değişimi benimseyip benimsemediği, benimsediyse ne ölçüde 
benimsediği hakkında veriler sunabilecektir. Araştırma nitel yöntemle 
gerçekleştirilecek ve görüşme yapılacak kişilere yarı yapılandırılmış 
mülakat formu uygulanacaktır. Araştırma evreni olarak Ayvansaray ve 
Balat mahallelerinde yaşan mahalle sakinleri ve bu bölgede bulunan 
esnaflar olarak belirlenmiştir. Çalışma grubu 2008 yılının en az 5 yıl 
öncesinde de bu bölgede yaşayan veya çalışan 10 kişiden oluşmaktadır.

* İstanbul Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü, Lisans Öğrencisi.

İNTERNET, MOBESE VE E-DEVLET
UYGULAMALARI BAĞLAMINDA 

TÜRKİYE’DE GÖZETİM
Hatice İNCEKARA*

Özet

Tarih boyunca iktidarların en önemli araçlarından birisi olan 
“gözetimin”in kökleri çok eskilere kadar gitse bile, toplumsal 
yaşamda asıl ağırlığını modern zamanlarda hissettirmeye başlamıştır. 
“Görünürlük ve görünmezlik diyalektiğine” dayanan egemen ve ona 
tabi olanlar arasındaki iktidar ilişkisi “görünmeden görme” pratiği 
üzerinden, insanları sınıflandırma, disiplin altına alma ve kontrol etme 
süreçleri üzerinden şekillenir.

Endüstriyel modernitede görme ilişkisi Panopticon tarzını almış ve 
bu modelde bakış tek merkezden kaynaklanmıştır. Jeremy Bentham 
tarafından tasarlanan bir tür hapishane modeli olan panoptikonda 
hapishane yuvarlak bir şekilde tasarlanmış ve hücrelerin hepsinin 
ortadaki yuvarlak kuleden görülebildiği bir mimari düzenleme 
yapılmıştır. Modern toplumda gözetimi anlatmak için Bentham’ın 
panopticon metaforunu kullanan Foucault ise gözetimi sadece örgütler 
açısından değil, toplumun genelinde daha geniş bir disiplin bağlamında 
ele almıştır. Buna göre modern toplumlarda “görünmeden görme” 
pratiğine dayalı iktidar biçimi hapishanelerle sınırlı kalmaz; okullar, 
fabrikalar, hastaneler gibi tüm modern kurumlara yayılır. Böylece, bu 
kurumlarda iktidar ilişkisi özneler tarafından içselleştirilir ve insanlar 
gözetlenmeseler bile sürekli gözetleniyormuş gibi davranırlar.

Post-endüstriyel denetim toplumlarında ise iktidarın bakışı artık 
kameralarda, elektronik haberleşme cihazlarında ve internettedir. Bakış 
parçalanmıştır ve merkez kulede değildir. Süper-panopticon olarak 
adlandırılan bu dönemde panopticondan farklı olarak insanlar siber 
ortamda bir yere kayıtlı olduklarının farkına varamamaktadırlar.

Bugün enformasyon teknolojilerini yoğun bir biçimde kullanan 
dijital vatandaşlar, diğerlerinden daha fazla gözetim altındadır. 
Mağaza ve caddelerdeki güvenlik kameraları, internet üzerinden 
yapılan alışverişler, ziyaret edilen web siteleri, e-devlet uygulamaları, 
hastanelerde el içi taraması yapılması gibi uygulamalar sıradan 
insanları sürekli gözetim altında tutmakta ve bir yerlerde sürekli 
kayıtları yapılmaktadır. 

Bu tebliğde Bauman, Deleuze, Foucault, Lyon’un konuyla ilgili 
metinleri referans alınarak internet, mobese ve e-devlet uygulamaları 
üzerinden Türkiye’deki gözetim, özne–iktidar ilişkileri ve gizlilik hakkı 
tartışılacaktır.

* Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji 
   Bölümü, Yüksek Lisans Öğrencisi.



30 31

04 - 05 MAYIS 2018 | İSTANBUL TOPLUMSAL DEĞİŞİM ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU - II

AİLE İRŞAT BÜROSU: DİNİ DANIŞMANLARIN
AİLE DANIŞMANLIĞI HAKKINDAKİ

ALGI VE TUTUMLARI
Hatice KILINÇER*

Özet

Toplumun temel yapı taşı olan aile son yıllarda yaşanan sosyo-kültürel, 
ekonomik, siyasal ve teknolojik alanda yaşanan gelişmelerden büyük 
ölçüde etkilemiştir. Aile kurumunun sarsılmaya başlaması ile birlikte 
hem akademik alanda hem de kurumsal olarak aile kurumunun 
sağlıklı bir şekilde kurulması ve devam ettirilmesi amacıyla psikoloji, 
teoloji, sosyoloji başta olmak üzere birçok alanda çalışmalar 
yapılmıştır, yapılmaya devam etmektedir. Batıda, dini danışmanlık 
kaynak ve yöntemlerinin büyük çoğunluğunu Hıristiyanlık inanışı 
ve uygulamalarından alan pastoral psikolojinin temelleri üzerine 
kurulmuş ve gelişmiştir. Pastoral/dini danışmanlık, psikolojinin yöntem 
ve tekniklerinin yanı sıra dini kaynakları da kullanarak danışmanlık 
hizmeti sunmaktadır. Ülkemizde dini danışmanlık hizmeti Diyanet 
İşleri Başkanlığı tarafından kurulan Aile İrşat Büroları aracılığıyla 
yapılmaktadır. Yürütülen dini danışmanlık ve rehberlik uygulamaları 
kuramsal çerçeve de daha çok pastoral psikolojiye dayandırılmaktadır. 

Dini danışmanlığın yeterli ve sürdürülebilir olması için dini 
danışmanların mesleki yeterliliklerinin yanı sıra ilgili disiplinlerle 
ortak çalışmalar yürütmeleri oldukça önemlidir. Çalışmamız, aile 
irşat bürosunda görev yapan dini danışmanların, daha seküler olarak 
görülen Aile Danışmanlığı hakkındaki algı ve tutumlarını belirlemeyi 
amaçlamaktadır. Bu bağlamda Aile İrşat Bürosunda görev yapan dini 
danışmanlarla, danışmanlık becerileri ve aile danışmanlığı hakkındaki 
algı ve tutumları ile ilgili görüşlerini belirlemek amacıyla yarı 
yapılandırılmış mülakat yapılmıştır.

* Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Fakültesi, Felsefe ve Din
   Bilimleri Bölümü, Din Psikolojisi, Doktora Öğrencisi.

İLAHİYAT ÖĞRENCİLERİNİN FELSEFE 
DERSLERİNE KARŞI YAKLAŞIMLARINA 

DAİR BİR DEĞERLENDİRME
Hediye YAŞAR*

Özet

2013 yılında YÖK Genel Kurulu’nda İlahiyat Fakültelerinin isimlerinin 
ve müfredatlarının değiştirilmesi yönünde bir karar çıkmıştır. Bu 
müfredat değişimi, mevcut müfredattan felsefe ve felsefi içerikli derslerin 
yanı sıra, adında tarih bulunan dersler ile sanat ve musiki derslerinin 
tasfiyesini içermektedir. Fakat bu karar, kamuoyunda ve eğitim 
camialarında ortaya çıkan itirazlar neticesinde uygulanamamıştır. 
Ancak bu girişim İlahiyat Fakültelerinde felsefe derslerinin işlevinin ve 
gerekliliğinin tartışmaya açılmasına neden olmuştur. Bu bağlamda din-
felsefe ilişkisi, öğrencilerin dini anlama ve yorumlamalarında felsefe 
derslerinin bir katkı sağlayıp sağlamaması gibi sorular tekrar gündeme 
gelmiştir. 

Bu çalışmada İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin “felsefe”den ne 
anladıkları, felsefe derslerine karşı yaklaşımlarının nasıl olduğu ve 
felsefe dersleri ile ilgili müfredat değişimine nasıl baktıkları tespit 
edilmeye çalışılmıştır. Böylece bu tartışma hakkında, derslerin 
muhatabı olan öğrencilerin bakış açıları öğrenilmeye çalışılmıştır. Bu 
araştırmanın, toplumsal değişimin itici gücü olarak nitelenebilecek, 
eğitimdeki müfredat değişikliğinin anlaşılması noktasında yeni bir 
bakış açısı sunması beklenmektedir.

Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden Durum Çalışması deseni 
kullanılmıştır. Araştırma grubu Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
dördüncü sınıf öğrencilerinden seçilmiştir. Gönüllü on öğrenciye, 
yüz yüze görüşme yapılarak önceden hazırlanan yarı yapılandırılmış 
sorular yönlendirilmiş ve öğrencilerin felsefe dersleri ve müfredat 
değişimi konusundaki yaklaşımları tespit edilmeye çalışılmıştır.

* İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe 
   Bölümü, Yüksek Lisans Öğrencisi.
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TÜRKİYE’DE SOSYO DEMOGRAFİK 
GÖSTERGELERİN BİREYLERİN DİNDARLIK 

DÜZEYİNE ETKİLERİ
İlknur BAHADIR*

Özet

Araştırmanın amacı bireyin yaş, cinsiyet, çalışma durumu ve medeni 
durum gibi sosyo-demografik göstergelerinin dindarlık düzeyini nasıl 
etkilediğini incelemektir. Yüzde yüz kesinlik taşı(ya)mamakla birlikte, 
nicel araştırma metoduyla yürütülecek bir çalışma sonuçların daha 
objektif bir biçimde incelenmesinde yardımcıdır. Bu bağlamda söz 
konusu çalışmayı istatistiksel veriler üzerinden yürüterek Türkiye’nin 
toplumsal yapısında bireylerin dindarlık düzeylerinin daha güvenilir bir 
analizinin yapılabileceğini düşünüyorum. Dindarlık düzeyine ek olarak 
bu çalışma, aile içi ilişkilerin çeşitli boyutlarında “din”in motivasyon 
kaynağı olarak nasıl bir etki uyandırdığını incelemeyi amaçlamaktadır. 
Dini inancın eş seçiminde, komşuluk ilişkilerinde, aile içi saygı ve iş 
bölümünde nasıl bir rol oynadığı genel çatıyı oluşturmakla birlikte 
spesifik olarak evlilikte mezhep farklılıklarının, icra edilen nikah 
türünün ve aile içi problemlerde din adamına başvurma sıklığının 
istatiksel verileri yorumlanacaktır. İlgili veriler Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı Türkiye Aile Yapısı Araştırması’nın 2011 yılına ait veri tabanı 
kullanılarak edinilmiştir. Çalışma, bireylerin dindarlığı başta olmak 
üzere, Türkiye aile yapılanmasında işaret edilen sınırlar çerçevesinde 
dinin nasıl bir rol oynadığının tespitini amaçlamaktadır.

* İstanbul Şehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kültürel 
   Çalışmalar Bölümü, Yüksek Lisans Öğrencisi.

DİN VE ZİHNİYET: GENÇLİK ÜZERİNE
BİR ARAŞTIRMA*

Köksal PEKDEMİR**

Özet

Zihniyeti gündelik hayatın anlamlandırması olarak tanımlayan ve 
teorik olarak ‘yorumlayıcı paradigma’yı dikkate alan bu araştırmanın 
temel sorusu; “kendisini dindar olarak tanımlayan üniversite 
gençliğinin günlük hayatında din nasıl bir rol oynamaktadır” sorusudur. 
Çalışma; disiplin, ibadet, tüketim ve medya olguları üzerinden, 
dindar gençliğin gündelik hayatında dinin durduğu yeri tespit etmeyi 
hedeflemektedir. Katılımcılar, amacını “dinini bilen ve topluma 
faydalı olan bir gençlik yetiştirmek” şeklinde tanımlayan Çilehane 
İlmi Araştırmalar Derneği’nin yurdunda kalan öğrenciler arasından 
seçilmiştir. Araştırmada gerek duyulduğunda mülakat formunun 
dışına çıkmaya fırsat veren “yarı yapılandırılmış” mülakat yöntemi 
kullanılmıştır. Çalışmanın üzerine inşa edildiği teori; dindarlığı “inanç, 
tutum, davranış, öz değerlendirme ve aidiyet” şeklinde beş farklı 
boyutta incelemeyi hedefleyen teoridir. Araştırma, gençlik üzerine 
birçok çalışma yapılmış olmasına rağmen dindar gençliği konu edinen 
ve özellikle nitel yöntemleri kullanan çalışmaların az olmasından 
dolayı alana katkı sağlamayı hedeflemektedir. Bulgular; modern 
dünyada yaşayan ancak ne tam olarak yeniliklere adapte olan ne de 
onlardan müstağni kalabilen, cemaat içinde ama dini kolektif şekilde 
harekete geçirici bir etki aracı olarak değil, kendi içinde, kendine has 
bir birey olarak yaşayan, yani “grup içinde birey kalan”, diğer taraftan 
dini sloganikleştirmeyen, Üsküdar’a ait, Kadıköy’e yabancı; “mekana 
karşı duyarlı”, büyük toplumsal hedefleri olmayan; “kendi yağında 
kavrulmayı arzulayan”, sorunlarla karşılaştığında içerisinde nasıl 
çıkacağını, ne yapması gerektiğini tam olarak kestiremeyen; “pasifize 
olmuş”, salınımlar sergileyen; “iki ara bir dere de kalmış”, kitaplara konu 
olmamış; “romanı yazılmamış” dindar genç profili ile karşı karşıyayız.

* Bu çalışma yüksek lisans çalışmasından uyarlanmıştır.
** İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Din Sosyolojisi, Yüksek
    Lisans Öğrencisi.
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BİR KİMLİĞİN VE GÖÇÜN KENTLE İMTİHANI: 
HEYBELİADA’DA YAŞAYAN VANLILAR

Kübra KURT*

Özet

Ada’ların coğrafi yapısından dolayı, her yanının sularla çevrili 
olması onun çoğunlukla, belli bir toplumsal sınıfı ifade eden “sayfiye 
kültürü”yle ilişkili bir turizm alanı olarak ve tarihsel süreçlerden 
dolayı da gayrimüslim nüfusun fazlaca yaşadığı bir kentsel mekân 
olarak algılanmasına neden olmuştur. Tarihi süreci uzun yıllar böyle 
şekillenen bir kent olarak Adalar, bugün bakıldığında farklı bir tablo ile 
bizi karşılamaktadır. Son 50 yılda Ada’ya ve Ada’lı olmaya dair birçok 
özelliğin değiştiği görülmektedir. Türkiye’nin belirli bölgelerinden 
aşamalı olarak göçler almış ve şu an ki haliyle büyük bir değişimin 
merkezi olmuştur. Bu değişimin izini sürerek araştırmanın temel 
amacı; mekânsal olarak İstanbul’un önemli bir sayfiye ve gözde alanı 
olarak kabul edilen Adalar’ın son 50’lı yılda özellikle Doğu Anadolu 
bölgesinden aldığı göçlerle yaşadığı toplumsal, siyasal, ekonomik 
değişim ve dönüşümlerini irdelemektir.

Özellikle Doğu Anadolu’dan göç alan şehirlerin haritasını çizdiğimizde 
değişim ve dönüşümde karşımıza çıkan mekansal ve toplumsal 
birliktelikliğin aynılığı, kimlik çatışmasının, gerilim ve yoksulluğun 
kenti şekillendirdiği  görülürken, Adalar’a bakıldığında bu durumun 
tam tersi görülmektedir. Örneklerinden farklılaşan bir kentsel pratikle 
karşı karşıya olmamız, Adaları incelerken sahanın Doğu Anadolu’dan 
gelen göçmenlerle sınırlandırılmasının en önemli gerekçesidir. 
Çünkü burada kentteki uyumsuzluk örnekleri uyuma dönüşmüştür. 
Bu dönüşümün nasıl olduğunun bilinmemesi araştırılmaya değer bir 
husustur. Adalar’da yaşayan büyük bir Kürt nüfusunun, İstanbul’dan 
bakıldığı zaman bilinmemesi ve farklı bir etnik yapıdan olmanın 
kenti yeniden üretme ve okuma pratiklerinde nelerle karşılaşılacağı, 
araştırmanın gerekçelerini oluşturur. 

Etnografik bir araştırma modeli kullanılacaktır. Araştırma evreni 
sadece Heybeliada’da yaşayan Kürt göçmenler olacaktır. Ada’ya yerleşen 
birinci kuşak göçmenlerle görüşülecektir.  Heybeliada’da yaşayan 10 
kişiyle derinlemesine mülakat yapılması planlanmaktadır. Veriler 
yarı-yapılandırılmış mülakat tekniği aracılığıyla toplanacak ve her 
katılımcının cevapları ses kaydına alınarak, deşifre edilecek ve belirli 
programlar kullanılarak analiz edilecektir. Çalışmada nitel araştırma 
yöntemleri kullanılarak, katılımcılara kartopu tekniği ile ulaşılıp 
katılımcı gözlem, dolaylı mülakat ve derinlemesine mülakat gibi farklı 
araştırma teknikleri kullanılacaktır.

* Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Genel Sosyoloji ve
   Metodoloji, Yüksek Lisans Öğrencisi

SOSYAL MEDYA VE 
“INSTAGRAM ANNELERİ”

Kübranur YILMAZ*

Özet

Sosyal medyanın günümüzde önemli bir yeri vardır. Bilgiye kolay 
ulaşmamızı sağlayan internet ile gelişen teknoloji, yaşamımızda önemli 
bir yer tutmaktadır. Anı paylaşma isteği, mahremiyet kavramının 
önemini sarsmaktadır. Instagram, özel alanın kamusal alana yansıdığı 
en aktif alandır. Sosyal medya platformlarından, popüler olan 
Instagram’ın gün geçtikçe kullanımı artmıştır. “Instagram Türkiye 
2015”** adlı araştırmasının sonuçlarına göre, Türkiye’de en çok aile ve 
arkadaşlık konulu paylaşımlar yapılmaktadır. Bu paylaşımlarda ilk sırayı 
“anne”, ikinci sırayı “kardeş” ve üçüncü sırayı da “baba” almaktadır.

Fotoğraf ve video paylaşım ağı olan Instagram uygulamasını, anneler 
sık sık kullanmaktalar. Kadınlar, Instagramda günlük yaşamlarından 
ve çocuk gelişiminden bilgiler aktarmaktalar. Birbirilerinin bilgi 
ve tecrübelerinden faydalanan anneler, uzmanlara erişimleri de 
kolaylaşmıştır. Ancak gün geçtikçe daha fazla beğeni için paylaşımların 
içeriği farklılaşmış ve bununla birlikte mahremiyet algısı değişmiştir. 

 Bu çalışmada, Instagram anneleri ve paylaşımları üzerine çalışılacaktır. 
Değişen annelik kavramının, sosyal medya hesaplarına nasıl yansıdığı 
incelenecektir. Farklı sosyo-kültürel seviyeden, yaklaşık 15 kadının, 
Instagram hesaplarına içerik analizi yöntemi ile mahremiyet algısı 
incelenecektir. 

* İstanbul Şehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji 
   Bölümü, Yüksek Lisans Öğrencisi.
** HTC Instagram Türkiye 2015 Araştırması
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YAŞLANMA VE MEKÂN İLİŞKİSİ ÜZERİNE: 
TÜRKİYE’DE YAŞLILIK VE MEKÂN

Mahmud Mücahid SAĞMAN*

Özet

Yaşlanma ve yaşlılık özellikle Batı literatürü için tanıdık ifadeler olsa 
da Türkiye’de akademik anlamda çalışmalar yeni yeni çiçeklenmekte. 
Zira Batı’ya göre daha genç nüfusa sahip olan Müslüman dünya 
yaşlanma ile ortaya çıkan ‘toplumsal durum’u henüz tam anlamıyla 
analiz edememekte. Türkiye gibi yaklaşık bir asırlık mazisi sanayileşme 
ve modernleşme ile hemhal olan bir medeniyete dönen bir ülkede bir 
toplumsal bütünlük halinde yaşlılığın bir realite olarak ortaya çıkacağı 
kaçınılmaz.  Modernizm ve sonrasında ortaya çıkan konfor, bireysellik, 
serbest cinsellik gibi her biri ansiklopedi konusu olan başlıkların 
nüfusun ortalama seyrini yaşlanmaya doğru değiştireceği halihazırda 
batı tecrübesi ile önümüzde durmakta. Fakat sonuçları açısından 
bakıldığında aynı tecrübe düzeyi ile yaşlanan her toplumun yaşlı 
bireyleri aynı toplumsal durumla yüzleşmek zorunda mı? Yani daha açık 
bir ifade ile bir batılı yaşlının yaşlanması ve haliyle ölümle yüzleşmesi, 
kapitalizmin emek merkezli toplumundan işe yaramazlık etiketi ile 
dışlanması onu hangi alışkanlıklara itmekte? Peki aynı şartlarda daha 
dindar bir doğu toplumunda yaşlanan bir bireyin korkuyu yenme ve 
yalnızlığı aşma süreçleri benzer refleksleri doğurur mu?

TÜİK verilerine göre 2030’dan itibaren yaşlılığın toplumun sistemsel 
dönüşümü anlamında etkin bir konum olacağını bize söylemekte. Siyasi 
partiler, toplumsal örgütler ve tüm organize yapılar birçok faaliyetini 
artık onları da hesaba katarak yapmak zorunda olacaklar. Şu ana kadar 
Türkiye’de gençlik birçok örgütsel yapının merkezi aklı iken nüfusun 
dinamikleri değiştiğinde bunun değişmesi kaçınılmaz olacaktır. Bizim 
çalışmamızın asli vurgusu yaşlanma ile ortaya çıkan toplumsal durumu 
mekân ilişkisi üzerinden analiz etmeye çalışacaktır. Şu anda 40–50 yaş 
arasında olan teknoloji ile hemhal, kapital hayatın içerisinde yoğrulmuş 
nüfusun yaşlılık evresinde mekânsal tercihleri bizim için yönlendirici 
olacaktır. Cami, AVM, kafe gibi hem dini hem tüketimi ilgilendiren 
mekânların tercihi bireyin siyasi ve dini algısını gelecekte nasıl 
şekillendirecektir? Bu nüfusun yönelimi gelecekte organize toplumsal 
yapıları nasıl mekânsal tercihlere yöneltecektir?

* Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyoloji, Yüksek Lisans Öğrencisi.

KADIN DENGBÊJLER
Meryem KURT*

Özet

Bu çalışmada, Kürtlerin sözlü kültürü ve dengbêjlik geleneği -günümüz 
dengbêjliği ile birlikte- kadın kimliği bağlamında incelenecektir. Kürt 
toplumunda her ne kadar dengbêjlik sanatında erkekler daha fazla on 
planda olsa da yaşadıkları döneme damgasını vurmuş önemli oranda 
kadın dengbêjler bulunmaktadir. Ancak, Dengbêjlik geleneğinde kadın 
dengbêjler her zaman var olmasına rağmen dini inanç ve ataerkil 
söylemlerle oluşturulan baskı ve engellemeler sebebiyle bu kadınların 
pek azı görünür duyulur olmuştur. Öte yandan günümüzde bu sanatı 
icra eden kadınların festivallere katılmaları başka bir boyuta evrildiğini 
göstermektedir.Yaşanan bu dönüşümler  toplumsal değişim bağlamında 
ele alıncaktır.

Bu çalışmayla, arka planda tutulan kadın degbêjlerin, bu gelenekte ne 
kadar etkin olduklarının gösterilmesi hedeflenmektedir.  Bu çerçevede 
Meryem Xan, Eyse Şan ve Susika Simo incelenecektir.

Kadın dengbejlerle ilgili neredeyse yok denecek kadar az bilgi var 
ve tarihçeleri hiç çalışılmamıştır. Mesela Eyşe Şan denildiği zaman 
herkesin kafasında dinlemiş olduğu, tanımış olduğu bir ses var. Bu 
kadının kim olduğunu, nasıl yaşadığını, sanatsal çalışmaları yaparken 
neler yaşadığına dair ya da ürünlerinin genel toplamına dair yapmış 
olduğu çalışma ne yazık ki görülmemiştir. Dolayısıyla ilk kez çalışılan 
özgün bir çalışma olacaktır.

Nitel araştırma yöntemleri kapsamında olan Doküman İncelemesi 
(İçerik Analizi) ve Yaşam Öyküsü çalışmasından beslenerek 
oluşturulacak olan bu yazıda;  dengbêjlik geleneği ve dengbêjlerin 
özellikleri, anlatı ve müziklerin form-tema-hikâyeleri ve kadın 
dengbêjlere dair bilgilerin yanı sıra Komela Jinên Hûnermend û 
Dengbêj/Kadın Sanatçılar Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği’ndeki 
kadınlardan derlenen anonim şarkılar, besteler ve söyleşilere de yer 
verilecektir. 

* Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji
   Bölümü, Yüksek Lisans Öğrencisi.
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BULUŞMA VE ÇALIŞMA PRATİĞİNİN 
KESİŞİMİ: KİTAP CAFE

 Merve SEVİNÇ*

Özet

Modern toplumda bir araya gelme pratiklerine kafeler eşlik eder. Kafeler 
insanların eğlence, dinlenme, yeme, içme, sohbet, sosyalleşme, aidiyet 
üretimi, kimlik inşası, statü, saygınlık, sınıfsal katılım vb. hayat alanını 
oluşturan unsurlardan biri veya birkaçı için kullanılması ve tüketim 
mekânı olması yönüyle işlevseldir. Sıradan kafelerin yanı sıra farklı 
olmak ve müşteri çekmek amacıyla birçok tematik kafe bulunmaktadır. 
Bunlara kitap kafe konseptini kullanarak hem buluşma mekânı olma 
özelliğini taşıyan bir diğer yandan da esnek çalışma-okuma yapma 
pratiği için alan açan kafeleri ekleyebiliriz. 

Araştırmayı müdavimler ve ikincil okuyucular oluşturmaktadır. 
Müdavimler kendilerini sıkı okuyucu olarak tanımlayan, kütüphanelere 
ve üniversitelere üye olan kimselerdir. İkincil okuyucular kahve almak 
ya da arkadaşıyla buluşma niyetiyle giden kimseler. Bu kafelerin genel 
kitlesini gençler oluşturmaktadır. Kafeler eğer kültürel aktivitelere 
ev sahipliği yapıyorsa ya da sadece kafe işlevi görüyorsa bunlara 
kimlerin katıldığı irdelenecek ve katılımcı olarak gözlem yapılacaktır. 
Kafe sahipleriyle ve bu kafelere gelen gençlerle yarı yapılandırılmış 
mülakat yapılacaktır. Kafelerin açılma süreci ve buradaki kültürel 
aktivitelere veyahut kafeye sık gelen gençlerin neden burayı tercih ettiği 
irdelenecektir. Yaş Aralığı 18-30 olarak alınacak ve kişi sayısında cinsiyet 
dengesine dikkat edilecektir. Bu araştırma bağlamında kültür üretimi-
tüketimi, kafeler ve gençlik üzerine literatür taraması yapılacaktır.

* İstanbul Üniversitesi, Kent Çalışmaları, Yüksek Lisans Öğrencisi.

DİNİ VİZYONA SAHİP KADIN
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDA

KİMLİK VE DİNDARLIK: İSTANBUL ÖRNEĞİ
Merve TOPAL*

Özet

Kimlik, kişinin yahut bir sosyal grubun çeşitli mensubiyetlerini 
açıklayan, onun tanınmasını sağlayan ve dış gözlemle kavranabilen 
özellikleridir. Bireyin kimliği denilen şey, en temelde insanın kendini 
algılayış biçimidir, kişinin yaşamda kendine biçtiği-uygun gördüğü rol 
de yine bu tanımlamanın kapsamına girer. Bununla birlikte ideolojik 
bir kimlik olan “İslamcılık”ın kavramsal algılanışı, yaşam tarzı olarak 
benimsenme biçimi ve İslamcılığın kimleri nitelediğine dair cevaplar 
Türk toplumunun çeşitli açılardan yaşadığı değişimlerin de etkisiyle 
muğlaklığı gün geçtikçe artan tartışmalı mevzulardır. Bu sebeple bir 
zamanlar İslamî tavrın sesinin örgütlendiği ve literatürde “İslamcı” 
olarak tanımlanan STK’ların vizyon-misyonları, kurumsal kimlikleri 
ve dini tutumlarına dair güncel analizlere ihtiyaç vardır. 

Bu çalışmanın temel amacı, dindar kadınlar tarafından kurulan STK’lar 
içerisinde yer alan kadınların kendi dini kimliklerini algılayışlarını ve 
dini tutumlarını İslamcılıkla ilişkisellik üzerinden tartışmaya açmaktır. 
Önceden hanımlar komisyonu bünyesinde mevcudiyet gösteren 
kadınların bağımsız kurumsallaşmaya yöneldikleri günümüzde kendi 
ifade ve pratiklerine binaen “kadın meselesi”ni yorumlayışları da 
araştırmanın diğer bir yönünü oluşturmaktadır. 

Nitel yönteme başvurduğumuz çalışmanın örneklemini dini vizyona 
sahip İstanbul merkezli kadın STK’ları oluşturmaktadır. Araştırmada 
veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış derinlemesine mülakatlar, 
odak grup görüşmeleri, katılımcı gözlem ve döküman analizinden 
yararlanılmakta; kullanılan veri araçları kurumların müsaitlik durumu, 
kurum faaliyetinin bulunup-bulunmayışı ve görüşme talebine olumlu-
olumsuz dönüşlere göre farklılık göstermektedir. Kartopu yöntemiyle 
ulaştığımız katılımcıların tamamını yönetim kurulundan kimseler ve 
gönüllü üyeler oluşturmaktadır. Araştırmada bugün İslamcı kimliğin 
geçmişe nazaran kurumsal bünyede görünürlüğünün azaldığı veya 
kendisini eski algılanıştan farklı biçimde ifade ederek devam ettirdiği; 
fakat kimliği sahiplenişin daha çok bireysel kaldığı tespit edilmiştir. 

* Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Din Sosyolojisi, 
   Yüksek Lisans Öğrencisi.
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ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ÖRNEĞİNDE
MEKÂNSAL AYRIŞMANIN CİNSİYET 

ROLLERİNE ETKİSİ
 Meryemelif ARGUN*

Özet

Mekânsal ayrışma cinsiyet rollerinden kaynaklandığı gibi aynı zamanda 
onu inşa eden bir karaktere de sahiptir. Türkiye’de tek cinsiyetli eğitimin 
uzun bir geçmişi vardır. Fakat İmam Hatip liseleri tek cinsiyetli eğitim 
içinde ayrıksı bir örnek oluşturur.  Çünkü bu liseler iki cinsiyete de açık 
olmakla beraber cinsiyetleri mekânsal olarak ayıran pratikler sahiptir. 
Ayrı binalarda, ayrı sınıflarda, ayrı katlarda eğitim vermek gibi. Benzer 
durumda olan Kız Meslek Liseleri gibi liseler ise tek bir cinsiyete eğitim 
verir. iki cinsiyetin bir arada olması durumu söz konusu değildir. Benim 
çalışmamda bu ikircikli mekânsal ayrışmanın öğrenciler tarafından 
nasıl algılandığı ve okul yönetimi tarafından nasıl sürdürüldüğü konu 
edilmektedir.

Etnografik saha çalışması ile yapılacak araştırmada yarı yapılandırılmış 
mülakatlar ve katılımcı gözlemcilik metodu kullanılacaktır. Bir İmam 
Hatip lisesinde Modern Türkiye Çalışmaları kulübü hocası olarak 
öğrencilerle kuracağım iletişim beni kısmen katılımcı gözlemci 
olarak konumlandıracaktır. Aynı zamanda öğrencilerle birebir 
yapacağım mülakatlarda onların meseleye bakışını ortaya çıkarmayı 
amaçlayacağım. 

* Boğaziçi Üniversitesi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Yüksek Lisans 
   Öğrencisi.

YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN 
STK’LARIN ÖRGÜTLENME BİÇİMLERİNDE

NEDEN OLDUĞU DEĞİŞİMLER
Muhammer Ebuzer KARAKOÇ*

Özet

Kent’in ve kentliliğin bir unsuru olarak değerlendirilen sivil toplum, 
devlet ve özel sektör alanları haricinde kendine özgü zemini olan 
farklı dinamiklere sahip üçüncü bir alan “üçüncü sektör” olarak 
tanımlanmaktadır. Sivil toplum, kentleşmenin beraberinde getirdiği 
hakları ve yükümlülükleri içerisinde barındırmasından dolayı da 
siyasal bir alan olarak değerlendirilir. Aynı zamanda Sivil toplum, 
içerisinden sosyal hayatın her kesimini kapsayacak birbirinden farklı 
görüşlerin temsilcileri olan örgütlenmeler ortaya çıkartabilecek 
kadar toplumsal da bir olgudur. Çalışmanın amacı, Sivil Toplum 
Kuruluşlarının kentte değişen örgütlenme biçimlerini ve süreçlerini, 
buna sebep olan faktörleri, özellikle de yeni iletişim teknolojilerinin 
katkısını incelemektir.

Toplumsal–Siyasal süreçlerde iletişime geçen tarafların birbirlerinden 
etkilenmeleri ve her iki tarafında dönüşümü kaçınılmaz olarak kabul 
edilir. Araştırmanın saha çalışması, kentli bir unsur olan sivil toplum 
ve teknolojik gelişmelerin karşılıklı iletişim süreçlerini inceleyerek 
ele alacak şekilde yapılacaktır. Kentte değişen yaşam alanlarını ve 
değişimle beraber oluşan şartları, gönüllülük algılarını, bireylerin 
topluluk oluşturma, bir araya gelme, eylem ve savunuculuk yapabilme 
ve geliştirme, araç ve yöntemlerinde gerçekleşen değişim incelenecektir. 
Değişimin hangi yönlerde olduğunu inceleyerek, bu süreç içerisinde 
özellikle yeni iletişim teknolojilerinin (sosyal ağlar, sosyal medya, 
mobil yaşam vb.) sivil toplum kuruluşlarını ne yöne ittiğini görmeyi 
ummaktayız.

Araştırma, sivil toplum kuruluşlarının kuruluş sürecinde bulunan, 
düzenlenen faaliyetlerin planlama ve uygulama süreçlerinde aktif 
görev almış yöneticileri ile mülakat yöntemine dayalı nitel araştırma 
tekniği yürütülerek yapılacaktır. İstanbul ili merkezli sivil toplum 
kuruluşları ile yapacağımız bu araştırmamızda, mülakat yapacağımız 
sivil toplum kuruluşlarının kuruluş ve faaliyet tarihlerinin, yeni iletişim 
teknolojilerinin hayatımıza dâhil olduğu 2000’li yıllardan öncesinde 
başlamış olmaları dikkate alınacaktır.

* İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivil Toplum 
   Kuruluşları ve Sosyal Sorumluluk Yönetimi, Tezsiz Yüksek Lisans 
   Öğrencisi.
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GÖÇMENLERİN KENTE UYUMUNDA 
HEMŞERİ DERNEKLERİNİN ETKİSİ: İSTANBUL 

KONYALILAR DERNEĞİ
Mustafa KAYA*

Özet

1950’den sonra tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de demokrasi, 
insan hakları, refah devleti ilkeleri ön plana çıkmış ve ülkenin siyasal 
durumunda önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Çok partili döneme 
geçiş ve Demokrat Parti ile beraber önceki döneme damgasını vuran 
devletçi politikalar yerini liberal söylemlere bırakmaya başlamıştır. 
Bu dönemde, II. Dünya Savaşı öncesinde iç pazara hapsolmuş ülke 
ekonomisinin, özellikle tarımda modernizasyona ağırlık verilerek dışa 
açılma süreci ivme kazanmıştır. Kırsal alanlarda toprağın parçalanması, 
tarımdaki makineleşme, artan nüfusla birlikte, istihdam sorunu yaşayan 
insanlar iş bulmak amacıyla kentlere yönelmişlerdir. Bu noktada kente 
göç edenlerin yaşadığı en önemli sorunlardan biri de kente uyum 
konusunda olmuştur. Kırsaldan taşınan kültürel değerlerin, kentsel 
değerler ve yaşam tarzları ile çatışması temel bir sorun olarak su yüzüne 
çıkmıştır. Bu süreçte göçmenler yaşadıkları barınma, istihdam ve uyum 
sorunlarının çözümünde hemşerilerinin desteğinden istifade etmiştir. 
1970’lere gelindiğinde ise göçmen ağları hemşeri dernekleri üzerinden 
kurumsal bir nitelik kazanmıştır. Hemşeri dernekleri 1970 sonrasında 
artan göç hareketliliğin ardından göç edilen bölgede kente uyum 
noktasında önemli bir rol üstlenmiş, göç olgusunun bireyin zihninde 
oluşturduğu endişeyi, huzursuzluğu bir nebze de olsa hafifletmiştir. 
Elbette aradan geçen yarım yüzyıllık sürede hemşeri dernekleri de 
üstlendikleri misyon itibariyle dönüşüm geçirmişler ve özellikle son 
dönemde kültürel faaliyetler üzerinden aidiyet bağı kurmaya yönelik 
çalışmalara ağırlık vermeye başlamışlardır.

Bu minvalde ele alacağımız çalışmamız, İstanbul’a göç eden Konyalı 
göçmenlerin kente uyum sürecinde İstanbul Konyalılar Derneği’nin 
etkisini araştırmayı amaçlamaktadır. İstanbul’un örneklem olarak 
seçilmesinde göçte çekici faktörleri içerisinde barındırması etkili 
olmuştur.  Sonrasında Konyalılar Derneğinin faaliyet alanlarından 
biri olan kültürel pratikler bağlamında göçmenlerin kente uyumunda 
derneğin rolü açıklanacaktır. 

Araştırmada nitel araştırma yöntemi ve veri elde etmek için yarı 
yapılandırılmış mülakat tekniği kullanılmıştır. Ele alınan araştırmanın 
bulguları, göç sosyolojisine, hemşehri derneklerinin toplumsal 
yaşamdaki statüsüne ve hemşehri derneklerinin göçmenlere yönelik 
farklı alternatif alanlar geliştirilebilme potansiyeline yönelik bir çalışma 
olması bakımından önem arz etmektedir.

* Selçuk Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü, Yüksek Lisans Öğrencisi.

OKULSUZ EĞİTİM VE AİLELERİN
TERCİH NEDENLERİ

M. Sacide KAFALI*

Özet

İlk defa 1935 yılında okullara eleştirilerinin başlamış, bunlardan en etkili 
olanı Ivan Illich’in ‘okulsuz toplum’ eseri olmuştur. Ivan Illich, batının 
tektipleştirici, toplumları vasat seviyede eşitlemeyi amaçlayan modern 
eğitim sistemini eleştiren bir sosyal bilimcidir. Okulsuz toplum teorisi, 
insanların kendini birey olarak gerçekleştirmesine olanak sunan bir 
yaklaşımdır. Toplumsal aydınlanma, değişimleri zorunlu kılmaktadır. 
Bu yaklaşımlar öğrenme ve öğretimi birbirinden ayırıp, düşünmeyi 
özgür kılmaktan bahsederler. Klasik eğitim sistemine eleştiriler 
yönlendiren bu yaklaşımlara göre okul, zorunlu ve belli müfredata 
bağlı kalan, yaratıcılık ve hayal güçlerini düzleştiren, öğrencileri pasif 
kılan kurumlardır. Uzun yıllar tartışılan, birçok eğitimcinin bile karşıt 
tepkilerine rağmen, toplumsal değişimin gücüne yenilmeyen batı 
dünyası 1980’li yıllardan itibaren ev okulu gibi isimlerle okulsuz eğitimi 
sistemlerine dâhil etmişlerdir.

Toplumsal değişimin bir sonucu ve toplumsal değişime sebep olacağını 
düşündüğümüz okulsuz eğitim felsefesini konu alan çalışmamızın 
amacı, okulsuz eğitimin mümkün olacağına dair farkındalık 
uyandırmaktır. Öğrenmenin pasif bir eylem olmadığını ispatlamak ve 
genç zihinleri özgür kılacak bir felsefeyle, okulsuz eğitimi kendi ülke 
şartlarımıza, kültürümüze göre düzenlemek için tartışmaya açmaktır. 
Okulsuz eğitimin, dünya ülkelerinde tarihsel gelişimini dikkate alarak, 
ülkemizde de alternatif eğitim sistemleri arasında yer alması için 
yapılacak girişimlere öncülük etmesi hedeflenmektedir.

Bu çalışma nitel araştırma olup; çocuklarını okulsuz eğitim felsefesiyle 
yetiştiren ailelerle mülakat tekniğiyle, yüz yüze görüşülecek, önceden 
belirlenmiş sorularla ailelerin okulsuz eğitim tercih etme nedenleri 
araştırılacaktır. Seçilen ailelerin toplumun farklı sosyoekonomik 
kesimlerinden, farklı meslek gruplarından olmasına dikkat edilecektir. 
Sonuç olarak, ülkemizde sayıları yadsınamayacak kadar fazla olan 
ailelerin farklı nedenlerle benimsedikleri okulsuz eğitim felsefesiyle 
ilgili ortaya çıkan sonuçlar ve ortaya çıkan nedenler incelenecektir. 

* Biruni Üniversitesi, Psikolojik Rehberlik ve Danışmanlık, Yüksek 
   Lisans Öğrencisi.
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ÖĞRENCİLERİN ZEKA ALANLARININ
ÇOKLU ZEKA TEORİSİ’NE GÖRE 

AİLELERİ VE ÖĞRETMENLERİ TARAFINDAN 
DEĞERLENDİRİLMESİNİN İNCELENMESİ

Özlem ŞENER*

Özet

Çoklu Zekâ Teorisi, hayat süresince karşılaşılan farklı durumlarda ve 
olaylarda sorunların üstesinden gelerek problemleri çözme ve yeni 
ürünler, yeni çözümler yaratabilme kapasitesi olarak tanımlanan 
zekâ kavramının sekiz farklı kategorisi olduğunu ve her insanın bu 
zekâ kategorilerini, özel yetenek alanlarını kendine özgü kullanma 
biçimi olduğunu ifade eden bir teoridir. Bu araştırmanın amacı; 
eğitim sisteminde etkin olan Çoklu Zekâ Teorisi’ne göre, öğrencilerin 
velilerinin ve öğretmenlerinin zekâ alanlarını değerlendirmede farklı 
yaklaşımları olduğunu ortaya koyabilmektir. 

Araştırmanın evrenini İstanbul ili Anadolu Yakası’nda öğrenim gören 
ilkokul 4. Sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Bu öğrenciler “kolay 
ulaşılabilir örnekleme” yöntemiyle seçilmişlerdir. Araştırmanın 
örneklem grubunu 14’ü Üsküdar’da, 30’u Ümraniye’de, 20’si de Beykoz’da 
bir devlet okulunda öğrenim gören toplam 64 öğrenci oluşturmaktadır. 
Araştırma sırasında 64 öğrencinin her birinin zekâ alanları, velisi ve 
öğretmeni tarafından ayrı ayrı değerlendirilmiş ve bunun için sekiz 
zekâ alanını kapsayan Çoklu Zekâ Envanter’i kullanılmıştır. Verilerin 
istatistiksel değerlendirmesinde parametrik ve nonparametrik testlerin 
yapıldığı SPSS 20 programı kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre 
veliler ile öğretmenlerin öğrencilerin zekâ alanlarını değerlendirme 
sonuçları arasında anlamlı farklılıklar olduğu belirlenmiştir.

* İstanbul Üniversitesi, H. Ali Yücel Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve 
   Psikolojik Danışmanlık, Doktora Öğrencisi.

NESİLLERARASI TRANSFER İMKÂNLARI
Reyyan Beyza BÜYÜKGÜMÜŞ*

Özet

Nesillerarası ilişkiler ile alakalı yapılan çalışmalarda öncelikle değişen 
aile yapısına vurgu yapılmaktadır. Birçok etken sebebiyle değişen aile 
kurumu içerisinde, nesillerarası aktarımın gerçekleşip gerçekleşmediği, 
gerçekleşiyorsa hangi boyutlarda olduğu ve hangi araçları kullandığı 
merak edilmektedir. Nesillerarası ilişkiyi tesis eden ortamın aile 
ortamı olduğu kabul edilirse, ailede nesillerarası aktarımın hangi 
kuşaklar arasında olduğu tespit edilecek, yapılan aktarımın sosyal, 
kültürel ve ekonomik kazanımları araştırılacaktır. Bu çalışmanın amacı 
nesillerarası aktarımın imkânlarını ortaya koymaktır. Bahsedilen 
amacı gerçekleştirebilmek için, büyük ebeveynleriyle sürekli ilişki 
içerisinde olan ve olmayan anne-babalar ve torunlar ile bir saha 
araştırması yapılacaktır. Bu üç grup insana nesillerarası aktarım ile 
alakalı fikirleri sorulacak ve gündelik deneyimlerine başvurulacaktır. 
Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden derinlemesine mülakat 
tekniği kullanılacaktır. Bu sayede görüşülen kişilerin, fikir, duygu ve 
deneyimlerinden daha detaylı bir şekilde bilgi edinilecektir. Büyük 
ebeveynler, anne-babalar ve torunların oluşturduğu üç grup insandan 
dörder kişiyle olmak üzere toplam 12 kişi ile görüşülecektir. Nasıl bir 
aktarım yaptıkları ve bu aktarımın etkileri araştırılacaktır.

* Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Bölümü, 
   Doktora Öğrencisi.
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KOMŞULUĞUN SINIRI: 15. İSTANBUL BİENALİ 
VE BİRLİKTE YAŞAM

Rumeysa ÇAVUŞ*

Özet

Yakın bir tarihte düzenlenen 15. İstanbul Bienali komşu ve komşuluk 
fikrini farklı performanslar ve mekânlarla ziyaretçilere sundu. İstanbul 
Bienali kapsamında işlenen komşu fikri, çalışmamda sınır, güvenlik 
ve ev ekseninde yeniden tartışmaya açılacaktır. Bu çalışma, komşuluk 
fikrindeki değişimin bir ülkenin iç siyasetindeki değişmeyle yakından 
ilişkisine mekân özelinde odaklanacaktır. Çalışmanın ilgi çeken 
kısmı bu etkileşimin, evlerimizden ülke sınırlarına uzanışında komşu 
kavramının güvenlik fikri ile gündeme gelmesidir. Sınır, güvenlik ve ev 
başlıkları ile sınırlandırdığım ve sınıflandırdığım eserler ile sınır ve ev 
mekânlarının iç siyaset tartışmaları ile ilişkisini mekânı düzenlemedeki 
etkisi bakımından sunmaya çalışacağım. Bu açıdan sınır başlığı altında 
Heba Y. Amin’e ait olan “As Birds Flying”, Kasia Fudakowski’nin 
“Continuouslessness” ve Erkan Özgen’nin “Wonderland” eserlerini ele 
alacağım. Güvenlik ve dışlama başlığı altında Klara Liden “Untitled” 
ve Olaf Metzel’in “Sammestelle” adlı çalışmalarını inceleyeceğim. 
Chachkhiani “Life Track”, Pedro Gomez “Egona”, Mirak Jamal, isimsiz 
katmanları, Lee Miller “Hitlerin Evi” ve Andra Ursuta’nın “Kiler” ve 
“Yatak Odası” eserlerini de ev başlığı altında ele alacağım. Çalışmada 
eserlerin görsellerinden faydalanılacaktır. Farklı kimliklerin ortak 
paylaşımları olarak sınır ve ev ile güvenlik “ihtiyacı” tartışmaya 
açılacaktır. Gerek ev, gerek ülke ekseninde gözetleme faaliyetinin 
devreye girmesi ile mekânlardaki ayırıcı unsurların ön plana çıkması 
refleksi konu edinilecektir. Mekânları birbirinden ayırma fikri üzerine 
tartışılacaktır. Bu ayırma fikri ile ayrılmış mekânlarda aslında ortak 
his ve pratiklerin var olduğu vurgusu yapılacaktır. Bu ortaklık, ortak 
yaşam ve ortak pratikler sınır, güvenlik gibi kavramların farklılık 
dolayısıyla değil siyasi etkileşimler dolayısıyla keskinleştiğinden eserler 
örnekliğinde bahsedilecektir.

* Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü, Doktora 
   Öğrencisi.

İKTİDARIN MEŞRUİYETİ ÜZERİNDEN BİR 
KARŞILAŞTIRMA: SİYASETNÂME

VE HÜKÜMDAR
Salih DOĞAN*

Özet

İslam siyaset düşüncesinin temel kaynaklarından olan siyasetnamelerin 
en önemlilerinden biri, şüphesiz, Nizâmülmülk’ün Siyasetnâme’sidir. 
Batı siyaset düşüncesinde ise, benzer şekilde, Niccolò Machiavelli’nin 
Hükümdar adlı eseri temel yapıtlardan biridir. İki metin de, yazarları 
tarafından kendi dönemlerinin yöneticilerine hükümdarlık sanatının 
nasıl yapılması gerektiğini göstermek ve olası problemlere karşı 
uyarılarda bulunmak amacıyla yazılmıştır. Bu çalışmada, farklı siyaset 
düşünce geleneklerinde ortaya çıkmış ve etkileri kendi zamanlarını 
aşmış bu iki eser, iktidarın meşruiyetini nasıl açıkladıkları üzerinden 
karşılaştırılacaktır. Bu bağlamda, adalet kavramını nasıl ele aldıkları; 
birey, toplum ve devlet arasındaki ilişkiyi tanımlama biçimleri; 
hükümdarın özellik, yetki ve sorumluluklarını nasıl belirledikleri ve 
olağanüstü hal dönemlerinde hükümdara ne tür yetkiler öngördükleri 
incelenecektir. Netice olarak, Siyasetnâme’de meşruiyet kavramının 
teokratik denebilecek hilafet pratiği üzerine kurulduğu; fakat 
Hükümdar’a baktığımızda meşruiyetin, güç kavramı üzerinden teorize 
edildiği görülecektir. Bu durum, devletin araç olarak mı yoksa amaç 
olarak mı görüldüğüyle ilgilidir.

Hem Siyasetname hem de Hükümdar, diğer tarihsel metinler gibi, 
kendi dönemlerinin siyasal, iktisadi ve toplumsal şartlarını yansıtan 
metinlerdir. Ancak, her iki eser de, özellikle kendi düşünce geleneklerini 
-ki bunlar İslam ve Batı düşünceleri- bu bağlamın ötesine geçerek 
belirlemiş ve tesirlerini bugüne kadar taşımıştır. Dolayısıyla, böyle 
bir karşılaştırma, temel olarak eserlerin ortaya çıktıkları dönemlerin 
belirgin siyaset tasavvurlarını yansıtıp iki gelenek arasındaki benzerlik 
ve farklılıkları ortaya koyacağı gibi, bu farklı siyaset anlayışlarının 
geçirdiği dönüşümü ve karşılıklı etkileşimlerini de anlamaya yardımcı 
olacaktır. Çalışmanın yöntemi ise, birincil kaynak olarak Siyasetname 
ve Hükümdar’ın metin tahlilinin yapılması ve ikincil kaynak olarak da 
bu iki esere referansta bulunan ya da yazıldıkları dönemleri içeren diğer 
metinlerin incelenmesi şeklinde gerçekleşecektir. Böylece, nitelikli 
bir karşılaştırma yapabilmek adına, bu iki eserin bağlam, anlayış ve 
etkilerini tespit etmeye yönelik bulguların geçerliliği ikincil kaynaklar 
kullanılarak sınanmış olacaktır.

* İbn Haldun Üniversitesi, Medeniyetler İttifakı Enstitüsü, Medeniyet 
   Araştırmaları Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Öğrencisi.
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GÜNÜMÜZ TÜRKİYE’SİNDE İSLAM 
HUKUKUNUN ALGILANMASI

Sema Nur TAŞBAŞI*

Özet

Bu çalışma; günümüz Türkiye toplumda İslam hukuku kavramlarının 
algılanışını, birtakım fıkhi hükümlerin insanlarının zihninde ne 
ifade ettiğini, Türkiye toplumunun İslam hukukuna bakış açısını 
anlayıp yorumlamayı hedeflemektedir. Böylece toplumsal değişme ile 
insanların ne düşündüğünü niteliksel yöntemler kullanılarak anlamaya 
çalışacağız. Türkiye’nin tarihini incelediğimizde çok farklı dönemden 
geçtiğini görmekteyiz. Yakın tarihe baktığımızda fıkhın uygulanabilirlik 
alanı daha çok Osmanlı döneminde tezahür ederken Osmanlı’nın 
son dönemi ve Cumhuriyetin de gelmesiyle laiklik hukuk sistemine 
yerleşmiş, İslam Hukukunun yaptırım özelliği değişikliğe uğramıştır. 
Bu durumda fıkhın günlük yaşantıdaki yeri, insanların davranışlarına 
etki edip etmediği tartışılan bir konudur. Yaklaşık bir asırdır süregelen 
bu karmaşanın insanların zihin yapısını nasıl etkilediğini varsa zihinsel 
dönüşümlerin neler olduğunu, İslam hukukunun bilişsel olarak nasıl 
algılandığını anlamaya çalışmak için bu araştırmayı yapmaktayız. 
Bu araştırmada şeriat, fıkıh gibi kavramların insanların zihninde 
ne ifade ettiğine, İslam hukukundaki miras paylaşımı hakkında ne 
düşünüldüğüne, nikah akdinde bayanlara verilen mehir hakkındaki 
fikirlerin ne olduğuna, halkın kredi almaya, milli piyangoya, birbirlerine 
namahrem olan kadın ve erkeğin tokalaşmasına nasıl baktığı gibi 
sorulara yarı yapılandırılmış mülakat yöntemi kullanılarak; İstanbul’da 
ikamet eden 13 kişi ile mülakat yapılarak, cevap verilmeye çalışılacaktır. 
Çalışmanın örneklemi olarak kolay erişilebilirlik örneklem metodu 
kullanılacaktır.

* Marmara Üniversitesi, Orta Doğu İslam Ülkeleri Araştırmaları 
   Enstitüsü, Hukuk Sistemleri, Yüksek Lisans Öğrencisi.

KENTSEL MEKÂNIN ÖZGÜNLÜĞÜNÜN YİTİMİ: 
BEYOĞLU ÖRNEĞİ

Sevde KAYA*

Özet

Kapitalist üretim sistemi mekânların heterojen yapısını kendisine 
karşı bir tehdit olarak görmektedir. Mekânların kendilerine has 
olan yapılarını sistem içerisinde eriterek homojen bir hale getirmeyi 
amaçlamaktadır. Dolayısıyla kapitalizmin özellikle kentsel mekânlarda 
yaptığı bu hamleler, kentlerin aynılaşmasına ve kendilerine has 
özelliklerinin kaybına sebep olurken, tüm bunların doğal sonucu 
olarak da toplumsal hafızanın yitimini meydana getirmektedir. Kentsel 
mekânların küresel ölçekteki işletmeler ile donatılması sonucunda 
aynılaşma söz konusuyken, kentsel aidiyet duygularının yitimi de 
karşılaşılan bir sorun haline gelmiştir. Kapitalizm, kentin dokusunu 
kendi sistemine göre düzenlemekte ve kent üzerinde yeni bir yaratı 
inşa etmeyi amaçlamaktadır. Bu durumda kent olgusunun yerini 
kapitalizmin düzenlediği şehirler ve şehircilik politikaları almaya 
başlamıştır. Kent merkezlerinin dokusu, ruhu ve hafızası önemini 
yitirerek, kent merkezinin mübadele değeri önem kazanmıştır. 
Dolayısıyla kent merkezleri sermayenin dolaşımını sağlamak üzere 
kurgulanmıştır. Özellikle giyim firmaları, eğlence alanları, kültürel 
etkinlik alanları gibi küresel ölçekteki firmalar yerel ölçekli işletmelerin 
alanlarını daraltmaktadır. Kentsel mekân üretim merkezinden tüketim 
merkezine dönüştükçe, kent mekânında yapılan aktiviteler de tüketim 
eksenli olmuştur. Kent alınıp satılabilir bir metaya dönüşmüş ve rantın 
kalbi halini almıştır. Kentsel mekânlar üzerinden yapılan bir tüketim 
etkinliği olan turizm de bir anlamda kentin tüketilmesini sağlayan bir 
boş zaman etkinliğinden daha öte bir noktaya gidememiştir. Turizm, 
bayağılaşmış bir kentin hunharca tüketilmesi ve kente dair birkaç 
parça tarihi alanları temsil eden hediyelik eşyaların satın alınmasından 
ibarettir. Bu bağlamda kent merkezinin turizme endeksli olarak yeniden 
yapılandırılması söz konusudur. 

Kentsel mekânlar üzerinde yapılan tahribatlar, küresel işletmelerin 
karşısında yerelin ayakta kalamaması ve kent üzerindeki dönüşüm 
projeleri kentin dokusunu bozmakta ve toplumsal hafızanın yitimine 
sebep olmaktadır. Tüm bunların ışığında İstanbul’ un merkezlerinden 
biri olan Beyoğlu’nun dönüşümü tüketim pratikleri, kentsel mekânın 
aynılaşması, toplumsal hafızanın yitimi ve kent merkezinin turizme 
göre yeniden kurgulanması açısından incelenecektir. Beyoğlu’nun 
tüketim, eğlence, turizm ve kentsel yerleşkeleri üzerinden kentsel 
mekânın kapitalizmin kentler üzerindeki etkisi tartışılacaktır. Tüm bu 
tartışmaların içerisinde Beyoğlu’nda akıp giden bir zamanın içerisinde 
tutabildiklerimiz, kentsel hafızanın içerisinde kalan ve bu hafızadan 
silinen kentsel dokulara değinilecektir. 

* Marmara Üniversitesi, Orta Doğu İslam Ülkeleri Araştırmaları
   Enstitüsü, Hukuk Sistemleri, Yüksek Lisans Öğrencisi.
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TOPLUMSAL BARIŞ EKSENİNDE İHTİLAF 
AHLAKI VE SİYASETE ETKİLERİ

Sultan KÜÇÜKAYTEKİN*

Özet

Toplumsal bir varlık olan insan, var olduğu günden bugüne hayatını 
birlikte idame ettirdiği diğer insanlarla sorunlar yaşamış ve bundan 
sonra da yaşamaya devam edecektir. İslam dünyasında yaşanan 
ihtilaflara baktığımızda çoğunlukla siyaset ve yönetim alanında 
meydana gelen, birliği parçalayan ve dinin özüne ait olmayan meseleler 
olduğunu göze çarpar.

Müslümanların, siyasi, kültürel ve iktisadi olarak tehdit altında 
olduğu bir dönemde uzlaşmaya dayalı bir zemin oluşturup saflarını 
birleştirmek yerine orta yoldan uzak, aşırılığa dayalı, karşısındakini 
itham edici yaklaşımlar içerisinde oldukları görülür.

İslam tarihinin erken dönemlerinde seleflerimiz arasında ortaya çıkan ve 
hala bizimle olan bu farklılıklar, olumlu ve son derece yararlı olabilecek 
bir durumken, insanların olaylara yaklaşım ve usül hataları nedeniyle 
sonu gelmeyen fitne ve problemlerle dolu bir sürece dönüşmüştür. 
Yaşanan bu durum sorunları daha da derinleştirerek günümüze kadar 
uzamasına sebebiyet vermiştir.

Bu çalışmada, toplumsal barış duygusunu parçalayan ihtilaf ve 
muhalefet kavramları, bu kavramların yıkıcılığa ve fitneye sebebiyet 
vermesinin nedenleri üzerinde durulacaktır. Söz konusu ayrılıklara 
karşı nasıl bir tavır takınmamız gerektiği İslam toplumunun kuruluş 
aşamasındaki örnekleri üzerinden değerlendirilecektir.

* Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Tarih Bölümü, Mezun.

SÖZLÜ KÜLTÜR ÜRÜNÜ OLAN ASALLARDA 
“BABA” FİGÜRÜ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Sümeyra HAMARAT*

Özet

Yüzyıllar boyunca yazılı kültür tarafından küçümsene gelen kalıplaşmış 
deyişler ve klişeler toplumsal algılama biçimimizi şekillendiren 
temel kavramlardır. Sözlü kültürün taşıyıcısı olan bu ifadeler işlevsel 
olmalarının yanı sıra dinamik bir doğaya da sahiptir. Öyle ki kalıp 
deyişler ve klişeler aracılığıyla çeşitli hikâye türleri toplumsal düşünme 
pratiğini şekillendirmiş, hatta onları kanalize edebilmiştir. Dolayısıyla 
toplumların kalıp deyişler ve klişelerin yönlendirici gücünden 
sıyrılmaları neredeyse imkânsızdır.

Homeros destanı üzerine yapılmış olduğu özgün çalışmalarıyla bir 
devrime yol açan Amerikalı klasik edebiyat uzmanı Milman Parry, sözlü 
ve yazılı kültürlerin taban tabana zıtlığına işaret ederek zihnimizde 
yazı ve matbaanın etkisiyle oluşan kör noktaları su yüzüne çıkarmaya 
çalışmıştır. Netice itibariyle Parry’e göre sözlü olana yazılı zihnin 
önyargılarını olabildiğince bir kenara bırakarak yaklaşmak gerekir. 

Bu çalışmada da, kalıp deyişler-klişelerden oluşan ve sözlü kültür 
ürünü olan masalları Parry’nin bu söyleminden hareketle tarihselci bir 
yaklaşımla ele alacağım. Bunun yanı sıra çalışmamda masallarda baba 
karakterini incelemeye çalışacağım. Çünkü “Eril” tarım toplumundan 
“erkeksi” modern topluma baba, erkek figürünün en çok görüne yüzü 
olmuştur.  İktidar çoğu zaman hem sinemada hem edebiyatta babanın 
rolüne bürünür. Kahraman baba, Tanrı baba, şefkatli baba, zalim baba, 
padişah baba hep olayın asıl belirleyen merkez noktasına atıf yapar. O 
artık erkek cinsiyet rolünü aşarak kendine özgü yarı tanrısal bir alan 
yaratır. Yarı diyorum çünkü onu aşan ama yine de erkeksi bir kimliğe 
bürünen bir kadın rolü de ortaya çıkabiliyor. Burada kadın ve erkek 
kimliği kendilerini müteal bir noktada özümseyip üst bir erkek şahsiyet 
üretiyor. Babasız çocuk argo bir tabirin kurbanı olurken annesiz bir 
çocuk sadece şefkat kanatları açılması gereken bir meleğe dönüşebiliyor. 

* Yeditepe Üniversitesi, Felsefe, Yüksek Lisans Öğrencisi.
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TOST NESİL: İKİLİ BAKIMIN MADDİ VE 
MANEVİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Şennur ÇAĞLAR*

Özet

Ortalama yaşam beklentisindeki artışlar nedeniyle yaşlı nüfusun genç 
nüfusa oranı giderek daha fazla bir orana ulaşmaktadır. Birçok kuşağın 
bir arada yaşadığı günümüz toplumlarında ve yakın çevremizde, 
“Sandviç Nesli” olarak nitelenen kuşağın yaşadığı sıkıntıların 
benzerlerini yaşayan bireylerin varlığı gözlemlenmektedir. Bu bireyler, 
bir yandan yaşlı ebeveynlerine karşı hissettikleri derin sorumluluk ve 
yükümlülük duygusuyla kurum bakım hizmetlerini yeterli ve güvenli 
bulmayarak evde bakım sağlama ihtiyacı duymakta, diğer yandan da 
çocuklarına yardımcı olmak, işlerini kolaylaştırmak amacıyla küçük 
bir çocuğun ya bakımlarını üstlenmekte ya da onlara maddi destekte 
bulunmaktadır. Yüksek ekonomik maliyetlerden kaynaklanan sıkıntılar 
çoğu kez hane halkı ile paylaşılamamaktadır. Farklı kuşakların bir arada 
yaşamasına bağlı manevi baskı ve sıkışmışlık hissi içerisinde bulunan 
bu aile bireylerinin karşılaştıkları zorluklar, bu zorlukların üstesinden 
gelebilmek için verdikleri çabalar ve onlara verilebilecek maddi ve 
manevi destekler araştırmamızın amacını oluşturmaktadır. Bu keşifsel 
ve betimsel araştırmada, çocuk ve ebeveyn bakımı üstlenerek benzer 
koşullarda yaşamakta olan orta yaşlardaki 20 birey ile, nitel araştırma 
yöntemlerinden yüzyüze görüşme ve derinlemesine mülakat teknikleri 
kullanılarak elde edilecek bulgular değerlendirilecektir. İkili bakım 
nedeniyle tost olmuş araştırma konusu bireylerin ihtiyaçları konusunda 
farkındalık oluşturularak verilebilecek maddi ve manevi destek 
önerileri tartışılacaktır.

* İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Hizmet, Doktora 
   Öğrencisi.

TÜRKİYE’DE AİLE EĞİTİM
POLİTİKALARININ DEĞİŞİMİ

Şeyma NAS*

Özet

Aile kurumu, bireyin hayatında önemli bir role sahip olması nedeniyle 
işlevleri, yapısal nitelikleri ve kendi içerisindeki ilişkileri gibi konularda 
farklı disiplinler tarafından sıkça incelenmiştir. Toplumsal değişimle 
birlikte sanayileşme, şehirleşme ve teknolojik gelişmeler kurumlarda 
da kendilerini göstermektedirler. Bu toplumsal değişim aile üyelerinin 
aralarındaki iletişiminde ve aile yapısında farklılıklara, çocukla ilgili 
fikirler ve yetiştirme tarzında yeniliklere sebep olmuştur.  Bu sürecin hızlı 
olması nedeniyle insanlar bir desteğe ihtiyaç duymaya başlamışlardır. 
Aile içi rollerdeki değişiklikler, boşanma oranlarının artışı ve evlilik 
konuları bu alanda çalışmaya ihtiyaç duyulan başlıklardandır. 

Aile eğitimi programları Türkiye’de 1960 yıllarında aile yaşamı eğitimi 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Aile eğitimi, bireylere birincil düzeyde 
destek sağlayan, farklı başlıklardan oluşan ve kapsamlı bir çalışma 
olması nedeniyle önemlidir. Bu çalışmada ise günümüzde aile eğitimi 
programları hangi başlıklara yer veriyor? Hangi kurumlar tarafından 
ne zamandır gerçekleştiriliyor? Kimlere ne düzeyde eğitimler veriliyor? 
gibi sorulardan yola çıkarak Türkiye’de aile eğitimi programları yıllar 
arası farklılıklarıyla incelenecektir. Bununla birlikte yurt dışında 
uygulanan aile eğitimi programları da gözden geçirilecektir. 

Bu çalışma için içerik analizi yöntemi seçilmiştir. Programlar 
detaylı olarak incelenerek özellikle program içerikleri, hitap ettiği 
kitle, programların ne süredir var olduğu ve yıllara göre farklılığı 
araştırılacaktır.

* İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uygulamalı 
   Sosyoloji, Yüksek Lisans Öğrencisi.
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İÇE KAPANMADAN DIŞA KAPANMAYA 
GETTOLAŞMA KAVRAMININ TARİHSEL 

DÖNÜŞÜMÜNÜN TÜRKİYE PERSPEKTİFİNDEN 
İNCELENMESİ

Umut OSMANLI*

Özet

Bir toplumu anlamak için o toplumun kenti kullanım biçimini anlamak 
oldukça önemlidir. Kent mekânındaki dönüşümü anlamadan toplumsal 
değişimi kavramak mümkün değildir. Bu bağlamda kent çalışmaları 
toplumun yapısını, geçirdiği dönüşümleri kavrayabilmek adına üzerinde 
yoğunlaşılması gereken bir alandır. Bu çalışmada kentsel mekânların 
ekonomik, siyasi, kültürel açıdan ayrışması kapsamında bir çalışma 
yapılacaktır. Mekânsal ayrışma pratikleri içerisinde akla ilk gelen 
kavram olan getto, Türkiye perspektifi üzerinden incelenecektir. Kent 
mekânında ayrışmanın meydana gelmesi çoğu zaman gettolaşmanın 
oluşmasına neden olmuştur. Gettolaşma; belirli bir topluluğun 
ekonomik, sosyal ve siyasi statüsü göz önünde bulundurularak belirli 
bir grubun, siyasi erk ya da baskın gruplar tarafında bir bölgede 
yaşamaya zorlanması olarak tanımlanabilir. Bu anlamda getto kendi 
dışındaki toplumsal gerçeklik ile iletişimi olmayan bir yapıdır. 
Günümüzde ise gettolaşma kavramı asıl anlamıyla kullanılmasının 
yanı sıra, toplumsal pratikte gönüllü gettoların oluşumu için de 
kullanılmaktadır. Toplumsal mekânda belirli bir sınıfa ait bireylerin, 
kendilerini ‘ötekilerden’ gönüllü olarak ayrıştırarak ve kendilerinden 
olan bireyler ile kapalı bir toplumsallık içerisinde yaşamayı tercih 
etmişlerdir. Dolayısıyla kendilerini dışarıya kapatan bu gruplar 
gönüllü gettoları oluşturmaktadırlar. Bu gettolar bir zorlamanın aksine 
bireylerin gönüllülük esasına dayanarak kurulmuş yerleşimlerdir. 
Gönüllü gettolar mimari ve statüsel olarak zorunlu gettolar olsa dahi 
topluluğu kendisine dâhil olmayandan ayrıştırıyor olması sebebiyle 
benzer işlevsel durumlara sahiptir. Bu gettoların kuruluş amacı suç 
ve göçün olumsuz etkilerinden kaçınarak, güvenlikli bir alanda aynı 
statüden olan toplulukların bir araya toplanması şeklinde olmuştur. 
Gönüllü gettoların işleyişini güvenlikli sitelerde görmek mümkündür. 
Ayrıcalıklı sınıfların kent merkezlerinde güvenlikli sitelere kapanması, 
bu sınıfların gönüllü olarak gettolaşma davranışı sergilediklerini 
göstermektedir. Çalışma esnasında getto kavramının tarihsel arka planı 
kuramsal bir çerçeve içerisinde incelenerek, gettonun uygulanma amacı 
ve gönüllü gettolaşmanın Türkiye’de uygulanmasına odaklanılacaktır.

* Sakarya Üniversitesi, Kültürel Çalışmalar, Yüksek Lisans, Mezun.

TÜRKİYE’NİN ULUSLARARASI GÖÇ 
POLİTİKALARININ MEKÂNSAL BAĞLAMI

Yasemin DEMİREL*

Özet

Göç; geçmişten bugüne var olmuş ve var olmaya da devam edecek 
olan toplumsal bir gerçekliktir. Bu gerçeklik göç edeni, hedef ülkeyi ve 
kaynak ülkeyi dini, siyasi, ekonomik, kültürel ve mekânsal olmak üzere 
birçok açıdan etkilemektedir. Bu etkiler göçün yönetilmesi bağlamında 
göç politikalarının oluşturulmasına da zemin hazırlamıştır. Dolayısıyla 
göç için stratejik planlar oluşturulması ve yasalaştırılması yoluna 
gidilmiştir. 

Devletler yasalaştırarak oluşturdukları politikalar sayesinde göçü 
olabildiğince yönetim altına almaya çalışmışlardır. Konuya Türkiye 
Cumhuriyeti açısından bakıldığında, 1924 mübadelesinden başlayarak 
günümüze kadar Balkanlar ve Kafkaslar başta olmak üzere farklı 
coğrafyalardan Türkiye’ye yönelen dış göçleri görmek mümkündür. 
Ancak şunu ifade etmek gerekir ki, Türkiye 2000’li yıllara kadar dış 
göçler için daha ziyade transit ülke konumundadır. Bununla birlikte 2011 
sonrası Suriye’den ülkemize yönelen göç akını Türkiye’ye yönelen dış 
göçler açısından bir kırılma noktası olmuştur. 29 Nisan 2011 tarihinden 
günümüze yaklaşık 3,5 milyon Suriyeli ülkemize sığınmıştır. Bu yoğun 
göç akını hukuktan dış politikaya, güvenlikten sağlığa, eğitimden 
istihdama, ekonomiden kültüre birçok alanda yeni tartışmalara sebep 
olmuştur. Kısaca ifade edildiğinde Türkiye bu gelişmelere hazırlıksız 
yakalanmıştır. Nitekim Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 2013 yılında 
kurulması da bu durumun bir göstergesidir.

Bu çalışmada Türkiye’nin uluslararası göç politikaları, uyguladığı ya da 
uygulaması öngörülen mekânsal bağlam üzerinden ele alınacaktır. 1924 
mübadelesi sonrasında Türkiye’ye gelen Bulgaristan ve Yunanistan 
göçlerinde izlenen mekânsal politikalarla 2011 sonrasında Suriye’den 
Türkiye’ye gelen göçlerdeki mekânsal politikalar ve kentlerde yaşanan 
değişim ortaya konulacaktır. Sürecin kent yaşamı üzerindeki etkileri 
analiz edilecektir. Çalışmamız, özellikle 2011 sonrasında Türkiye’ye 
gelen ve 81 ile dağılan Suriyelilerin mekânsal olarak yerleşimlerinde 
politika yapıcıların sürece etkisini araştırmayı hedeflemektedir. 
Suriyelilerin şehirlere gönderilmesinde politik bir tercihin olup 
olmadığı eğer varsa hangi politik tercihin etkili olduğu ve hali hazırdaki 
duruma ilişkin nasıl bir politika üretilmesi gerektiği çalışmamızın 
temel amacını oluşturmaktadır. 

* Selçuk Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü, Yüksek Lisans Öğrencisi.
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DEĞİŞEN EĞİTİM POLİTİKALARININ 
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS 

KİTAPLARINA YANSIMASI
Zehra AKTÜRK*

Özet

Din eğitimi ve öğretimi bireyler ve toplumlar nezdinde önemli bir 
konuma sahiptir. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinin statüsü, 
zorunlu veya seçmeli olması; Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi kitapları, Din 
Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği Türkiye’de yakın dönem eğitim 
tarihinde tartışma konusu olmuş ve günümüzde de tartışma konusu 
olmaya devam etmektedir.

Dünden bugüne Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi ve öğretiminin 
geçirdiği süreçler incelendiğinde dönemsel uygulanan politikalarla 
da ilintili olarak çeşitli kırılma ve dönüşüm noktalarının olduğu 
söylenebilir. Bunlardan birincisi 1980 sonrası meydana gelen değişimle 
1983 yılında din derslerinin zorunlu hale gelmesidir. İkincisi 28 Şubat 
1997 yılı itibariyle ortaya çıkan kopuşlar ve sürdürülen politikalardır. 
Üçüncü olarak da 2007 yılında o döneme kadar süregelmiş eğitim 
müfredatında yapılan yenilikler olarak özetlenebilir. Ayrıca küreselleşen 
dünyada meydana gelen birçok değişimlerle çok kültürlülük, 
çoğulculuk gibi din eğitiminin de metodunda, stratejisinde, statüsünde 
önemli değişimler meydana gelmiştir. Bu değişimlerin Türkiye’deki 
etkisini 2007 ve sonrasında takip edilen yapılandırmacı eğitim sistemi 
ve müfredat değişiklikleri doğrultusunda izlenen yol ve değişimler 
üzerinden anlamak mümkündür.

Çalışmanın amacı bahsedilen bu üç kırılma noktasının din dersi 
kitaplarına etkisini kitapların sistematiği çerçevesinde; kullanılan dil 
ve üslup, değişen metotlar, uygulamalar, içerik ve bunların toplumsal 
değişime etki eden yönleri açısından tahlil edilmesidir. Bu araştırmada 
doküman analizi yöntemi kullanılarak üç farklı dönemden seçilen sınıf 
düzeyinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitapları karşılaştırmalı 
olarak incelenmelidir.

* İstanbul Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri, Din Sosyolojisi. 
   Yüksek Lisans Öğrencisi.

70’LER KUŞAĞI GENÇLİĞİ DÜNDEN
BUGÜNE DİNDARLIK ALGISI

Zeynep KOLAK*

Özet

Çalışmamızın ana gayesi 70’ler kuşağı gençlerinin dindarlık algısı ve 
70’lerin perspektifinden anın gençlerinin dindarlık algısını irdelemektir. 
Bununla birlikte 70’ler kuşağı dilinden zamanın ve zeminin tegayyürü 
ile gençlerdeki dindarlık dinamizminin nasıl şekillendiği bunların 
yansımalarını ve yaşayış biçimlerinde olan etkilerinin keyfiyetini tespit 
etmeyi amaçlamaktadır. 

Araştırmamızda beslenme kaynağı olarak 70’ler gençliğinde izler 
bırakmayı başaran kamuya mâl olmuş farklı mecralarda görevlerini 
halâ sürdüren hanımefendi ile beyefendilerin yer aldığı 6 şahıs 
örneklem olarak seçilmiştir. Elde edilen bilgilerin harmanlanarak 
mülakat katılımcılarımızın bulgu ve tespitlerini sunulmaya çalışılmıştır. 
Bunun yanı sıra elde edilen verilere ilave olarak tez sahibinin tespit ve 
bulgularına yer verilmiştir. 

Sizler de nerede o eskilerin gençliği yaşayışı, algılayışı diyorsanız bu 
çalışma ile beklenenin aksine şahit olmaya hazırlıklı olun.  Belki de 
alışılagelmişin dışında fikirleri sizlere sunacak olmak araştırmamızı 
değerli kılmaktadır. Topyekûn değerlendirmelerden uzak dün ve bugünü 
evlendirme kanaati üzerine kurulu tespitlerin yer aldığı söylemlerle 
karşılaşacaksınız. Araştırmamızı yaparken yarı yapılandırılmış 
derinlemesine mülakat yöntemi tercih edilmiştir Araştırmamız ile 
dünün ve bugünün gençliğinde dindarlık mefhumunun konumlandığı 
yeri tespit edip gidişatın nasıl bir çizgide olduğunu anlatmaya çalışarak 
toplumsal değişim ve din sahasına katkıda bulunmaya gayret edilmiştir.

* İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Hukuku, Yüksek 
   Lisans Öğrencisi.




