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İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 
olarak sosyoloji biliminin dünya ve Türkiye’deki biri-
kimi üzerine güncel sosyal meselelere dair bilimsel 
değeri haiz, kamusal faydayı gözeten ve yapıcı bir ba-
kış sunmayı amaçlıyoruz. Sosyologların bütün dünya-
da yüz yılı aşkın bir süredir geliştirdiği teori, kavram 
ve yöntemlerden istifade ederek toplumsal sorunları 
anlamak, açıklamak ve çözüm üretmek için bilimsel 
bir çalışma ortamını tesis ediyoruz. “Hayat İçin Sosyo-
loji” anlayışıyla Türkiye’nin çok katmanlı ve dinamik 
toplumsal hayatını gerçekçi ve derinlikli bir biçimde 
ele almaya çabalıyoruz.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’n-
de lisans veya lisansüstü programlarımızla İstan-
bul’un merkezinde, şehrin tam odağında hayat için 
ve hayatın içinden sosyoloji yapmayı hedefliyoruz. 
Toplumu daha yakından tanıyan, toplumsal sorun-
ları daha detaylı inceleyen ve çözüm önerileri suna-
bilen bir eğitim programıyla öğrencilerimizi hayata 
hazırlıyoruz.

Öğrencilerimize teori ile pratiği, kavramsal düşünce 
ile saha araştırmasını birlikte yürütebilecekleri zen-
gin ve uygulama odaklı bir müfredat sunuyoruz. Aç-
tığımız dersler, gerçekleştirdiğimiz etkinlikler ve çok 
boyutlu bir öğretim ortamında nitelikli sosyologların 
yetişmesini sağlıyoruz. 

Lisans eğitim programımızda yer alan bitirme tezle-
riyle öğrencilerimizin topluma temas eden ve sorun-
lara somut çözüm önerileri geliştiren çalışmalar orta-
ya koymalarını sağlıyoruz. Yine bu yıl öğrencilerimizin 
derslerde kazandıkları bilgiyi pratiğe, hayatın içine 
aktarması için ders programımıza zorunlu staj dersini 
ekledik. Öğrencilerimiz staj sürecinde kurum ve iş-
yerlerindeki uygulamalara katılarak çalışma hayatını 
deneyimlemeleri, birlikte çalışma ve üretme, sorun 
çözme gibi birçok beceri kazanacaklar. 

Medeniyet Sosyoloji’de lisansüstü düzeyde ise öğ-
rencilerimizin araştırma ve yazma becerisini geliştir-
meyi, teorik ve empirik donanımlarını tamamlamala-
rını ve kolektif bir çalışma ortamı sunarak akademinin 
üretkenliğini deneyimleyebildikleri bir ortam sunuyo-
ruz. Dönem boyunca haftada bir gerçekleştirdiğimiz 
tez kolokyumunda öğrencilerimiz araştırma tasarımı, 
yöntem, uygulama ve çalışmalarına dair birçok detay 
üzerine hem bölüm hocalarımızdan hem de arkadaş-
larından geri bildirim alıyorlar. Birlikte öğrenme pren-
sibiyle katılımcı bir akademik ortamı tesis etmenin 
faydalarını görmeye başladık.

Sosyoloji Bölümü olarak lisans düzeyinde zengin 
ve uygulama odaklı bir müfredata; lisansüstü dü-
zeyde ileri tez araştırmalarına ev sahipliği yapıyo-
ruz. Dersler dışında her hafta akademik programlar, 
tez kolokyumları ve sunumlar gerçekleştiriliyor. Bu 

Bölüm Başkanından

Hayat İçin Sosyoloji  



programlarda farklı üniversite ve bölümlerden ho-
calarımızı ağırlayıp birikimlerinden istifade ediyoruz. 
Ayrıca bölümde her sene Toplumsal Yapı Atölyeleri ve 
Toplumsal Yapı Yaz Okulu düzenliyoruz. 

Tüm programlarımızda metodoloji eğitimine önem 
veriyor, araştırma ve yazma becerilerinin gelişimini, 
kolektif bir çalışma ortamını sağlamayı hedefleyerek 
sosyolojinin teorik ve ampirik donanımlarını bir arada 
kazandırıyoruz. Amacımız her düzeyde öğrencilerimi-
zi dinamik bir şekilde eğitim sürecinin bir parçası ha-
line getirmek ve onları hayata hazır bir şekilde, toplu-
mun hayrına bilgi üretebilecek şekilde mezun etmek. 

Medeniyet Sosyoloji’de lisans veya lisansüstü prog-
ramları başarıyla tamamlayan öğrenciler teori ile pra-
tiği, kavramsal düşünce ile saha araştırmasını birlikte 
yürütmek için gereken fikri ve entelektüel donanıma 
sahip oluyorlar. Bölümümüzün mezunları üniversi-
telerde, özel ve kamusal araştırma kuruluşlarında, 
medya ve yayıncılık alanında, reklamcılıktan sosyal 
hizmetlere kadar çeşitli sektörlerde, kısacası toplum-
sal hayatı her sahasında aktif bir biçimde çalışıyorlar.

Medeniyet Sosyoloji’de akademik kadromuz tarafın-
dan yürütülen çok sayıda ulusal ve uluslararası pro-
je mevcut. Hocalarımız ve öğrencilerimiz toplumsal 

yapı, sınıf, tabakalaşma, çalışma hayatı, meslekler 
gibi alanlarda önemli çalışmaların içinde yer alıyor-
lar. Ayrıca ekonomiden siyasete, eğitimden kültüre 
hayatın her alanına dair teorik ve uygulamalı bilgi 
üretmeyi hedefliyoruz. Bölümde hem nicel hem nitel 
araştırma yöntemleri ve teknikleri derslerde yoğun 
bir şekilde işlendiği gibi yürütülen araştırma projele-
rinde de uygulanmaktadır.

Türkiye’nin güncel ve çok katmanlı toplumsal değişi-
mi ekonomiden kültüre, çalışma hayatından kurum-
lara bir dizi konuda sosyolojik bilgi ve araştırmanın 
hayati önemini her gün daha da belirgin kılmaktadır. 
Bugün sosyolojinin Türkiye’nin geleceğini kurmada 
her zamankinden daha da gerekli ve faydalı bir disip-
lin olduğu daha fazla anlaşılmıştır. 

Medeniyet Sosyoloji’de “Hayat İçin Sosyoloji” anlayı-
şıyla, hayatın içinden bir sosyoloji yapmaktayız. Başta 
Türk toplumu olmak üzere çağdaş toplumsal mesele-
lere dair bilimsel bilgi ve kamusal fayda üretiyoruz. 
Gittikçe gelişen bir yapısıyla Medeniyet Sosyoloji 
üstlendiği sorumluluğun farkında ve bilincinde olarak 
daha derinlikli çalışmalar yapmak üzere hazırız.

Prof. Dr. Lütfi Sunar
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Kadromuz

Prof. Dr. Lütfi Sunar
Sosyolojik Teori, Şarkiyatçılık,  
Toplumsal Değişim, Tabakalaşma

Prof. Dr. Mahmut Hakkı Akın
Türkiye’de Modernleşme, Siyaset Sosyolojisi,  
Aile Sosyolojisi

Prof. Dr. Ahmet Cihan
Osmanlı Toplum Yapısı, Kültür Araştırmaları, 
Türkiye’de Modernleşme

Doç. Dr. Uğur Zeynep Güven
Sosyal ve Kültürel Antropoloji,  
Müzik Sosyolojisi, Kent Sosyolojisi

Doç. Dr. Erhan Berat Fındıklı
Kent, Mekân ve Mimarlık Sosyolojisi,  
Modernleşme,  Toplumsal Hafıza

Doç. Dr. Hızır Murat Köse
Siyaset Sosyolojisi, Hukuk Sosyolojisi, Osmanlı 
Siyaset Düşüncesi

Dr. Öğr. Üye. Ayşe Polat
Din Sosyolojisi, Kurumlar Sosyolojisi,  
Sosyal Antropoloji

Dr. Öğr. Üye. Cenk Beyaz
Kent Sosyolojisi, Tarihsel Sosyoloji,  
Göç Sosyolojisi

Dr. Öğr. Üye. Ahmet Tak
Modernleşme, Kent Sosyolojisi

Dr. Öğr. Üye. Elyesa Koytak
Meslek Sosyolojisi, Toplumsal Tabakalaşma, 
Edebiyat Sosyolojisi

Öğr. Gör. Dr. Erol Sağlam
Kurumlar Sosyolojisi, Siyaset Sosyolojisi, Sosyal 
Antropoloji

Araş. Gör. Dr. Zübeyde Demircioğlu
Sosyoloji Tarihi ve Metodolojisi, Bilim ve Teknoloji 
Çalışmaları, Sağlık Sosyolojisi

Araş. Gör. Merve Akkuş Güvendi
Tabakalaşma ve Eşitsizlik, Sosyal Hareketlilik, Aile 
Sosyolojisi

Araş. Gör. Ahmed Faruk Ergün
Meslek Sosyolojisi, Din Sosyolojisi 



Lisans Programında

239 kayıtlı öğrenci

2022’de mezun olan 32 öğrenci 

Bu zamana dek 115 toplam mezun 

Akademisyen sayısı

3   Profesör

3   Doçent 

4   Dr. Öğ. Üyesi 

1  Dr. Ar. Görevlisi

1  Dr. Öğ. Görevlisi

2  Araş. Gör.

Yürütülen tezler 

14   Doktora Tezi

15   Yüksek Lisans Tezi

15   Etkinlik

Tamamlanan tezler 

1   Doktora Tezi

2   Yüksek Lisans Tezi 

Lisansüstü Programlarında

49 Kayıtlı Öğrenci

24 Yüksek Lisans Öğrencisi

25 Doktora Öğrencisi

Lisans ders sayısı

Güz Döneminde 30

Bahar Döneminde 29

Sayılarla Medeniyet Sosyoloji
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İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji Bölümü, sos-
yoloji biliminin hem Batı’daki hem de Türkiye’deki biriki-
mini temele alarak, içinde bulunduğu topluma, bilimsel 
değeri haiz, kamusal faydayı gözeten ve yapıcı bir bakış 
sunmayı amaçlıyor. Bölüm, sosyologların bütün dünya-
da yüz yılı aşkın bir süredir geliştirdiği teori, kavram 
ve yöntemlerden istifade etmeyi, bunları Türkiye’deki 
toplumsal değişimin ışığında değerlendirmeyi, eleştir-
meyi ve yenilerini teklif etmeyi hedefliyor. Bu anlamda 
bölümün amacı öğrencilerine, bugünün konularını ve 
sorunlarını ele alırken Türkiye’nin birikimini merkeze 

alan, yenilikçi bir toplumsal muhayyile kazandırmaktır. 
Bu muhayyile öğrencinin gelişen olay ve süreçleri an-
lama ve yorumlaması kadar, kendi toplumsal koşulları, 
eylemleri ve tercihleri üzerine eleştirel düşünmesini de 
mümkün kılmakta. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sos-
yoloji Bölümü 2021-2022 yılında da öğrencilerine gün-
cel sosyolojik birikimle birlikte sosyal olgulardaki temel 
zorluk ve tartışmalarla baş edebilecek, bilgi ve araştır-
ma becerilerini geliştirdikleri, uygulamalı ve teorik öğ-
renmenin bütünleştiği interaktif bir program sunduk.

Hayat İçin Sosyolojiye Hazırlıyoruz
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İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 12 
Ekim 2021 tarihinde Prof. Dr. Veysel Bozkurt’u ağırladı 
ve 2021-2022 ders yılını “Pandeminin Toplumsal Etki-
leri” başlıklı açılış dersi ile açtı. Ardından bölümü yeni 
kazanan öğrencilere yönelik bir bölüm tanıtımı ger-
çekleştirildi. Daha sonra sosyoloji son sınıf öğrencileri 
Prof. Dr. Lütfi Sunar’ın danışmanlığında bir önceki sene 
Türkiye’nin Toplumsal Yapısı dersi kapsamında gerçek-
leştirdikleri araştırma notlarını dinleyicilerle paylaştılar 
ve son olarak da mezun öğrencilerimiz bitirme tezlerini 
sundular.

Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mahmut Hakkı 
Akın’ın açılış konuşmaları ile başlayan programda bö-
lüm öğrencilerinin hazırladığı oryantasyon programı 
gerçekleştirildi. Prof. Dr. Mahmut Hakkı Akın; İstanbul 
Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji bölümünü kazanmış 
genç sosyolog adaylarına, “Sosyoloji okumanın gözlem 
yeteneğini geliştirdiği, okuma alışkanlığı kazandırdığı, 
sosyolojik bakış dediğimiz anlayışı oluşturduğu, genel 
kültür sahibi olmayı, farklılıkları zenginlik olarak görebil-
meyi, sadece yargılayarak değil kendimizden olmayanı 
anlayabilmek gibi kazanımlar sağladığını” dile getirdi.

Medeniyet Sosyoloji Dönemi 
Heyecanla Açtı 
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Prof. Dr. Veysel Bozkurt “Pandeminin Toplumsal Etki-
leri” başlıklı açılış dersini yaptı.  Konuşmasında salgın 
döneminde sosyal mesafe nedeniyle toplumun yarı-
sından fazlasının yalnızlaştığını dile getirerek başlayan 
Bozkurt, yalnızlığın insan için ölüme eşdeğer olduğunu 
söyledi. İnsanların güçlü sosyal bağlara sahip oldukla-
rında kendilerini güçlü, güvende hissedeceklerini de 
ekledi. Konuşmalarına Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji 
Bölümü’nün araştırma ve bilgi üretme odaklı bir eğitim 
yapmakta olduğunu ve öğrencileri de bu sürece katıl-
maları için gayret göstermeleri gerektiği konusunda 
tavsiyede bulunarak son verdi.

Programın ikinci kısmında bölüme yeni başlayan öğren-
ciler için hazırlanan sosyolojinin ne olduğu, lisans hayatı 
ve Medeniyet’te sosyoloji öğrencisi olmanın ne anlama 
geldiğiyle ilgili videolar sunuldu. Günün geri kalanında 
ise Sosyoloji Bölümü dördüncü sınıf öğrencileri Prof. 
Dr. Lütfi Sunar’ın danışmanlığında gerçekleştirdikleri 
araştırmalarını “Türkiye’nin Toplumsal Yapısını Verilerle 
Okumak” başlıklı oturumda sundular. 

Bölümden Dr. Öğr. Üyesi Cenk Beyaz’ın moderatörlü-
ğünde gerçekleşen oturumda öğrencilerimiz toplumsal 
değişimi veri üzerinden değerlendirdikleri sunumlarını 
dinleyicilerle paylaştı. Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Polat mode-
ratörlüğünde gerçekleşen üçüncü oturumda ise mezun 
olan öğrenciler tez çalışmalarını sundu. Öğrencilerimi-
zin hocaları danışmanlığında yürüttükleri saha çalışma-
ları dinleyiciler tarafından beğeniyle takip edildi. Yoğun 
bir katılım ve ilgi ile gerçekleşen program toplu fotoğraf 
çekimi ile neticelendi.
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Dinamik ve gelişen bir bölüm olarak Medeniyet Sosyo-
loji, bu sene öğrencilerine daha faydalı bir eğitim suna-
bilmek adına ders planında önemli değişiklikler yapıyor. 
Güncel konulara odaklanan ve öğrencileri hayata hazır-
layan, isabetli analizler yapma ve çözüm odaklı politi-
kalar geliştirme becerisini sunan dinamik bir ders planı 
için çalışıyoruz. 

Öğrencilerimizin hem eğitim süreçlerinde bakış açıları-
nın genişlemesi hem de sonrasında ihtiyaç duyacakları 
becerilerin kazandırılması amacıyla lisans programımı-
za zorunlu staj dersini koymanın yanı sıra seçmeli ders 
havuzumuzu genişlettik. 

Öğrencilerimizin derslerde kazandıkları bilgiyi prati-
ğe, hayatın içine aktarması bölüm olarak en öncelikli 
hedeflerimizden. Bu gaye ile ders planımıza zorunlu 
staj dersi eklendi. Öğrencilerimiz lisans programının 
altıncı döneminde, aldıkları sosyoloji birikimini uygu-
lamaya aktarabilecekleri bir kamu ya da sivil toplum 

kuruluşu veya özel sektörde bir şirket seçerek stajlarını 
tamamlayabiliyor. 

Staj sayesinde öğrencilerimiz kurum ve işyerlerindeki 
uygulamalara katılarak çalışma hayatı ile ilgili pratik aşi-
nalık, sosyal çevre ve becerilerini geliştirebiliyor. Stajlar 
süresince sorumluluk alma, sorun çözme, birlikte çalış-
ma ve üretme, iş disiplini kazanma gibi farklı becerilere 
sahip olarak mezuniyet sonrasındaki çalışma hayatına 
daha donanımlı olarak hazırlanıyor.  

Bölüm olarak seçmeli ders havuzumuzda farklı konu 
ve başlıklara yer açmayı önemsiyoruz. Lisans ders pla-
nımıza iki yeni seçmeli ders; Toplumsal Eşitsizlikler ile 
Kurumlar ve Bürokrasi dersleri eklendi. Yüksek lisans 
programımıza Sağlığın Toplumsal Yapıları ve Türkiye’de 
Çalışma Hayatı ve Meslekler dersleri eklendi. Son ola-
rak doktora programımız Hukuk ve Toplum dersiyle 
zenginleşti. 

Sosyoloji Ders Programı Gelişiyor
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GÜZ DÖNEMI
Ders Kodu Dersin Adı Z / S Dersi Veren Öğretim Üyesi
SOS101 Sosyolojiye Giriş I Z Araş. Gör. Dr. Zübeyde Demircioğlu
SOS103 Araştırma ve Yazma Teknikleri Z Prof. Dr. Lütfi Sunar
PSİ191 Psikolojiye Giriş Z Araş. Gör. Dr. Duygu Akyüz
TAR171 Osmanlı Dili ve Kültürü I Z Araş. Gör. Dr. Gizem Uluscu
IMU011 İngilizce I Z Öğr. Gör. Dr. Hande Kolat
IMU021 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Z Araş. Gör. Hasan Yalvaç
IMU031 Türk Dili I Z Öğr. Gör. Resul Altıntaş
SOS201 Türk ve İslam Toplum Düşüncesi Z Doç. Dr. Hızır Murat Köse
SOS203 Klasik Sosyoloji Teorileri Z Prof. Dr .Mahmut Hakkı Akın
SOS205 Sosyolojide Nicel Araştırma ve İstatistik I Z Doç. Dr. Mehmet Fevzi Esen
SOS301 Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik Z Prof. Dr. Lütfi Sunar
SOS303 Sosyolojide Nitel Araştırma ve Veri Analizi Z Dr. Öğr. Üyesi Cenk Beyaz
SOS305 Kent Sosyolojisi Z Doç. Dr. Erhan Berat Fındıklı
SOS401 Alan Çalışması ve Seminer Z Bölüm Öğretim Üyeleri
SOS403 Göç Sosyolojisi Z Dr. Öğr. Üyesi Fatih Yaman
SOS405 Bilgi Sosyolojisi Z Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Tak
SOS221 Küreselleşme ve Toplumsal Yapılar S Doç. Dr. Uğur Zeynep Güven
SOS223 Kültür Sosyolojisi S Doç. Dr. Uğur Zeynep Güven
SOS225 Sağlık Sosyolojisi S Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Polat
SOS227 Demografi S Dr. Öğr. Üyesi Cenk Beyaz
SOS229 Bilim Teknoloji ve Toplum S Araş. Gör. Dr. Zübeyde Demircioğlu
SOS321 Osmanlı Toplum Yapısı S Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Tak
SOS323 Hukuk Sosyolojisi S Doç. Dr. Hızır Murat Köse
SOS325 Sinema ve Sosyoloji S Araş. Gör. Dr. Mesut Bostan
SOS327 Edebiyat Sosyolojisi S Araş. Gör. Dr. Sezin Seda Altun
SOS335 Köy ve Kırsal Alanlar Sosyolojisi S Dr. Öğr. Üyesi Cenk Beyaz
SOS337 Yaşlılık ve Toplum S Doç. Dr. Şerif Esendemir
SOS427 Beden Sosyolojisi S Öğretim Gör. Dr. Erol Sağlam
SOS435 Toplumsal Bellek ve Kimlik S Doç. Dr. Erhan Berat Fındıklı
SOS439 Postmodernite ve Toplum Tartışmaları S Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Tak

Sosyoloji Lisans Ders Planı 
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BAHAR DÖNEMI
Ders Kodu Dersin Adı Z / S Dersi Veren Hoca
SOS102 Sosyolojiye Giriş II Z Araş. Gör. Dr. Zübeyde Demircioğlu
SOS104 Güncel Sosyal Meseleler Z Dr. Öğr. Üyesi Cenk Beyaz
SOS106 Sosyal ve Kültürel Antropoloji Z Doç. Dr. Uğur Zeynep Güven
İKT108 İktisada Giriş Z Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan
İMU012 İngilizce II Z Öğr. Gör. Dr. Hande Kolat
İMU022 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Z Araş. Gör. Hasan Yalvaç
IMU032 Türk Dili II Z Öğr. Gör. Resul Altıntaş
SOS202 Türkiye’de Sosyolojik Düşünce Z Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Tak
SOS204 Çağdaş Sosyal Teorileri Z Prof. Dr .Mahmut Hakkı Akın
SOS206 Sosyolojide İstatistiksel Veri Analizi Z Doç. Dr. Mehmet Fevzi Esen
SOS208 Siyaset Sosyolojisi S Doç. Dr. Hızır Murat Köse
SOS222 Modernleşme ve Roman S Doç. Dr. Erhan Berat Fındıklı
SOS224 Gündelik Hayatın Sosyolojisi S Araş. Gör. Dr. Zübeyde Demircioğlu
SOS228 Medya ve İletişim Sosyolojisi S Doç. Dr. Uğur Zeynep Güven
SOS302 Türkiye’nin Toplumsal Yapısı Z Prof. Dr. Lütfi Sunar
SOS304 Sosyolojide Nitel Uygulamalar Z Dr. Öğr. Üyesi Cenk Beyaz
SOS306 İktisat Sosyolojisi Z Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Tak
SOS310 Sosyal Bilimler Felsefesi S Doç. Dr. Hızır Murat Köse
SOS322 Etnografya S Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Polat
SOS324 Çevre Sosyolojisi S Prof. Dr. Erkan Şahinkaya
SOS334 Suç Sosyolojisi S Dr. Öğr. Üyesi Derya Tekin
SOS338 Duygu Sosyolojisi S Araş. Gör. Dr. Merve Betül Üçer
SOS402 Araştırma Projesi Z Bölüm Öğretim Üyeleri
SOS404 Sosyal Değişim Z Dr. Öğr. Üyesi Fatih Yaman
SOS406 Din Sosyolojisi Z Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Polat
SOS428 Eğitim Sosyolojisi S Doç. Dr. İbrahim Hakan Karataş
SOS430 Sosyal Hizmet Uygulamaları S Dr. Abdulkadir Yeler
SOS432 Sosyolojik Yazma Pratikleri S Dr. Öğr. Üyesi Fazıl Baş
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Bitirme tezi çalışması, öğrencilerin lisans eğitimlerin-
de yoğun bir şekilde elde ettikleri teori, yöntem ve 
uygulama bilgilerinin saha çalışmalarında ve bilimsel 
araştırmalarda nasıl kullanılacağı konusunda deneyim 
kazanarak mezuniyet sonrası lisansüstü döneme hazır-
lanmalarını sağlamaktır. 

İki dönem süren çalışma “Alan Araştırması ve Seminer” 
ve “Araştırma Projesi” dersleriyle birbirini tamamla-
yacak şekilde planlanmıştır. Bu dersler Sosyoloji Bö-
lümü lisans öğrencilerinin lisans eğitimleri boyunca 

edindikleri bilgi ve birikimi tek başlarına kullanabilme 
ve toplumsal bir meseleyi çözümleme becerisini geliş-
tirmeye yönelik uygulamalı derslerdir. 

Lisans hayatının 7. ve 8. dönemlerinde hazırlanması 
beklenen bitirme tezi, bölümden mezun olma şartları 
arasındadır. Bitirme tezleri bölümden hocaların danış-
manlığında yürütülmekte ve öğrencilerin yoğun çabala-
rı sayesinde nitelikli, canlı ve parlak çalışmaların ortaya 
çıkmasına vesile olmaktadır.

Genç Sosyologlar Sahada:  
Bitirme Tezleri 
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Geçtiğimiz sene yapılan bitirme tezi çalışmalarında öne çıkan konuların göç, entegrasyon, çalışma hayatı, toplumsal 
cinsiyet, medya, aile, sağlık, kent ve mekan olduğunu görüyoruz. Türkiye’nin sıcağı sıcağına yaşadığı sorunlara yönelik 
taze bir ilgi ve bilimsel bir merak bitirme tezlerine yansıyor.  

2021-2022’de Tamamlanan Bitirme Tezi Çalışmaları

Öğrenci Tez Başlığı Danışman

Ahsennur Kaçmaz Tekstil Sektöründe Kayıt Dışı Çalıştırılan Suriyeli Sığınmacılara İşverenlerin Bakışı Dr. Öğr. Üyesi Cenk Beyaz
Aleyna Uysal Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Bağlamında Türkiye’de Çalışma Hayatında Kadın Olmak Üzerine 

Nitel Bir Araştırma
Araş. Gör. Dr. Zübeyde Demircioğlu

Ayşegül Aksoy Mahremiyetin Sosyal Medya Kullanımı: İnstagram Kullanıcısı Olan Kadınlar Üzerine Bir Araştırma Doç. Dr. Hızır Murat Köse
Ayşenur Alkan Aile İçi İletişimde Dijitalleşmenin Etkileri Araş. Gör. Dr. Zübeyde Demircioğlu
Begüm Akan İş Yaşamında Sağlık Sektörü Özelinde Kadına Yönelik Mobbing: Acil Hemşireleri Üzerine Bir Araştırma Öğr. Gör. Dr. Erol Sağlam
Berna Akçay Sivil Toplum Kuruluşların Toplumdaki Dezavantajlı Gruplara Karşı Toplumdaki Etkilerin Gönül-

lüler Aracılığıyla İncelenmesi 
Prof. Dr. Mahmut Hakkı Akın

Beyza Yılmaz Ailesinden Ayrı Yaşayan Bekar Gençler: Eskişehir ve İstanbul Özelinde Karşılaştırmalı Bir Nitel 
İnceleme

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Polat

Beyzanur İnangil Dilin Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Üzerindeki Rolü: Türkçedeki Eril ve Dişil İfadeler Öğr. Gör. Dr. Erol Sağlam
Edanur Erim Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğinin Beden Algısı Üzerindeki Erkek Bedeni Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Polat
Elif Akkuş Esnek Çalışma Modelinin Kurum İçi Mesleki Statüye Etkileri: Bankacılık Sektörü Üzerine İnceleme Prof. Dr. Lütfi Sunar
Elif Denizoğlu Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Huzur” Romanı Üzerine Sosyolojik Bir İnceleme Prof. Dr. Mahmut Hakkı Akın
Elif Travacı Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Elele Dergisi ve İdeal Kadın Temsili Doç. Dr. Uğur Zeynep Güven
Esra Duyar Gündüz Kuşağı Kadın Programlarının İçeriği ve “Kadınlığın” Yansıması Prof. Dr. Mahmut Hakkı Akın
Esra Keflioğlu Zorunlu Göçmenlerin Eğitime Entegrasyonu: İstanbul’da Yaşayan Suriyeli Üniversite Öğrencileri Örneği Dr. Öğr. Üyesi Cenk Beyaz
Evin Aydemir Erkek Egemen Alanlarda Çalışan Kadınların İş Yaşam Deneyimleri Üzerine Bir İnceleme Prof. Dr. Lütfi Sunar
Ezgi Özkan İstanbul Sözleşmesinden Çekilmenin Genç Kadınlar Üzerindeki Etkisi Öğr. Gör. Dr. Erol Sağlam
Fatmagül Yalçın Değişen Güzellik Algısı ve Estetik Operasyonlar Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma Araş. Gör. Dr. Zübeyde Demircioğlu
Hadjat Basyangur K-Pop Müzik Kültürünün Ortaokul ve Lise Gençlerine Etkileri: İstanbul Örneği Doç. Dr. Uğur Zeynep Güven
Hatice Ece Soylulaştırılan Mekanlarda Kentsel Dönüşüm Deneyimleri Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Polat
İrem Halime 
Emanet

Covid-19 Salgını Sürecinde Esnaf Gözünden Tüketici Davranışları Üzerinde Bir İnceleme 
(Ümraniye Örneği)

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Polat

İzel Can Flanöz: Kenti Adımlayan Kadınlar Prof. Dr. Lütfi Sunar
Kübra Eroğlu Paranın Dijital Dönüşümü: Türkiye'de Kripto Paranın Sosyo-Ekonomik Sonuçları Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Tak
Müberra Uzun Modanın Genç Üniversiteli Kadınlar Üzerindeki Etkileri Hakkında Bir Araştırma: İstanbul Örneği Doç. Dr. Hızır Murat Köse
Nakiye Şentürk Türkiye’de Anne ve Kız Çocukları Arasındaki Dikey Hareketliliğin Eğitim Yönünden İncelenmesi Dr. Öğr. Üyesi Cenk Beyaz
Nur Aslan 1970'li Yılları Pop Müzik Üzerinden Okumak Doç. Dr. Uğur Zeynep Güven
Rana Öksüz Türkiye’de Kadınların Birey Olma Mücadelesi Üzerinde Bir Araştırma Öğr. Gör. Dr. Erol Sağlam
Refigül Gökçe Öğrenimini Yarıda Bırakan Suriyeli Öğrenciler: Birey, Hane ve Okul Çevresinden Bir Analiz Dr. Öğr. Üyesi Cenk Beyaz
Sema Murat Sosyal Paylaşım Ağlarında Boşanma Söylemleri Üzerine Bir Analiz: Kızlar Soruyor ve Kadınlar 

Kulübü Örneği
Doç. Dr. Hızır Murat Köse

Sena Çavdar Kültür Sanat Platformların Seyirci ile İletişim Biçimlerinin Dönüşümü Öğr. Gör. Dr. Erol Sağlam
Sena Ekmekçi Okul Öncesi Eğitim Kurumlarındaki Öğretmenlerin Suriyeli Göçmen Öğrenciler Hakkındaki 

Görüşleri ve Deneyimleri 
Dr. Öğr. Üyesi Cenk Beyaz

Serap Noyan Yeni Medyaya Bourdieucü Bir Yaklaşım: Yeni Medyanın Kültürel Sermaye Kazanımındaki Rolü Doç. Dr. Uğur Zeynep Güven
Simge Bakırcı Tekirdağ Aydoğdu Mahallesi Romanlıların Kentsel Dönüşüme Bakışı ve İstanbul-Sulukule 

Deneyimiyle Girdikleri Diyalog
Doç. Dr. Erhan Berat Fındıklı
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M E D E N I Y E T 

S O S Y O L O J I ’ D E 

L I S A N S Ü S T Ü 
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Farklılık ve yenilikleri arayan lisansüstü adaylarına um-
dukları ortamı sunan İstanbul Medeniyet Üniversitesi 
Sosyoloji Yüksek Lisans ve Doktora programları son 
derece yoğun ve keyifli geçen bir yılı geride bıraktı. 

Önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda da hocaların lisan-
süstü öğrencilerle doğrudan ilgilenmesi ve beraber 
farklı çalışmalar yürütmeleri geleceğin akademisyen 
adaylarına verimli bir gelişim fırsatı oldu. 

2021-2022 yılında Sosyoloji Bölümü öğrencilerine gün-
cel sosyolojik birikimle birlikte sosyal olgulardaki temel 
zorluklara karşı bilgi ve araştırma becerilerini geliştir-
dikleri, uygulamalı ve teorik öğrenmenin bütünleştiği 
interaktif bir program sundu. Bölüm hocalarımızı ve 
lisansüstü öğrencilerimizi her hafta bir araya getiren 
tez kolokyumlarıyla bilginin üretimi daha aktif ve geri 
bildirime açık hale getirildi.  

Medeniyet Sosyoloji’de Lisansüstü 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

 YÜKSEK LİSANS VE 
DOKTORA PROGRAMLARI

Doç. Dr. Lütfi Sunar

Doç. Dr. Mahmut Hakkı Akın

Prof.Dr. Ahmet Cihan

Doç. Dr. Uğur Zeynep Güven

Doç. Dr. Erhan Berat Fındıklı

Doç. Dr. Hızır Murat Köse

Dr. Öğr. Üye. Ayşe Polat

Dr. Öğr. Üye. Ahmet Tak

Dr. Öğr. Üye. Cenk Beyaz

Öğr. Gör. Dr. Erol Sağlam

hayat için ve hayatın içinden bir sosyoloji için

#hayaticinsosyoloji

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü
Güney Kampüsü, Dumlupınar Mahallesi, D-100 Karayolu No:98 Kadıköy İstanbul

sosyoloji.medeniyet.edu.tr | sosyoloji@medeniyet.edu.tr | twitter.com/IMU_Sosyoloji

Detaylı bilgi: sosyoloji@medeniyet.edu.tr

YÜKSEK LISANS PROGRAMI

GÜZ DÖNEMI
SOS501 Bilimsel Araştırma Teknikleri Mahmut Hakkı Akın
SOS503 Sosyolojik Teoride Temel Meseleler Lütfi Sunar
SOS507 Sosyal Antropoloji Uğur Zeynep Güven
SOS511 Din, Devlet ve Toplum  Ayşe Polat
SOS521 Teorik ve Uygulamalı Etnografya  Cenk Beyaz

BAHAR DÖNEMI
SOS504 İleri Araştırma Yöntemleri Mahmut Hakkı Akın
SOS512 Gündelik Hayat Sosyolojisi Zübeyde Demircioğlu
SOS514 Toplumsal Yapı Araştırmaları Lütfi Sunar
SOS522 Kent ve Mekan Erhan Berat Fındıklı
SOS526 Siyaset Sosyolojisi Hızır Murat Köse
SOS528 Türkiye’de Göç ve Kentleşme Cenk Beyaz

DOKTORA PROGRAMI

GÜZ DÖNEMI
SOS701 Sosyolojide Nicel Yöntemler Fevzi Esen
SOS703 Sosyolojik Teoride Toplumun Kuruluşu Lütfi Sunar
SOS707 Mekan ve Mimarlık Kuramları Erhan Berat Fındıklı
SOS709 Müslüman Toplumlarda Din ve Toplum Hızır Murat Köse
SOS713 Türkiye’de Modernleşme ve Sosyoloji Mahmut Hakkı Akın
SOS528 Türkiye’de Göç ve Kentleşme Cenk Beyaz

BAHAR DÖNEMI
SOS702 Sosyolojide Nitel Yöntemler Ayşe Polat
SOS704 Modernleşme ve Bürokrasi Mahmut Hakkı Akın
SOS708 Müzik Sosyolojisi Uğur Zeynep Güven
SOS714 Beden, Toplum, Kimlik Erhan Berat Fındıklı
SOS720 Toplumsal Eşitsizlikler Lütfi Sunar
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Yüksek Lisans Programı İlk 
Mezunlarını Verdi 

Medeniyet Sosyoloji Yüksek Lisans Programı 2021-
2022 döneminde ilk mezunlarını verdi. Aktif devam 
eden ilk öğrencilerin tezlerini tamamlaması ile Yüksek 
Lisans programımız daha nitelikli bir şekilde şekillen-
meye başladı.

Bölümüzün ilk yüksek lisans mezunu “Anlatı ve Müzi-
ğin Toplumsal Hafıza ve Kimlik İnşası: Cerrahilik Üze-
rine Nitel Bir Araştırma” başlıklı çalışmasıyla İskender 
Cüre oldu. Osmanlı’da en yaygın tarikat konumunda 
olan Halvetilik ekolünün bir alt kolu olan Cerrahilik ta-
rikatının güncel yapısını ele alan İskender Cüre Prof. 
Dr. Mahmut Hakkı Akın danışmanlığında tamamladığı 
tezini 4 Ağustos 2022 tarihinde başarı ile savunarak 
tamamladı. Çalışma günümüzde aktif konumda olan 
bir Cerrahi tekkesi üzerinden, tarikat mensuplarının 
toplumsal hafızasının ve kimliğinin; anlatı ve müzik 
aracılığıyla inşası sürecini ele alıyor.

Bölümüzün ikinci yüksek lisans mezunu ise “Meslek 
Lisesi Öğretmenlerinin Dezavantajlı Öğrenciler Hak-
kındaki Farkındalığı Üzerine Bir Durum Çalışması” 
başlıklı tezi ile Melike Yağmur Savrum oldu. Dr. Öğr. 
Üyesi Ayşe Polat’ın danışmanlığında hazırladığı tezi 
19.07.22 tarihinde başarıyla savunan Savrum çalış-
masında çok boyutlu bir dezavantajlılık kavramı ekse-
ninde dezavantajlılık ve eğitim ilişkisini öğretmenlerin 
perspektifinden ortaya koyuyor. Araştırmada Meslek 
lisesi öğretmenlerinin dezavantajlılığı farklı boyutla-
rıyla tecrübe eden dezavantajlı öğrencilere karşı algı, 
yorum ve davranışlarının neler olduğu araştırılmış ve 
öğretmenlerin kendi gözlem ve deneyimlerine göre 

dezavantajlı öğrencilerin eğitim ile bu dezavantajlılık-
larını aşma durumlarının imkân ve kısıtları hakkındaki 
yorumlarının neler olduğuna yanıt aranıyor. 

Medeniyet Sosyoloji’de yüksek lisans araştırmaların-
da hayat için sosyoloji prensibinden hareketle canlı 
ve güncel toplumsal meseleleri inceliyoruz. Böylece 
toplumsal sorunların çözümü için geçerli bakış ve çö-
zümler üretiyoruz.
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Sosyoloji Doktora Programımız ilk mezununu verdi. Ar. 
Gör. Elyesa Koytak, 15 Haziran 2022 günü girdiği tez 
savunmasında oybirliğiyle başarılı bulunarak doktor un-
vanı almaya hak kazandı.

Koytak “Mesleğin Dönüşümü: Hekimler ve Avukatlar” baş-
lıklı tezini Prof. Dr. Lütfi Sunar’ın danışmanlığında yazdı. 
Tez jürisinde bölümümüzden Prof. Dr. Mahmut Hakkı Akın 
ve Doç. Dr. Uğur Zeynep Güven’in yanı sıra Galatasaray 
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ali Ergur ve İstanbul Üniversite-
si’nden Prof. Dr. Yunus Kaya bulundu. Koytak’ın tez savun-
ması akademisyenlerin ve lisansüstü öğrencilerin dinleyici 
olarak katılımıyla üniversitemizin Merkez Kütüphanesi’nin 
toplantı salonunda gerçekleşti.

Elyesa Koytak doktora çalışmasında Türkiye’de çalış-
ma hayatı ve ilişkilerinin güncel dönüşümü bağlamında 
doktorluk ve avukatlık mesleklerinin incelemektedir. 
2000’li yıllara kadar gelir, statü ve otorite anlamında 
kazançlı ve imtiyazlı bir toplumsal konuma tekabül 
eden bu iki meslek, güncel dönemde bir yandan de-
mografik gençleşme ve büyümeye sahne olmakta, 

diğer yandan toplumsal hareketlilik verimleri anlamın-
da aşınmaktadır. 

Koytak, araştırmada temellendirilmiş teori yaklaşımı be-
nimsemiş; farklı kıdem ve konumlardan 19 doktor ve 18 
avukatla derinlemesine mülakat yapmıştır. Tarihsel bağ-
lamda iki mesleğin avantajlı toplumsal konumunun 19. 
yüzyıldan itibaren devletle yakın irtibat içinde ve eğitim 
sermayesi ekseninde yapılandığı tespit edilmiştir. İki mes-
leğin güncel dönüşümüne dair ana bölümlerde mesleğe 
giriş sürecinde mesleki yatkınlıkların ve meslekle ilişkinin 
inşası; mesleğin hususi yapıları olarak pratik, ilişki ve ser-
maye biçimleri; meslekte emek rejiminin yeni belirlenim-
leri ve konum farklılaşmalarını incelenmiştir. 

Koytak doktorluğun dönüşümünü meslek basıncı, avu-
katlığın dönüşümü meslek çözülmesi kavramları ekse-
ninde açıklamakta; bunun yanı sıra meslek tüneli, mes-
lek düğümü, mesleğin asimetrik ve geçirgen yapıları, 
alanın anomik ve heteronomik boyutları, büro sermaye-
si ve mesleki halet-i ruhiye kavramları inşa etmektedir. 

Doktora Programı İlk Mezununu Verdi
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Öncelikle kutlarım, doktora teziniz hayırlı olsun. 
Nasıl bir süreçti tez yazmak?

Teşekkür ederim. Zor bir süreçti. Yani iki sene kadar 
sürdü bütün tez araştırmam. Konuya karar verdim, 
araştırma sürecini tasarladım derken salgın oldu. Zor-
du derken aslında iki şekilde zordu. Birincisi salgına 
denk geldiği için yapmak istediğim mülakatları iste-
diğim hızda yapamadım; belki bu nedenle bir yıl geç 
bitti tez. Ama asıl zorluk, her doktora tezini bekleyen 
zorluk; güçlü bir araştırma sorusuna cevaben güçlü bir 
analiz yapma kısmındaydı. Hekimlik de avukatlık da 
çok güçlü meslekler; iki mesleğe dair meslek mensup-
larının çok yerleşik kanaatleri var. İçinde bulundukları 
toplumsal dönüşüme dair meslek içinde yaygınlaşmış 
açıklama biçimleri var, hazır yaklaşımlar var. “Çok faz-
la avukat var, çok fazla fakülte açıldı, bu nedenle mes-
leğin itibarı azaldı” deniyor mesela. Ben tezde bunun 
böyle olmadığını, en azından bu kadar tek yönlü bir 
açıklamanın yanıltıcı olduğunu ortaya koymak istedim. 

Dolayısıyla hem mülakatları yaparken hem de daha 
sonra analiz aşamasında, kendi sosyolojik açıklamamı 
geliştirmek istediğimde hep bu hazır ve yerleşik ka-
naatler bütününden sıyrılmak gibi bir görev de beni 
bekliyordu. Bu dediğim gibi her doktora tezini, yani 

RÖPORTAJ: Elyesa Koytak

“Sosyolojide Yaşanan Hayatın İçine Giriyoruz”
Söyleşi: Büşra Özen, Medeniyet Sosyoloji Doktora Adayı
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sosyoloji tezini bekleyen bir vazife olabilir. Çünkü sos-
yolojinin en büyük rakiplerinden biri toplumun kendi-
si; toplumun kendisi hakkında ürettiği ve kabul ettiği 
açıklama biçimleri. Düşman değil ama rakip. Bu zor-
lukla birlikte, araştırma ilerledikçe ve ben meslek dün-
yalarına giderek daha fazla hakim oldukça hekimler 
de avukatlar da benim araştırmamın onların sorunları-
na çözüm getirmesi yönünde beklentilerini daha çok 
ifade ettiler. Yani sosyolojinin zorluğu olan şey, sıkı bir 
araştırma yürütünce bir anda sosyolojinin toplumda 
kabul edilmesi, sosyolojik bilginin fayda üretmesi an-
lamında bir ihtiyaca dönüşebiliyor. 

Meslek konusunda araştırma yapmaya nasıl ka-
rar verdiniz? Neden hekimlik ve avukatlık?

Aslında hep göz önünde olan, tartışılan meslekler ama 
ben en başta literatüre baktığımda, Türkiye’de bu iki 
mesleğe dair bir avuç araştırma olduğunu gördüm. 
Onlar da biri diyelim ki 1990’larda, diğeri 2000’lerde 
yapılmış; yani birbiriyle konuşan, birbiri üzerine ilerle-
yen araştırmalar değil. Ortada hazır bir açıklama çer-
çevesi yoktu. Onlardan da istifade ettim ama ciddi bir 
sosyolojik boşluk olduğunu gördüm; bu iki en prestijli 
mesleğin dönüşümünü anlamak aslında mesleğin öte-
sinde Türkiye’nin dönüşümünü anlamak için verimli 
olacaktı. Danışmanım Lütfi Sunar hocanın tavsiye ve 
telkinleri de etkili oldu bu anlamda. Bir de bu iki mes-
leğin güçlü meslekler olması beni çekti; Türkiye’nin 
en yerleşik statü gruplarını incelemek sosyoloji adına 
daha kazançlı olacaktı. Sosyolojide geleneksel olarak 
dezavantajlı grupları, mağdur ve madun toplulukları 
konu edinmek gibi bir çizgi var ama güçlü bir statü 
grubu içinde ayrışmaların, eşitsizliklerin nasıl olduğu-
nu görmek de hayati önemde. 

Saha araştırması sürecinde ne tür deneyimler 
edindiniz ve bunlar araştırmanızı nasıl etkiledi?

Saha araştırması sosyolojinin en güzel yanlarından 
biri. Çünkü bir konuda düzenli, sistemli ve yöntemli 

bilgi toplamak, veri elde etmek için yaşanan hayatın 
içinde giriyoruz. Ben yaptığım hekim ve avukat müla-
katlarından sonra iki mesleğe dair çok şey öğrendim; 
sadece mesleğe dair değil, hukukun nasıl işlediğini, 
sağlık sisteminin nasıl işlediğini yakından gördüm. 
Hem hekimlerden hem avukatlardan çok büyük saygı 
ve muhabbet duyduğum insanlarla tanıştım. Ama aynı 
zamanda bu mesleklerin çelişkilerini, açıklarını, ano-
milerini de gördüm. Bizim Medeniyet Sosyoloji’de bir 
mottomuz var biliyorsun, “Hayat İçin Sosyoloji” diye. 
Saha araştırması tam da böyle bir şey, hayatın içine 
dalıp çıkıyoruz. 

Araştırmanızın sonucunda ne çıktı? Bu meslekler 
nereye gidiyor?

Çok şey çıktı; araştırmada temellendirilmiş teoriyi kul-
landığım için bazı kavramlar geliştirdim. Meslek basın-
cı mesela böyle bir kavram. Hekimlerin çalışma şartla-
rı zorlaşırken, kazanç ve klinik özerklikleri aşınırken, 
hiyerarşi ve iş yükü artarken meslekten beklentileri bu 
dönüşümün altında kalıyor; mesleğin yerleşik güçlü 
imajıyla yeni dinamikler ters düşüyor. Bu da yeni ku-
şak hekimlerin maruz kaldığı bir basınç demek. Veya 
avukatlık için büro sermayesi kavramını ileri sürdüm; 
1980’li, 90’lı yıllarda mesleğe girip İstanbul’da işini 
ilerletmiş, şimdi en az beş altı avukatın yanında çalıştı-
ğı kıdemli avukatların büro sermayesi çok güçlü. Büro 
sermayesi hem gelen işlerin akışı ve getirisine işaret 
ediyor, hem büro içinde belli işlere yönelik uzmanlaş-
ma demek, hem de büronun potansiyel müvekkiller 
nezdindeki güçlü imajını içeriyor. 

Bunun gibi başka kavramlar da var ve bu kavram 
setiyle mesleklerin dönüşümünü açıklamak istedim. 
Temelde iki meslek de aslında demografik olarak 
gençleşiyor ve kadınlaşıyor; kendi içinde ciddi biçim-
de tabakalaşıyor ve konumlar arasında eşitsizlikler ar-
tıyor; bir yandan da piyasalaşmanın etkileri artıyor. İki 
meslek için de eski imaj ve alışkanlıklar çalışmaz hale 
geliyor. Bunu da yeni kuşak hekimlerin ve avukatların 
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mesleğe dair geleneksel retoriğe, kimliğe, anlatılara 
artık fazla inanmamasında ve gerçekçi beklenti ve ta-
leplere sahip olmasında görüyoruz. 

Yüksek lisans / doktora tez aşamasında olanlara 
üç tavsiye vermenizi istesem neler söylersiniz?

Bence sosyolojide her doktora tezi biraz kaşif olma-
lı. Bize ne getiriyorsun, bu araştırmayla topluma dair 
bilgimiz ne kadar genişleyecek, derinleşecek? Temel 
soru bu. Bu yüzden ilk tavsiyem, toplumun büyük ço-
ğunluğunu ilgilendiren ama bu zamana kadar sosyal 
bilimcilerin ihmal ettiği, canlı ve yoğun konuları bul-
maları. Meslek böyle bir alan, çalışma hayatı, eşitsiz-
likler, tabakalaşma, böyle alanlar. Hayatı içeriden ve 
dışarıdan saran konular. 

İkinci bir tavsiyem şu olabilir: Doktora uzmanlık anla-
mına geldiği için, doktora tez konusunu başka konu-
lara açılacak şekilde seçmekte fayda var. En azından 
ben bunun faydasını gördüm. Yani ben evet mesleğin 
dönüşümünü çalıştım ama aynı zamanda tıp sosyolo-
jisi, hukuk sosyolojisi, daha derinde tabakalaşma ko-
nularında da ister istemez kendimi ilerlemiş buldum. 

Meslek hani prizmaya giren tek ışık gibi, araştırma 
sonucunda prizmadan çıkan ışıklarsa farklı sosyoloji 
dallarında ilerlememi mümkün kılıyor, zenginleştiriyor. 
Dolayısıyla sadece kendinden ibaret olan, hem teo-
rik hem empirik olarak dar konuları çalışmayı tavsiye 
etmiyorum. 

Üçüncü bir şey, yazmak. Tez yazılan bir şey. Yazmak 
da ancak yazıyorsak olan bir şey. Dolayısıyla bir sos-
yoloğun her zaman yazması, herkesten çok yazması, 
yazdığından vazgeçebilmesi, bazen saçmalayarak da 
olsa yazması, günlüğüne olsun kişisel bloğuna olsun, 
gazeteye dergiye de yazması gerekiyor. Sosyolojide 
en çok kendimize yazmalıyız. Yani araştırma defteri 
olarak, saha notları olarak tuttuğumuz notlar toplam-
da en çok yazdığımız şey olmalı. Hiçbir şey yazmamış 
bir şekilde saha araştırmasını tamamlamak ve sonra 
analizi yazmak mümkün değil. Şöyle toparlayayım: 
Tezde yazdığımız şeyler, tez boyunca yazdığımız şey-
lerin ancak küçük bir kısmını oluşturuyorsa o tez sıkı 
olabilir.
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Lisansüstü öğrencilerimizi ve bölüm hocalarımızı bir 
araya getirerek bilginin kolektif üretimini ve paylaşımını 
sağlamayı hedeflediğimiz tez kolokyumları dönem bo-
yunca devam etti. Yüksek lisans ve doktora öğrencile-
rimizin çalışmalarını sundukları kolokyumlar her hafta 
farklı tez önerileri ve çalışmalarla ilerledi. Öğrencilerimiz 
araştırma tasarımı, yöntem, uygulama ve çalışmalarına 
dair birçok detay üzerine hem bölüm hocalarımızdan 
hem de arkadaşlarından geri bildirim aldılar, tartıştılar. 
Kolokyum ayrıca lisansüstü öğrenciler için bir çalışma 
üzerine düşünme, soru sorma ve araştırma tasarımı 
oluşturmaya kadar nitelikli bir akademik çalışmanın 
ortaya çıkmasını sağlayacak temel aşamaların uygula-
masını sağladı. Haftada bir gerçekleşen kolokyumlar, 
önümüzdeki Eylül’den itibaren yeni öğrencilerimizin de 
katılımıyla büyüyerek devam edecek.  

Zanaatın Ocağında:  
Tez Kolokyumları 
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Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) TÜBA, bilimsel ça-
lışmalarda, iletişimde, eğitim ve öğretimde Türkçenin 
kullanılması ve geliştirilmesine katkıda bulunmak için 
2002 yılında başlattığı Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü 
Programı’nı geliştirerek sürdürüyor. Türkçe Bilim Te-
rimleri Sözlüğü Programı çalışmaları Sosyal Bilimler 
Terimleri Sözlüğü, Doğa Bilimleri Terimleri Sözlüğü, 
Mühendislik Bilimleri Terimleri Sözlüğü ve Sağlık Bilim-
leri Terimleri Sözlüğü olmak üzere 4 ana alanda devam 
ediyor. Bir süredir hazırlanan bu sözlüklerin Cumhuriye-
timizin 100. Yılı olan 2023’e kadar yenilenmesi ve gün-
cellenmesi çalışmaları yürütülüyor.

Bu kapsamda Sosyal Bilimleri Terimleri Sözlüğü’nün ye-
nilenme çalışmalarında bölümümüz öğretim üyeleri de 
görev yapıyor. Bölümümüzden Prof. Dr. Lütfi Sunar pro-
je kapsamında oluşturulan yayın kurulunda yer alıyor. 
Prof. Dr. Mahmut Hakkı Akın ve Dr. Öğr. Üyesi Elyesa 
Koytak da oluşturulan sosyoloji çalışma grubunda yer 
alarak çalışmalara katkı sağlıyor. Yürütülen geliştirme 
ve güncelleme çalışmalarının 2023 yılanda tamamlana-
rak sözlüğün çevrimiçi ve basılı olarak kullanıma sunul-
ması planlanıyor.

Sosyal Bilimler Sözlüğü Hazırlama Projesi 

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Projesi
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Bölüm başkanımız Prof. Dr. Lütfi Sunar’ın araştırma-
cı olarak yer aldığı proje, Covid-19 salgını sonrası tüm 
dünyada ve Türkiye’de hızla yaygınlaşan uzaktan ça-
lışmanın seyahat davranışlarına ve konut yer seçimine 
etkisini araştırmayı hedefliyor. 

Salgın sonrası hızla yaygınlaşan uzaktan çalışma, bugü-
nün mega kentleri ve kent-bölgeleri için önemli riskler 
ve fırsatlar barındırıyor. Uzaktan çalışmadaki artış trafik 
sıkışıklığını, enerji tüketimini ve gaz emisyonlarını azal-
tabileceği gibi, kentsel yayılmayı hızlandırarak doğal 
alanların ve kırsal yerleşmelerin zarar görmesine yol 

açabilir. Bundan dolayı, salgın sonrası kentlerde yaşa-
yan ve çalışanların uzaktan çalışmaya adaptasyonları 
ve uzaktan çalışmaya bağlı davranış değişikliklerini ir-
delemek, salgın sonrası dönemde kentsel politikaları 
belirlemek açısından gereklidir. 

Bu bağlamda araştırma, Covid-19 salgını sebebiyle 
hızla yaygınlaşan uzaktan çalışmanın İstanbul-Kocae-
li-Tekirdağ kent-bölgesinde seyahat davranışlarına ve 
konut yer seçimine gerçekleşmiş ve beklenen etkileri-
ni, çalışanların ve hane halklarının tercihleri üzerinden 
incelemeyi amaçlıyor.

Covid-19 Salgını Sonrası Uzaktan Çalışmaya Adaptasyonların 
Seyahat Davranışlarına ve Konut Yer Seçimine Gerçekleşmiş ve 
Beklenen Etkilerinin Araştırılması: İstanbul-Kocaeli-Tekirdağ 
Kent-Bölgesi Örneği 

TÜBİTAK 1001 Projesi 
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Bölümümüz öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Polat’ın 
yürütücülüğünü üstlendiği, Araş. Gör. Dr. Zübeyde De-
mircioğlu’nun ise araştırmacı olarak yer aldığı “Pande-
mi Sürecinde İstanbul’daki Filyasyon Ekiplerinin De-
neyimleri: Çok Disiplinli Bir Fenomenolojik İnceleme” 
başlıklı proje tamamlandı.

Projede İstanbul ilinde bulunan iki ilçedeki filyasyon 
ekiplerinde görev yapan doktor, yardımcı sağlık perso-
neli, koordinatör ve şoförleri barındıran 21 kişi ile gö-
rüşmeler gerçekleştirildi. Proje kapsamında filyasyonun 
ne olduğundan başlanarak, aşamaları, prosedürü ve 
filyasyon ekiplerinin nasıl organize edildiği, kimlerden 
oluştuğu, çalışma biçimleri ele alınarak filyasyon işle-
mi ve ekipler hakkında nesnel bulgular ortaya koyuldu. 
Ayrıca ekip çalışanlarının filyasyonu öznel olarak nasıl 
deneyimledikleri incelendi.

Proje ekibinden Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Polat ve Araş. Gör. 
Dr. Zübeyde Demircioğlu, 31 Mayıs 2022 Salı günü bö-
lümümüz tarafından düzenlenen Araştırma Gündemi 
etkinliğinde proje çıktılarını paylaştılar. Projede kullanı-
lan araştırma metodolojisi ve bulgularını değerlendiren 
hocalarımız, ekiplerin genel olarak bir yandan filyasyo-
nu pandemi ile mücadelede oldukça etkili ve anlamlı bir 
yöntem olarak gördüklerini belirttiler. 

Diğer yandan da özellikle doktorların bu süreçte ken-
dilerinin ekiplerde görevlendirilme şekillerini verim-
siz bulduklarını ve mesleki tükenmişlik ve anlamsızlık 
hissettiklerini dile getirdiklerine değindiler. Filyasyon 
ekiplerinde yer almanın sonrasında sağlık çalışanlarının 
bireysel, fiziksel ve ruhsal iyi oluş hallerini etkilendiğini 
ve yoğun çalışma şartları ve hastalık bulaştırma korku-
sunun aileleriyle ilişkilerini de olumsuz etkilediğini sap-
tadıklarını belirttiler.

Pandemi Sürecinde İstanbul’daki Filyasyon Ekiplerinin 
Deneyimleri: Çok Disiplinli Bir Fenomenolojik İnceleme

TÜBİTAK 1002 Projesi
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İlk kez 2011 yılında gerçekleştirilen Türkiye’de İş Ortak-
lıkları araştırmasının ikincisi olan araştırma, 2021 yılında 
İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve Türkiye İktisadi Girişim 
ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) adına Prof. Dr. Lütfi Sunar’ın 
yürütücülüğünde gerçekleştirildi. Raporda ortaklıklarda 
belirleyici yapısal unsurlar başta olmak üzere Türki-
ye’de şirketleşme; tarihi, hukuki ve kültürel boyutlarıyla 
ele alındı. 

İş ortaklıklarıyla ilgili araştırma Türkiye’deki iş ortak-
lıklarının yapısını incelemeyi, ortaklık yapılarına ilişkin 
sorunları tespit etmeyi, sorunların çözümü ve ortak-
lıkların gelişmesine yönelik öneriler sunmayı amaç-
lamıştır. Araştırma kapsamında; aile şirketi, sermaye 
temelli iş ortaklığı, bilgi-sermaye ortaklığı, çok ortaklı, 
uluslararası ortaklı gibi birçok ortaklık türünü deneyim-
lemiş iş insanları ve bunların yanı sıra uzmanlar olmak 
üzere toplam 53 katılımcı ile derinlemesine mülakatlar 
gerçekleştirilmiştir. 

Raporda yer alan görüşmeleri Prof. Dr. Lütfi Sunar ve 
doktora öğrencilerimiz Büşra Özen, Umran Kemikli, 
Esma Küçükbay ve Sedat Karal yaptılar. Farklı illerde 
yürütülen bu araştırmada görüşmeler de farklı iş or-
tamlarında yapıldı. Ortaklıkların yapısı ve sorun alanları 
ortaya çıkarılarak kişisel, kurumsal ve hukuki bağlamda 
tespit edilen sorunlara ilişkin çözüm önerileri getirildi. 
Çalışma, İktisadi Hayatta Ortaklıklar: Türkiye’de İş Or-
taklıklarının Niteliği, Yapısı ve Yönelimleri başlıklı bir 
rapor haline getirilerek kamuoyuna sunuldu. 

Türkiye’de İş Ortaklıklarının Niteliği, Yapısı ve Yönelimleri

İstanbul Ticaret Odası
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Türkiye’deki gençlik profili ve gençlerin dijitalleşme 
karşısındaki tutumlarını ortaya koymayı hedefleyen 
“Dijitalleşme Çağında Gençler” araştırmasının yürü-
tücülüğünü İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. Yunus 
Kaya ve bölüm öğretim üyemiz Prof. Dr. Lütfi Sunar, 
Çekmeköy Belediyesi adına Argetus Araştırma ile bir-
likte gerçekleştirdi. 

Araştırmada literatürdeki tanımlamalar ve toplumda 
yetişkinliğe geçiş tecrübelerindeki çeşitlilik dikkate alı-
narak 15-29 yaş grubu araştırmanın evreni olarak belir-
lendi. Yapılan anket çalışmasında, gençlere yöneltilen 
dijital teknoloji ve mecraları kullanımı, dijital ekonomi 
ve yapılar karşısındaki beklentiler ve önceki kuşaklar-
da değerler ve gündelik yaşam alışkanlıkları açısından 
farklılaşma durumlarına dair birçok başlığa dair araştır-
manın çıktıları bulunuyor. 

Araştırma 25 Ekim 2022 günü farklı kurum ve sivil top-
lum kuruluşlarının katılımıyla kamuoyuyla paylaşıldı. 
Prof. Dr. Yunus Kaya ve Prof. Dr. Lütfi Sunar’ın araştırma 
bulgularını sunumlarından sonra gerçekleşen çalıştay-
da dijital dönüşümünün neden olduğu değişimler bağ-
lamında gençlerin beklenti ve ihtiyaçlarının belirlenme-
sine veri teşkil edecek, öneriler, politika vizyonları ve 
muhtemel sorunlara karsı çözümler tartışıldı.

Dijitalleşme Çağında Gençler Araştırması
Çekmeköy Belediyesi
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Yürütücülüğünü Prof. Dr. Lütfi Sunar’ın yaptığı Türkiye 
Çocuk Araştırması ile ülkemizde çocuk politikalarının 
geliştirilmesine temel teşkil etmek üzere somut verile-
rin elde edilmesi, mevcut verilerin bir araya getirilmesi 
ve elde edilen veriler doğrultusunda çocuk refah gös-
tergelerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve UNICEF ortaklı-
ğında gerçekleştirilen proje ekibinde bölüm öğretim 
üyemiz Prof. Dr. Mahmut Hakkı Akın’ın yanı sıra Dr. Öğr. 

Üyesi Yasemin Kisbu Sakarya, Dr. Öğr. Üyesi Neslihan 
Yaman yer almıştır. Projeyle eğitim, sağlık, güven-
lik, yaşam ve çevre koşullarıyla ilgili konularda çocuk 
profilinin ortaya konulabilmesi için saha çalışmalarının 
yürütülebilmesi için Türkiye Çocuk Araştırması anket 
formları hazırlanmıştır.  Projede ayrıca Türkiye’de çocu-
ğun refahına dair ulusal ve uluslararası veriler bir araya 
getirilerek “veri kayıt deseni” oluşturulmuştur. 

Bölüm öğretim üyemiz Araş. Gör. Dr. Zübeyde Demir-
cioğlu’nun yardımcı araştırmacı olarak görev aldığı 
proje dijital ortamlardaki yazıların analiz edilmesi ile 
yazarlara ait analiz sonuçları kullanılarak siber suçlu-
ların tespitinin kolaylaştırılmasını sağlamayı amaçlıyor. 
Projeyle dijital belgelerin yazar analizi ve doğrulanma-
sı sorunun giderek daha önemli bir durum arz ettiği 

günümüzde kişiye ait sınırlı dijital metnin kullanılarak 
kişi analizi ve doğrulanması yapabilecek yapay zeka 
tabanlı bir model tasarlanması hedefleniyor. Konunun 
büyük veri kullanımı, kişisel veri ve mahremiyetle ilgili 
kısımlarının da ele alınabilmesi adına proje disiplinler 
arası bir nitelik taşıyor.

Türkiye Çocuk Araştırması Yapılandırma Projesi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı & UNICEF

Büyük Veri Mimarisinde Yeni Bir 
Yazar Analiz ve Doğrulama Modeli
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Öğr. Gör. Dr. Erol Sağlam’ın antropolog olarak görev 
aldığı proje olan KRASP Konya’nın Çumra ilçesinde 
bulunan Türkmenkarahöyük köyünde bulunan ve ar-
keolojik olarak önemli bulunan bir kalıntının ön incele-
mesinin yapılmasını içeriyor. Çanak Çömleksiz Neolitik 
Dönem’den başlayarak Demir Çağı’nın sonuna kadar 
(yaklaşık MÖ 9500-300) Konya Ovası’nın arkeolojik 
peyzajlarını anlamak için bütüncül bir anlayışla proje-
nin gelişimi amaçlanmış durumda. UNESCO Dünya Mi-
ras Listesi’nde ‘İnsanoğlunun İlk Kenti’ olarak yer alan 
Çatalhöyük’e ev sahipliği yapan bölge, 10.000 yıllık 
yerleşik, tarıma dayalı yaşam geçmişiyle Türkiye’nin en 
büyük ve en verimli ovalarından birisi konumunda. 

Bununla birlikte önümüzdeki on yıllar boyunca sürecek 
kazı çalışmasına rehberlik edecek bir sürdürülebilir 
koruma planı geliştirilmesini ön görülmekte. Projenin 
diğer amaçlarından biri ise kültürel tahribatın önüne 
geçmek ve sürece yerel halkın da dahil olabilmesini 
sağlayabilmek. Projenin başkanlığını Chicago Üniver-
sitesi’nden Dr. Michele Massa yürütüyor ve proje hem 
Türkiye’den (Bilecik ve Çukurova Üniversiteleri) hem de 
dünyadan (Oxford, Chicago, Lucca) 30’u aşkın akade-
misyen ve öğrencinin katılımlarıyla ve Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’nın iştirak ve izinleriyle devam ediyor.

Konya Bölgesi Arkeolojik Yüzey  
Araştırması Projesi (KRASP)
Kültür ve Turizm Bakanlığı

Bölümümüz Öğr. Üyesi Dr. Erol Sağlam’ın Cambridge 
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ioanna Sitaridou ile bera-
ber yürüttüğü Romeyka in Cities isimli projede Türki-
ye’nin kuzeydoğusunda konuşulan, Yunancanın yok 
olma tehlikesi altındaki bir varyantı olan ve hakkında 
çok az şey bilinen bir anadili olan Romeykanın bel-
gelendirilmesi amaçlanıyor. Romeyka aynı zamanda, 
Antik Yunancaya olan yakınlığı nedeniyle dilbilimciler 
tarafından bir “altın madeni” olarak nitelendirilmekte. 

Bu doğrultuda projede; Romeyka konuşulan aileler-
den gelen ve şehirlerde yaşayan 18-40 yaş aralığındaki 

kişilerle görüşmeler yapılmaktadır. Romeykanın araştı-
rılması, bu dili anadili olarak çok az kişinin öğrenmesi 
nedeniyle aciliyet taşıması bakımından önemlidir. Pro-
jede hem “heritage speaker” olarak isimlendirilen bazı 
ifadeleri çeşitli seviyelerde anlayabilen ama dili akıcı 
konuşamayan, bireylerin bu dile bakış açılarını anlama 
hem de dili öğrenmek istiyorlarsa tercih ettikleri öğren-
me yöntemine dair fikir edinmek amaçlanmakta. Proje-
nin destekçi kuruluşları ise British Institute in Ankara ve 
Cambridge Üniversitesi’dir. 

Romeyka in Cities
British Institute in Ankara
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Öncelikle proje başvuru sürecinden kısaca bah-
sedebilir misiniz? 

“COVID-19 Pandemi Sürecinde İstanbul’daki Filyasyon 
Ekiplerinin Deneyimleri: Çok Disiplinli Bir Fenome-
nolojik İnceleme” başlıklı projemiz TÜBİTAK ARDEB 
1002 Hızlı Destek Programı kapsamında desteklendi.  
1002 Hızlı Destek Modülünün amacı, kısa süreli, kü-
çük bütçeli araştırma ve geliştirme projelerine destek 
sağlamak. Belirli bir başvuru tarihi bulunmuyor, tüm 
yıl boyunca başvuruya açık. Proje süresi maksimum 
12 ay, bütçesi ise son güncellemeyle 60.000 TL ile 
sınırlandırıldı. Dolayısıyla bir araştırma fikrinin hayata 
geçirilebilmesi için mümkün olan en kısa sürede des-
tek veren bir program olduğu için oldukça avantajlı ol-
duğu gibi özellikle kariyerinin başındaki araştırmacılar 
için iyi bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Kendi proje-
mizden örnek verecek olursak Şubat 2021’de başvu-
rusunu tamamladığımız projemizi Haziran 2021 - Mart 
2022 tarihleri arasında gerçekleştirmiş olduk. 

Filyasyon ekipleri üzerine bir proje yapma fikri 
ortaya nasıl çıktı?

Bilindiği gibi 2019 yılının Aralık ayında ilk kez tanımla-
nan yeni koronavirüs tüm dünyayı kısa sürede etkisi 
altına almış ve Mart ayı itibariyle Dünya Sağlık Örgütü 

RÖPORTAJ: Zübeyde Demircioğlu

 “Sahanın Deneyimini Görünür Hale Getiriyoruz”
Söyleşi: Bilal Çavdar, Medeniyet Sosyoloji Doktora Öğrencisi
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tarafından pandemi olarak ilan edilmişti. TÜBİTAK Ni-
san ayında COVID-19 SOBAG -1001- Bilimsel ve Tekno-
lojik Araştırma Projelerini Destekleme programı kapsa-
mında “COVID -19 ve Toplum: Salgının Sosyal, Beşeri ve 
Ekonomik Etkileri, Sorunlar ve Çözümler” başlığıyla bir 
çağrıya çıkmıştı. Dolayısıyla meselenin sosyal boyutla-
rına yönelik çalışmalar da desteklenmişti. Malumunuz 
COVID-19 tüm araştırma alanlarını derinden etkiledi ve 
pek çok araştırmacı bu konuya yöneldi. Biz de içerisin-
de halk sağlığı uzmanları ve sosyologlar bulunan inter-
disipliner bir ekiple meseleye çok boyutlu bakmak için 
yola çıktık. Kasım 2020’de literatür taramasıyla çalış-
maya başladığımızda COVID-19 hakkında farklı disiplin 
ve alanlarda yürütülen pek çok çalışmayla karşılaştık. 
Ancak sağlık çalışanlarıyla yürütülen nitel çalışmaların 
çok az sayıda ve kısıtlı olduğunu gördük, salgını kontrol 
altına almak için kurulan “filyasyon ekipleri” hakkında 
ise hiç bir araştırmaya rastlamadık. Dolayısıyla pande-
minin başından itibaren hayatımızın içine dahil olan 
“filyasyon” kavramı ve ekipleri üzerine bir çalışma ya-
pılmamış olması bizi bu konuyu çalışmaya yöneltti. 

Proje hedefleriniz nelerdi? 

İlk olarak daha önce de belirttiğim gibi pandemide 
en sık duyduğumuz kavramlardan biri olan filyasyon 
hakkındaki bilgi birikimimizi arttırmayı hedefledik. 
Zira projeye başlarken filyasyon hakkındaki bilgimiz 
oldukça sınırlıydı ve bu konuya dair literatür de ben-
zer şekilde oldukça kısıtlıydı. Dolayısıyla filyasyon ça-
lışmalarının objektif, olgusal ve yönetimsel boyutlarını 
ortaya koymayı amaçladık. Ekipler nasıl kuruluyor, 
nasıl yönetiliyor, kimler görev alıyor, süreç nasıl yürü-
tülüyor vb. pek çok açıdan filyasyon ekipleri hakkında 
bilgi ve deneyimi kayda geçirmek istedik.

İkinci olarak filyasyon ekiplerinde görev alan çalı-
şanlarının öznel, kişisel deneyim ve perspektiflerine 
odaklandık. Salgın boyunca sürecin merkezinde yer 
alan filyasyon ekiplerinin kendi deneyimlerini aktarma 

ve anlatmalarına olanak sağlamanın, pandeminin 
“görünmez kahramanları” olarak tanımlanan ekiplerin 
görünür kılınmasını sağlayacağını düşündük. Böylelik-
le hem bireysel ve mesleki hem de toplumsal hafıza-
nın inşasına katkı sunmayı amaçladık. Üçüncü olarak 
gelecekteki olası sağlık krizlerine dönük öneriler su-
nabilmeyi ve son olarak kamuya filyasyon hakkında 
açık ve şeffaf bir bilgi sunabilmeyi hedefledik. 

Proje kapsamında ne türden faaliyetler yürütüldü?

Proje kapsamında 7 iş paketi tasarladık. Tabii öncelik-
le hazırlık aşamasında etik izinlerin alınması, görüşme 
sorularının hazırlanması, görüşülecek isimlerin belir-
lenmesi, görüşme tarihleri ve mekanlarının ayarlan-
ması, gerekli araç gereçlerin temin edilmesi işlemleri 
tamamlandı. 

Proje yürütücümüz Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Polat tarafın-
dan araştırmada görev alacak araştırmacı ve bursiyer-
lere nitel araştırma eğitimi verilmesinin ardından veri 
toplama aşamasına geçildi. Temmuz 2020-Ekim 2020 
tarihleri arasında ilk olarak araştırmacılar tarafından 
pilot görüşmeler gerçekleştirildi. Ardından bursiyerler 
görüşmeleri tamamladı. Veri toplama aşamasının ar-
dından görüşme ses kayıtlarının deşifresi gerçekleşti-
rildi ve dokümanlar nitel veri analizi yazılımı Atlas.ti’ye 
yüklendi. Yürütücü ve araştırmacılar tarafından veriler 
birlikte analiz edilerek kod kitapçığımız oluşturuldu. 
Araştırmacımız Dr. Hüseyin Küçükali tarafından proje 
ile ilgili bilgilerin ve haberlerin paylaşılacağı bir web 
sitesi oluşturuldu. Bu siteye (https://medium.com/fil-
yasyon-deneyimleri) adresinden erişebilirsiniz. Eylül 
ayında araştırma bulgularını paylaşacağımız ve konu-
nun paydaşlarından geri bildirimler almayı planladığı-
mız bir çalıştay gerçekleştireceğiz. 

Ekipte kimler yer aldı? 

Proje yöneticimiz bölümümüz öğretim üyelerinden 
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Polat, danışman hocamız İstanbul 
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Medipol Üniversitesinden Prof. Dr. Osman Hayran, 
araştırmacılardan bir diğeri yine Medipol Üniversitesi 
Halk Sağlığı Anabilim Dalından Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin 
Küçükali, bursiyerlerimiz Medipol Halk Sağlığı Ana-
bilim Dalı araştırma görevlisi Dr. Ayşe Zülal Tokaç ile 
bölümümüz yüksek lisans öğrencisi Beyzanur Yılmaz; 
TÜBİTAK Star Bursiyer programı kapsamında proje-
mize sonradan dahil olan lisans öğrencileri ise Hazal 
Öncel ve M. Ömer Kurnaz. 

Proje bulgularından kısaca söz edebilir misiniz? 

Burada projemizin tüm bulgularından söz etmem 
mümkün değil elbette ama kısaca özetlemeye çalı-
şayım. Öncelikle fenomenolojik bir araştırma olarak 
filyasyonun nesnel ve öznel boyutları proje bulguları-
mızın iki temel odağını teşkil ediyor. Nesnel boyut ile 
öznel boyutu mutlak anlamda ayrıştırmak mümkün ve 
doğru değil ise de olgunun kendi gerçekliğini daha 
anlaşılır olarak ortaya koyabilmek için konu nesnel ve 
öznel anlatılar şeklinde iki temel kategoride ele alındı. 
Nesnel anlatılar ekiplerin filyasyon hakkında aktardık-
ları, filyasyonun ne olduğu, prosedür ve aşamaları, 
ekiplerin kimlerden oluştuğu, filyasyon girdisinin kay-
naklarına dair anlatımlarından oluşmakta. Öznel an-
latıları ise ekiplerin filyasyon çalışmasında yer almayı 
nasıl deneyimlediklerini farklı boyutlarıyla ele almayı 
hedefledik. Filyasyonun öznel olarak nasıl deneyim-
lendiği, nasıl anlamlandırılıp yorumlandığı şu temalar 
etrafında öbeklendi: kişisel ve ailevi etkilenim, işe ve 
rolüne bakış, zorluklar ve çözümler, salgında toplumu 
görmek. 

Ayrıca ekiplerde yer alan farklı kademe ve meslek 
gruplarından katılımcıların filyasyon faaliyetlerini an-
lamlandırma ve değerlendirmelerinin birbirinden fark-
lı olduğu ortaya çıktı. Her ne kadar filyasyon deneyimi-
nin ortak tecrübe edilen bazı yanları olsa da özellikle 
mesleki arka planın deneyimin tanımlanıp yorumlan-
masını etkileyen temel bir değişken olduğu gözlem-
ledik. Benzer şekilde bireylerin mesleki kariyerlerinde 

hangi aşamada oldukları, yeni veya uzun süredir çalı-
şan tecrübeli personel olup olmamaları, önceki mesle-
ki deneyimleri de filyasyona bakışlarını şekillendiriyor.

Proje kapsamında İstanbul’da Anadolu ve Avrupa ya-
kasındaki iki ilçeye ait filyasyon ekipleri ile görüşül-
müş olmakla beraber gerek aynı ilçe içinde gerekse 
iki ilçe arasındaki farklılıklar dikkat çekiyor. Her ne 
kadar Türkiye’de Sağlık Bakanlığı’nın da dahil oldu-
ğu devlet bürokrasisi oldukça merkeziyetçi bir yapıya 
sahip ise de pandemi sürecinde filyasyon ekiplerine 
mutlak bir standardizasyon ve düzenleme getirileme-
miş. Daha net bir şekilde ifade edilecek olursa filyas-
yon faaliyetleri hiyerarşik bürokratik yapılanma kap-
samında Bakanlık’tan il ve ilçe sağlıklara yukarıdan 
aşağıya işleyen bir karar ve düzenleme mekanizması 
ile işlemiş olsa da filyasyon çalışmalarının her aşama 
ve kademesinde tek tip bir yapılanmanın söz konusu 
olmadığını anladık. Filyasyonun prosedürleri, izolas-
yon ve karantina süreleri gibi temel ögeler merkezden 
(gerek Sağlık Bakanlığı gerekse İçişleri Bakanlığı gibi 
diğer bürokratik kurumlar) alınan kararlar ile yürütül-
dü. Ancak sahada, pratikte ekiplerin organize edilme 
biçiminden mesai saatlerine, karşılaşılan zorluklara 
karşı üretilen çözümlerden bölgesel farklılıklara fil-
yasyon faaliyetlerinin yürütülmesinde farklılıklar söz 
konusu olmuş.

Projenizin ne türden etkileri olmasını 
bekliyorsunuz?

Öncelikle projemizin pandemi ile ilgili mesleki ve top-
lumsal hafızanın inşasına, pandemi sonrası toplumsal 
travmanın iyileştirilmesine katkı sağlamasını umuyo-
ruz. Ayrıca sağlık çalışanlarının gözlemlediği sorunları 
tespit etmek ve mümkünse gerekli mercilere ulaştıra-
rak sorunların çözümüne katkı sunmayı hedefliyoruz.  
Ayrıca tıp ve sosyal bilim gibi birbirinden uzak görülen 
disiplinler arasındaki işbirliğini geliştirmeye bir örnek 
olmayı da umut ediyoruz. 
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Y A Y I N L A R 
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Göç ve Aidiyet: Kırsal Göçmenin Memleketine Bağlılığını Sürdürme Mücadelesi

Cenk Beyaz

Dr. Öğr. Üyesi Cenk Beyaz, Göç ve Aidiyette düzensiz göç hareketliliğinin yoğun olduğu 
içinde bulunduğumuz dönemde bu çalışması aracılığıyla; göçmenliğin en temel meselele-
rinden bir olan geride bırakılan ve irtibat sürdürülmeye çalışılan mekan ve cemaat ile olan 
bağlılığa ve aidiyete odaklanıyor. Akıl ve duygu arasındaki ilişkinin zaman, mekan ve şart-
lar göre biçimlemesini yapmakta olan göçmenin birden çok bağlamın gerektirmiş olduğu 
kimlikle hareket etme eğiliminde olduğuna ulaşılmış. Mekânsal bağlamın kurulması esa-
sında taşıyıcı konumda olan birimleri ve fenomenleri göstermesi ve kırsal alan ile kurulan 
irtibatın gözler önüne sürmesi bakımından araştırman ilgiyi üzerine çekiyor.

Mesleğin Dönüşümü: Hekimler ve Avukatlar

Elyesa Koytak

Bölümümüz Dr. Öğr. Üyesi Elyesa Koytak’ın doktora tezi Matbu Yayınları tarafından kitap 
olarak yayımlandı. Hekimlik ve avukatlık Türkiye’de her zaman gözde meslekler oldu. İki 
meslek de gelir, statü̈ ve otorite anlamında yüksek bir toplumsal konuma tekabül etti. 
Ancak son yirmi yılda iki mesleği dışarıdan ve içeriden saran toplumsal şartlar dönüşü-
yor, mesleğe yeni giren kuşaklar mesleğin yerleşik imajının vadettiği toplumsal nimetle-
ri bulamıyor. Bu çalışma, mesleklerin dönüşümüne sosyolojik bir bakış sunuyor. Fakülte 
sürecinden beceri gelişimine, meslek içi hiyerarşilerden emek rejiminin ücretlileşmesine 
güncel dönüşümün katmanlarını dolaşıyor. Demografik ve ekonomik dinamiklerle meslek-
lere özgü̈ yapıların kesiştiği yerde meslek içi eşitsizliklerin nasıl şekillendiğine ışık tutuyor. 
İki meslekten katılımcılarla yapılan derinlemesine mülakatların yanı sıra nicel verileri kul-
lanan Koytak, analiz boyunca meslek olgusuna dair bir dizi kavram geliştiriyor: Meslek 
tüneli, meslek düğümü̈, mesleğin asimetrik ve geçirgen yapıları, meslek basıncı, meslek 
çözülmesi ve mesleki halet-i ruhiye. Kitap, Türkiye’de yeni gelişen bir alan olan meslek 
sosyolojisi adına kurucu bir eser niteliğinde. 

Yeni Çıkan Kitaplar
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Müslüman Dünyada Çağdaş Düşünce (2. Seri, 4 Cilt)

Editör: Lütfi Sunar

Bugün ilmi, fikri ve teknik gelişmelerin son derece hızlandığı bir zaman dilimin-
de Müslüman toplumların düşünce birikiminin anlaşılması bu toplumların hayati-
yetlerini sürdürmeleri için çok ehemmiyetli bir hale gelmiştir. Zira kendi düşünce 
birikimini oluşturamamış, koruyamamış ve aktaramamış toplumların varlıklarını 
sürdürebilmeleri çok güçtür. Bu sebeple Müslüman dünyada çağdaş düşünce biri-
kiminin bir muhasebeye tabi tutulup incelenmesi tanımak, anlamak ve sürdürmek 
için önemlidir. YTB tarafından bölüm başkanımız Prof. Dr. Lütfi Sunar tarafından 
yürütülen Müslüman Dünyada Çağdaş Düşünce Projesi kapsamında Müslüman 
toplumların güncel fikri çerçevesinin bir panoraması ortaya konmaktadır. Müs-
lüman Dünyada Çağdaş Düşünce Projesi’nin ikinci serisinde yer alan dört ciltlik 
eserde Balkanlar, Kuzey Afrika, Güneydoğu Asya ve Batı’da Müslüman toplumların 
çağdaş dönemdeki düşünce dünyaları incelenmekte. Bu kitaplar ele alınan her bir 
bölgedeki çağdaş düşünceye panoramik bir bakış oluşturmakta, detaylı bir biçim-
de analiz etmektedir. Bu eserler Çağdaş Müslüman Düşüncesinin bütünlüklü bir 
çerçevesini çizerken detayları ihmal etmeyen bir kapsayıcılığa sahip. Bugün farklı 
coğrafyaların fikri birikimini ve güncel tartışmaları merak edenler için bu kapsamlı 
eserleri okumak önemli bir başlangıç oluşturuyor. 

Türkiye’nin Mutfak Sosyolojisi 

Editör: Ahmet Cihan

Mutfağın zihnimizdeki yerinin canlı olması orada pişen yemeklerin tadı ve kokusunda 
gizlidir. Zihnimizde yeri daimi olan mutfağın toplumsal bellekteki yerinin yadsınama-
cağı açıktır. Bölümümüz öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Cihan editörlüğünde hazırla-
nan bu çalışma mutfağın düzenlenmesi, yemeğin pişirilmesi ve sofranın kurulmasına 
kadar olan süreçte belli bir seremoniye dönüşmekte olan bu etkinlikle ilgili pek çok 
sosyolojik bağlantıyı sergiliyor. Türkiye’nin mutfak kültürünü insani birikimi ve gıda 
kültürüyle bir yönüyle kadimden beslenen diğer yönüyle geleceğe bakmakta olarak 
nitelemekte olan çalışma taşımış olduğu sosyolojik perspektifiyle bu konudaki önemli 
çalışmalar arasında yerini aldı. 
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İslam Medeniyeti Araştırmaları Dizisi: Sufiler ve Sultanlar, Esrâr-ı Siyâsiyyât, 
Memlükler ve Siyaset-i Şer‘iyye ve  Layiha-i Tatarcıkzade Abdullah

Editör: Hızır Murat Köse

Klasik Yayınları İslam Medeniyeti Araştırmaları dizisinde yer alan Sufiler ve Sultanlar, Esrâr-ı 
Siyâsiyyât, Memlükler ve Siyaset-i Şer‘iyye ve Layiha-i Tatarcıkzade Abdullah  isimli kitaplar 
bölümümüzden Doç. Dr. Hızır Murat Köse editörlüğünde yayına hazırlandı. Sufiler ve Sul-
tanlar eserde İslam tarihinin klasik dönemindeki (miladi yedinci ve on birinci yüzyıllarda) 
sûfîler ile halifeler, emirler, valiler ve kadılar gibi yönetici ve devlet görevlilerinin ilişkisini, 
tasavvufun gelişim sürecine etkileri bakımından inceleniyor. Esrâr-ı Siyâsiyyât isimli eser 
ise on dokuzuncu yüzyılda Diyarbekir Mülkî İdâdî Mektebi’nde çalışan bir muallim olan 
Mahmud Hamdi Efendi tarafından yazılan ve devrin padişahı II. Abdülhamid’e ithaf edi-
lerek alt düzey bir memurun siyasete dair görüşleri yer almaktadır. Layiha-i Tatarcıkzade 
Abdullah isimli eser ile 17.yy’dan itibaren hissedilen Osmanlı devlet düzenindeki bozulma-
ların on sekizinci asırda bütün kurumlarında açıkça görülür hale gelmesi üzerine Abdullah 
Efendi tarafından kaleme alınmış, dönemin durumunu yansıtan bir eserdir. Memlükler ve 
Siyaset-i Şer‘iyye eseri ise Memlüklü Devleti’nin hukuki-siyasi tecrübesinin hilafet-saltanat 
teorilerinin temel konu olarak tartışıldığı zengin bir siyâset-i şer‘iyye literatürü hakkında 
bilgiler içeriyor.
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Cenk Beyaz & Mahmut Hakkı Akın, Muhafazakârlık 
ile Sosyoloji İlişkisi ve Batılılaşma Eleştirisi Bağla-
mında Said Halim Paşa’nın Öngörüleri, Muhafa-
zakâr Düşünce, 2022, 18(62), ss. 88-103.

Öğretim üyelerimiz Prof. Dr. Mahmut Hakkı Akın ve 
Dr. Öğr. Üyesi Cenk Beyaz’ın, Muhafazakar Düşünce 
Dergisi’nde Said Halim Paşa özelinde muhafazkarlık 
ile sosyoloji ilişkisi ve batılılaşma ele alınıyor. Çalışma-
da Osmanlı Devleti’nde sadrazamlık yapmış bir devlet 
adamı olan ve muhafazakârlık ve İslamcılık konuların-
da özgün yorumlara sahip bir isim olarak dikkat çeken 
Said Halim Paşa’nın metinlerinde paylaşmış olduğu 
öngörülerinden faydalanılarak Said Halim Paşa’nın 
batılılaşma hususuna ilişkin geliştirmiş olduğu sos-
yolojik söylemler değerlendiriliyor. Said Halim Paşa 
düşüncesinin temelinde bulunan toplumun kendi öz 
kaynakları çerçevesinde değişmesi gerektiği para-
digmasını batılılaşmanın kültürel krizlere ve toplum-
sal yabancılaşmaya açık olduğu düşüncesine karşı 
geliştirmiş. Bununla birlikte Cumhuriyet sonrasında 
yaşanan radikal bir değişimin İslamcılık ve Muhafaza-
karlığın bir araya getiren radikal bir Batılılaşmaya da 
dayanmış olmasının Said Halim Paşa’nın öngörülerini 
doğruladığının üzerinde durulmakta. Aynı zamanda 
bu çalışma yaşanan değişim sürecinde toplumsal ger-
çekliğin üstünün örtülmesi sonrasında yaşanan sorun-
ların Said Halim Paşa’nın sosyolojik muhayyilesinin 
ne kadar önemli olduğunun bir göstergesi olduğunu 
ortaya çıkaran bir çalışma olma özelliğine sahip du-
rumda olduğu anlaşılıyor.

Erhan Berat Fındıklı, Toplumsal Bir Diyalog Alanı 
Olarak Mimar Sınan Tarih-Yazımı: Uğur Tanyeli Me-
tinleri, Kutadgu-Bilig: Bilim ve Felsefe Araştırmala-
rı Dergisi, 2022, 45, ss. 48-76. 

Bölümümüz öğretim üyesi Doç. Dr. Erhan Berat Fın-
dıklı, Kutadgu-Bilig: Bilim ve Felsefe araştırmaları 
dergisinde yayınlanan makalesinde; mimarlık tarihçi-
si ve kuramcısı olan Uğur Tanyeli’nin metinlerinden 
yola çıkarak Mimar Sinan tarihyazımıyla ilgili değer-
lendirmelerde bulundu. Fındıklı, Mimar Sinan imge-
sinin toplumun kültürel, politik ve sosyo-psişik talep 
ve beklentilerinin yansıtıldığı kült bir figür olarak inşa 
edilmiş olduğunu mimarlıkla sınırlı olmayan toplum-
sal bir diyalog nesnesi olarak araçsallaştırıldığını dü-
şünüyor Ona göre Tanyeli’nin metinleri; Sinan’ın mi-
marlığından ziyade Sinan imgesinin sosyo-kültürel, 
ideolojik ve kuramsal arka planını analiz etmesi ve 
Sinan mitolojisini yapısöküme uğratması ve metateo-
riye yönelmesiyle farklılaşmakta. Bu doğrultuda Fın-
dıklı, Tanyeli’nin mevcut Mimar Sinan tarih yazımına 
yönelik eleştirilerini temellendirmede kullanmış oldu-
ğu kaynaklar, kuramsal çerçeveler, analitik araçlar ve 
kavram setlerinden yararlanma biçimleri üzerinde du-
ruyor. Fındıklı, Umberto Eco’nun yazarın niyeti, yapı-
tın niyeti, okurun niyeti, Tanyeli’nin Sinan mimarlığını 
çözümlerken kullandığı nezaket, istifleme, asistemik 
düşünce kavramlarını analizine dahil etmiş. Bununla 
birlikte Shangyang Zhao’nun sosyolojide metateoriye 
ilişkin değerlendirmelerinden yararlanılarak metnin 
kuramsal çerçevesiyle Tanyeli metinlerinin yakın oku-
ması ve söylem analizi gerçekleştirilmiş.

Makaleler
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Erhan Berat Fındıklı, İdeolojik Bir Tema Parkı Ola-
rak Eskişehir, Dîvân Disiplinlerarası Çalışmalar 
Dergisi, 2021, 26(51), ss. 39-80. 

Bölümümüz öğretim üyesi Doç. Dr. Erhan Berat Fın-
dıklı’nın “İdeolojik Bir Tema Parkı Olarak Eskişehir” 
makalesi Dîvân Disiplinlerarası Çalışmalar Dergi-
si’nde yayımlandı. Fındıklı makalesinde Eskişehir’de 
Yılmaz Büyükerşen döneminde 1999-2020 yılları 
arasında gerçekleştirilen kentsel mekân düzenle-
melerinin toplumsal, kültürel ve siyasi dinamikleri, 
turizm endüstrisi ve ideolojik imge üretim süreçleri 
bağlamında ele alıyor. Eskişehir’de bulunan kentsel 
göstergeler diğer dünya kentlerine ve Ankara’ya re-
ferans verilerek analiz edilmiş. Fındıklı, bu metinde 
Eskişehir’deki kentsel düzenlemelerin oluşturduğu 
göstergelerin Barthes’cı anlamda bir mitoloji yapı 
sökümü gerçekleştirmiş. Charles Jencks’in parodi 
olarak tarihselci mimarlık ve postmodernizm, Jean 
Baudrillard’ın simülasyon, Walter Benjamin’in çocuk-
suluk, Henri Lefebvre’in anıta karşı ve anıttan yana, 
Umberto Eco’nun mimari bildirişim ve tarih kavram-
larıyla kuramsal bir çerçeve oluşturulan çalışma oku-
yucularını bekliyor.

Zübeyde Demircioğlu, Pandemi Sürecinde Bilimi 
Anlamlandırmak: Bilimin Sosyal Karakteri ve Bilim 
Topluluğunun Doğası, Habitus Toplumbilim Dergi-
si, 2021, 3, ss. 1-17.

Bölümümüz öğretim üyelerinden Araş. Gör. Dr. Zübey-
de Demircioğlu pandemi sürecindeki bilimsel sosyo-
lojik durumu ele aldığı makalesi, Habitus Toplumbilim 
Dergisi’nde yayımlandı. Demircioğlu’na göre bilimin 
sahip olduğu evrensel ve nesnel bilgi üretme iddiası 
onun geçmişten bugüne güçlü bir ilerleme kaynağı 
sunmasından ileri geliyor. Bilimin birikimsel bir bil-
gi üretim biçimi olması onun sistematik, rasyonel, 

nesnel ve evrensel standartlarda işleyen bir niteliğinin 
olmasıyla gerçekleşmektedir. Bilimin üretilmiş oldu-
ğunun alanın konumu onun sorgulanmasına sebep 
olabilecek bir arka plana sahip durumda. Salgın döne-
minde bilimin sosyal karakterinin, bilim topluluğu ve 
bilimsel alanın hususiyetlerinin ele alındığı bu çalış-
mada salgın ile bilimsel alanda yaşanan değişimlere 
odaklanılmıştır.  

Uğur Zeynep Güven & Ozan Eren, Microtonal Gui-
tar Culture in Turkey, Musicologist, 2022, 6(1), ss. 
1 – 25. 

Bölümümüz öğretim üyesi Doç. Dr. Uğur Zeynep 
Güven’in, Maltepe Üniversitesi’nden Ozan Eren ile 
birlikte kaleme aldıkları makalesi yayımlandı. Trab-
zon Üniversitesi, Devlet Konservatuarı bünyesindeki 
Musicologist dergisinde yayımlanan makalede amaç 
olarak Türkiye’de mikrotonal gitar kültürünün gelişi-
mi ve çağdaş sanat ortamını incelenmesi belirleniyor. 
Tolgahan Çoğulu tarafından geliştirilen ayarlanabilir 
mikrotonal gitara odaklanarak, müzisyenlerin dene-
yimlerini ve bu müzik aletiyle nasıl ilişki kurduklarını 
incelenmiş. Nitel araştırma kullanılan araştırmada 
sekiz müzisyenle derinlemesine mülakat yapılmış. 
Mikrotonal gitar repertuarında yer alan müzik parça-
larının kökleri büyük ölçüde Türk müziğine dayansa 
da birçok kişi bu enstrümanı Batı ve Doğu müziği 
arasındaki genel kabul görmüş ayrımları aşmaya yö-
nelik bir girişim olarak görmekte. Mevcut durumun 
gelecekteki etkileri üzerine yaptığımız tartışmalar 
ve Türkiye’de mikrotonal müziğe artan ilgiye yöne-
lik projeksiyonlarımız aracılığıyla bu gelişen müzik 
kültürünün daha fazla analizine katkıda bulunmak 
amaçlanıyor.
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Erol Sağlam, Tracing “Greek” Heritage: Anthropo-
logical Insights into Intangible Heritages, Collecti-
ve Memory, and Identity across the Black Sea Litto-
ral, Journal of Modern Greek Studies

Bölümümüz öğretim görevlisi Öğr. Gör. Dr. Erol Sağlam 
Journal of Modern Greek Studies’te yayımlanan ça-
lışmasında Türkiye’nin kuzeydoğusunda Trabzon’da 
konuşulan eski bir Yunan varyantı üzerine etnografik 
bir araştırmadan yararlanarak, Yunan mirasının günü-
müz Türkiye’sinde Türk olarak tanımlanan ve İslam’ı 
kabul eden topluluklar arasında farklı biçimlerde nasıl 
devam ettiğini araştırıyor ve Yunan mirasının ölüm-
den sonraki yaşamlarını ve dönüşümlerini yansıtıyor. 
Makale, kamusal görünmezliğine rağmen, Yunan mi-
rasının (parçaları ve biçimlerinin) nasıl Trabzon bölge-
sindeki yerel toplulukların sosyal yaşamlarına nüfuz 
etmeye ve etkilemeye devam ettiğini göstermekte. 
Mirasın nasıl yalnızca maddi izler ve kalıntılar üzerin-
den aranmaması gerektiğini, somut olmayan mirasın, 
üyelerin günümüzdeki daha geniş sosyo-ekonomik ve 
politik angajmanlarıyla ilişkili olarak yerel bağlamlar-
da nasıl tuhaf şekiller aldığını tartışmakta.

Erol Sağlam, Bureaucracies under Authoritarian 
Pressure: Destabilizations, Politicization, and Bu-
reaucratic Subjectivities in Contemporary Turkey, 
International Journal of Law in Context

Bölümümüz öğretim görevlisi Öğr. Gör. Dr. Erol Sağ-
lam International Journal of Law in Context isimli 
çalışmasında bürokratik politizasyonun nedenlerini 
ve etkilerini otoriterizyonun içeriği içerisinde aramak-
tadır. Bürokratik otoritenin ve kapasitenin erozyonu-
nu yansıması tek başına bürokratik politizasyonla 
açıklanamaz. Bürokratlar ethoslarını korumak için ve 
istikrarsızlıklarla baş edebilmek için otoriter baskı-
yı göstermek durumunda olmaktadırlar. Sağlam bu 
çalışmayla bürokratların otoriter müdahaleler, yasal 
aksaklıklar ve vatandaşlarla artan etkileşimler kar-
şısında emekleri aracılığıyla siyasi öznellik ve faillik 
biçimlerine dair iç görüler üretiyor. Buradaki amacını 
ise otoriter devletin gündelik işleyişine ışık tutmak ve 
bürokratlar ve vatandaşlar arasındaki sıradan karşı-
laşmalar karşısında hukukun gerçekleştirildiği daha 
iyi bir resmini elde etmek olarak sunmakta.
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Cenk Beyaz, “Yol’un Sağından Yön’ün Solundan 
Siyasi Partiler”, Türkiye’nin Yol’u ve Yön’ü (1961-
1967), Nobel Yayınları

Bölümümüz Dr. Öğr. Üyesi Cenk Beyaz’ın, Nobel Ya-
yınları’ndan çıkan Türkiye’nin Yolu ve Yönü kitabında 
“Yol’un Sağından Yön’ün Solundan Siyasi Partiler” isimli 
çalışması yer buldu. Beyaz, çalışmasında ilk olarak ken-
disinden sonra gelen süreci etkilediği açık olan yıllar 
olan 1960 ve 1970’li yıllar arasını Türkiye’nin siyasal ve 
toplumsal canlılığının bir hayli fazla olduğu yıllar olarak 
ifade edilebileceğini belirtiyor. Bu doğrultuda o yıllar-
daki yazılı eserlere yoğunlaşmanın gerektiği üzerinde 
durarak dönemin sağ ve sol eksenli düşünce yapısının 
anlaşılmasının sağlanacağını düşünüyor. Beyaz, çalış-
masında Yön Dergisi’nin ve Yol Dergisi’nin yayım zama-
nı ve şartları itibariyle dönemin siyasi partilerine ilişkin 
tutum ve yaklaşımlarına odaklandığını belirtmektedir. 
Her iki dergide dönemin şartlarına göre belirli siyasi ko-
num alma mekanizmaları çerçevesinde neşriyat yapıl-
dığı rahatlıkla görülebildiği ve bunun dışında ise her iki 
dergi çevresinde dönemin entelektüel şahsiyetlerinin 
ön plana çıktıklarını ve zengin bir fikir çeşitliliğinin cere-
yan ettiğini belirtmenin mümkün olduğuna değiniliyor.

Ahmet Cihan, “Türkiye Mutfak Sosyolojinin Kaynakla-
rı”, Türkiye’de Mutfak Sosyolojisi, Akademik Kitaplar

Osmanlı Dönemi’nden miras kalmış olan birikim günü-
müz Türkiye’sindeki mutfak kültürünün oluşumunda 
önemli bir niteliğe sahip olduğu bilinir. Osmanlı saray 
mutfağı da bu birikimin içerisinde önemli bir yeri var-
dır. Prof. Dr. Ahmet Cihan bu çalışmasında Osmanlı 
toplumunda beslenme alışkanlığında ortaya çıkan 

değişmeleri hanedan üyesi olan kişilerin mutfak masraf 
defterleri üzerinden değerlendiriyor. Bu çalışma özelin-
de ise Osmanlı hanedan üyeleri içerisinden; Sultan III. 
Mustafa’nın kızı Şah Sultan, I. Abdülhamit’in kızı Ayşe 
Dürrüşehva, II. Mahmut’un eşi Lebriz Kadınefendi ile 
Sultan Abdülmecid’in kızı Refia Sultan’ın mutfak masraf 
defterleri üzerinde uzun bir süreye yayılmış olan incele-
meler bulunuyor. Üç çeyrek asırlık bir dönemi içermek-
te olan değerlendirme ile mutfak kültüründe yaşanan 
değişmeler özelinde çıkarımlarda bulunuluyor. 

Ahmet Tak, “Modern Türk Kültürü ve Çay”, Türki-
ye’de Mutfak Sosyolojisi, Akademik Kitaplar

Bölümümüz öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Ahmet 
Tak, Türkiye Mutfak Sosyolojinin Kaynakları kitabında 
yer alan çalışması olan “Modern Türk Kültürü ve Çay”’da 
gündelik yaşantımızda değişilmez yeri olan çayın mo-
dern Türk kültüründeki yeri üzerinde duruyor.  Her ne 
kadar Türk toplumu tarafından yaygın bir şekilde kulla-
nım durumu söz konusu olmasına rağmen Türkler ile ça-
yın ilk buluşmasının uzun bir tarihi söz konusu olmadığı 
belirtiliyor. Özellikle coğrafi ve iklim özellikleri açısından 
Anadolu halkı açısından geçerli olan bu durumun nedeni 
çayın ilk keşfedildiği ve demleme usulünün geliştirildiği 
Çin coğrafyasına uzak olmasıdır. Ancak çayla tanışmanın 
ardından Türklerin çay tüketiminde önemli bir ivmenin 
oluştuğu ve yıllık kişi başına düşen çay tüketiminde ise ilk 
üç sırada konumlandığı istatistiklere yansıyor. Tak bu ça-
lışmasında amaç olarak çayın Türk toplumu içerisindeki 
sosyal ve kültürel işlevlerini ve barındırmış olduğu ipucu 
noktalarını incelemek ve bunları tartışmaya açmaktadır. 

Kitap Bölümleri
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Mahmut Hakkı Akın, “Fazilet Partisi”, Milli Görüş 
Partileri, Nobel Yayınları

Bölümümüz öğretim üyesi Prof. Dr. Mahmut Hakkı Akın, 
Nobel Yayıncılık’tan çıkan Milli Görüş Partileri isimli ki-
tapta “Fazilet Partisi” başlıklı çalışması ile  yer aldı. Bu 
bölümde Akın, 28 Şubat sürecinde Milli Görüş Hareke-
ti’nin Fazilet Partisi çatısı altında birleşmesi ve bölün-
mesi sürecini ele almaktadır. Ayrıca parti programı ve 
1999 seçim sonuçlarını da analiz etmiştir. Son olarak 
çalışmada Fazilet Partisi’nin Milli Görüş Hareketi’nde 
tarihsel ve siyasal bağlamda bir parantez gibi değerlen-
dirilebileceği iddia edilmektedir.

Mahmut Hakkı Akın, “Geçmişten Geleceğe Kon-
ya’nın Gelişimi”, Konya: Bir Şehrin Gelişimi, Konya 
Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları

Prof. Dr. Mahmut Hakkı Akın’ın “Geçmişten Geleceğe 
Konya’nın Gelişimi” başlıklı kitap bölümü, Konya: Bir Şeh-
rin Gelişimi isimli derleme kitapta yayınlandı. Bu çalışma-
sında Akın, Konya’nın gelişim potansiyelinin tarihsel bir 
gerçekliğe dayandığını ve bu tarihsel etkileri sürdürdü-
ğü tezini savunmaktadır. Anadolu Selçuklu Devleti’nin 
başkenti olmasından itibaren Konya, Osmanlı ve Cumhu-
riyet dönemlerinde Orta Anadolu’nun önemli bir merkezi 
olmayı sürdürdüğü bilinir. Akın’a göre yenilenme sadece 
geçmişe rağmen olmaz, geçmişin birikiminin kendini ye-
nileyerek sürdürmesiyle de gerçekleşir. Akın Konya tec-
rübesinin farklı alanlardaki veriler ve göstergelerle de bu 
tezi yansıtmakta olduğunu savunmaktadır. 

Mahmut Hakkı Akın, “Müslümanların Tarihe Dahil Olma 
İmkanı: Malik Bin Nebi’nin Tarih Felsefesi ve İslam”, 
Müslüman Dünya’da Çağdaş Düşünce, YTB Yayınları

Bölüm öğretim üyemiz Prof. Dr. Mahmut Hakkı Akın, 
Yurtdışı Türkler Başkanlığı bünyesinde gerçekleştiri-
len ve editörlüğünü Prof. Dr. Lütfi Sunar’ın yapmış ol-
duğu Müslüman Dünyada Çağdaş Düşünce serisinde 
yayınlanan kitapta “Müslümanların Tarihe Dahil Olma 
İmkanı: Malik Bin Nebi’nin Tarih Felsefesi ve İslam” 

isimli çalışmasında Cezayirli Müslüman düşünür Malik 
Bin Nebi’nin görüşlerine odaklanmaktadır. Akın çalış-
masında İbn Haldun’u takip ederek kendine özgü bir 
medeniyet anlayışı geliştiren Malik Bin Nebi’nin, Müs-
lüman toplumların içinde bulundukları durumu tarihin 
ilkesel işleyişi üzerinden açıkladığını belirtmektedir. 

Mahmut Hakkı Akın, “Aliya Izzetbegoviç Düşünce-
sinde İnsan ve İslam”, Müslüman Dünya’da Çağdaş 
Düşünce, YTB Yayınları

Prof. Dr. Mahmut Hakkı Akın’ın Yurtdışı Türkler Başkanlığı 
bünyesinde gerçekleştirilen ve editörlüğünü Prof. Dr. Lüt-
fi Sunar’ın yapmış olduğu Müslüman Dünyada Çağdaş 
Düşünce serisinde yayınlanan ikinci kitap bölümü ise”Ali-
ya Izzetbegoviç Düşüncesinde İnsan ve İslam’dır. Bu yazı-
da Akın, Aliya İzzetbegoviç düşüncesinin temelinde insan 
felsefesi bulunduğu iddia etmektedir. Akın’a göre Aliya 
İzzetbegoviç, insan nedir sorusundan hareketle özgür-
lük, sorumluluk ve ahlak kavramlarına ulaşır ve bu kav-
ramları birbirine bağlı bir temel olarak kabul eder. Müslü-
man toplumların yaşadığı krize odaklanan Izzetbegoviç, 
bu krizin temelde insan meselesine dayanan bir ahlak 
krizi olduğunu savunur. İslam ile Müslümanlar arasında 
mesafenin aşılması, insan, ahlak, özgürlük ve sorumluluk 
kavramalarını yeniden düşünmeyi gerektirmektedir.

Mahmut Hakkı Akın, “Mehmet Akif Ersoy Düşünce-
sinde Çalışma ve Safahat’ta Çalışma Ahlakı”, Emek 
ve İş Ahlakı, TYB Yayınları

Prof. Dr. Mahmut Hakkı Akın’ın “Mehmet Akif Ersoy 
Düşüncesinde Çalışma ve Safahat’ta Çalışma Ahlakı” 
başlıklı metni Emek ve İş Ahlakı adlı derleme bir kitapta 
yayınlandı. Akın çalışmasında Mehmet Akif Ersoy’un en 
çok üzerinde durduğu temel meselelerden birinin çalış-
ma olduğu iddia etmektedir. Ayrıca Akif’in kendi dünya 
görüşünde çalışmayı merkezi bir yere konumlandırdığı 
ve eleştirdiği kesimlere çalışma üzerinden cevap verdi-
ği kaynaklarıyla gösterilmektedir. Yazıda Mehmet Akif 
Ersoy’un yaklaşımı Safahat’ın yedi kitabında çalışma 
ahlakını vurgulayan örneklerle açıklanmaktadır.
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Cenk Beyaz, “Köy Kadını, Modernite ve İslam: Bir 
Antropoloğun Gözünden 1990’ların Türkiyesi”, İn-
san & Toplum, 12(2), ss. 271-275, 2022

Dr. Öğr. Üyesi Cenk Beyaz’ın bir Japon antropolog ta-
rafından Türkiye kırsalında yapılan “Köy Kadını, Mo-
dernite ve İslam: Bir Antropoloğun Gözünden 1990’la-
rın Türkiye’si” çalışmasının değerlendirmesi, İnsan ve 
Toplum Dergisi’nde yayımlandı. Beyaz’a göre bu ça-
lışma Türkiye’de son yıllarda kent ve göç çalışmaları-
na göre geri planda kalan kırsal alan araştırmalarının 
son yıllardaki görünürlüğünü artmasının göstergesi 
bakımından önemli.  Bunun yanı sıra katılımcı gözlem 
yapılarak oluşturulan etnografik verinin elde edilmesi 
ve analiz edilmesi açısından da önemli niteliklere sahip 
durumda. Beyaz, değerlendirmesinde çalışmanın özü 
itibariyle köy kadını ve Türk modernleşmesi araştırma-
sı olduğunu belirtiyor. Bununla birlikte ona göre daha 
öncesinde Kemalizm, feminizm ve İslamcılık ideolojileri 
bağlamında ele alınan Türk modernleşmesine ve kadın 
tartışmalarına bu çalışmayla yeni bir bakış açısı getiril-
miş. Bu esasla kırsaldaki kadınların ideolojilerinden çok 
gündelik hayatlarına odaklanılması araştırmanın en ge-
nel amacı olduğu belirtmektedir.

Elyesa Koytak, “Lawyers in 21st-century societies. 
Vol. 1: National reports” İnsan & Toplum, 11(4), ss.1-
8, 2021

“Lawyers in 21st-Century Societies” kitabı üzerine de-
ğerlendirme yazısı kaleme alan bölümümüz Dr. Öğr. 
Üyesi Elyesa Koytak,  meslek olarak avukatlığın kurulu-
şu, gelişimi ve son kırk yıldır geçirmekte olduğu dönü-
şümle toplumsal yapıyı belirleyen dinamiklerin çapraz 
kat ettiği bir husus olarak dünyadaki birçok sosyoloğun 
temel araştırma nesnesi olduğunu belirtiyor. Karşılaş-
tırmalı analiz üzerinden avukatlık mesleğinde yaşanan 
dönüşüme odaklanan Koytak, ulus-ötesi hukuki, mali 
ve ticari işlemlerde ortaklaşan küresel bir beyaz yakalı 
sınıf ile küçük ölçekli davalarda yer alan ve geleneksel 
beceri ve donanımlarıyla hareket eden avukatlar ara-
sındaki farklılaşmaya dikkat çekmektedir. Bunun yanı 
sıra hukuk eğitiminin otuz yıllık serüveninde giderek kit-
leselleşmesi de hukuk eğitiminin yeni kuşakların dikey 
sosyal hareketlilik sağlaması nedeniyle biçimlenmekte 
olduğudur. Bu minvalde özel eğitim kurumlarının da 
hukuk eğitimine öncelikle yönelmesi Koytak’ın dikkat 
çektiği önemli görülen noktalardandır. 

Kitap Değerlendirmeleri
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Cenk Beyaz, “Diaspora, Siyasal Katılım ve Ulusötesi 
Muhalefet Ağları: Türkiye İçin İktidar ve Muhalefet İlişki-
lerinin Ulusötesileşmesi Üzerine”, İşgücü Göçünün 60. 
Yılında Almanya’da Türk Toplumu Sempozyumu, İstan-
bul, 22 Ekim 2021. 

Cenk Beyaz, “Türkiye’ye Yönelen Uluslararası Göç Ha-
reketliliği”, Uluslararası Dünya Göç Hareketleri Sem-
pozyumu, Antalya Bilim Üniversitesi, 6- 8 Mart 2022. 

Elyesa Koytak, “Salgın Sürecinde Hekimlik Mesleğinin 
Değişen Toplumsal Konumu”, Tıbbi ve Toplumsal Açı-
dan Pandemi, İstanbul, Türkiye, 09 Ekim 2021, ss.1.

Elyesa Koytak, “Towering Hills: The Skill Segregation 
and Credential Fragmentation within an Expanding 
Legal Profession”, European Sociological Association 
PhD Summer School 2021, Barcelona, İspanya, 29- 30 
Ağustos 2021.

Elyesa Koytak, “What happens when the occupational 
closure ends? Turkish legal profession in turmoil”, Euro-
pean Consortium for Sociological Research Annual 
Conference 2021, 7 - 08 Ekim 2021. 

Lütfi Sunar, “Göç, Sosyal Hareketlilik ve Toplumsal Ge-
lişme”, Kurgu ve Gerçek Arasında: Nefret Söyleminin 
Nesnesi Olarak Göçmen, Mardin Artuklu Üniversitesi, 
24 Haziran 2022.

Zübeyde Demircioğlu, ‘Scientific Uncertainty and Co-
vid-19 Pandemic: Face Mask Controversy in Turkey’, 
European Sociological Association Conference 2021 , 
Barcelona, İspanya, 31 Ağustos - 03 Eylül 2021. 

Zübeyde Demircioğlu, “Epistemic Authority in the CO-
VID-19 Pandemic: The Case of Turkey”, Society for So-
cial Studies of Science Meeting 2021, Toronto, Kanada, 
6 - 09 Ekim 2021. 

Konferans ve Kongreler
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Sosyoloji Konferanslarının bu dönem ilk konuğu İbn 
Haldun Üniversitesi’nden Prof. Dr. Alev Erkilet’ti. “Türki-
ye’de Kentleşmenin Sancıları” başlıklı konferans 2 Kasım 
2021’de öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Kapi-
talizm ve kent ilişkisini karşılaştırmalı olarak ele alan Er-
kilet, analizini kapitalizm sonrası kent yaşamını Engels’in 
çalışması üzerinden 19.yy İngiltere’sindeki emekçi sınıfı-
nın ve 20.yy Türkiye’sindeki gecekondu mahallelerinin 
yaşam koşulları arasında yaptı. Bu iki olgunun ortak ya-
nını kapitalizmin ürünü olması ile, aralarındaki ince farkı 
ise sefalet kavramı üzerinden açıkladı. Erkilet, iki farklı 
bağlamdaki gecekondulaşma sürecini yaşam ve meslek 
koşulları, konut durumları, kentle entegrasyon biçimleri 
üzerinden kentsel yoksulluk bağlamında ele aldı. Bu nok-
tada, Engels’in bahsettiği yaşam koşullarının insanlık dışı 
olduğunu, Türkiye’de ise dayanışma ağlarının bu sefale-
tin ortaya çıkmamasında en güçlü etken olduğunu be-
lirtti. Türkiye’deki son dönem kentsel yoksulluğa dikkat 
çeken Erkilet, yoksulluk derecesinin artacağı yönündeki 
riske dikkat çekerek bu konudaki araştırmaların yoğun-
laşması gerektiğini özenle vurguladı. 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde 
düzenlenen “Sosyoloji Konferansları” etkinliğimizin 
yedinci serisinde 17 Mayıs Salı günü Maltepe Üniver-
sitesi’nden Prof. Dr. Bahattin Akşit’i ağırladık. Kırsal 
ve kentte toplumsal değişim üzerine öncü çalışmaları 
bulunan Akşit, Türkiye’nin toplumsal yapısına dair de-
rin bilgi birikimiyle Türkiye’de toplumsal yapının nasıl 
analiz edilebileceğini ve nasıl anlatılabileceğini ele aldı. 
Dönemler ve değişimler ekseninde oluşturduğu yakla-
şımla değişimin değerlendirilmesine yönelik analitik bir 
anlatım sundu. Türkiye’nin toplumsal yapısı hususunda 
Osmanlı’nın dönüşümü, Meşruiyet dönemi, köylerin ya-
pısından 1960’lardaki ithal ikame modeline, 1980 son-
rası iktisadi ve politik değişim ve 2000 sonrası toplum-
sal dönüşüme kadar geniş bir çerçeve sundu.

Sosyoloji Konferansları
Sosyoloji Konferanslarında sosyolojinin duayen isimlerini ağırlamaya devam ediyoruz. Türkiye’de toplumsal 
yapı ve değişimin ele alındığı konferanslarda bu yıl Prof. Dr. Alev Erkilet’ten kentleşmeyi ve Prof. Dr. Bahattin 
Akşit’ten toplumsal yapının nasıl analiz edilebileceğini dinledik.

Türkiye’de Kentleşmenin Sancıları
Alev Erkilet, İbn Haldun Üniversitesi

Türkiye’nin Toplumsal Yapısı Nasıl İncelenmeli
Bahattin Akşit, Maltepe Üniversitesi
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Sosyoloji klasiklerinin yeni bir bakış açısıyla ele alın-
dığı “Kitabın Ortası”nın sekizincisinde Dr. Öğr. Üyesi 
Cenk Beyaz, Zygmunt Bauman’ın Akışkan Modernite 
kitabını 26 Ekim 2022’de lisans ve lisansüstü öğrenci-
lerinin yoğun katılımıyla değerlendirdi. Sunumda Be-
yaz, Bauman’ın çalışmalarının ana hatlarını, yöntemsel 
çerçevesini, veri kullanımını ve yazım tarzını eleştirel 
bir şekilde ele aldı. Beyaz konuşmasında Bauman’ın 
diğer çalışmalarına da referansla saha çalışmalarını ve 
bunları aktarırken oluşturduğu bağlamı değerlendirdi.

Serinin dokuzuncu değerlendirmesinde Dr. Öğr. Üyesi El-
yesa Koytak güncel sosyoloji literatüründe etkili bir yere 
sahip olan Fransız sosyolog Pierre Bourdieu’nün kap-
samlı ve önemli eseri Ayrım: Beğeni Yargısının Toplumsal 
Eleştirisi’ni değerlendirdi. Koytak değerlendirmesinde 
kitabın kültürel tercih ve davranış örüntüleri ile toplum-
sal tabakalaşma arasındaki katmanlı ilişkiselliğin analizi 
bakımından önemli bir yöntemsel yaklaşım sunduğunu 
belirtti. Sunumda Bourdieu’nün çalışmasının ana hatları, 
veri kullanım ve sunma biçimleri tartışarak; Fransız top-
lumunda sınıf konumlarının nasıl dağıldığı, sınıf konum-
larıyla hayat tarzı örüntüleri arasındaki ilişkinin nasıl ay-
rıştığı ve kümelendiği, ayrıca eğitim ve çalışma hayatının 
kültürel sermayenin inşası, muhafazası, yeniden üretimi 
ve tatbikinde nasıl işlediğine dair bulguları inceledi. Koy-
tak son olarak kitabın önerdiği model ve analizin Türkiye 
toplumu için ne kadar uygun olduğu tartıştı. 

Kitabın Ortası
Bölüm hocalarımız eşliğinde sosyolojinin temel klasiklerinin izinden giderek eseri ve yazarını konuştuğumuz 
serimizde bu dönem Dr. Öğr. Üyesi Cenk Beyaz, Zygmunt Bauman’ın “Akışkan Modernite” ve Dr. Öğr. Üyesi 
Elyesa Koytak, Pierre Bourdieu’nün kült eseri “Ayrım” kitabını değerlendirdiler. 

Zygmunt Bauman: “Akışkan Modernite”
Cenk Beyaz, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Pierre Bourdieu, “Ayrım: Beğeni Yargısının 
Toplumsal Eleştirisi’
Elyesa Koytak, İstanbul Medeniyet Üniversitesi
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“Sahadan Sesler”in üçüncü serisinde pek çok kapsamlı 
araştırmanın yürütücülüğünü yapmış Yaşama Dair Vakıf 
(YA-DA) ve ADHOC Araştırma kurucularından Dr. Ulaş 
Tol nicel araştırma sürecinin sancılarını ve çıktılarını ele 
aldı.  Nicel araştırma yöntemlerinin genel anlamda ta-
nıtımını da içeren sunumda temel olarak saha sürecinin 
zorlukları, araştırmanın inşa edilme ve uygulanma süreci 
ve bu süreçlerin araştırma şirketleri ile akademik alanlar 
arasında nasıl farklılaştığı ele alındı. Seminer sırasında 
dinleyiciler tarafından gelen eleştiriler çoğunlukla nicel 
araştırma yöntemlerinin gerçeğe yakınsama, geçerlik, 
güvenilirlik problemlerine yönelik idi. 

Serinin dördüncü sunumunda İstanbul Üniversitesi İk-
tisat Bölümü’nden Araş. Gör. Dr. Özcan Garan doktora 
saha çalışmasından hareketle güncelerin araştırma 
verisi olarak kullanım sürecini dinleyicilerle paylaştı. 
Çalışmasında güncelerden hareketle gündelik yaşam 
pratiklerinde sosyokültürel ve iktisadi bir anlam arama-
ya çalıştığını ifade eden Garan, güncelerin kendi araş-
tırması için önemi bir veri sağladığını ifade etti. Saha 
çalışmasının merkezinde yer alan güncelerin birer veri 
olarak kullanımın araştırma sürecinde ve sonrasında ne 
gibi imkanlar ve sınırlılıklar meydana getirdiği, katılım-
cıların kullanımı ve güncelerin içerikleriyle ilgili gözlem 
ve deneyimlerini değerlendirdi. 

Sahadan Sesler
Bir araştırma nasıl yapılır? Hangi zorluklarla karşılaşılır? Saha çalışmasıyla ilgili daha birçok soruyu sahada 
özgün çalışmalarını tamamlamış araştırmacılara sorarak bu dönem nicel ve nitel yöntemle gerçekleştirilen iki 
farklı saha tecrübesini dinledik.  

Nicel Araştırmanın İncelikleri
Uğraş Ulaş Tol, TEAM

Güncelerin Araştırma Verisi Olarak Kullanımı
Özcan Garan, İstanbul Üniversitesi
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Araştırma Gündemi serisinin altıncısında Prof. Dr. Su-
tay Yavuz, Türkiye’de demografi araştırmalarını ve 
uzun yıllar boyunca konu üzerine yaptığı araştırmala-
rını paylaştı.

Konuşmasına demografinin ne olduğuna dair tanım-
larla başlayan Yavuz, demografinin önemli dinamikle-
rine ve demografi ile ilgili sistematik çalışmaların nasıl 
ortaya çıktığına dair analizlere yer verdi. Türkiye’de 
demografi araştırmalarının seyrine değinerek ve bu 
tür araştırmaları bünyesinde barındıran kurumları ele 
alarak devam etti. Alandaki çalışmaların eksikliğine 
değinerek, yeni araştırmacılar için alanın sunduğu fır-
satları ifade etti. 

Eğitim sosyolojisinin odağa alındığı serinin yedinci ko-
nuşmasında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sos-
yoloji bölümünden Prof. Dr. Zafer Çelik, eşitsizlik, ta-
bakalaşma ve fırsat eşitliği bağlamında eğitim-toplum 
ilişkisine dair yapmış olduğu araştırmaları ele alarak 
okulun rolünden göçmenler ve uyum sürecine geniş 
bir perspektif sundu. Çelik, eğitim eşitsizlik ilişkisine 
dair deniş çaplı ve veri temelli çalışmaların yapılabil-
mesinin zorluğunu belirterek sosyoekonomik temelli 
araştırmaların mikro düzeyde kaldığını belirtti. Fırsat 
eşitliği bağlamında ise okullar arasındaki eğitim ve 
imkan farklılıklarının eşitsizliğin yeniden üretilmesine 
katkı sağladığını vurguladı. Göçmen çocukların eğitim 
üzerinden Türkiye’deki uyum sürecinin zorluklarına 
da değinen Çelik, konuyla ilgili çalışmaların artması 
gerekliliğine dair ihtiyaca dikkat çekti. 

Araştırma Gündemi
Araştırma Gündemi’nde farklı konularda çalışan araştırmacıları konuk ediyor ve araştırmanın çıktılarını tartışı-
yoruz. Bu dönem demografiden göçe, eğitimden sivil toplum ilişkilerine kadar birbirinden farklı alanlarda farklı 
yöntem ve yaklaşımlarla gerçekleştirilen araştırmaları dinledik. 

Türkiye’de Demografi Araştırmaları
Sutay Yavuz, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Eğitim Sosyolojisi Araştırmaları
Zafer Çelik, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 
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Sivil Toplum Sosyolojisinin İmkanları
Sema Akboğa Demir, İstanbul Medipol Üniversitesi

Araştırma Gündemi serisinin sekizinci, dönemin üçüncü konuğu olan İstanbul 
Medipol Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyesi 
Doç. Dr. Sema Akboğa Demir sivil toplum sosyolojisinin imkanları üzerine konuş-
tu. Türkiye’de STK-devlet ilişkilerinin tarihsel bağlamı içinde kişilerin STK’lar ile 
ilgili düşüncelerini ele alan Akboğa Demir, süreci karşılıklı konumlanma açısın-
dan değerlendirdi. Bu noktada  STK’ların devleti değil, devletin STK’ları nasıl de-
ğiştirdiğini anlamanın daha önemli olduğunu belirtti. Zira devlet, yasal çerçeve 
sağlayıcı olma imkânı itibariyle STK’ların çalışma alanlarını ve sınırlılıklarını şe-
killendirme hakkını elinde bulunduruyor. Akboğa Demir Türkiye’deki STK-devlet 
ilişkilerinin ortaya çıkardığı çeşitli bölünmelerin gazetelerde ve sosyal medyada 
hangi biçimlerde göründüğü üzerinden değerlendirmelerini tamamladı. 

Covid-19 Pandemisi Sürecinde İstanbul’daki Filyasyon Ekiplerinin Deneyimleri
Ayşe Polat, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Bu dönem serinin son konuşmasında bölümümüzden Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Polat 
ve Dr. Zübeyde Demircioğlu’nun TÜBİTAK 1002 projesi kapsamında gerçekleş-
tirdikleri “Covid-19 Pandemisi Sürecinde İstanbul’daki Filyasyon Ekiplerinin De-
neyimleri” başlıklı projelerini dinledik. Sunumda Polat ve Demircioğlu ilk olarak 
TÜBİTAK 1002 proje başvuru süreci ve disiplinler arası ortak bir grup çalışması 
yürütme sürecinden bahsettiler. Ardından COVID-19 pandemisinin farklı aşama-
larında filyasyonun işleyişi ve ekiplerde görevli sağlık çalışanlarının kendi öznel 
aktarım, tecrübe ve yorumları ele aldılar.

Misafirlikten Yerliliğe Almanya’ya Göçün 60. Yılı
Fatih Yaman, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

“Misafirlikten Yerliliğe Almanya’ya Göçün 60. Yılı” başlıklı serinin dokuzuncu konuş-
masında İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi 
Fatih Yaman, Türkiye ile Almanya arasında 1961’de imzalanan işgücü anlaşmasıyla 
başlayan göç sürecini hem kaynak hem de hedef ülke ve toplumdaki etkileri bakı-
mından ele aldı. Altmış yılı geride kalan Almanya’ya göç serüvenini konu edinen se-
minerde, toplumsal belleğe işlenen kavramlardaki dönüşümden başlayarak bugün 
itibariyle Almanya’nın siyasi, ekonomik ve sosyal hayatında önemli bir etki potansi-
yeline sahip olan Türk diasporasının oluşumu veriler ışığında ele alındı. Bu çerçeve-
de Yaman, göçle kurulan ulus aşırı alandaki kimlik örüntüleri, kuşaklar arası geçişler 
yanında ekonomik ve toplumsal sermaye etkileşimlerini inceleyerek Almanya öze-
linde göçün gelecek projeksiyonuna dair tahlillerini katılımcılarla paylaştı. 
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İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji Bölümünün de 
katkı sunmuş olduğu “Dijitalleşme Çağında Gençler” araş-
tırması sonuçları, 11 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilen 
panelde kapsamlı olarak tartışıldı. İstanbul Medeniyet Üni-
versitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mahmut Hakkı 
Akın’ın oturum başkanlığını yapmış olduğu panel, projenin 
bilim danışmanları olan Prof. Dr. Yunus Kaya (İstanbul Üni-
versitesi), Prof. Dr. Lütfi Sunar (İstanbul Medeniyet Üniver-
sitesi) ve projenin araştırma danışmanı olan Argetus’tan 
Erol Erdoğan’ın katkılarıyla sürdürüldü. 

Panel, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Mahmut Hakkı Akın’ın açılış konuşmasıy-
la başladı. Akın, araştırmanın gerçekleşmesi hususunda 
katkıda bulunan araştırmacıları takdim etmesinin ardın-
dan son dönemlerde gençlerin durumuna yönelik olarak 
gerçekleştirilmekte olan tartışmaların veri zeminli olması-
nın önemini vurguladı. Bu hususun önemi, kendini araştır-
ma sonuçlarında da gösterdi.

Panelin devamında Prof. Dr. Lütfi Sunar küresel ekonomi-
nin çok önemli ölçüde dijital mecralara kaymış olduğunu, 
bu mecraların yalnızca eğlence alanlarından ibaret olma-
dığını ve gençlerin bu mecralara olan ilgisinin toplumun 
ürettiği iktidar söylemleri tarafından açmazlara sürüklen-
diğini ifade etti. Sunar’ın vurguladığı önemli noktalardan 

biri de mevcut araştırmaların sahip olduğu klasik şemalar 
itibariyle yeni eğilimleri ölçme hususunda yetersiz nitelik-
te olmasıydı.  

Projenin araştırma danışmanı Erol Erdoğan mevcut genç-
lik araştırmalarının değişimi ölçme noktasındaki eksiklik-
leri hususunda benzer kaygılar taşıyor olmakla beraber 
gençler hakkındaki yaygın ve olumsuz ön yargıların yaşı 
ileri kimselerin teknoloji karşısındaki büyülenmesi ve bu 
büyülenmenin doğurduğu korku dolayısıyla gerçekleşmiş 
olabileceğini ifade etti.

Prof. Dr. Yunus Kaya ise bu önyargıların gerçeklik payı ol-
madığını, gençlerin toplumun değerlerini külliyen reddet-
mesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını araştırma 
sonuçlarına atıfla ifade etti. Bu doğrultuda Kaya, gençlerin 
kültürel değerleri reddetmesi orada kalsın, bu değerlere 
ulaşma amacıyla kendilerini gerçekleştirme imkânları ara-
dıklarını Robert K. Merton’un “yapısal gerginlik” modeline 
atıfla açıkladı.

Araştırma sonuçlarına ve araştırma sürecine dair soru/
cevap faslının da gerçekleştirildiği panelde Erol Erdoğan, 
mevcut sorunun daha kalıcı anlamda aşılması bakımından 
bir “farklılaşma kültürü”nün geliştirilmesinin önemine dik-
kat çekti. 

Dijitalleşme Çağında Gençlik Konuşuldu
Lütfi Sunar, Mahmut Hakkı Akın, Erol Erdoğan, Yunus Kaya
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Toplumsal Yapı Araştırmaları Programı Lisansüstü Yaz 
Okulu Programı 6-7 Eylül 2021 tarihleri arasında farklı 
üniversiteden 30 lisansüstü öğrenci ve araştırmacının 
katılımıyla sona erdi. İstanbul Medeniyet Üniversitesi 
Sosyoloji Bölümünde gerçekleştirilen program bu yıl 
‘Toplumsal Yapı Araştırmalarında Veri Okuryazarlığı’ 
başlığıyla gerçekleştirildi.

Program İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi 
ve Sosyoloji Bölüm Başkanı Mahmut Hakkı Akın’ın se-
lamlamasıyla başladı. Programa katkı veren hocalara 
ve üniversite yönetimine teşekkür eden Akın, iki günlük 
eğitimin alanda kullanılan teori, yöntem ve teknikleri 
tanıtacağını ve böylece araştırmacıların da bu doğrul-
tuda daha nitelikli uygulamaları kendilerinin yapmasına 
zemin oluşturacağını belirterek sözlerine son verdi. 

Açılış konuşması ardından Toplumsalı Veri Üzerinden 
Anlamak başlıklı konuşması için söz alan İstanbul 

Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi ve TYAP Direk-
törü Prof. Dr. Lütfi Sunar konuşmasında değişimi ihmal 
eden değerlendirmenin toplumsal yapı analizinin en 
önemli sorunu olduğunu vurguladı. Toplumsal değişi-
min düzeyini ve hızını görmek, ilişkide olduğu alanları 
tespit etmek için betimsel analizlerden çok ilişkisel 
analizlere ihtiyaç duyulduğunu belirten Sunar, en bü-
yük sorunun toplumsal vakanın etraflıca inceleneme-
mesinden kaynaklı ortaya çıkan sahte toplumsallığın 
aşılmasının gerekli olduğunu söyledi. Bu yaz okulunun 
da lisansüstü öğrencileri veri okuryazarlığına yönelt-
mek üzere düzenlendiğini ekledi.

Lisansüstü düzeyde çalışma yapan katılımcıların yer 
aldığı programda Prof. Dr. Lütfi Sunar (İstanbul Mede-
niyet Üniversitesi), Dr. Uğraş Ulaş Tol (Ya-Da Vakfı), Dr. 
Öğretim Üyesi M. Erkan Karabekmez (İstanbul Medeni-
yet Üniversitesi), Sadettin Demirel (Veri Okuryazarlığı 

TYAP Lisansüstü Yaz Okulu’nda Bu Yıl Veri 
Okuryazarlığı Ele Alındı 
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Derneği), Prof. Dr. Yunus Kaya (İstanbul Üniversitesi) 
eğitimci olarak yer aldı. Her biri kendi alanında önem-
li çalışmalar gerçekleştiren eğitimcilerin birikimlerini 
açık yüreklilikle öğrencilerle paylaşması büyük beğeni 
topladı.

Programda katılımcılara toplumsal yapı, değişim ile 
ilgili ortaya konan temel teorik yaklaşımlar, Türkiye 
toplumsal yapısının ve bileşenlerinin çözümlenmesini 
sağlayacak aştırmalara ve yeni perspektiflere yönlen-
direcek çerçeve sunuldu. İki gün boyunca devam eden 
programlarda teori derslerinin yansıra uygulamalı 

dersler de yer aldı.  Veri toplama ve analizi, farklı veri 
kaynaklarından faydalanma, veri modelleme yöntem-
leri ve verilerin farklı tekniklerle görselleştirilmesi ça-
lışmaları gerçekleştirildi. Katılımcılar uygulama ders-
leriyle öğrendiklerini birebir uygulama imkânı buldu. 
Eğitimciler ve katılımcıların tecrübe aktarımları, teorik 
ve yönteme dair tartışmalar derslerin oldukça interak-
tif geçmesini sağladı.

6-7 Eylül tarihleri arasında devam eden programın son 
gününde programı başarı ile bitiren katılımcılara ser-
tifikaları Prof. Dr. Lütfi Sunar tarafından takdim edildi.

6 Eylül 2021, Pazartesi 7 Eylül 2021, Salı

1. Ders: 10:00-12:00

Toplumsalı Veri Üzerinden Anlamak

Prof. Dr. Lütfi Sunar

3. Ders: 10:00-12:30

Farklı Veri Kaynaklarından Faydalanma

Dr. Öğr. Üyesi Erkan Karabekmez

2. Ders: 12:30-15:00

Veri Toplama ve Temel Analiz

Dr. Uğraş Ulaş Tol

4. Ders: 13:30-15:30

Veri Görselleştirme

Sadettin Demirel

5. Ders: 16:00-17:30

Veri Modelleme Yöntemleri

Prof. Dr. Yunus Kaya
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Bu sene beşincisi düzenlenen Toplumsal Yapı Araştır-
maları Atölyesi, “Türkiye’nin Demografisi”ne dikkat 
çekti. 8 Mart 2022’de İstanbul Medeniyet Üniversi-
tesi’nde yoğun bir katılımla gerçekleştirilen atölye, 
demografi alanında çalışan araştırmacıları bir araya 
getirdi.

İşgücü piyasalarından göreli yoksunluğa, çocuk sahibi 
olma deneyiminden gençliğe pek çok konunun tar-
tışıldığı atölyenin ilk oturumu, Prof. Dr. Lütfi Sunar’ın 
açılış konuşmasıyla başladı. Sunar, toplumsal yapının 
temel konularından olan demografi konusunda aka-
demik birikimden beslenen veri temelli çalışmaların az 
olduğunu ve buna katkı sağlamak amacıyla atölyenin 

konusunun bu sene demografi olarak belirlendiğini 
belirtti. 

Akabinde program Dr. Caner Özdemir ve Dr. Dilek Yıl-
dız’ın beşeri sermayenin ölçüm kriterlerini eleştirel bir 
süzgeçten geçirdiği “Türkiye’de Çalışma Çağındaki 
Nüfusun Beşeri Sermayesi (1970-2050)” adlı sunu-
muyla devam etti. Kovid-19 pandemi döneminde eği-
tim gören kuşakların öğrenme kaybının yüksekliği ola-
sılığı, Özdemir’in dikkat çektiği noktalardan biri oldu.

İlk oturumun ikinci sunumu Doç. Dr. Şenol Baştürk ve 
Araş. Gör. Gözde Soysal’ın “Türkiye İşgücü Piyasala-
rında Bir Yaş Cezalandırması Var Mı?” adlı sunumuy-
la devam etti. Baştürk, işgücü piyasalarındaki klasik 

Toplumsal Yapı Araştırmaları Atölyesinde 
“Türkiye’nin Demografisi” Konuşuldu
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eğilimin dönüşmekte olduğuna, bu dönüşüm netice-
sinde piyasalarda yaş bakımından gerçekleşen deza-
vantajın 40’lı yaşlara kadar çekildiğini ifade etti. 

İlk oturumun son konuşmacısı, “Demografik Perspek-
tiften Türkiye’de Gençlik” sunumuyla Prof. Dr. Yunus 
Kaya oldu. Kaya, gençliği betimleyen temel özellikle-
re TÜİK verileri ve Gençlik Araştırması sonuçları vası-
tasıyla sunduktan sonra gençliğin hayat tarzına dair 
bulguları betimledi.

Atölyenin ikinci oturumunda göreli yoksunluk, kırsa-
lın çöküşü ve çocuk sahibi olma deneyimlerine yer 
verildi. İkinci oturumun ilk sunumunu gerçekleştiren 
Dr. Hasan Yeniçırak, “Birey-Temelli Göreli Yoksunluk 
Algısında Yaş ve Eğitimin Etkisi“ni ele alırken göreli 
yoksunluk algısının neden gençlerde daha yoğun bir 
şekilde görüldüğünü göreli yoksunluğun bir “zihin du-
rumu” olması fikri üzerinden açıkladı. 

Bu oturumun ikinci sunumu ise Sinop ve Kastomu il-
leri bağlamında “Dışarıya Göç ve Kırsalın Küçülmesi 
Bağlamında Yaşlanma ve Yaşlı Bakımı” adlı çalışma-
sıyla Doç. Dr. Didem Danış tarafından gerçekleştirildi. 
Danış, yaşlı bakımı için gerekli kurum ihtiyacına karşın 
konuyla ilgili desteklerin çeşitli bakım ücretleriyle sağ-
landığına dikkat çekerek bu bölgelerde bakım evleri 
hususunda “utangaç piyasalaşma”nın gerçekleştiğine 
dikkat çekti. 

Atölyenin son konuşması ise Dr. Cenk Beyaz’ın yüksek 
doğurganlığın irrasyonel bir sapma olarak değerlen-
dirilmesinin nitel bir sorgulamaya tabi tutulması ihti-
yacına işaret eden “Evli Çiftlerin Çocuk Sahibi Olma 
Eğilimleri Üzerine Fenomenolojik Bir Araştırma” sunu-
muyla gerçekleşti. Lisansüstü öğrencilerin ve araştır-
macıların yoğun katılımıyla gerçekleşen program de-
ğerlendirme oturumu ile sona erdi.
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S O S Y O L O J I 

T O P L U L U Ğ U
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İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji Topluluğu, 
2017 yılında kurulduğu günden bugüne bölüm hoca-
larının, öğrencilerin ve alana ilgi duyan herkesin des-
teğiyle gelişmiş ve ilerlemiş bir öğrenci topluluğudur. 

Öğrenciler arasında derslerin pekiştirilmesi hedefi ile 
gerçekleştirilen etkinliklerin yanında iş hayatına dair 
çeşitli tecrübeler kazanılabilecek söyleşiler, keyifli ve 
öğretici saha faaliyetleri, sosyolojik düşünme eylemini 
geliştirme gayesiyle yapılan film, kitap analizleri gibi 
eğitim sürecini zenginleştirecek pek çok niteliğe sa-
hip etkinlikler planlanıp gerçekleştiriliyor. 

Akademi ekibi, sosyal medya ekibi, sosyal yardım 
ekibi, analiz ekibi şeklinde birimlere ayrılan 15 kişi-
lik yönetim ekibi ve 400’den fazla üyesiyle faaliyet-
lerini yürüten Sosyoloji Topluluğu, sosyoloji biliminin 

öğretilerini hayatın her alanına taşıyıp, sosyolog aday-
larını, sosyolojiyi keşfetmek ve hayatın içinde fark et-
tirmek amacıyla bir araya getirmeye gayret ediyor.

2021-2022 eğitim-öğretim döneminde  salgından 
sonra ilk yüz yüze gerçekleştirilen etkinlikler, yoğun 
ilgi ve heyecanla karşılandı. Topluluğun temel amaç-
ları çerçevesinde belirlenen temalar kapsamında ça-
lışma ekipleri genişletildi. Çalışma başlıkları arasında 
dezavantajlı gruplarla çalışma yapan gönüllü kuru-
luşlar, girişimler öncelendi ve gönüllü eğitmenlerle 
çalışmalar yapıldı. Güncel sorunlara dair konu başlık-
ları seçilerek, tartışmaya imkan sağlayacak söyleşiler 
düzenlendi. Topluma farklı açılardan sosyolojik bakışı 
destekleyen programlarla dönemin nitelikli ve keyifli 
geçmesi sağlandı.  

Sosyoloji Topluluğu’nun Çalışmaları 
Heyecanla Devam Ediyor

Topluluğun tüm çalışmalarını yakından takip etmek için @imusosyoloji 
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Analiz Atölyesi: Distopyalar (Cesur Yeni Dünya)

Sosyoloji Topluluğu’nun 5 Kasım’da Distopyalar baş-
lıklı etkinlik farklı üniversitelerin sosyoloji, psikolo-
ji, felsefe ve edebiyat bölümlerinden  öğrencilerin 
katılımı ile gerçekleşti. Öğrenciler Cesur Yeni Dünya 
kitabını etrafında distopyalara olan ilginin kökeni ve 
distopya tasavvurunun hissettirdikleri üzerine tartıştı. 
Ütopik eserlerden çok distopik eserlerin üretilmesi 
durumunun sebepleri üzerine düşünülerek başlayan 

konuşma, distopyalardaki toplum idealini irdeleyerek 
devam etti. Distopyalar dünyasında, distopik eserlere 
ve bunların bize hissettirdiklerine dair keyifli bir soh-
bet gerçekleştirildi.

Söyleşi: Üniversiteli Öğrencilerin Sorunlarında Dün, 
Bugün

Sosyoloji Topluluğu 9 Kasım’da salgın sonrasında yüz 
yüze eğitime geçişin ve yeni dönemin başlamasıyla 
birlikte gündeme gelen üniversiteli öğrencilerin barın-
ma sorunlarını konuşmak ve tartışmak amacıyla “Üni-
versiteli Öğrencilerin Sorunlarında Dün, Bugün” isimli 
etkinlikte toplandı. Şişli Mesleki Yüksek Okulu Mimari 
Restorasyon Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Sanem Soylu’nun 
konuk olduğu toplantıya İstanbul Medeniyet Üniver-
sitesi başta olmak üzere farklı üniversitelerden öğ-
renciler katıldı. COVID-19 salgının etkisiyle üniversite 
okumak için yaşadığı şehirden ayrılan öğrencilerin 
okudukları şehirde kalacak yer bulma sıkıntısının art-
ması ve çoğu öğrencinin okul kayıtlarını dondurmak 
zorunda kalması konuları merkeze alındı. 
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Film Atölyesi: Başkalarının Hayatı

Topluluğun 9 Aralık’ta online olarak düzenlediği prog-
ramda “Başkalarının Hayatı” filmi katılımcılarla birlikte 
analiz edildi. Baskıcı rejim değerleri ve insanın ahlak 
anlayışını muhafaza edebilmesinin imkanlarını sorgu-
latan film temel başlıkları ve vermek istediği mesaj-
larla sosyolojik bir perspektiften değerlendirildi. En 
temelde vurgulanan insanın iyiyi arayışı ve doğruya 
yönelişi etrafında şekillenen insan durumu, toplum 
içinde insan olmanın anlamı tartışıldı. 

Meslek Sohbetleri ’21 Etkinliği

Sosyoloji Bölümü okuyan öğrencilerin kafalarındaki 
önemli sorulardan biri mezun olduktan sonra hangi 
işte çalışabilecekleri sorusudur. Sosyoloji Topluluğu 
bu sorudan yola çıkarak öğrencilerin zihinlerindeki 
sorulara cevap bulabilecekleri, sosyolojinin çalışma 
alanlarını değerlendirebilecekleri “Meslek Sohbet-
leri” etkinliği gerçekleştirdi. 15-17 Aralık arasındaki 
program ile sosyoloji bölümü mezunu olup birbirinden 
farklı alanlarda, kurumlarda çalışan, mesleklerini icra 
eden değerli konuklar ile öğrencileri bir araya gele-
rek tecrübe paylaşımı yapıldı. Programa SvN Tasarım 
ve Etrexio Kurucu Ortağı Muhammed Furkan Yılmaz, 

Akademisyen Dr. Elyesa Koytak, Hera İnsan Kaynak-
ları Genel Müdürü Hazal Kırgın, Argetus Araştırmacısı 
Mehmet Aslan, Akademik Danışman Seray Çırak, Aile 
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Genel Müdürü Olgun 
Gündüz, SistersLab Kurucu Ortağı Nihal Güngör ko-
nuşmacı olarak katıldı. Programda konuklar kendi biri-
kimlerini, deneyimlerini, tavsiyelerini, çalışma alanları 
hakkındaki bilgilerini sosyolog adaylarına aktardı.
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Sosyoloji Topluluğunun Diğer Etkinlikleri
19.09.2021 “Caz Festivali” Etkinliği
10.10.2021 Sosyoloji Bölümü Tanışma Kahvaltısı
20.10.2021 Sosyal Yardım: Hayata Sarıl Lokantası aracılığıyla yapılan çorba dağıtımı
27.10.2021 “Film Gecesi” Etkinliği
05.11.2021 Film Analizi:  “Cesur Yeni Dünya” 
09.11.2021 Söyleşi: “Üniversitesi Öğrencilerinin Sorunlarında Dün-Bugün”
04.12.2021 Gezi: Sanat Tarihi ve Tarih Topluluğu ile Ankara Gezisi
09.12.2021 Film Analizi: “Başkalarının Hayatları” 
23.12.2021 Kitap Analizi: Prof. Dr. Mahmut Hakkı Akın ile birlikte “ Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz” 
15-17.12. 2021 Söyleşi: “Meslek Sohbetleri”
18.12.2021 Sosyal Yardım: Çorbada Tuzun Olsun Derneği aracılığıyla evsiz bireylere gıda dağıtımı
28.12.2021 Film Analizi: “Modern Zamanlar”
25.12.2021 Sosyal Yardım: Çorbada Tuzun Olsun Derneği aracılığıyla evsiz bireylere gıda dağıtımı
26.02.2022 Sosyal Yardım: Hayata Sarıl Lokantası aracılığıyla yapılan çorba dağıtımı
15.03.2022 Film Analizi: “Don’t Look Up” 
21.03.2022 Söyleşi: Ayşe Tükrükçü  
27.03.2022 Sosyal Yardım: “El ele iyilik yayalım” 
08.04.2022 Eğitim: İşaret dili eğitimi 
12.05.2022 Tiyatro: “Toros Canavarı”
27.05.2022 Film Analizi: “Platform” 
27.06.2022 Konferans: Arda Erel ile Toplumsal Meseleler ve Yazma Üzerine 
27.06.2022 Piknik: Sosyoloji Bölümü Piknikte Buluşuyor
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S O S Y O L O J I  B Ö L Ü M Ü 

I N T E R N E T  S A Y F A LA R I
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Sosyoloji Bölümü internet sitesi, bölüme dair içerikleri 
ve faaliyetleri dijital ortamda da en iyi şekilde yansıt-
mak için yenilendi. Öğrencilerimizin dört yıllık lisans 
programında ihtiyaç duydukları eğitim planı, ders 
programı, sınav programı, çift ana dal ve yan dal ile il-
gili detaylı bilgi ve güncel gelişmeler internet sitemizin 
eğitim bölümünden kolaylıkla takip edilebilir. 

Yine lisans boyunca sorumlu oldukları mevzuat ve 
başvuru formlarına da site üzerinden erişim sağla-
yabilirler. Ana menü ve alt menülerin yanı sıra ana 
sayfada yer alan hızlı erişim menüleri ile ihtiyaç du-
yulan ilgili başlığa kolaylıkla erişim sağlanabilir. Staj 

uygulaması ve bitirme tezi çalışmasına dair tüm süreç 
bilgisi, mevzuat ve formlara bu hızlı linkler üzerinden 
erişim sağlanabiliyor. 

Sosyoloji Lisansüstü Programlar internet sitesi yüksek 
lisans ve doktora öğrencilerinin başvuru ve lisansüs-
tü süreçlerinde daha etkili kullanabilmeleri adına ayrı 
bir site olarak açıldı. Lisansüstü programların içerik 
ve faaliyetleri odaklı düzenlenen internet sitesinde 
öğrenciler sorumlu oldukları mevzuata, yüksek lisans 
ve doktora süresince bilmeleri gereken süreçlere ve 
ihtiyaç duyacakları formlara site üzerinden kolaylıkla 
erişim sağlayabilecekler. 

İnternet Sitelerimiz Yenilendi

sosyoloji.medeniyet.edu.tr
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İMÜ Sosyoloji Bölümü Twitter hesabı (@IMU_Sosyo-
loji) 2017 yılında açıldı ve 2021 yılı itibariyle #hayati-
çinsosyoloji şiarıyla kurguladığımız bölüm etkinliği 
duyuruları itibariyle daha aktif bir hal aldı. Bugün Twit-
ter hesabımızı Sosyoloji Konferansları, Kitabın Ortası, 
Sahadan Sesler, Araştırma Gündemi gibi etkinliklerin 
duyurularının yanı sıra,  toplumsal hayatı veri temelli 
olarak değerlendirmeye yönelik araştırma zincirleri 
paylaşmaya başladık. 

Bununla birlikte zamanla Twitter platformunda bölüm 
öğretim üyelerinin ve öğrencilerinin yayınlarını ve çe-
şitli başarılarını paylaşarak bu platformu, ilgili geliş-
melere hep birlikte sevinebileceğimiz bir formata dö-
nüştürdük. Böylece İMÜ Sosyoloji Bölümü’nün kapıları 
Twitter üzerinden de herkese açık bir hale geldi ve 
#hayatiçinsosyoloji anlayışımız daha ilk haftalarından 
itibaren takipçilerimiz tarafından oldukça benimsendi. 

Sosyoloji Bölümü Dijital Ortamda da Aktif
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Ekim 2021 sonrası ise her ay yeni takipçiler kazanmaya devam ettik. Hazırladığımız tweet sayısı,  
görüntülenme sayısı, profil ziyaretleri, bahsedenler ve yeni takipçiler aşağıdaki gibidir:

Ay Tweet Tweet Görüntülenme Sayısı Profil Ziyaretleri Bahsedenler Yeni Takipçiler

Eylül 11 108000 4277 48 38

Ekim 72 243000 14600 23 310

Kasım 155 304000 16500 12 250

Aralık 200 231000 20700 8 121

Ocak 145 183000 14200 8 109

Şubat 127 147000 13600 10 125

Mart 115 118000 21400 7 66

Nisan 140 122000 13400 4 51

Mayıs 160 165000 19400 11 93

Haziran 123 307000 31300 107 47

Temmuz 2022 itibariyle takipçi sayımız 4700’lere 
yükseldi. Fakat sosyoloji ilgililerinin dikkatini ka-
zanmaya başlama süremiz oldukça kısaydı. Ekim 
2021’de araştırma dizilerini paylaşmaya başlaya-
rak Eylül 2021’de gerçekleşen 4277 profil ziyare-
tini 14600 ziyarete çekmeyi başardık. Yine Eylül 
2021’de yeni takipçi sayımız 38 olurken 1 ay içeri-
sinde bu sayının 8 katı olacak şekilde 310 takipçi 
sayısına eriştik. 
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Yaşlılık olgusunun sağlık yönünün değerlendirildiği 
tweet zinciri

IOM’un (International Organization For Migration) 
uluslararası göç olgusuna dair sunduğu verileri tanı-
tan bir tweet zinciri

Hayat İçin Sosyal Medya

Sosyoloji disiplini teorik olduğu kadar pratik içerimleri de olan bir disiplin olduğu için güncel toplumsal meselelerin 
veri odaklı olarak ele alınması oldukça önemli hale geliyor. Bu minvalde paylaştığımız araştırma zincirleri kimi za-
man spesifik bir toplumsal olgunun değişimine ve çeşitli yönlerine dikkat çekerken kimi zaman olgular hakkındaki 
verinin temin edileceği veri kaynaklarını tanıtmaya yöneldi. Disiplin içerisindeki önemli alan ve kavramlar da yer 
verdiğimiz muhtevalardan oldu. Geçtiğimiz yıl içerisinde bu çeşitlilikte 140 adet zincir paylaşımı gerçekleştirdik.
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Bireyin dünyada gelir eşitsizliği bakımından sahip ol-
duğu konumu keşfetmesine imkân veren Dünya Eşit-
sizliği Veri Tabanı Karşılaştırıcısı’nı tanıtan bir zincir

Afetlere ilişkin arşiv ve veri tabanlarını derleyen bir zincir

Ülkelerin 100 yıllık sıcaklık değişimini yansıtan Show 
Your Stripes Platformu Verilerinin Tanıtımı

Sosyolojinin önemli kavramlarından biri olan sınıf-altı 
kavramına çeşitli yaklaşımların derlendiği bir tweet 
zinciri
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Alanda yeni bir sosyolojiye giriş kitabını evrimsel sos-
yoloji çalışmaları bağlamında tanıtan bir tweet zinciri

Türkiye’nin nüfus kompozisyonundaki 20 yıllık değişi-
mini ele alan bir tweet zinciri
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Basında Medeniyet Sosyoloji
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#hayatiçinsosyoloj i
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