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K o n g r e  H a k k ı n d a  

 

IV. Ulusal Antropoloji Kongresi “2000’li Türkiye’de Yıllarda Antropoloji” temasına 

odaklanmaktadır. Bilindiği gibi, 1980’ler, ülkemizde ve dünyada büyük bir değişime sahne olmuş; 

2000’li yılların gündemini ise dünyada ve Türkiye’de yaşanan çeşitli krizler, dönüşüm talepleri ve 

sancıları belirlemiştir. Bu dönemin bir özelliği de teknolojik gelişmeler dolayısıyla bilginin ve 

iletişimin gerek kavramsal gerekse pratik açıdan çok farklı anlamlar ve kullanımlar edinmiş 

olmasıdır. Neoliberal politikaların hakimiyeti ise yeni dünya düzeninde yeni kültürel ve toplumsal 

örüntülerin oluşmasına yol açmıştır. Bu örüntüler, göç, sosyal medya, toplumsal cinsiyet, geleneğin 

ve modernliğin yeniden tanımlanması gibi pek çok alanda izlenebilmektedir. 2000’li yıllarda sosyal 

bilimler güncel konu başlıklarının yanı sıra disiplinlerin kendi sorunlarını da sıkça gündeme 

getirmiştir.  

Antropoloji Derneği, IV. Ulusal Antropoloji Kongresinin antropolojinin ve sosyal bilimlerin 

2000’li yıllardaki konumu ve meselelerinin ele alınacağı bir platform olmasını; göç, toplumsal 

cinsiyet, sağlık, çevre hareketleri, sosyal medya gibi alanlarda, katılımcılarımızın katkılarıyla 

oluşacak zengin bir içeriğin ortaya konmasını hedeflemiştir. Meslektaşlarımızın ilgi ve katkılarıyla 

oluşmuş bulunan kongre programının,  tüm katılımcılarımız için heyecan verici  ve verimli bir 

buluşma ortamı sağlamasını diliyoruz.  

IV. Ulusal Antropoloji Kongresini Türkiye’de antropolojinin gelişmesinde çok değerli katkıları 

bulunan, yakın zamanda kaybettiğimiz Sayın Prof. Dr. Bozkurt Güvenç’e ithaf ediyoruz. Hocamız 

derneğimizin daha önceki tüm etkinliklerini desteklemiş ve katılımıyla zenginleştirmişti. 

Kongremizde kendisini bir kez daha anmak ve teşekkürlerimizi sunmak istedik. 

 

 

Kongre Düzenleme Kurulu Adına 

 

 

Gözde Aynur MİRZA 

Antropoloji Derneği Başkanı 
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B i l i m  K u r u l u  

 

Bozkurt GÜVENÇ (Anısına Saygıyla) 

Ebrar AKINCI  

Aylin AKPINAR 

Nihan BOZOK  

H. Yaprak CİVELEK  

Gönül DEMEZ 

Arzu DURUKAN 

Yıldız ECEVİT 

Akile Reşide GÜRSOY ŞATIROĞLU 

Belkıs KÜMBETOĞLU  

Gözde Aynur MİRZA 

Ceren AKSOY SUGİYAMA 

Levent SOYSAL 

İnci USER 

Aslı YAZICI YAKIN 

Abdurrahman YILMAZ 

 

 

Not: Alfabetik sıraya göre düzenlenmiştir. 
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D ü z e n l e m e  K u r u l u  

 

H. Murat BABADALI  

Güler BAŞARAN 

Seçkin CERAN  

Belkıs KÜMBETOĞLU 

Nurettin MACUR  

Gözde Aynur MİRZA 

Yusuf ÖZÇİÇEK 

Mukaddes ÖZSOY 

Mutlu PEKYILMAZ 

Nilay PYA  

Hüseyin ŞAHİN 

Eyüp TÜRKER 

İnci USER  

Abdurrahman YILMAZ 

Ümit YILMAZ 

 

K o n g r e  S e k r e t a r y a s ı  

 

H. Murat BABADALI 

Abdurrahman YILMAZ 

 

Not: Alfabetik sıraya göre düzenlenmiştir. 
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G r a f i k  T a s a r ı m  D a n ı ş m a n ı  

Hülya Düzenli 

E m e ğ i  G e ç e n l e r  

Betül BURSA 

Ayşenur ÇAYIRLI 

Çağla ÇİMEN 

Büşra DİKMEN 

Yaren EKİCİ 

Akif ERGÜLEÇ 

Batuhan ESMER 

Gizem Güven 

Beyza GÜVENÇ 

Dilek Nezaket IŞIK 

Şeyma KAÇAR 

Selin KIZILKAYA 

Zülal KİREMİTÇİ 

Damla KONUK 

Yağmur KONUK 

Çağla Kütük 

Çağla ÖCAL 

Bensu Mina ÖZTÜRK 

Hüseyin POLAT 

Muhammet SABMAZ 

Esma SÖZKESEN 

İrem Nur TAN 

Enes TURAN 

Beyza YÜKSEL 

Sevtap Yüksel 

Not: Alfabetik sıraya göre düzenlenmiştir. 
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K o n g r e  P r o g r a m ı  

 

17 Ekim 2019 Perşembe - Birinci Gün 

 

08:30 – 09:00 

 

Kayıt 

09:00 – 10:00         Kongre Açılış Konuşmaları 

  

Akile GÜRSOY (Beykent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı) 

Mehmet ECEVİT (ODTÜ Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi) 

Gözde Aynur MİRZA (Antropoloji Derneği Başkanı) 

10:00 – 10:10 Çay / Kahve Arası 

I. OTURUM 

10:10 – 11:40 

 

 

Yeni Yaklaşımlar, Yeni Boyutlar 

Oturum Başkanı: Belkıs KÜMBETOĞLU 

Ümit HAMLACIBAŞI – “Duyusal Bir Mekân Olarak Kapalıçarşı: Uz Alanı ve 

Mekân Pratikleri” 

Saim ÖRNEK – Nilüfer NAHYA – “Kimliği İşleyenler: Kapadokyalı Rumlarda 

Kimlik Aktörleri ve Kimlik Üretimi” 

Marcel MEÇIAR – “Birey, Aile ve Eğitim Kurumu Bağlamında Bir Sosyal 

Uygulama Olarak Üniversite Tercihi” 

11:40 – 11:50          Çay / Kahve Arası 

  

II. OTURUM 

11:50 – 13:20 

Yeni Konular, Yeni Yönelimler 

Oturum Başkanı: Arzu DURUKAN 

Ebrar AKINCI – “Moğolistan’da Göçer Pastoralizmin İklim Değişikliğine 

Bağlı Çevre Sorunları ve Yerel Ekoloji Bilgisi Açısından Değerlendirilmesi” 

Cem ÖZKURT – “İleri Modernitede İnsanal Geri Çekilmenin Küresel 

Ötekileri Prekaryanlar” 

Alim Koray CENGİZ – “Tüketim Antropolojisi Bağlamında Bedeninin ve 

Nesnelerin Yeni Sergileme Alanı: Instagram ve Hikaye Paylaşımı” 

Gözde Aynur MİRZA – “Geç Modernitenin Kültürel İkliminde Birey Kavramı 

ve Yeni Gerçeklik Halleri” 

 

13:20 – 14:20 Öğle Arası 
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III. OTURUM 

14:20 – 15:50 

Göç: Tarih, Kavramlar, Süreçler, Dönüşümler 

Oturum Başkanı: Sema ERDER 

Suna Gülfer IHLAMUR – “Neoliberal Küreselleşme ve Karma Göç 

Hareketleri” 

Abdurrahman YILMAZ - “Muhacirlerden Suriyelilere, Köylerden Kentlere 

Türkiye’nin Değişen Göç Deneyimi” 

Aslı Şirin ÖNER – “Küresel Göç Yönetişiminde Türkiye’nin Yeri” 

Pınar KARABABA – “Foklar ve Mülteciler Giremez: Halk Plajlarının Kamusal 

Sınırları Üzerine” 

 

15:50 – 16:00         Çay / Kahve Arası 

IV. OTURUM 

16:00 – 17:30 

Göç: Yeni Hayatlar, Yeni Aidiyetler 

Oturum Başkanı: Abdurrahman Yılmaz 

 

Ebrar Begüm ÜSTÜN – “Diaspora Gruplarının Kültürel Kimlik İnşası:  

İzmir'de Yaşayan Selanik Göçmenlerinin Düğün Pratikleri” 

Z. Selen ARTAN BAYHAN – “Dini ve Milli Tahayyül Alanları: New York ve 

New Jersey'deki Türk Camilerinin Göçmen Kimliğinin Oluşumundaki Rolü” 

Asiye KEMİK – “Göç Süreciyle İş Hayatına Giren Kadınların ‘Kadınlık’ 

Deneyimleri; Antalya Çolaklı Örneği” 
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18 Ekim 2019 Cuma - İkinci Gün 

 

I. OTURUM 

09:30 – 10:40 

 

Sağlık: Algılar, Deneyimler 

Oturum Başkanı: İnci USER 

Efil Evrim UÇAN – “Meme Kanseri Tanısı Konmuş Kadınların Hastalık 

Deneyimleri ve Dayanışma Pratikleri Üzerine Nitel Bir Araştırma” 

Nihan BOZOK – “Hastalığını Dünyaya Doğru Açmak, Anlatmak, 

Dayanışmak ve Güçlenmek: Instagramda #kanserledans Etiketinde 

Kanser Deneyimlerini Anlatan Kadınlar Üzerine Netnografik Bir Çalışma” 

Deniz Bilge ÜLKER – “Koleradan Değil Domatesten Korkmak: Ankara’da 

Yaşayan Kadınların Sağlık Risk Algı ve Davranışları Üzerine Sosyolojik 

bir Analiz” 

 

10:40 – 10:50            Çay/Kahve Arası 

  
II. OTURUM 

10:50 – 12:20 

Medikalizasyon 

Oturum Başkanı: Gözde Aynur MİRZA 

Ayşecan TERZİOĞLU – “Günümüz Türkiye’sinde Tütün Bağımlılığının 

Medikalizasyonu ve Toplumsal Arkaplanı” 

Aslı Merve ÇITAK – Nurşen ADAK – “Bir Kadınlık Deneyimi Olarak 

Menopoz” 

İnci USER – “Duyguların Medikalizasyonu” 

Metin CEVİZCİ – “Medikalizasyonun Çoğul Yüzleri: Eğitim ve Sağlık 

Arasında Okul Başarısızlığı” 

 

12:20 – 13:20          Öğle Arası 

  
III. OTURUM 

13:20 – 14:50 

Toplumsal Cinsiyet: Gündem 

Oturum Başkanı: Yıldız ECEVİT 

Serpil SANCAR – “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: Artık Bir Hayal mi?” 

Fatmagül BERKTAY – “Cadıların Zamanı” 

Mehmet BOZOK – “Erkeklik Çalışmaları Alanı, Erkekliklerin Eleştirisi için 

Ne Gibi Olanaklar Sunar?” 

Erdinç KİNEŞÇİ – “Queer Antropoloji'nin İzini Türkiye'de Sürmek” 

 

14:50 – 15:00          Çay/Kahve Arası 
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IV. OTURUM 

15:00 – 16:30          

 

Antropolojik Açıdan Ekonomi 

Oturum Başkanı: H. Yaprak CİVELEK 

Ayşe ÖNER ÇEVEN – “Ekonomik Antropoloji İle Ekonomiye Bütüncül 

Yaklaşım:  2000’li Yıllarda Ekonomik Meselelerin Çözümlenmesinde 

Antropolojik Yaklaşımın Artan Önemi” 

Lale GENÇ – “Antropolojik Açıdan Armağan Değişimi Uygulaması: 

Ahmetli Köyü Örneği” 

Ömer TATAR -  “Antik Çağ’dan Günümüze Ölü Gömme Adetleri 

İçerisinde Sikke ve Kullanım Şekilleri” 

Dinçer Savaş LENGER – “Bir Ödeme Aracı Olarak Sikkenin Amulete 

Dönüşümü” 

 

16:30 – 16:40          Çay/Kahve Arası 

  

V. OTURUM 

16:40 – 18:10          

Toplumsal Cinsiyet: Stratejiler 

Oturum Başkanı: Belkıs KÜMBETOĞLU 

H. Yaprak CİVELEK – “Bir Biyopolitik Münakaşa: Türkiye'de 2000'lerde 

Nüfus ve Doğurganlık Anlayışı” 

Oya TOPDEMİR KOÇYİĞİT –“ “Kuruyan Ağaç Olmak”: Türkiye’de Çocuk 

Arayışları, Annelik ve Tüp Bebek” 

Ayşegül AKDEMİR – “Duygusal Emeğin Cinsiyet Halleri: Çağrı Merkezi 

Çalışanlarının Deneyimleri” 

Firdevs GÜMÜŞOĞLU – Sinem FİDAN – “Cumhuriyetin İlk Yıllarından 

Günümüze Ders Kitaplarında Yer Alan Mesleklerin Cinsiyeti” 
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19 Ekim 2019 Cumartesi - Üçüncü Gün 

 

I. OTURUM 

09:30 – 11:00 

 

Toplumsal Yaptırımlar ve Ceza Sistemleri 

Oturum Başkanı: Ebrar AKINCI 

 

Gönül DEMEZ – “Dezavantajlılık Ekseninde Suç, Ceza ve 

Yeniden Sosyalleşme” 

Elife KART – “Hükümlülük Ekseninde İstihdam İlişkilerinden 

Dışlanma ve İstihdam İlişkilerine İçerilme” 

Meral TİMURTURKAN – “Sosyal Dışlanma ve Sosyal 

Damgalanma Süreci Olarak Hükümlülük” 

Cihan ERTAN – “Beklentiler ve İmkânlar Bağlamında 

Hükümlülerin Toplumsal Konumları” 

 

11:00 – 11:10            Çay/Kahve Arası 

  
II. OTURUM  

11:10 – 12:40 

“Günümüzde Sosyal Bilimler. Neredeyiz?”  

Oturum Başkanı: Akile GÜRSOY 

Yıldız ECEVİT – “Akademik Kadın Çalışmaları: Gelişme 

Dinamikleri ve Tehditler” 

Sema ERDER – “Göç Araştırmalarını Yeniden Düşünmek” 

İnci USER – “Kaf Dağı’nın Arkası: Disiplinlerarası Çalışma”  

Belkıs KÜMBETOĞLU – “21. Yüzyılda Antropoloji Ne İşe Yarar?” 

 

12:40 – 13:40          Öğle Arası 

III. OTURUM 

13:40 – 14:50 

Yemek Kültürü 

Oturum Başkanı: Ayşecan TERZİOĞLU 

Arzu DURUKAN – “Kars’tan İstanbul'a Yaşanan Göç Sonrası 

Yemek Alışkanlıklarının Antropolojik İncelenmesi” 

K. Murat GÜNEY – “Bilimkurguda Yemek Kültürüne Dair 

Antropolojik Sorgulamalar” 

Rüya TELLİ – “Toplumsal ve Kültürel Tarih Açısından Ekmek ve 

Bira” 

 

14:50 – 15:00            Çay/Kahve Arası 
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IV. OTURUM  

15:00 – 16:30 

 

Toplumsal Cinsiyet: Kavrayışlar ve Yansımalar 

Oturum Başkanı: Firdevs GÜMÜŞOĞLU 

 

Zeynep BAYKAL – Sinem AYDINLI – “Hayatta Kalma ya da 

Zafer Kazanma: TV Dizilerindeki Gündelik Hayat Pratikleri 

Üzerinden Toplumsal Cinsiyet Rollerinin İnşası” 

Sezer AVCI - Tülay ORTABAĞ vd. – “Gençlerin Toplumsal 

Cinsiyet Rollerine Karşı Tutumları” 

Sanem KULAK GÖKÇE – “Cezaevi: Kadın Hikayeleri” 

16:30 – 17:30 Kapanış – Müzik Dinletisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antropoloji Derneğinin düzenlediği IV. Ulusal Antropoloji Kongresine katılım 

ücretsizdir.  

 

Antropoloji Derneği, faaliyetlerini desteklemek isteyen tüm katılımcıların ve 

gönüllülerin bağışlarını kabul etmektedir. 

 

Bağışlarınız İçin Antropoloji Derneği Banka Hesap Numarası: 

 

 Türkiye İş Bankası Ataşehir Şubesi Hesap No: 1226 370700 

 IBAN:TR02 0006 4000 0011 2260 3707 00 
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Duygusal Emeğin Cinsiyet Halleri: Çağrı Merkezi Çalışanlarının Deneyimleri 

Ayşegül AKDEMİR1 

Bu araştırma, toplumsal cinsiyetin çağrı merkezi çalışanlarının deneyimleri üzerindeki 

etkisine odaklanmaktadır. Çağrı merkezleri ağırlıklı olarak kadınların çalıştığı bir sektördür; kadın 

istihdamının görece düşük olduğu Türkiye’de bile çağrı merkezi çalışanlarının büyük çoğunluğunu 

kadınlar oluşturmaktadır. Duygusal emek bu sektörde önemli bir gereksinim olup kadın 

çalışanların bu konuda daha iyi olduklarına dair genel bir tutum hâkimdir. Hizmet sektöründeki 

işlerde hem kadınlardan hem de erkeklerden duygu durumlarını kontrol etmeleri ve olumlu 

duyguları müşteriye yansıtmaları beklenir ancak kadın ve erkek çalışanların hangi duygularını 

gösterdikleri veya bastırdıkları toplumsal cinsiyet kalıp yargılarını yansıtır şekilde ayrışmaktadır. 

Kadınların iletişimde daha iyi olduğu, daha kibar, anlayışlı ve yardımsever olduklarına dair 

tutumlar, kadınların neden hizmet sektörü işlerinde yoğunlaştıklarını açıklamaktadır.  

Duygusal emek gündelik hayatta yüzeysel biçimde ele alınır; bu emek kadınların doğasında 

olan bir özellik, dolayısıyla da özel beceri gerektirmeyen bir iş olarak anlaşılmakta ve görünmez 

kılınmaktadır. Oysa duygusal emek yani duyguların denetlenerek kişinin kendisinde ve iletişim 

kurduğu diğer kişilerde belli duygu durumlarının oluşmasına katkıda bulunması son derece 

karmaşık bir iştir. Bu araştırma, duygusal emek kavramına yoğunlaşarak iş sürecinin 

cinsiyetlendirilmiş yönlerini, iş ortamındaki toplumsallaşma biçimlerini ve çalışanların toplumsal 

cinsiyetle ilgili kavramsallaştırmalarını anlamayı hedeflemektedir.  

Nisan-Haziran 2019’da İstanbul’da bu sektörde en az 6 aydır çalışmakta olan örgütlü ve 

örgütsüz, kadın ve erkek çalışanlardan oluşan bir örneklem alınacaktır. Yaklaşık 20 çağrı merkezi 

çalışanı ile yarı yapılandırılmış mülakatlar ve katılımcı gözlem yapılarak elde edilen veriler söylem 

analizi ile incelenecek ve şu sorulara cevaplar aranacaktır: Toplumsal cinsiyet rollerine dair 

beklentiler ve çalışanların toplumsal cinsiyet kimlikleri işlerine nasıl yansımaktadır? Toplumsal 

cinsiyet kadın ve erkek çalışanlar üzerindeki duygusal emek sağlama beklentisiyle nasıl bir 

etkileşim içindedir? Duygusal emek, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini nasıl yeniden üretmektedir?  

Duygusal emek ve toplumsal cinsiyetin bağlantılı olduğu pek çok çalışmada ifade edilmişse 

de bu bağlantının mahiyeti yeterince ele alınmamıştır. Önceki araştırmalarda tespit edilen eksiklere 

dayanarak, konuyu derinleştirmek için niteliksel veri toplama yöntemlerine yer verilmesi ve hem 

kadınlarla hem de erkeklerle görüşmeler yapılması planlanmaktadır. Böylece toplumsallaşma 

sırasında içselleştirilen cinsiyet rollerinin ve toplumsal beklentilerin duygusal emek verme 

konusundaki etkilerini görmek amaçlanmaktadır.  

Anahtar Kavramlar: Çağrı Merkezleri, Duygusal Emek, Toplumsal Cinsiyet. 

 

                                                 
1 Dr. Öğr. Üyesi, Kadir Has Üniversitesi, Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Araştırmaları Merkezi, Ziyaretçi 

Araştırmacı.  
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Moğolistan’da Göçer Pastoralizmin İklim Değişikliğine Bağlı Çevre Sorunları ve 
Yerel Ekoloji Bilgisi Açısından Değerlendirilmesi 

Ebrar AKINCI2 

Günümüzde çevre sorunları kaçınılmaz olarak dünya gündeminde önemli bir yer tutmaktadır. 

Çevre sorunları bağlamında küresel ısınma ve iklim değişiklikleri tüm dünyayı ilgilendiren bir 

tehdit olarak ilk sıralarda yer almaktadır. Biyoçeşitliliğin yok olması ve doğal kaynakların 

yitirilmesi tehlikesi nedeniyle türlerin ve kaynakların korunmasına dönük çok disiplinli çalışmalar 

hız kazanırken, insan merkezci olmayan yeni çevre etiği de tartışılagelmektedir. İklim 

değişikliklerinin dramatik şekilde hissedildiği arktik kuşak, tundra alanları, Himalayalar gibi 

yüksek buzullara sahip bölgelerde yoğunlaşan çevrebilim (ekoloji) kapsamındaki çalışmalar farklı 

bilim dalları ve disiplinleri bir araya getirmektedir. Bu süreçte, yerli halkların geleneksel bilgileri, 

sürdürülebilirliğin sağlanması için önemli bir veri oluşturduğundan, çevrebilim çalışmaları 

etnografik yöntem açısından antropoloji disiplinini de yakından ilgilendirmektedir. 

Yüksek platolara sahip ve su kaynakları açısından oldukça zengin olan Moğolistan küresel 

ısınmadan etkilenen ülkelerin başında gelmektedir. Moğolistan’da nüfusun baskın çoğunluğu 

geçimini geçmişten bu yana geleneksel şekilde sürdürdüğü pastoral göçer hayvancılıkla 

sağlamaktadır.  Evcil sürü hayvanlarını taze otlaklarda besleyebilmek için düzenli ve stratejik 

olarak yer değiştirmeye dayalı üretim biçimi göçer pastoralizm (otlakçılık) olarak adlandırılır. Dört 

mevsim boyunca kesintisiz üretim faaliyetlerini ve çevre şartlarına uyarlanmayı gerektiren göçer 

pastoralizm, salt ekonomik bir faaliyet olmanın ötesinde bir yaşam biçimidir. Göçer pastoral 

ekonomide zorlu iklim şartlarında ve kısıtlı kaynaklarla hayvan üretimi ve sürünün sağlıklı bir 

şekilde sürdürülebilmesi, insan, çevre ve sürü hayvanlarının eşgüdümünü gerektirir. Pastoralizmde 

iklim, topografya, su kaynakları, bitki türleri gibi çevresel koşulları, çoban tarafından 

değerlendirilerek sürünün sürdürülebilirliğini sağlamak ve hayvanların verimini arttırmak üzere 

kullanılır. Bu bilgi birikimi bölgenin koşullarında geçmişten bu yana varlık sürdüren toplumlar 

arasında genellikle kuşatan kuşağa aktarılır.  

Moğolistan’da etkileri dramatik şekilde hissedilen iklim değişikliklerine bağlı olarak pastoral 

göçer yaşam yitirilme tehditliyle karşı karşıyadır. Kuşaktan kuşağa aktarılmış geleneksel iklim ve 

ekoloji bilgileriyle faaliyetlerini yürüten pastoral göçerler için, öngörülemeyen yağışlar, mevsim 

normallerinin altında soğuklar yanı sıra, otlak özelliklerinin değişmesi gibi kontrol edilemeyen 

nedenler, risk oluşturmaktadır. İklim ve otlak şartlarıyla baş edemeyen, diğer bir değişle 

sürdürülebilirliği sağlayamayan çobanlar güçlükle ekonomilerini sürdürebilmekte veya sürülerini 

satarak kentlere göç etmektedir. Hâlihazırda yaklaşık üç milyon nüfusu olan Moğolistan nüfusunun 

büyük bölümü başkent Ulanbator’a göç etmiş durumdadır. Kırsaldan kentlere göç eden nüfus, 

yoksulluk nedeniyle, kentlerin çeperinde çadır yaşamını sürdürmekte ve ısınabilmek için kömür 

yakmaktadır. Kömürle ısınma ise beraberinde hava kirliliği felaketine yol açmıştır. Yaklaşık üç 

milyon nüfusu olan Moğolistan’da Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 2016 yılında 1800 kişi 

yaşam alanlarındaki hava kirliliği nedeniyle, 1500 kişi genel hava kirliliğine bağlı hastalıklardan 

yaşamını yitirmiştir.  

Bu çalışmada Moğolistan’ın Moğol Altayları olarak da bilinen Batı bölgesinde yaşayan 

Tsengel Tuvalarıyla 2017 yılında, geleneksel Göçer Pastoralizm üzerine yürütülen saha 

                                                 
2 Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Antropoloji Bölümü 
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araştırmasının bulguları, yerel ekoloji bilgisi, çobanların iklim değişikliği ve çevre sorunları 

hakkındaki algıları açısından değerlendirilecektir.   

Anahtar Kavramlar: Göçer Pastoralizm, Yerel Ekoloji Bilgisi, İklim Değişikliği, Moğolistan, 

Tsengel Tuvaları. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

Dini ve Milli Tahayyül Alanları: New York ve New Jersey’deki Türk Camilerinin 
Göçmen Kimliğinin Oluşumundaki Rolü  

Z. Selen ARTAN-BAYHAN3 

Doktora tezime dayanan bu çalışma, New York ve New Jersey eyaletlerinde yaşayan Türkiye 

kökenli göçmenlerin aidiyetlerinin oluşum süreçlerini incelemekte ve bu bölgede varlık gösteren 

Türk camilerinin bu sürece nasıl etki ettiğini anlamaya çalışmaktadır. Din ve devlet işlerinin, 

Avrupa’dakinden farklı olarak birbirinden kalın çizgilerle ayrıldığı Amerika’da dini örgütlenmeler, 

göçmenlerin topluma entegrasyonunu kolaylaştıran önemli bir faktör olarak görülmektedir. Dini 

cemaatler ve örgütlenmeler, göçmenlerin iş bulmasına, sosyal güvenlik, sağlık ve eğitim gibi 

kendilerine son derece yabancı konularda yardım almasına aracılık eder. Üstelik onları toplumdaki 

ayrımcı ve düşmanca davranışlardan da korur. Amerika’daki yirmi beş cami ve cemaatini 

incelediği çalışmasında Bagby (2009), camiye giden göçmen cemaatin dini değerlerini ve 

geleneklerini koruyarak Amerikan toplumuna entegre olduğunu anlatır. Öte yandan Jamal (2005), 

Amerika’daki camilerin Müslümanların siyasi mobilizasyonunu kolaylaştırdığından ve dolayısıyla 

onları toplumsal olaylar karşısında katılımcı pozisyon almaya teşvik ettiğinden bahseder. Bu 

çalışma ise, Amerika’nın New York ve New Jersey eyaletlerinde faaliyet gösteren üç Türk 

camisinin cemaatlerini nasıl “kurduğunu,” söz konusu camilere düzenli olarak giden göçmenlerle 

yapılan derinlemesine mülakatlar ve bayram kutlamaları, mevlitler, haftalık sohbetler, kadınlara 

yönelik etkinlikler vb. sırasında yapılan katılımcı gözlemler üzerinden incelemektedir. Çalışma, şu 

sorulara yanıt aramaktadır: Camiler, göçmenlerin aidiyetlerinin oluşumunda nasıl bir rol 

oynamaktadır? Göçmenlerin birbirleriyle olan ilişkisini nasıl şekillendirir? Camiler ve dini 

cemaatler, göçmenlerin Amerika toplumundan soyutlanmasına yol açar mı? Yoksa Amerika gibi 

dini değerlere önem veren bir toplumda kendi dinlerini pratik ederek topluma entegre olmalarını 

kolaylaştırır mı? Camilerin mekânsal kullanımı kadın ve erkek göçmenler için farklı mıdır? Bu 

sorular üzerinden dini cemaatlerin göçmen kimliğine etkilerini inceleyen çalışma, çoğunluğunu 

Arap ve Afrikalı Müslüman cemaatleri irdeleyen akademik çalışmaların oluşturduğu literatüre 

katkı sunmayı hedeflemektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kimlik, Din, Göç, İslam, Amerika. 

 

 

                                                 
3 Dr. Öğr. Görevlisi, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü 
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Hayatta Kalma ya da Zafer Kazanma: TV Dizilerindeki Gündelik Hayat Pratikleri 
Üzerinden Toplumsal Cinsiyet Rollerinin İnşası  

Zeynep BAYKAL4, Sinem AYDINLI5 

Son yıllarda Türkiye kanallarında yayın yapan televizyon dizileri, sosyo-ekonomik 

atmosferden etkilenirken aynı zamanda bu diziler toplumsal hayatın bir yansıması olarak işlev 

görmektedir. Bu önermeyi temel alan çalışmanın amacı, geniş bir izleyici kitlesine hitap eden iki 

televizyon dizisi aracılığıyla, (Ufak Tefek Cinayetler ve Bizim Hikaye) farklı sosyo-ekonomik arka 

plana sahip baş kadın karakterlerin toplumsal temsillerini karşılaştırmalı bir biçimde incelemektir. 

Bu bağlamda, bahsi geçen iki televizyon dizisi, kadın karakterinin ‘ev’le, aileleriyle ve 

komşularıyla kurdukları ilişkiler üzerinden analiz edilecektir.  

Bu diziler, kadın karakterlerin gündelik hayat pratiklerini temel alırken,  Ufak Tefek 

Cinayetler dizisinin kadın karakterleri, sahip oldukları sosyo-ekonomik pozisyonlarını 

kaybetmemek adına bir suç/ kıskançlık/hırs döngüsünün içine hapsolmayı tercih ederken; oldukça 

güvensiz koşullarda yaşayan Bizim Hikaye dizisinin kadın karakterleri ise, aileleriyle birlikte 

hayatta kalmaya çalışmaktadır. Bu kadın temsillerini analiz ederek çalışmada, sosyo-ekonomik 

pozisyonların gündelik hayat pratiklerine etkisi ve bu etkinin toplumsal cinsiyet rollerini nasıl inşa 

ettiği  sorgulanacaktır. Seçilen dizilerin Amerika’da çekilen dizilerden uyarlama olması çalışmaya 

başka bir katman daha ilave etmektedir. Bu diziler üzerinden, Türkiye’de yapılan uyarlamalarda 

tekrar edilen ve/ veya dışarıda bırakılan kültürel kodların toplumsal cinsiyet rollerindeki inşası da 

tartışmaya açılacaktır. Çalışma, dizilerden alınacak temsili görsel ve işitsel malzemeler üzerinden 

şekillendirilecektir.   

Anahtar Kavramlar: Toplumsal Cinsiyet, Kadın, Gündelik Hayat, Televizyon Dizileri, Türkiye. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Ar.Gör., Beykent Üniversitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü zeynepbaykal@beykent.edu.tr 
5 Dr., Bağımsız araştırmacı, sinemaydinli@gmail.com 
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Erkeklik Çalışmaları Alanı, Erkekliklerin Eleştirisi İçin Ne Gibi Olanaklar Sunar? 

Mehmet BOZOK6 

“Erkekler ve erkeklikler üzerine eleştirel incelemeler” -ya da kimilerinin tercih ettiği adıyla 

“erkeklik çalışmaları”- disiplinlerarası bir çalışma alanı olarak 1970’lerin sonlarında başladı. İkinci 

dalga feminizm, hem siyasi duruş, hem de kuramsal yaklaşım olarak, kamusal  alanda ve sosyal 

bilimlerde hızla alan kazanmaktaydı ve bu erkeklerin o zamana kadar geniş bir cepheden doğrudan 

bir meydan okumaya maruz kalmamış olan iktidar alanlarını sarsmaya başlamıştı. Sosyal 

bilimlerde bu gelişmeye erkeklerin verdikleri cevap “erkeklik çalışmaları” oldu. Feminist 

çalışmalar ve LGBTQIA+ tartışmalarının açtığı yollardan, bilgi ve deneyim birikimlerinden 

beslenen erkekler, erkeklikleri tartışmaya açmaya başladı. Bu tartışmalar, “hegemonik erkeklik” 

ve “erkeklikler” kavramlarını ortaya atan Raewyn Connell başta olmak üzere Michael Kimmel, 

Jeff Hearn, Michael Messerschmidt, Victor Seidler, Michael Messner, ve Michael Kaufman gibi 

farklı disiplinlerden araştırmacıların katkılarıyla erkekler ve erkekliklerin eleştirilerinin yapıldığı 

bir sosyal bilim alanı olarak 1980’lerden itibaren hızla gelişti. 2000’li yılların başlarından itibaren 

de Türkiye’de de gelişmeye ve son yıllarda da artık giderek popülerleşmeye başladı. Hearn’un 

önerdiği ismiyle “erkekler ve erkeklikler üzerine eleştirel incelemeler”, Connell ve arkadaşlarınca 

erkekler ve erkekliklerin profeminist ve cinsiyetçilik karşıtı eleştirilerini yapmak üzere geliştirilen 

bir alandır. 

Bu çalışma -sadece toplumsal cinsiyet çalışmalarında değil- genel olarak sosyal bilimlerde 

günümüzün popüler çalışma alanlarından biri olan erkeklik çalışmalarının ataerkil ve cinsiyetçi 

toplumsal ve kültürel ilişkilerin eleştirisi ve değişmesi için ne gibi kuramsal olanaklar sunduğunu 

ele alıyor. Burada vurguladığım husus, erkekliğin değer yüklü olmayan, herhangi bir konu gibi ele 

alınmaması, ataerkil ve cinsiyetçi ilişkilerden birincil olarak yarar sağlayan aktör olarak 

değerlendirilmesi gerektiğidir. 

Anahtar Kavramlar: Toplumsal Cinsiyet, Feminist Teori, Feminist Politika, Erkeklik 

Çalışmaları. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Dr. Öğr. Üyesi, Maltepe Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Sosyoloji Bölümü (İngilizce) 

mehmetbozok@maltepe.edu.tr; mehmetbozok@yahoo.co.uk 
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Hastalığını Dünyaya Doğru Açmak, Anlatmak, Dayanışmak ve Güçlenmek: 
Instagramda #kanserledans Etiketinde Kanser Deneyimlerini Anlatan Kadınlar Üzerine 

Netnografik Bir Çalışma 

Nihan BOZOK7 

Hastalıklarını, bedenlerinin durumlarını, bunların esinlendiği duyguları anlatmak kadınlar 

arası iletişimin ve kadınların kendi bedenleriyle ve dünya ile kurdukları ilişkinin her zaman önemli 

bir parçası olmuştur. Kadınlar ayaküstü sohbetlerinde, dertleşmelerinde, mektuplarında ya da 

günlüklerinde kendilerinin veya yakınlarının hastalıklarından sıklıkla söz ederler. Son zamanlarda, 

kadınların hastalıklarını anlattıkları mecralara bir yenisi daha eklenmiştir. Günümüzde kadınlar 

hastalık hikayelerini sosyal medyada da anlatmaktadırlar. Bu sunumda, modern tıpla teknik bir dile 

sıkışan hastalık anlatılarının, günümüzde tekrar hastanın ifadelerine kavuşmasında sosyal 

medyanın önemli bir imkân alanı olduğunu ortaya koymaya çalışacağım. Burada sunacağım 

çalışmanın dayandığı veri, online kültürleri ve toplulukları çalışmada spesifik bir metot olan 

netnografi yöntemiyle yaptığım araştırmaya dayanmaktadır. Araştırma boyunca, 2018 Ocak 

ayından bu yana, instagramda #kanserledans etiketi ile yapılan paylaşımları inceledim, biriktirdim 

ve yorumladım. Sonuç olarak, #kanserledans etiketi altında çoğunlukla kadınların kendi 

hastalıklarını paylaştıklarını ve kadınların birbirlerine kimi zaman saçlarını bağışlayarak, kimi 

zaman yaşam tarzı tavsiyeleri vererek ve yüreklendirici yorumlarda bulunarak destek olduklarını 

gördüm. Bu bakımdan, instagram yaşamı yeniden yorumlamaya ve yaşam hikayelerini anlatmaya 

imkân verirken, kadınlar arası bir dayanışmanın da zeminini oluşturmaktadır.  Öte yandan, 

#kanserledans etiketi ile paylaşılan fotoğraflar, videolar ve ifadeler, hastalık bağlantılı bir kadın 

kimliğinin sanal olarak inşasında rol oynamaktadırlar. Sunumda kadınların hastalıkla değişen 

gündelik hayatını, duygularını ve bedenlerini hangi metaforlar etrafında anlattıklarını ve İnstagram 

aracılığıyla hastalık hikayelerini nasıl dünyaya açtıklarını, kamusallaştırdıklarını göstermeye 

çalışacağım. 

Anahtar Kavramlar: Sağlık ve Hastalık Sosyolojisi, Toplumsal Cinsiyet, Hastalık Anlatısı, 

Netnografi, Sosyal Medya. 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Dr. Öğr. Üyesi Nihan Bozok, Beykent Üniversitesi, Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü (İngilizce) 

nihanbozok@beykent.edu.tr 
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Tüketim Antropolojisi Bağlamında Bedenin ve Nesnelerin Yeni Sergileme Alanı: 
Instagram ve Hikâye Paylaşımı 

Alim Koray CENGİZ8 

Yakın geçmişte bireyin ve bireye ait nesnelerin temsil edildiği alan gündelik yaşamın 

kendisiydi. Ervin Goffman, Henry Lefebvre, Michel Certeau ve Jean Baudrillard gibi araştırmacılar 

gündelik yaşamda bireyin kendisi ve nesnelerle ilişkisi bağlamında tüketim olgusunu ele alan 

çalışmalarda bulundular. Günümüzde ise teknolojik gelişmeler eşliğinde bireyin kendisini sunduğu 

mecra gittikçe artan bir hızla değişmektedir. Geçmişte yüz yüze gerçekleşen iletişimin bugün yeni 

alanı sanal dünyadır. Bu değişimle birlikte yeni alan iletişim şekillerini de dönüşüme 

uğratmaktadır. Dijital ortam öncesi cisimleşmiş olarak var olan ve görünen varlık insan bedeninin 

kendisiydi. Bireyin kendisini ve etrafındaki nesnelerle olan ilişkisini sergilediği çevrim içi dünyada 

yeni iletişim araçları sosyal ağlarda yer alan sosyal medya sayfaları olmaktadır. Taşınabilir telefon, 

bilgisayar ve tablet gibi elektronik cihazlar iletişimin aktaranı görevi görmektedir. Facebook, 

Instagram ve Twitter gibi sosyal medya sayfaları bireylerin anlık paylaşımlar yapabilmelerine 

olanak tanımakta ve bu sayede paylaşımlar dünyanın en uzak noktasındaki diğer kullanıcılar 

tarafından görülebilmektedir. Aynı zamanda gündelik yaşamda sosyal medya sayfaları daha fazla 

vakit geçirilen alanlar olmaktadır. Son zamanlarda popüler sosyal medya sayfaları arasında her 

yaştan kullanıcının Instagram’ı tercih ettiği görülmektedir. Sosyal medya sayfası, kullanıcıların 

görsel ve video paylaşımları yapmalarına olanak tanımaktadır. Kullanıcılar, beslenme, satın alma, 

kutlama ve gündelik yaşamdaki benzeri tüketim etkinliklerini adı geçen sayfanın farklı görsel ve 

video tekniklerini kullanarak sergilemektedirler. Paylaşımların birbirine benzerliği yanı sıra 

kullanıcılar arasında belirli bir jargonun da oluştuğu gözlenmektedir. Ayrıca, söz konusu sayfa 

kullanıcıların 24 saat gibi belirli bir süre için görünürlük sağlayan ve daha sonra silinen görsel ve 

video paylaşımı yapmalarına olanak tanıyan ‘hikâye paylaşımı’ özelliğine de sahiptir. Bireyler, 

paylaşımları aracılığıyla reel yaşamın tersine sanal dünyada görünmek istedikleri şekilde var 

olmaktadır. Çalışma, Türkiye’deki Instagram kullanıcılarının ana sayfada ve hikâyeler 

bölümündeki paylaşımlarını tüketim antropolojisi bağlamında ele almayı hedeflemektedir.    

Anahtar Kavramlar: Tüketim, Sosyal Medya, Instagram, Gündelik Yaşam, Temsiliyet. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Öğr. Gör. Dr., Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen - Edebiyat Fakültesi, Sosyal Antropoloji Bölümü 

cengiz.koray@yahoo.com 
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“Medikalizasyonun Çoğul Yüzleri: Eğitim ve Sağlık Arasında Okul Başarısızlığı” 

Metin CEVİZCİ9 

Türkiye’de son yıllarda okul başarısızlığı birçok toplumsal aktör için kapsamlı bir ilginin 

odağı olmakta ve bu olgu üzerine farklı uzmanlık alanlarından oluşan karmaşık bir pazar 

şekillenmektedir. Her ne kadar kavramsallaştırılmaları daha eski bir tarihsel arka plana sahip olsa 

da tıbbi-psikolojik alanın sunduğu özgül öğrenme bozukluğu ve dikkat eksikliği ve hiperaktivite 

bozukluğu kavramları özellikle 2000’li yıllardan itibaren alana egemen olmaktadır. 

Eğitim alanında öğrencilerin karşılaştıkları akademik ya da davranışsal güçlüklerin daha çok 

tıbbi ve psikolojik bir çerçevede ele alınması, eğitsel ve toplumsal faktörlerin geri planı atılmasıyla 

beraber okul başarısızlığının tıbbileştirilmesi (Morel 2014) tartışmasını doğurmaktadır. Bu 

kapsamda okul başarısızlığının tıbbileştirilmesi kuramı, betimleyici olmasından çok eleştirel bir 

niteliğe sahiptir. Bu teze göre okulda karşılaşılan güçlükler üzerine getirilen tıbbi ve psikolojik 

tanım ve ele alma biçimleri, tıbbi iktidar ve otorite sayesinde diğer yaklaşımları gölgeleyerek 

kendini egemen yaklaşım olarak empoze etmektedir.  

Bu araştırma, söz konusu tıbbi kategorilerin eğitim alanındaki inşasını – böylelikle eğitim ve 

sağlık alanları arasındaki ilişkiyi – anlamak için, kurumlar ve onların resmi örgütlenme biçimlerini 

temel alan yapısal bir yaklaşımdan ziyade, etkileşimsel ve karşılaştırmalı bir bakış açısını ve söz 

konusu olgu etrafında oluşan ilişki ağının rolünü temel almaktadır. Bu kapsamda İstanbul’daki bir 

ilçenin farklı sosyo-ekonomik düzeydeki mahallelerinde bulunan devlet ilkokullarında 

gerçekleştirilen bu araştırma, sınıf öğretmenlerinin, psikolojik danışmanların ve velilerin okul 

başarısızlığı olgusu etrafında sahip oldukları deneyimleri kavrayıcı görüşmeler (Mattelé 2007) 

kapsamında anlamaya çalışmaktadır. 

Bu açıdan bakıldığında okul başarısızlığının medikalizasyonu, tıbbi alanın eğitim alanına bir 

izinsiz girişinden ziyade karşılıklı ihtiyaçlara cevap veren pratik bir eylem mantığı olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Söz konusu olan, tıbbi kavram ve ele alma biçimlerinin belirli bir iktidar ilişkisi içinde 

eğitsel aktörler (öğretmenler, psikolojik danışmanlar ve veliler) tarafından pasif olarak 

içselleştirilmelerinden ziyade bunların bir noktada pratik sorunu çözme konusunda en kârlı araçlar 

olmasıdır. Her ne kadar görüşmelerin ilk kısımlarında söz konusu toplumsal aktörler bu kategorileri 

benimsemiş olarak görünseler de kavrayıcı görüşmelerin prensiplerinden biri olarak araştırmacının 

ilişkisel olarak anlam inşasına dahil olması ile birlikte bu kavramların onların eylem alanlarında 

sahip oldukları pratik anlam ortaya çıkmaktadır. 

Aileler açısından bakıldığında, yeterli kaynağa sahip olmayan aileler için tıbbi tanılama okul 

başarısızlığı ile mücadele etme noktasında sahip olunan tek olası eylem biçimidir. Ayrıca sorunun 

çocuğun beyninde oluşan nörolojik bir sorun olması fikri aileler için duygusal boyutta rahatlatıcı 

bir işlev görmektedir. 

Öğretmenler açısından bakıldığında, her ne kadar tanılara çok inanmasalar da sorunlu olarak 

görülen öğrencilerin tanılanarak kendi eylem alanlarından çıkması ve başka uzmanların 

sorumluluklarına girmesi mesleki pratiklerini kolaylaştırmaktadır. Ayrıca içinde bulundukları 

değerlendirme paradoksundan da bir nevi kurtulma şansı vermektedir. Çünkü bir yandan eğitim 

                                                 
9 Arş.Gör., Acıbadem Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü 
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alanındaki değerlendirme biçimleri daha niteliksel bir hale getirilmeye çalışmakta, böylelikle 

öğretmenler niceliksel ölçme araçlarını yitirmekte; ancak diğer yandan hâlâ epeyce etkin olan 

niceliksel değerlendir(il)me ihtiyacına psikolojik ve tıbbi alan cevap vermektedir. 

Psikolojik danışmanlar açısından bakıldığında ise, kurumsal olarak öğretmen ve velilere 

sunabildikleri en etkin çözüm sorun yaşayan öğrencilerin yönlendirilmesi olabilmektedir. Bu 

kapsamda rehberlik ve psikolojik danışmanlık uzmanlıklarından ikincisinin gerçekleştirilmesi okul 

dışındaki kurumlara havale edilmektedir. 

Sonuç olarak, kurumsal boyutta bakıldığında Türkiye’de okul başarısızlığı konusunda eğitim 

kurumları diğer toplumsal bağlamlara nazaran ön planda dururken, pratik eylem alanına 

baktığımızda oluşan karmaşık ilişki ağı başarısızlığın medikalizasyonunu anlamlı ve geçerli 

kılmaktadır. 

Anahtar Kavramlar: Eğitim Sosyolojisi, Okul Başarısızlığı, Öğrenme Güçlükleri, 

Psikolojikleştirme, Tıbbileştirme, Toplumsal Eşitsizlikler. 
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Bir Biyopolitik Münakaşa: Türkiye’de 2000'lerde Nüfus ve Doğurganlık Anlayışı  

H. Yaprak CİVELEK10 

 

Bu çalışmada Foucault literatürünün ana yaklaşımı bir ön-eleştirel kabuldür: İktidar nüfusa 

bir denetim müdahalesi eylemi olarak tanımlanabilecek şekilde, insan yaşamının en doğal 

formlarına; doğuma ve ölüme dahi yeni bir biçim verebilecek kudrettedir. Böylece insanın hem 

doğal hem de sosyal kimliğini tanımlayabilecektir.  

Biyopolitika, Demografi disiplinin temel kavramı olan nüfusun doğrudan muhatap alındığı 

bir alandır ve nüfus da şüphesiz politik bir kavramdır. Politik varlık, güç ve büyüme hırsları altında 

tarihsel olarak nüfusun dinamikleri (doğum, ölüm, göç), devlet ve söylem denetimine tabi 

olmuştur. İktidar, arzu edilen ve bireylerinin zihinsel gelişmelerinden onları etkileyen savaş ve 

bunun yanında salgınlar ve ölümler gibi süreçlerde sürekli kontrolü sağlanan, yönetimin beklenti 

ve hedeflerine uygun bir toplumsal yapıda tezahür eder. Böylece, politik ekonomi de biyopolitika 

olarak işlemeye başlar ve dahası bizzat nüfus, iktidarın biyopolitikası haline gelir ki bu noktada 

iktidarın eylemi, toplumu tam anlamıyla sarıp sarmalayan, onu kendisinin temsili bir parçası yapan 

metodolojik bir tavır olarak yerini alır. Bundan mütevellit nüfus biyopolitikanın kendisidir ve 

Foucault’a göre, yönetilen bir insan kitlesini ifade etmekten çok yönetim stratejisine göre değişen 

dinamik bir temsili kitle ortaya koymaktadır. Nüfusun “nesneleştirilme” yolu ile sınıflandırılması 

ve yeniden gözden geçirilmesi biyopolitikanın ana işlevidir. O halde iktidar karşısında nüfus, 

yeniden organize edilebilir, yönetilebilir ve yönlendirilebilirdir. Nüfus, aynı zamanda, iktidarın 

bilgisini ve nezaret alanını üretir. Nüfus çatısı altına alınmış birey, bir “vatandaş” olmasından 

ziyade, sınıflamaya tabi tutulmuş, liberal yönetim sanatının işleyiş mantığını yansıtan politik 

ekonomiye koşut bir yaşam içinde yeniden üretime yönelik özel bir biçim ve konumlandırma 

kazandırılmış, hem kendisinin hem de iktidarın güç yayılımını koruma altına almış, birlikte etkin 

olmayı ve gelişmeyi hedefleyen bir öznedir.  

Metinde, sosyoloji teorileri, nüfus teorileri, siyaset teorileri ve pratik yaşam deneyimleri ile 

iç içe geçirilerek eleştirel bir argüman alanının yaratılması hedeflenmiştir. Yukarıdaki geniş fakat 

en temel tanımlamalara uygun bir platformda doğurganlığı nüfusun güçlü bir dinamiği kabul 

ederek, “toprak, devlet, nüfus ve doğurganlık” bileşkesinin politik değeri, özne-bedenlerin 

politikliği; bir anlamda toplumsal cinsiyetin politikliği ile birlikte, 2000’li yılların başından bu yana 

doğurganlığa dair iktidar söylemleri, doğurganlık istatistiklerinin tarihçesi, doğurganlıkla ilgili 

diğer meseleler (kürtaj, doğurganlık tercihleri vb.) derinlemesine bir tartışmanın içine atılmaktadır. 

Son kertede “azalan doğurganlık” için formüle edilen 10. Beş yıllık Kalkınma Planı’nın çiftlerin 

çocuk sayısı hakkında bir belirleme ya da aile planlaması yöntemlerinde bir kısıtlama getirmediği 

açıktır. Ancak uygulamaların toplumsal cinsiyet eşitliğini dikkate alarak tasarlanması beklenirken, 

ailenin korunması inancının ve hem ailenin hem evliliğin doğurganlıkla olan geleneksel ilişkisinin 

tarihsel husul ile kolektif bilincin bir parçası olduğu bu coğrafyada, ataerkil hiyerarşiler içinde 

madun kadını yaratan ve bilincini örten gücü kırmak için çalışılması gerektiği fikrinin halen 

ilerleme kaydedemediğinin de görülmesi bir hayal kırıklığıdır. 

Anahtar Kavramlar: Kadın Çalışmaları, Biyopolitika, Nüfus, Doğurganlık. 

                                                 
10 Doç. Dr., İstanbul Arel Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, yaprakcivelek@arel.edu.tr 
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“Ekonomik Antropoloji İle Ekonomiye Bütüncül Yaklaşım:  2000’li Yıllarda 
Ekonomik Meselelerin Çözümlenmesinde Antropolojik Yaklaşımın Artan Önemi”  

Ayşe Öner ÇEVEN11 

Antropoloji ve ekonomi ilişkisine bakıldığında karşımıza ilk önce ekonomik antropoloji 

çıkmaktadır. Antropolojinin bir alt dalı olarak ortaya çıkan ekonomik antropoloji kapsamında; saha 

çalışmaları ile birlikte, ekonomik meselelerin ve davranışların toplumsal yapıya bağlı olarak nasıl 

örgütlendiği ve işlediği incelenmektedir. Ekonomik meseleler toplumsal bağlamından ve 

boyutlarından ayrılmadan karşılaştırmalı bir bakış açısıyla ele alınmaktadır. Böylece ekonomik 

meselelerin ve davranışların toplumsal yapıya bağlı olarak insanlık durumu açısından değişmeyen 

ortak yönleri ile değişen toplumsal yönleri çözümlenmektedir. Ekonomiye dair olgulara dayanan 

bilgiler elde edilmektedir. Ekonomik meselelerin varoluşundaki toplumsal mekanizmanın ve 

faktörlerin etkinliği ortaya konmaktadır. Bu bağlamda ekonomik yaşamın antropolojik kavramlarla 

ve yöntemlerle ele alındığı önemli çalışmalar yapılmıştır.  

Ekonomik antropoloji kapsamında yapılan çalışmalar 1950’lerden 1960’lara kadar olan 

dönemde ciddi manada gelişmiş ve artmıştır. Bu dönemde ampirik verilere dayalı antropolojik 

bilgilerle ekonomik meselelerde toplumsal boyutu göz ardı etmenin ampirik olarak ekonomik 

gerçekliğe uymadığı vurgulanmıştır. Ekonomik meselelerin ve davranışların varoluş koşullarına 

bağlı olarak, toplumsal yapı içinde maddi boyutunu gözden kaçırmadan, toplumsal ve kültürel 

boyutları ile bütüncül bir şekilde ele alınması antropolojik bulgularla ciddi manada teşvik 

edilmiştir. Nitekim ekonomik meseleler hakkında hem teoride hem pratikte antropolojiden 

yararlanarak yapılan çalışmaların sayısı giderek artmaya başlamıştır. Teknolojinin ve değişimin 

hızlandığı 2000’li yıllarda antropolojik perspektifin ekonomik alanda nitel ve nicel verilerin ele 

alınmasına ve değerlendirilmesine yönelik katkı ve hizmeti hem akademik camiada hem de iş 

dünyasında ayrıca önem kazanmıştır. Antropolojinin bütüncül yaklaşım vasfı ile ekonomik 

meselelerin çözümlenmesinde sağladığı katkı ve hizmet ön plana çıkmıştır. Ne yazık ki Türkiye’de 

antropoloji ve ekonomi ilişkisine dair çalışmalar gelişmemiştir, bir bakıma yok denecek 

seviyededir.  

Bu bildiride, Türkiye’de disiplinler arası bir çalışma olarak ekonomik antropolojinin 

durumundan bahsedilecek ve antropoloji ile ekonomi ilişkisi ele alınacaktır. Ekonomi ve 

antropoloji ilişkisi ele alınırken ekonomik meselelerin bütüncül şekilde ele alınmasında ve 

çözümlenmesinde antropolojik yaklaşımın katkı ve hizmeti değerlendirilecektir. Neticede bu 

bildiride, nitel verilerden yararlanarak antropoloji ile ekonomi ilişkisini ve bu bağlamda özellikle 

2000’li yıllarda antropolojik yaklaşımın ekonomik meselelerin bütüncül şekilde ele alınabilmesi 

için sağladığı katkı ve hizmeti değerlendirmek amaçlanmaktadır. Bu çerçevede hedeflenen: 

antropolojik bir ekonomik yaklaşımın ekonomik meselelerin bütüncül bir şekilde 

çözümlenebilmesi açısından yerini ve artan önemini ortaya koymaktır.   

Anahtar Kavramlar: Antropoloji ve Ekonomi, Ekonomik Antropoloji, Ekonomiye 

Bütüncül Yaklaşım. 
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Bir Kadınlık Deneyimi Olarak Menopoz 

Aslı Merve ÇITAK12, Nurşen ADAK13 

Kadın yaşantısı içinde doğal bir süreç olan menopoz, 20. yüzyılda tıbbın alanı içerisine 

girerek tıbbileşmiştir. Menopoz ve menopoz sürecinde bedene atfedilen anlamlar sosyal ve kültürel 

olarak yapılandırılmıştır. Bu süreçte kadın olmanın ve bir kadın bedenine sahip olmanın ne anlama 

geldiği sorularının cevabı önem taşır. Bu çerçevede menopoz hem sağlık alanında hem de feminizm 

alanında ciddi tartışmalara konu olmuştur. Bu çalışmanın amacı kadınların menopoz öncesi ve 

sonrası süreci nasıl deneyimledikleri ve anlamlandırdıklarını toplumsal cinsiyet perspektifi ile 

incelemektir.   

Nitel araştırma deseninin benimsendiği çalışmanın örneklemini Akdeniz Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalına başvuran menopoz sürecindeki kadınlar 

oluşturmaktadır. Tipik olgu örneklemine başvurularak, menopozu deneyimlemiş katılımcılarla yarı 

yapılandırılmış soru formu ile yüz yüze mülakatlar gerçekleştirilmiş ve 21 katılımcıya ulaşılmıştır.  

Araştırma sonuçlarına göre kadınların çoğunluğu menopoz sürecini doğal bir kadınlık 

deneyimi olarak görmektedirler. Menopoz döneminin adet döngüsünün bitişi anlamına gelmesi 

kadınlar tarafından olumlu algılarla aktarılmış olup adet döngüsünün sonlanmış olmasından 

gündelik hayatın pozitif yönde etkilendiği belirtilmiştir. Kadınlar, menopoza girmiş olmalarının 

partnerleriyle yakın ilişkileri ve cinsel yaşamları üzerinde olumsuz deneyimlere yol açmadığını 

belirterek çoğunlukla kadınların sorumluluğuna bırakılan gebeliği önleyici teknikleri artık 

kullanmak zorunda olmamalarının memnuniyet verici olduğuna dikkat çekmişlerdir. Kadınlar, 

olumlu olarak niteledikleri söz konusu deneyimlerin yanında menopoz sürecine ilişkin bazı 

olumsuz deneyimlerini de dile getirmişlerdir. Menopoza giriş, kilo alma riskini de taşıdığı için 

kadınlar bu durumdan sağlıklarının ve fiziksel görünümlerinin olumsuz etkileneceği endişelerini  

paylaşmışlardır. Menopoz dönemini sıkıntılı geçirdiğini belirten az sayıda katılımcı menopoza giriş 

dönemini hastalık olarak nitelendirirken menopoza cerrahi yöntemle girmiş olanlar menopozu 

kadınlık kaybı olarak görme eğilimindedir. Ayrıca menopoz döneminde hormon tedavisi gören 

kadın sayısının çok az olduğu anlaşılırken bu durum, menopoz sürecinde söz konusu tedavinin 

artık hekimler tarafından çok fazla tercih edilmeyen ve tartışmalı bir yöntem olmasıyla yakından 

ilgili gözükmektedir. Sonuç olarak genel olarak menopoz kadınlar için doğal bir süreç olarak 

deneyimlenmekle birlikte bazı sıkıntıları da barındırmaktadır.  

Anahtar Kavramlar: Cinsellik, Kadınlık, Menopoz, Tıbbileşme. 

 

 

 

                                                 
12 Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Anabilim Dalı 

aslimervecitak@gmail.com 
13 Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü E-Posta: nadak@akdeniz.edu.tr 
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Kars’tan İstanbul’a Yaşanan Göç Sonrası Yemek Alışkanlıklarının Antropolojik 
İncelenmesi 

Arzu DURUKAN14 

Kültür, evrensel bir düşünce kalıbının ürünüdür ve her 

kültür kendi biricik fiziksel ve toplumsal çevresi 

tarafından olduğu kadar tarih tarafından da biçimlenir 

ve etkilenir. 

 Claude Lévi-Strauss 

Kültürün önemli unsurlarından biri olan yemek ve mutfakta anlamlar kodludur, bu kodlar 

çözülebildiği zaman toplumu anlamak da mümkündür. Çünkü ortak semboller, onları kullanan 

toplumun sosyal dayanışmasını da destekler. Yemekler ve tarifler tarihsel ve sosyolojik bilgiler, 

sofra düzeni ait olduğu toplumun sosyal düzeniyle ilgili bilgiler içerir. Yemek, kültürün bir parçası 

olarak toplumu bütünleştiricidir, süreklidir, değişkendir. Yemeğin paylaşılması, toplumsal bağların 

geliştirilmesi, grup dayanışmasının güçlendirilmesi ve aile birliğinin korunması için de önemlidir. 

Misafirperver davranışlarla paylaşılan yemek yeni dostlukların, yeni yaşamların oluşmasına neden 

olabilir. Topluluğa yeni katılanların uyum sağlamasında da yemek paylaşımı önemlidir. 

Yiyeceğin zengin ama karmaşık anlamları kültürden kültüre farklılıklar taşıyabilmektedir. 

Ne yiyeceğimize, nasıl yiyeceğimize, ne zaman yiyeceğimize, nasıl yiyeceğimize karar vermemizi 

sağlayan kültürümüzle bize aktarılan bilgidir. Bu bilgi bölgesel kimliğin oluşturulmasına yardımcı 

olur. Ancak değişen dünya, ekonomik ve coğrafi koşullar nedeniyle gerçekleşen göçlerle bu kimlik 

nasıl korunur ya da nasıl değişir konusu tartışmalıdır. Bu konuyu anlamak için yapılmış 

çalışmaların bir kısmı göçler sonrasında yaşanan difüzyonla mutfağın değiştiğinden bahsederken 

bir kısmı da göç sonrası değişen en son alışkanlıkların yemek alışkanlıkları olduğunu iddia eder. 

Hatta göç sonrası yaşam koşulları, giyimi, ilişkileri değişen insanların kültürlerini buzdolaplarında 

koruduklarından bahsedilebilir.  

Bu çalışmada Kars’tan İstanbul’a göç eden ailelerle konuşularak göç sonrası yemek 

alışkanlıklarının tespit edilmesi planlanmıştır. Yaşanan muhtemel kültürel difüzyon sonrasında 

yemek kültüründe gerçekleşen değişiklikler ya da korunmaya çalışılan alışkanlıklar belirlenecek 

ve böylece difüzyonun mutfaktaki gücü ile ilgili bir tespit yapılabilecektir. Çalışmada en az on yıl 

önce İstanbul’a göç etmiş, mutfağın genel kullanıcısı olduğu düşünülen kadınlarla derinlemesine 

mülakatlar yapılması planlanmaktadır. Görüşmelerin 31 Temmuz 2019’a kadar tamamlanması 

planlanmaktadır. Bildiri Kongre için kabul edilirse çalışmanın sonuçları değerlendirilerek 

sunulacaktır.  

 

                                                 
14 Dr. Öğr. Üyesi, Yeditepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 
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PANEL: Cumhuriyetin İlk Yıllarından Günümüze Ders Kitaplarında Yer Alan 
Mesleklerin Cinsiyeti 

Firdevs GÜMÜŞOĞLU15, Sinem FİDAN16  

Toplumsal cinsiyete rollerinin erken çocukluk döneminde toplumsallaşma ve eğitim yoluyla 

öğrenildiği bilinmektedir. Çocuğun, toplumsallaşma sürecinde karşı karşıya kaldığı toplumsal 

cinsiyete ilişkin kodlar, aile kurumundan, ikincil toplumsal çevreye ve okula dek geniş bir yelpaze 

içinde toplumsal cinsiyet algısını belirlemektedir. Bu süreçte çocuğa cinsiyet eşitliğine dayalı 

davranış kalıplarının öğretilmesinin, çocuğun gelecekteki yaşamını çeşitli boyutlarıyla etkileyeceği 

açıktır. Bireylerin meslek seçimine yönelik tercihlerinin bu çerçeve içinde düşünülmesi 

gerekmektedir. Kadınların belli işkollarında, yükselme olanağının sınırlanması, düşük ücretli ve 

güvencesiz alanlarda istihdam edilmeleri toplumsal cinsiyet rollerine ilişki kalıp yargılarla 

ilişkilidir. Bu çalışmada, ilköğretim ders kitaplarında yer alan meslekler toplumsal cinsiyet 

açısından ele alınarak, kadınların ve erkeklerin istihdam edildikleri alanlarla ilişkisi çerçevesinde 

analiz edilmektedir.  

Ders kitapları okula adımını attıkları andan itibaren öğrencilerin karşılaştıkları en temel bilgi 

kaynağıdır ve öğrencilerin sorgulamadan kabul etmesini sağlayacak bir üslup içermektedir. Bu 

nedenle ders kitaplarının ulusal ve evrensel değerlerle donatılmış, bilimsel bir içeriğe sahip olması 

gerekmektedir.  Bu içeriğin olmazsa olmaz boyutlarından biri de toplumsal cinsiyet eşitliğine 

duyarlılıktır. Meslek seçimini etkileyen en önemli faktörlerden biri olan toplumsal cinsiyet 

rollerinin, ders kitaplarında ne ölçüde yer aldığını belirlemek bu çalışmanın ana amacıdır. Ders 

kitaplarında cinsiyete atfedilen meslekler, bireylerin meslek tercihlerini etkileyebilmelerinin 

yanında, toplumsal cinsiyete ilişkin cinsiyetçi algıyı yeniden ürettiği görülmektedir. 

Bu çalışmada 1928’den itibaren 2019’a değin ilköğretim 4. sınıf Yurt Bilgisi ve Sosyal 

Bilgiler ders kitaplarında yer alan kadın ve erkek meslekleri analiz edilerek, 90 yıl boyunca konuyla 

ilgili değişim tartışılmaktadır. Ders kitaplarında yer alan meslekler, metinler ve görsellerden 

hareketle değerlendirilmektedir. Araştırmamız kapsamında nitel araştırma yöntemi kullanılarak 

araştırma bulgularına içerik analizi yapılarak ulaşılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular 

tartışılarak, toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik önerilerde bulunulmuştur. 

 

Anahtar Kavramlar: Toplumsal Cinsiyet, Cinsiyetçilik, Eğitim, Ders kitapları, Yeniden Üretim. 

 

 

                                                 
15 Prof. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen - Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü. 

firdevs.gumusoglu@gmail.com 
16 YTÜ Sosyal Bilgiler Enstitüsü, Sosyal Bilgiler Eğitimi Yüksek Lisans Öğrencisi 
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2000’li Yıllarda Toplumsal Yaptırımlar ve Ceza Sistemleri: Toplumsal Bir 
Dezavantajlılık Olarak Hükümlülük 

Gönül DEMEZ17, Elife KART18, Meral TİMURTURKAN19, Cihan ERTAN20  

Bu çalışma; TÜBİTAK tarafından 114K569 koduyla desteklenen ve 2560 hükümlü ile 

gerçekleştirilen araştırmanın bulgularından hareketle toplumsal yaşamda kırılgan bir grup olarak 

tanımlanabilecek ve “suçlu” olarak damgalanmış bireylerin toplumsal dezavantajlılık ve yeniden 

toplumsal bütünleşme durumlarına odaklanmaktadır. Bu anlamda hükümlü olmak kavramını suç, 

ceza sitemleri ve sosyal dışlanma deneyimi ve hükümlülerin beklentileri üzerinden tartışmayı 

amaçlamaktadır. Türkiye’de 2000’li yılların başında uygulanmaya başlayan “Denetimli 

Serbestlik’, hükümlülerin toplum içinde kalarak cezalarını tamamlamaları anlamına gelmektedir. 

Böylece “suçlu” bireylerin gündelik yaşamlarını toplumla yüzleşerek ve suç/ceza ve toplumsal 

yaptırımlar çerçevesinde sürdürerek, bu yeni dönemin cezalandırma anlayışlarına uygun 

yaptırımlarla yeniden sosyalleşmeleri söz konusu olmaktadır.  Yani, yoksulluk ve yoksunluk 

temelinde bir de suça bulaşan birey toplumsal açıdan dezavantajlı konumunda yeniden 

sosyalleşmeye çalışmaktadır. Hükümlülük; dışlanma, damgalanma, ötekileştirilme gibi süreçlerin 

yanında, bireyin sahip olduğu sosyo-kültürel ve ekonomik yaşamın bütünüyle yitirilmesini ve ceza 

sonrası yeniden inşa edilmesini de içermektedir. Çünkü toplumsal sapma ve suç dikkate alındığında 

toplumsal dezavantajlılık konumunun pekişmesi ve bir kat daha görünürleşmesi söz konusudur. 

Kısacası bu çalışma söz konusu bu süreçleri “denetimli serbestlik” örneği üzerinden irdelemeyi 

hedeflemektedir.  

Anahtar Kavramlar: Toplumsal Dezavantajlılık, Toplumsal Bütünleşme, Damga,  Sosyal 

Dışlanma, Ceza.  

 

 

 

Dezavantajlılık Ekseninde Suç Ceza ve Yeniden Sosyalleşme 

Gönül DEMEZ 

Toplumsal bir mücadele alanı olan gündelik hayatta bireyler toplumsal konumlarının 

elverdiği oranda varoluşsal stratejilerle ve geliştirilen taktiklerle yaşamlarını sürdürmeye 

çalışmaktadırlar. Hükümlü kimliğinin yanında diğer toplumsal tanımlamalarla birlikte birey 

yeniden sosyalleşme ve toplumsal bütünleşme süreçlerini sürdürmektedir. Bu çalışmada bu 

süreçler hükümlü kimliği bağlamında tartışılacaktır. 

 

 

 

                                                 
17 Prof. Dr., Akdeniz Üniversitesi, gonuldemez@gmail.com 
18 Doç. Dr., Akdeniz Üniversitesi, elifeekart@gmail.com 
19 Dr. Öğr. Üyesi., Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, meralgulkaya@gmail.com 
20 Dr. Öğr. Üyesi,  Düzce Üniversitesi, cihanertan1@gmail.com 
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Sosyal Dışlanma ve Sosyal Damga Süreci Olarak Hükümlülük 

Meral TİMURTURKAN 

Bu çalışmada hükümlülerin gündelik yaşamın etkileşim süreçleri içerisinde sosyal damganın 

deneyimleme biçimleri üzerinden sembolik şiddetin yeniden üretimine odaklanılacaktır. Hükümlü 

ve suçlu damgası ile toplumda varolmaya çalışan bireyin bu süreçlerde toplumsal, mekânsal 

kapanma alanlarında yaşadığı sınırlılıklar tartışılacaktır. 

 

Beklentiler ve İmkanlar Bağlamında Hükümlülerin Sosyal Konumları 

Cihan ERTAN 

Bu çalışmada alan çalışmasının bulgularından hareketle hükümlülerin kendilerini geliştirmek 

istedikleri alanlar, bu alanlarla ilgili beklentiler ve imkanlara ilişkin tartışmalar bağlamında 

hükümlü kimliğinden sıyrılma ve başa çıkma pratikleri irdelenecektir. 

 

 

Hükümlülük Ekseninde İstihdam İlişkilerinden Dışlanma Ve İstihdam İlişkilerine İçerilme 

Elife KART 

Ekonomik süreçler, istihdam ilişkileri ve bu ilişkilere içerilme ve ya dışında kalma ekseninde 

konuyu ele alan çalışma, hükümlülerin yoksulluk durumları, yoksullukla başa çıkabilme stratejileri 

ve bu çerçevede enformel ilişkilerin işlevi tartışılacaktır. 
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Antropolojik Açıdan Armağan Değişimi Uygulaması: Ahmetli Köyü Örneği 

Lale GENÇ21 

Armağan değişimi sosyo-kültürel anlamda topluluklarda çok yaygın bir uygulama olmakla 

birlikte, pek çok mekanizmaya işaret etmektedir. İlki, liderler tarafından prestijin ifadesi, 

sürdürülmesi diğeri ise savaştan kaçınmanın mekanizmasıdır. Ayrıca toplumlarda barış ve gücün 

korunması, bir kişiyi onurlandırmak, şeref giysisi olarak devletin koruyuculuğu anlamında da 

yorumlanabilmektedir. 

Değişimler genellikle törensel olabildiği gibi, büyük sembolik değerdeki nesneleri 

içermektedir. Fakat çok az maddi zenginlik ya da pratik faydayı kapsamaktadır. Başka durumlarda 

örneğin yerli Amarikan “potlach” riüllerinde abartılı mülkiyetin kasıtlı tahribi ve hibe edilmesi bile 

söz konusu olabilmektedir.  

Toplumlarda barış, ahenk ve gücün korunması anlamında de yorumlanan armağan değişimi 

Türklerde pek çok sebeple ve çeşitli şekillerde görülmektedir.  Aile içi armağanların yanı sıra aile 

dışındaki kişilere armağan verme şekillerinden en önemlisi düğün sırasında gelin ve yakınlarına 

verilenlerdir. Bu armağanlar pek çok kademe ve tören vasıtası ile verilmektedir. Bunun yanı sıra 

gelen misafirlere de çeşitli armağanlar verilmekte, ayrıca gidilen seyahatlerde de aynı şekilde 

değerli armağanlar sunulmaktadır.  

Türk kültüründeki geçiş ritüelleri etrafında uygulanan armağan değişimini incelemek 

amacıyla yapılan çalışmada niteliksel yöntem kullanılmış ve bunların anlamları antropolojik açıdan 

yorumlanmıştır. 

Anahtar Kavramlar: Armağan, Armağan Değişimi, Antropoloji. 

 

 

                                                 
21 Öğr. Gör. Dr. Bilgi Üniversitesi MYO, Moda Tasarımı Bölümü 
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Cezaevi: Kadın Hikayeleri 

Sanem KULAK GÖKÇE22 

Türkiye’de toplam 372 cezaevi bulunmaktadır ve bunların sadece on tanesi kadın cezaevidir. 

Bu durum özellikle literatürde “unutulan suçlular” olarak nitelendirilen kadın mahkumların 

cezaevine gelerek özgürlüklerinden yoksun şekilde, ailesinden mekansal ve fiziksel anlamda daha 

da fazla kopararak başka bir şehirdeki cezaevine gönderilmesi, istenmeden de olsa cezalarının biraz 

daha ağırlaştırılmasına neden olmaktadır. Cezaları hükme bağlanmış kadın suçluların uzun yıllar 

hatta bir ömür geçirecekleri/geçirdikleri cezaevinde yeniden yarattıkları, kurdukları arkadaşlık ve 

aile bağları ve tüm bu ilişkiler ağı ile kendilerini tanımlamaları farklı kadın hikayelerini antropoloji 

alan araştırması yöntemiyle incelemek daha derinlemesine bir anlam bütünlüğü sağlamıştır. 

Cezaevinde kadınlararası sosyal ağları, hiyerarşik yapıyı inceleyen çalışmanın  ana başlıklarından 

biri erkeğin olmadığı fiziksel bir ortamda kadınların kendilerini, statülerini nasıl konumlandırdığı, 

ilişkilerini nasıl şekillendiklerini anlamak, hapishane koşullarında yeniden yarattıkları düzen içinde 

günlük deneyimlerini gözlemlemek, toplum dışında, ailelerinden ve çevrelerinden uzak kalarak 

yeniden oluşturdukları sosyal çevrelerini gözlemlemek için bir yıl süren kadın kapalı cezaevinde 

gerçekleştirilen alan araştırmasının sonuçları feminist hukuk ve hukuk antropoloji dallarına katkı 

sağlamaktır.  

Özellikle ailelerinden uzak kalan kadınların “sanal aile” ilişkilerini yeniden yaratarak 

kendilerine yeni aile bağları kurdukları gözlemlenmiştir. Çoğu ilişki türlerinde olduğu gibi sosyal 

yapının içinde iktidar ve hiyerarşinin yoğun göründüğü cezaevi kültüründe de kadınların yaşam 

pratikleri farklı dinamiklere ve rollere göre şekillenmektedir. Özellikle koğuş içi ilişkileri 

şekillendiren güç ve iktidar kavramları kadınlar arası ilişkileri oluşturmada önemli bir rol oynadığı 

gözlemlenen başka bir olgudur. Hükümlü kadınların cezaevi kültürünü ve kodlarını anlamasına ve 

uygulamasına yardımcı olan dayanışma ve arkadaşlık ilişkileri iken hükümlüler aralarında oluşan 

husumet ve düşmanlığın cezaevini kadınlar için bir o kadar yaşanması zor bir hale getirdiği 

gözlemlenmiştir. Farklı sosyal ağın incelendiği bu araştırmada hükümlü kadınların yaşam pratikleri 

içinde kendileri konumlandırdıkları statüler her gün yeniden şekillenmektedir. 

Anahtar Kavramlar: Antropoloji, Hukuk Antropolojisi, Kadın Cezaevi, Kadın Mahkumlar, 

Sosyal Ağlar. 

 

 

 

                                                 
22 Dr. Öğr. Üyesi, Biruni Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü, 

sanemg@biruni.edu.tr 
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Bilimkurguda Yemek Kültürüne Dair Antropolojik Sorgulamalar 

K. Murat GÜNEY23 

 

Bilimkurgu edebiyatı ve sineması, bugün ve burada var olmayan, gelecekte veya farklı türden 

bir şimdi ya da geçmişte vuku bulması muhtemel bir düzeni tahayyül ve tasvir etme çabasındadır. 

Ancak aslında bilimkurgu tam da içinden çıktığı toplumun halihazırdaki meselelerinin tartışıldığı, 

eleştirildiği ve yadırgatıldığı bir laboratuvar işlevi görür. Bilimkurgu, tıpkı antropoloji gibi, her gün 

sorgulamaksızın sürdürdüğümüz alışkanlıklarımızı ve tabi olduğumuz söylemleri sorgular, bu 

sorgulamanın hemen ardından farklı fikir, yaşam biçimleri ve topluluklara dair örnekleri bize sunar 

ve bambaşka dünyaları görünür kılar. Yeme alışkanlıkları ve yemek kültürü de bilimkurgu 

eserlerinde sorgulanan bir konu olarak sık sık karşımıza çıkar. Her ne kadar yemek kültürü veya 

beslenmeye dair meseleler, bilimkurgu eserlerinin ana temasını oluşturmasa da hemen her eser, 

yemek, sofra adabı, kıtlık-kuraklık, bolluk-bereket ve lüks tüketim, lokantaların işleyişi ve 

standartlaşma, beslenme alışkanları üzerindeki kontrol ve denetim, genetik-biyolojik olarak 

müdahale edilmiş yemekler, gelecekte beslenme sorunlarının nasıl üstesinden gelineceği gibi 

konulara dair, aralara sıkıştırılmış ama aslında çok da ilginç birçok ayrıntı ile doludur. Dolayısıyla 

yemek yemek, bilimkurgunun ütopik yahut distopik birçok türünde bir karın doyurma hadisesinin 

ötesinde son derece çarpıcı toplumsal, tarihsel, siyasi ve antropolojik açılımlar sunar. Bundan 

dolayı yemek kültürünün bilimkurgudaki temsillerine yönelik bu araştırma, bir antropolojik ve 

siyasal inceleme olarak da değerlendirilebilir. Öte yandan bilimkurgu, geleceğe yönelik olması 

dolayısıyla, tüm bunlara ilaveten ayrıca bir uyarı, bir eleştiri ve yadırgatma imkânı sunar. Bu 

sunumda, bilimkurgunun önde gelen yazarlarından Isaac Asimov, Aldous Huxley, Frederik Pohl 

ve eserlerinde antropolojiden çokça beslenen Ursula LeGuin’in roman ve öykülerinde yemek 

kültürünün yansımaları incelenecek; Brazil, Cezalandırıcı (Demolition Man), Matrix gibi 

bilimkurgu filmlerinde yemek ve beslenme anlayışına dair eleştirel yaklaşımlar irdelenecektir. 

Özellikle yeme ve beslenme olgusunun nasıl olup da bir kıtlığın ve açlığın üstesinden gelme 

meselesi olarak sorunsallaştırıldığının ve bilimkurgu eserlerinde bu sorunsallaştırmanın toplumsal 

kontrol mekanizmalarını görünür kılıp sorgulamak için nasıl kullanıldığının üzerinde durulacaktır. 

Bunu yaparken, bilimkurgunun, içinde bulunduğu toplumsal ve tarihsel koşullar dolayısıyla 

geçirdiği dönüşümler paralelinde beslenmeye dair bu sorunsallaştırmanın zaman içinde geçirdiği 

dönüşümler dönem dönem işlenecektir. 

 

Anahtar Kavramlar: Bilimkurgu, Edebiyat, Kıtlık, Sağlık, Yemek Kültürü. 

 

 

                                                 
23 Öğretim Görevlisi, Dr., Acıbadem Üniversitesi Fen – Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü 
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Duyusal Bir Mekan Olarak Kapalıçarşı: Uz Alanı ve Mekan Pratikleri  

Fatma Ümit HAMLACIBAŞI24 

Mekanın üretim süreci ile beden ve duyular arasında deneyime dayalı bir süreç ortaklığı 
bulunur ve duyular ve duyu organları bu süreçte önemli bir yer tutar. Duyular ve duyumsama hem 
anlam oluşturma ve anlama gibi kavramsal olguları, hem de dokunma, görme, işitme, tat alma ve 
koklama gibi duyuların deneyim kısmını içerir. Bu bağlamda duyusal mekân ve duyusal coğrafya 
ile duyular iç içe geçer ve insan deneyiminin çok önemli bir parçası haline gelir. Mekâna duyusal 
olarak odaklanmak sadece mekân ve uzama dair sosyal örüntülerle sınırlı kalamaz ve bireyin öznel 
algısı ve duyusal deneyimleri de duyusal mekânda önemli bir yer tutar. 

Bir duyusal mekan ve uz alanı olarak Kapalıçarşı’da yaşanan deneyimler ve beceri 
paydaşlıkları çok geniş duyusal bir coğrafyayı ve uzun bir tarihsel süreci içerir. Bu kendine has 
sezgisel ekolojisi ile Kapalıçarşı bir uz alanı oluşunun özelliklerini de oluşturan ticari ve kültürel 
uyum gücü geliştirmiştir. Kapalıçarşılı kişisel becerilerini deneyim ile biriktirir ve hareket ile 
bağdaştırır. Tüm bunlar akışkan ilişkiler içindeki gerçek zamanlı seçimlere tabidir.  

Duyular doğuştan gelen becerilerken, Kapalıçarşı’da hissedilenler konuşma eylemi gibi 
öğrenilmiş becerilerdir. Tüm bunların arasında hissedilen kokular ise belleğe ulaşan kapıdır. 
Kokular önce hafızada depolanırlar sonra dile çevrilirler. Kokuların tarifi geçmiş deneyimlere 
ihtiyaç duyar. Hiç bilmeyenlere kokuları tarif etmek bu nedenle güçtür. Kokuların dile 
dönüştürülmesi kolay olmasa da duyguları ve belleği hızlı bir şekilde harekete geçirebilirler. 

Belleğin sosyal olarak ve sosyal pratikte inşa edildiği ön kabulüyle, günlük hayat pratikleri, 
bunun içinde gerçekleşen duyusal deneyimler, deneyimlerin ayrılmaz bir parçası olan koku, 
duyusal mekânın kavramsallaştırılmasında ve hatırlamada önemli bir yer tutar. Kapalıçarşı mı 
Kapalıçarşılıyı yaratır, yoksa Kapalıçarşılı mı Kapalıçarşı’yı sorusu bu nedenle önem kazanır. 
Kapalıçarşı’nın derin tarihsel geçmişi ve bu geçmişte önemli bir izi olan yangınlar ve depremler 
her defasında hem yapısal hem de kültürel olarak yeniden inşa edilmesine yol açmıştır. Günümüzde 
günlük açık kapalı saatleri içindeki yaşanan deneyimler de bu değişken geçmişten çok farklı 
değildir. Hareket ve dönüşüm, Kapalıçarşı için bugün de çok önemli bir yere sahiptir. Bu olgular 
sürekli doğaçlama ve uyum gücünü de beraberinde getirmiş, Kapalıçarşı’nın sezgisel ekolojisini 
bir duyusal mekana ve uz alanına dönüştürmüştür. 

Bu antropolojik araştırmada İstanbul’un tarihi çarşısı Kapalıçarşı’da, günlük mekan pratikleri 
içinde duyusal verilere odaklanarak, mekan ve beceri paydaşlığının inşa ediliş şekilleri ve beceri 
paydaşlığının Kapalıçarşı’yı duyusal bir mekan olarak uz alanına dönüştürme süreçleri 
incelenmiştir. Bu süreçler içinde Kapalıçarşılı’nın insan ve mekan ile kurduğu ilişkiler, bu 
ilişkilerin duyusal süreçleri ve bu süreçlerde koku duyusu ve kokuların yeri gözlemlenmiştir. 
Araştırmada doğrudan gözlem, derinlemesine mülakat ve duyusal yürüyüş teknikleri kullanılmıştır. 
2017 Kasım – 2019 Ocak ayları arasında, dört mevsim veri toplamak üzere, Kapalıçarşı düzenli 
olarak ziyaretler edilmiş, hareketin kaynağını ve etkisini hissetmek, Kapalıçarşı’nın çeperleri ile 
kültürel ve ekonomik ilişkisini hissedebilmek üzere yürüyüş arkadaşlarıyla duyusal yürüyüşler 
gerçekleştirilmiştir. Araştırmada geçmişle gelecek arasına yerleşmiş Kapalıçarşı’nın geleneksel 
görüngüleri duyusal veriler ışığında analiz edilmek üzere anlatılardan faydalanılmıştır. 
Kapalıçarşı’nın geleneksel, eski, değişmez ve kapalı görünen özelliklerinin içindeki hareketli, 
değişken, açık ve şimdiki zamana ait duyusal özellikleri açıklanmaya çalışılmıştır.  

Anahtar Kavramlar: Duyusal Antropoloji, Duyusal Yürüyüş, Kapalıçarşı, Koku, Uz Alanı. 
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Gençlerin Toplumsal Cinsiyet Rollerine Karşı Tutumları 

KAPLAN B.25, AVCI S., DİRGAR E., ORTABAĞ T., ERKAN D.,TAŞKIN Ö.,YOLTAY 

B., KORKMAZ Ö. 

Giriş-Amaç: Toplumsal cinsiyet, cinsiyet kültürü ve kadın erkek arasındaki eşitliği araştıran 

bilimsel kaynaklar incelendiğinde,  sürdürülebilir, adaletli ve çağdaş bir toplumu inşa etmede, 

kadın erkek eşitliğini sağlamak temel faktör olarak görülmüştür. Literatürde ilgili yaş gruplarında 

yapılan çalışmaların çok sınırlı sayıda bulunması, ayrıca gençlerimizin konu ile ilgili daha fazla 

bilinçlendirilmesi bu çalışmanın planlanmasında öncelikli olarak amaçlanmıştır. 

Gereç-Yöntem: Çalışma tanımlayıcı tipte bir araştırma olup, Ocak 2019-Mart 2019 tarihleri 

arasında Gaziantep Kredi ve Yurtlar Müdürlüğü Nilüfer Erkek Öğrenci Yurdu ve Hasan Kalyoncu 

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde gerçekleştirildi. Çalışmanın yapılabilmesi için Nilüfer 

Erkek Öğrenci Yurt Müdürlüğünden yazılı izin, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık Bilimleri 

Enstitüsünden etik kurul izni alınmıştır. Çalışmanın evrenini Gaziantep Kredi ve Yurtlar 

Müdürlüğü Nilüfer Erkek Öğrenci Yurdu’nda kalan 1000 erkek öğrenci ve Hasan Kalyoncu 

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde lisans eğitimine devam eden 729 kız öğrenci 

oluşturmaktadır. Veriler araştırmaya katılmayı kabul eden gönüllü 473 kişiden elde edildi. 

Uygulanan soru formu üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde katılımcıların sosyo-

demografik özellikleri, ikinci bölümde gençlerin toplumsal cinsiyete yönelik görüşleri sorgulandı. 

Üçüncü bölümde ise Altınova ve Duyan (2013)  tarafından geliştirilen, ‘‘Toplumsal Cinsiyet Algısı 

Ölçeği (TCAÖ)’’ katılımcılara uygulandı. 

Verilerin analizinde istatistiksel paket programı kullanıldı. Yapılan Kolmogorow-Smirnov 

testinde alınan toplam puanların normal dağılıma uygun olduğu görüldü (p>0.05).İstatistiksel 

analizlerde iki grup karşılaştırmaları Independent Samplest testi yapıldı. Sürekli değişkenler 

ortalama±standart sapma, kategorik değişkenler frekans ve yüzde şeklinde özetlendi. Tüm 

değerlendirmelerde p<0.05 düzeyi anlamlı kabul edildi. 

Bulgular: Çalışmaya katılan gençlerin %52.4’ü kadın, %47.6’sı erkektir. Gençlerin yaş 

ortalamaları, kadın:21.42±2.47, erkek:22.28±1.82’dir. Gençlerin %63’ü Sağlık Bilimleri Fakültesi 

öğrencisi iken, %37’si farklı fakültelerde eğitim gören öğrencilerden oluşmaktadır. Gençlerin 

TCAÖ puan ortalaması 95.62±18.17’dir. Ölçekten alınan minimum değer 39, maximum değer 

125’tir. 

Gençlerin sosyo-demografik özelliklerine göre TCAÖ puan ortalamaları karşılaştırıldığında; 

cinsiyeti kadın, eğitim durumu lisans ve üzeri, sağlık bilimleri fakültesi öğrencileri ve anne eğitim 

düzeyi ilköğretim üzeri olanların TCAÖ puan ortalamaları daha yüksek olup, gruplar arasında 

istatistiksel olarak fark bulunmuştur (p<0.05). Gençlerin toplumsal cinsiyete yönelik görüşleri 

ölçek puan ortalamaları ile karşılaştırıldığında; her ifadeye yönelik olumlu görüş bildiren gençlerin 

ölçek puan ortalamalarının yüksek olduğu tespit edilerek aralarında istatistiksel olarak fark 

bulunmuştur (p<0.05). Gençlerin toplumsal cinsiyete yönelik görüşleri cinsiyet ile 

karşılaştırıldığında her ifadeye yönelik erkeklerin daha geleneksel bakış açısına sahip olduğu tespit 

edilerek aralarında istatistiksel olarak fark bulunmuştur (p<0.05). 
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Sonuç: Sonuç olarak gençlerin ailelerinin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin görüşlerinin ve 

tutumlarının belirlenmesine yönelik çalışmalar planlanıp, uygulanmalıdır. Ebeveynlerin toplumsal 

cinsiyet rollerine yönelik düzenlenecek eğitim programları ile bilinçlendirilerek; toplumsal cinsiyet 

rollerine ilişkin farkındalık geliştirmeleri, eşitlikçi tutum ve bakış açısı kazanmaları sağlanmalıdır. 

Anahtar Kavramlar: Cinsiyet, Gençlerde Cinsiyet Tutumları, Toplumsal Cinsiyet, Toplumsal 

Cinsiyet Eşitsizliği, Toplumsal Cinsiyet Rolleri. 
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Foklar ve Mülteciler Giremez: Halk Plajlarının Kamusal Sınırları üzerine 

Pınar KARABABA26 

2019 senesinin yaz sezonu iki önemli gelişmeyle birlikte açıldı. Bunlardan ilki kumsalda 

dinlenmek isteyen bir foka karşı yazlık site sakinlerinin denize girmekten çekinmelerinin haber 

olmasıydı. İkincisi ise Suriyeli mültecilerin denize girmesini engelleyen bir valilik karı 

alınmasıydı. Sahil şeridi doğal fakat geçişli bir sınır oluşturur. Tüketim toplumlarının boş zaman 

tüketiminin, sınıflar arası tüketim alanlarının, ülkeler arası doğal sınır ayrımlarının ve genel olarak 

kendini doğadan tasarlanmış ve inşa edilmiş çevre olarak ayıran kentin sınırları arasındaki pek çok 

etkileşim sahillerde keskinleşir fakat aynı zamanda birbiri içine geçer. Eski İstanbul valisi Fahrettin 

Kerim Gökay’ın meşhur lafı “Halk plajlara akın etti, vatandaş denize giremiyor” bu sınır ve tanım 

karışıklığının örneklerinden biridir. İnşa edilmiş çevrenin kendini doğadan ayırmasını eskiden beri 

deneyimleyen hayvanlar doğa ve kent arasındaki bu bulanık sınırı farklı ayrımları 

deneyimleyenlerle paylaşırlar. Aynı mekana farklı konumlandırılmanın ortaklaştırdığı bu gruplar 

–insan na-insan fark etmeden- aslında bir tüketim alanının dışlanmışlarından oluşur. Evsizler, 

başıboş hayvanlar, mülteciler, kayıtsızlar görünür olarak parçası olamadıkları fakat kendi varlıkları 

ve kayıtsız emekleri üzerinden de dönen bu ekonominin çarkının içinde yer alırken tüketim 

noktasının çeperine itilirler. Kentin kurulum aşamasından beri kendini doğa karşısında var 

etmesinin sürekli doğa sınırları yeniden tanımlaması gibi nüfusa yeni eklenen gruplar da kent ve 

ülke çeperlerindeki ekonomik ve toplumsal sınırları yeniden tanımlamışlardır. Bu tanımların 

vardığı nokta sadece yeni ayrımlar değil, hak ve hizmetler erişim meselesini kent hakkı üzerinden 

yeniden kurgulayabileceğimiz yeni bir heterotopidir. Muğlak tanımı her dönem yeni sınırlar çizen 

halk plajı bir metafor olarak bu geçişlilikleri tartışmamız için çeşitlilik ve ayrımlar üzerinden 

verimli bir zemin sağlar. Bu sunum içinde bahsedilen zeminin tartışması dâhil edilmeyenin 

ekonomisi, kent ve doğa arasındaki yapay ayrım ve kent hakkının yeniden sorgulanması üzerinden 

yapılacaktır.  

Anahtar Kavramlar: Mültecilik, Sosyal Dışlanma, Na-insan, Kent-Doğa Ayrımı, Heterotopi. 
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Göç Süreciyle İş Hayatına Giren Kadınların ‘Kadınlık’ Deneyimleri: Antalya Çolaklı 
Örneği 

Asiye KEMİK27 

Göç üzerine yapılan çalışmaları genel olarak incelediğimizde, toplumsal cinsiyet ile ilgili bir 

ayrıma gidilmediği dikkatimizi çekmektedir. Böyle bir ayrıma gidilmemesi sonucunda ise göç 

olgusu cinsiyet kimliğinden bağımsız bir şekilde incelenememekte ve merkeze konulan erkeklerle 

ilgili elde edilen bulgular, süreci yaşayan tüm erkekler ve kadınlar adına genellenmektedir. 

Dolayısıyla göçün nedenleri ve sonuçları açısından her bir bireyin cinsiyeti, sosyo-ekono-mik 

durumu, kültürel özellikleri, etnik ve dini kimliği bağlamında süreçten farklı etkilenebilecekleri, 

yapılan araştırmaların pek çoğunda gözden kaçırılmaktadır. Bu gerçeklikten hareketle yapılmış 

olan bu çalışmada; kırdan kente yapılan iç göçün sonuçları, göç süreciyle iş hayatına giren 

kadınların değişen ‘kadınlık deneyimleri’ bağlamında toplumsal cinsiyeti dışarıda bırakmayan bir 

bakış açısıyla ele alınmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda çalışmanın amacı; kaynak bölgede 

geleneksel aile işçisi olarak çalışan kadınların hedef bölgede ücretli iş gücüne katılmalarıyla 

birlikte gündelik yaşamlarında ne gibi deneyim değişiklikleri ile karşılaştıklarını ve kadınların 

değişen deneyimleri söz konusu olduğu zaman göçün kadınlar açısından nasıl bir süreç olduğunu 

analiz edip anlamaya çalışmaktır. 

Deneyim kavramının içi ise alan araştırması süresince görüşme yapılan kadınların söylemleri 

dolayımıyla doldurularak deneyimi yaşayan kişilerin bakış açılarının deneyimi biçimlendirmekte 

olduğu gerçeğinden hareketle hermeneutik anlama çabası bağlamında analiz edilmeye çalışılmıştır. 

Çünkü bireylerin bakış açılarını etkileyen toplumsal bağlantıları analiz etme-den deneyimi bilgi 

üretimi noktasında kullanmak demek, içinde bulunulan toplumun birey üzerindeki etkilerini göz 

ardı etmek demektir. Dolayısıyla çalışma süresince, kültürel faktörlerin bireyler üzerindeki 

etkilerini görmezden gelmemek adına, alan araştırmasında elde edilen bulgular, kültürel faktörlerin 

önemi üzerinde özellikle duran postmodern feminist anlayışın bu anlamdaki görüşleri de dikkate 

de alınarak yorumlanmaya çalışılmıştır. 

Bu bağlamda bu çalışmanın kavramsal çerçevesi ise iç göç, bağlantılı göç, kentleşme, kentli-

leşme, yoksulluk, kadın istihdamı, göçmen kadın istihdamı, kadınlık deneyimi, toplumsal cinsi-

yet, ataerkillik ve feminizm kavramları merkeze alınarak oluşturulmuş olup, toplumsal cinsiyeti 

dışarıda bırakmayan bir perspektifle ele alınmıştır. 

Alan araştırması kısmı, Antalya’nın Manavgat ilçesinin Çolaklı beldesinde bulunan 

Gedikliler Mahallesi olarak bilinen Merkez Mahallesinde gerçekleştirilmiştir. 

Yaklaşık on iki hanenin bulunduğu Merkez (Gedikliler) mahallesinde yaşayan insanların pek 

çoğu Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesinin Gedikli köyünden iç göç ile göç etmişlerdir. Bu noktada, 

Merkez (Gedikliler) mahallesinin alan araştırması için tercih edilme nedeni, kaynak bölgede geçim 

kaynakları genellikle balıkçılık, hayvancılık, kiraz yetiştiriciliği, kesimcilik olan ve ücretsiz aile 

işçisi olarak çalışan kadınların pek çoğunun hedef bölgede ücretli iş gücüne katılmalarıdır. 

Dolayısıyla araştırmanın konusu itibariyle; bu mahallede yaşayan kadınların, kaynak bölgede 

ücretsiz aile işçisiyken, hedef bölgede ücretli iş gücüne katılmaları bağlamında gündelik 
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hayatlarında değişen kadınlık deneyimleri, araştırmamız açısından evreni temsil eden örneklem 

niteliği taşımaktadır. 

Örneklem grubuna katılacak olan bireyler belirlenirken ise; değişen deneyim söz konusu 

olduğu zaman; göçün kadınlar açısından nasıl bir süreç olduğunu anlayıp yorumlayabilmek adına, 

kırdan kente göç ile birlikte iş gücüne katılan ve süreci anlatabilecek olan kadınlar tercih edilmiştir. 

Dolayısıyla amaçlı örneklem seçimi yapılmıştır. 

Çalışmanın alan araştırması kısmında elde edilen bulgular ise Göç Etme Süreci, Kadınların 

Gözünden Kadın ve Erkek Algısı, Kadınların Gözünden Kadın ve Erkek Eşitliği, Göç Süreciyle 

Değişen ve Değişmeyen Kadınlık Deneyimleri, Nesneleşen Deneyim Kavramı Bağlamında 

Değişen ve Değişmeyen Deneyim Kavramı olarak belirlenen tematik başlıklar altında hermeneutik 

anlama çabası ele alınıp yorumlanmaya çalışılmıştır. 

Böylelikle görüşülen kadınların kendi söylemleriyle içini doldurmuş oldukları ‘kadınlık’ 

deneyimleri kavramı, bilgi üretimi noktasında ‘salt bir bilgi’ olarak değil kadınların söylemlerini 

ve deneyimlerini yaşayış biçimlerini şekillendiren toplumsal pratikleri dışarıda bırakmayacak bir 

şekilde ele alınmıştır. 

Anahtar Kavramlar: İç göç, Bağlantılı göç, Kentleşme, Kentlileşme, Göçmen Kadın İstihdamı, 

Kadınlık Deneyimi 
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Queer Antropoloji’nin İzini Türkiye’de Sürmek 

Erdinç KİNEŞÇİ28 

Türkiye’de disiplin olarak her ne kadar sosyolojinin gölgesinde kalmaya devam etse de 

sosyal antropoloji alanında belirli kurumların özellikle yüksek lisans ve doktora tezleri yoluyla 

2000’li yıllarda akademik düzeyde antropolojik anlamda pek çok değerli çalışmanın ortaya çıktığı 

aşikârdır. Bu tartışma alanlarından biri de şüphesiz toplumsal cinsiyet alanıdır. Antropoloji 

disiplini aslında ilk kurucularından itibaren bu alanın öneminin farkına varmış ve temel düzeyde 

çalışmaları ortaya koymuştur. Bu bağlamda M.Mead ve B.Malinowski’nin çabalarını anımsamak 

yeterlidir. Âmâ sonrasında esas büyük atılımın; 70’li yıllarda dönemin ekonomik, sosyal ve politik 

ortamını düşündüğümüzde gerçekleştiğinin farkına varırız. Politik düzlemde güçlenen ve 

farklılaşan feminist hareketin antropologlar ve inceledikleri kültürleri ele alış tarzında önemli 

ölçülerde değişime kapı aralamıştır. Bu dönemde toplumsal cinsiyet çalışmaları, kadınlar 

temelinde ilerlerken; 80’lerin ortalarına doğru bunun resmi eksik bıraktığı izleniminin 

güçlenmesiyle birlikte erkekler ve erkeklikler meselesi de antropolojinin gündemine girmiştir. 

Dönemin eleştirel yaklaşımları çerçevesinde erkekliğin hegemonik yapısı ve alternatif 

erkekliklerin mümkünlüğü soruşturulmaya başlanmıştır. Bu feminist antropolojinin başlattığı, 

mesele ettiği konuların daha da farklı biçimlerde ele alınmasını sağlamıştır. Patriarka ve 

heteroseksizm meselesinin ekonomik, sosyal ve politik görünümleri toplumsal cinsiyet çalışmaları 

açısından kadınlık ve erkeklik açısından çok boyutlu kavranmaya çalışılmıştır.90’lara geldiğimizde 

resime “queeer” nosyonunun da girdiğini görürüz ve artık toplumsal cinsiyet düzenleri yapı 

söküme uğratılmakta ve toplumsal cinsiyet eleştirileri kristalize olmaya başlamaktadır. Bu yepyeni 

bir alanla bizleri buluşturacaktır. O da “Queer Antropoloji” olarak adlandırılacaktır. Toplumsal 

cinsiyet düzeninin erkeklik ve kadınlık karşıtlığının ötesinde anlaşılması gerektiğine karşı 

uyarılarda bulunan bu alan toplumsal cinsiyet alanının “ırk”,etnisite ve sınıf gibi diğer toplumsal 

ve kültürel olgularla nasıl kesiştiğini ve nasıl eleştirel olarak birlikte düşünülmesi gerektiği 

konusunda ufuk açıcı katkılarda bulunmuştur. Bu bildiri çerçevesinde önce antropolojideki 

toplumsal cinsiyet tartışmaları ve yeni bir alt alan olan Queer Antropoloji literatürdeki tartışmalar 

çerçevesinde değerlendirilecek, sonrasında bu tartışmaların Türkiye’deki görünümleri Konya, 

Karaman ve Diyarbakır’da, katılımsız, katılımlı gözlem ve derinlemesine görüşme yöntemlerinin 

kullanıldığı ve queer metodolojiyle örülen saha çalışması verilerinin analizi sunulacaktır. Bu analiz 

çerçevesinde erkeklik, kadınlık, hegemonya, toplumsal cinsiyetin yapı sökümü, patriarka, 

heteroseksizm, queer kavramları çerçevesinde toplumsal cinsiyet meselesi tartışılmaya açılacaktır. 

Ayrıca mekan ve toplumsal cinsiyet mevzusuna da odaklanılacaktır. 

Anahtar Kavramlar: Erkeklik, Kadınlık, Queer, Konya, Karaman, Diyarbakır. 

 

                                                 
28 Dr. Öğr. Üyesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü, Uygulamalı Sosyoloji ABD 



40 

 

“Kuruyan Ağaç Olmak”: Türkiye’de Çocuk Arayışları, Annelik ve Tüp Bebek 

Oya TOPDEMİR KOÇYİĞİT29 

Geçmişte olduğu gibi günümüzde de milyonlarca ailenin yaşamını derinden etkileyen 

infertilite (kısırlık), modern tıp açısından üremeyi engelleyen bir sorun olarak görülmekte ve tedavi 

gerektiren bir hastalık olarak kabul edilmektedir. Fakat infertilite, yalnızca çiftleri değil aynı 

zamanda çiftlerin ailelerini, akrabalarını, arkadaşlarını da etkileyerek toplumsal bir sorun 

olmaktadır. Son yıllarda hızla artan tıbbi gelişmeler ve neoliberal politikalar, cinsel birleşme 

sonucu döllenmenin gerçekleşemediği durumlarda kadının gebe kalmasını olanaklı hale getirerek 

infertiliteye bir cevap oluşturmaktadır. Günümüzde yaygın olarak uygulanan üremeye yardımcı 

tedavi yöntemleri arasında yer alan tüp bebek yöntemi de çiftlerin biyolojik anne-baba 

olabilmelerini olanaklı hale getirmektedir. Türkiye’de evli olmakla anne olmak arasında kuşaklar 

boyu kurulan paralel ilişki ve toplumsal bellek, evli çiftleri bu tedavilere başvurmaya yöneltmede 

önemli bir etkendir. Sık başvurulan tüp bebek yöntemi, çiftlere çocuk sahibi olmanın kestirme bir 

yolunu sunsa da çocuk arzusunu yeterli oranda karşılayamamaktadır.  

Bu çalışmada, infertilite sorununu bedenlerine yapılan birçok tıbbi müdahaleyle aşmaya 

çalışan kadınların, anneliği yaşamak üzere çocuğa erişme denemeleri konu edildi. Amaç, kadınların 

bu deneyimlerinden yola çıkarak çocuk ve anneliğin toplumsal ve kültürel karşılıklarını 

tartışmaktır. Çalışmada, Türkiye’nin çeşitli illerinden gelerek İstanbul Üniversitesi CTF Kadın 

Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Bilim Dalı ÜYTE 

Merkezi’ne (Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi) başvuran kadınların tüp bebek deneyimlerine yer 

verildi. Araştırma, katılarak gözlem ve mülakat formları eşliğinde 2011 yılında tamamlanan alan 

araştırması verilerine dayanmaktadır.  

Bulgulardan biri, tıbbi tedavilere ek olarak geleneksel tedavilere de başvuran kadınların 

tedavi süreçlerinin çoğunlukla başarısızlıkla sonuçlandığını ve çocuk arayışlarının hayal 

kırıklıklarıyla sonlandığını göstermektedir. Araştırmanın bir başka çarpıcı yanı, kadınların “neden 

çocuk sahibi olmak istiyorum?” sorusunu kendilerine pek sormadıklarını ortaya koymasıdır. Tüp 

bebek deneyimleri, çiftlerin çocuk arzusunun arkasında, kişisel olmaktan çok toplumsal ve kültürel 

nedenlerin yattığını göstermektedir. Bir diğer bulgu, erkek faktöre bağlı infertilitenin, toplumda 

sanılanın aksine oldukça yüksek oranda olduğunu göstermektedir. Fakat bu durum, kadınların 

yaşadıkları toplumsal baskının derecesinde azalmaya yol açmadığından kadınların neredeyse 

tamamının, anne olamadıkları için ciddi kaygılar yaşadığı ortaya çıkmaktadır. Başarısız tüp bebek 

denemeleri sonucunda kadınların üreyememeleri, erkek kaynaklı olsa da sosyal çevreleri tarafından 

kuruyan ağaç metaforuyla “kadının kusuru” olarak görülmektedir. Kaygıyı yaratanlar, çoğunlukla 

kayınvalide, elti, görümce, komşu gibi yakın çevrelerindeki kadınlardan oluşmaktadır. İlginç olanı 

ise patriarkal anlayışın yeniden üretiminde ve sürdürülebilirliğinde kadınların büyük bir rol 

oynamasıdır. Yakın kadın sosyal çevre arasında değer, güç ve konum elde etme çabası, söz konusu 

kadınların, bedenlerine, birçok kez tıbbi müdahaleler yapılmasına ikna eden faktörlerden biridir. 

Sonuçlardan biri de içinde bulundukları sancılı sürecin, kimi kadınların eşleriyle ilişkilerini 

derinden sarsmakta olduğunu, kimi kadınların ise bu süreci eşleriyle dayanışma ve paylaşma 

duygusuyla aşmaya çalışmaları neticesinde aralarındaki eş ilişkilerini geliştirmesidir.  
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Sonuç olarak, üremeye yardımcı tedaviler, Türkiye’de, sosyal çevrenin etkisiyle bir yandan 

biyolojik ebeveyn olmaya verilen önemi pekiştirerek çiftleri tüp bebek kliniklerine çekmeye devam 

etmektedir. Diğer yandan ise ardarda yaşanan başarısız tedaviler neticesinde çocuğun, evliliğin 

devamlılığının bir koşulu olarak varsayılmasını tartışmaya açmaktadır. Böylece tüp bebek 

tedavileri, çiftleri yeni düşüncelere iterek, çocuk ve anneliğin toplumsal ve kültürel karşılıklarının 

müzakere edilebilmesine vesile olmaktadır. 

Anahtar Kavramlar: Annelik, Çocuk, Evlilik, İnfertilite, Tüp Bebek. 
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Bir Ödeme Aracı Olarak Sikkenin Amulete Dönüşümü 

Dinçer Savaş LENGER30 

İlk olarak MÖ VII. yy’ın sonlarında Lidya Krallığı tarafından kullanılmaya başlanan ilk 

sikkeler asker ve memur maaşlarının düzenli ve hızlı bir şekilde ödenmesi için icat edilmiştir.  

Ağırlığının ve içindeki değerli maden miktarının darp eden otorite tarafından üzerine vurulan bir 

imaj ile garanti altına alınmış olması kısa zamanda sikkenin en temel ödeme aracına dönüşmesine 

yol açar. Değerli madenden basılan sikkeler önceleri bir ekonomik tahakküm aracı olarak çoğu 

zaman bir zenginlik ve prestij göstergesidir. Değersiz madenden basılan, gündelik kullanıma 

yönelik, alım gücü kısıtlı sikkelerin piyasalar sürülmesi ise her sosyal sınıftan insanın ona rahatlıkla 

ulaşmasına ve bu bağlamda sikkenin yaygınlaşmasına yol açmıştır. Gündelik yaşamın içerisindeki 

rolü arttıkça sikkenin de sosyal-kültürel, sosyo-politik, dinsel ve bir o kadar da bireysel sebeplerden 

dolayı zaman zaman farklı amaçlar için kullanıldığı ve bunun en temel sonucu olarak da ödeme 

aracı olma özelliğini yitirdiği gözlemlenir. Bu bağlamda sikkenin şekli, metali, üzerinde taşıdığı 

ikonografya ve yazı kadar darp eden otoritenin kimliği onun kemden, kötüden bu bağlamda da 

nazardan koruyucu amulete ya da taşıyıcısına şans, sağlık, mutluluk getireceğine inanılan talismana 

dönüşüm evresinde belirleyici faktörler olmuştur. Hangi sikkenin ne sebepten dolayı amulet ya da 

talismana dönüştürüldüğünü anlamak, eylemin inanç temelli olması ve çoğu zaman da bireysel bir 

karakter taşımasından dolayı zordur. Yine de Antik kaynaklardan, epigrafik verilerden ve 

arkeolojik kazılardan elde ettiğimiz veriler kadar  içinde yaşadığımız dönemin gelenek, görenek ve 

adetleri üzerine gerçekleştirilen halk bilimi, etnoloji ve antropolojik araştırmaları kısmen de olsa 

aydınlatıcı olmaktadır. Bu çalışmada öncelikli kullanım alanı ödeme aracı olan sikkenin, zamanla 

nazardan ve kemden  koruyan olarak  başka bir kültürel forma ve anlama dönüşmesi tartışılacaktır. 

Buradan hareketle sikkenin toplumsal kültürel anlamları ve bu çerçevedeki dönüşümünü tarihsel 

süreç içinde örneklerinden yola çıkarak, günümüzdeki ritüellerle de ilişkilendirerek ele almak 

amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kavramlar: Sikke, Amulet, Talisman, Nazar, Büyü. 
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Birey, Aile ve Eğitim Kurumu Bağlamında Bir Sosyal Uygulama Olarak Üniversite 
Tercihi 

Marcel MEÇİAR31 

Eğitim sosyolojisi alanındaki araştırmaların çoğu, orta öğretimi bitiren gençlerin üniversite 

seçimleri araştırma sorusuyla ilgilenirken, bu araştırmalarda tümdengelim mantığına dayanılmakta 

ve nicel yöntemlerin kullanımı tercih etmektedir. Öte yandan, eğitim antropolojisinin teorik ve 

metodolojik perspektifleri temel alan keşifsel araştırma çalışmalarının sayısı oldukça sınırlı 

görünmektedir. 

Bu sunumda, bir sosyal uygulama alanı, bir sosyal kurum ve hatta bir ritüel olarak görülebilen 

üniversite tercih sürecinin daha iyi anlaşılması amacıyla toplanan nitel veriler üzerinden bir 

kavramsallaştırma yapılması ve analitik düşünceler sunulması amaçlanmıştır. İçinde bulunulan 

bağlamın üniversite tercihlerini şekillendirme yollarını anlamlandırmak için, nitel bir yaklaşım 

kullanılarak İstanbul'un birbirine coğrafi olarak oldukça uzak iki bölgede iki kampüsü olan bir 

vakıf üniversitesinde öğrenim gören lisans öğrencileriyle yapılan görüşmeler analiz edilmiştir. Bu 

noktada yarı yapılandırılmış görüşme tekniği, katılımcı öğrencilerin derinlemesine anlatılarını 

ortaya çıkarmak için kullanılmıştır. Bunun sonucunda elde edilen ön veriler, bir adayın üniversite 

tercih kararında bireysel etmenlerin, aile ve okul bağlamlarının önemini göstermiştir. 

Anahtar Kavramlar: Üniversite, Üniversite Tercihi, Aile, Birey. 
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Geç Modernitenin Kültürel İkliminde Birey Kavramı ve Yeni Gerçeklik Halleri 

Gözde Aynur MİRZA32 

Moderniteyi tanımlayan ve niteleyen bilimsel, ekonomik, siyasi bağlamlarda 

değerlendirilebilecek çeşitli ve kapsayıcı unsurlar söz konusudur. Bu evre, üretim ilişkilerinin ve 

biçimlerinin farklılaşması, liberal düzenin hâkimiyeti, kurumsal yapıların merkezi bir hal alması, 

bir ideoloji olarak aklın yeniden tanımlanması ve yaşam biçimlerinin yeni bir içerik kazanmış 

olması dolayısıyla kavramsal açıdan ve yaşam pratikleri bağlamında girift bir yapı ortaya 

koymaktadır. Bu haliyle, bireyin de modernitenin kalbinde yer alan bir unsur olduğunu söylemek 

mümkündür. Bunu böyle kılan, modernitenin yarattığı iklimin insan hayatını yeniden tanımlaması 

ve birey olma, bireyselleşme gibi olguları mitik bir içerik de kazandırarak gündelik yaşamın 

merkezine yerleştirmesidir. Bu bağlamda birey kavramı, bu bildiri açısından modernitenin icadı 

olarak ele alınacak ve insan olma gerçeğinin kaçınılmaz bir veçhesi olarak değil de modernitenin 

ideolojisini besleyen unsurlardan biri olarak görülecektir.  

Birey kavramı, mevcut haliyle, yukarıda da belirtildiği gibi modernitenin ürünüyken, 

paradoksal bir biçimde modernitenin kendisini sürdürmesiyle hiçleştirdiği bir yapıya sahiptir. Bir 

diğer deyişle birey, kendi sınırlarını ve potansiyelini belirlemeye çalışıp kendiliği ve özgünlüğü 

üzerinden kurgulanan bir kavram olsa da gerçekte olagelen, birey kavramının mitleştirilip, mitik 

bağlamı açısından öne çıkarılan bir olgu olmasıdır. Foucault’nun biyopolitik kavramını ortaya 

atarak tartışmaya açtığı gibi, bireyin, nüfusun yönetilen herhangi bir parçası olmaya hizmet etmesi 

ve şekillendirilmesi bağlamında, modernitenin ürettiği ışıltılı illüzyonların işlevselliği kendisini 

ortaya koymaktadır. 

Modernitenin, kendisini geçersiz kılsa da kavramsal açıdan güzellemesini yaptığı birey, 

modernitenin sürekliliğini sağlayan ve garantileyen etkenlerden biri olarak geçicilik-kalıcılık 

sarkacında ikircimli bir şekilde yer almaktadır. Olgu, her ne kadar geç modernitenin bağlamında 

değerlendirilip postmodernist yaklaşımın grameriyle görünürlük kazansa dahi konu, tam da 

modernitenin ortaya çıkış miladıyla birlikte kaderi yeniden çizilmiş olan insanın sorunudur. İnsanı 

bu bağlamda değerlendirdiğimizde, başarı, bellek, güvenlik duygusu ve hayatta kalma dürtüsü, 

üretkenlik süreci, anlam krizleri, benlik algısı ve kimlik tasavvuru gibi kavramların birbiri ile 

ilişkili olarak yeniden tanımlandığı ortaya çıkmaktadır. Fotoğraf, aslında bizi tam da Baudrillard’ın 

ortaya koyduğu yıldızsal gerçeklik kavramına ve bunun üzerinden simulakrlar dünyasına 

yöneltmektedir. Geçici başarıları vazeden performansların peşinde olan, varlığını görünürlüğü ve 

onaylanırlığı ölçüsünde hisseden, trajik bir biçimde yaşadığı bölünmüşlüğünü yaşam ve ölüm 

denklemi üzerinden algılayıp sonsuzluk fantezisinin peşine düşen insanın hikâyesi, çağı 

nitelemektedir artık.  

Bireyin üzerinde durduğu bu kaygan zemin, modernitenin ideolojisi ve kurumlarının 

keskinliği ile ilgili olduğu kadar modernitenin dolaylı sonuçlarının-ürünlerinin etkileriyle de 

ilgilidir. Özellikle bilişim olanakları üzerinden tanımlanan bilgi çağının yarattığı sınırları belirsiz 

mekânsal boyutta yaşanan muğlâk tanıklıklar ve hayata katılımın yeni halleri, bireyi belirsiz ama 

cazibeli bir alana yöneltmektedir. Ölüm korkusu; kontrolsüz tanıklıklar ve mitolojik tehditlerin 

modern yüzleri dolayısıyla giderek yaşamı belirleyici bir hal almıştır. Tehditler, modernite 
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öncesindeki elverişsiz yaşam koşulları ve risklerle kıyaslandığında, muğlâklıkları dolayısıyla çok 

daha etkileyicidir artık.  

Bu bildiride, modernitenin koşulları ve ideolojisi bağlamında birey kavramı üzerinde 

durulacak ve bireyin içinde bulunduğu koşullar ve kendisi ile ilgili tasavvurları üzerinden kültür 

kavramının, yeni ve karmaşık sarmalı bakımından boyutları ele alınacaktır. Bir diğer deyişle, 

mevcut sosyal gerçeklik içindeki farklı gerçeklik kavrayışları ve bunun üzerinden bireyleşme 

süreci ile bireyin kültür inşası anlaşılmaya çalışılacaktır. Bu noktada, bireyin kendilik algısı, 

hayatla ilişki kurma biçimleri ve içinde bulunduğu şizofrenik ortamın etkisinde karşı karşıya 

kaldığı bölünmelerle hangi yollarla başa çıkmaya çalıştığı, çeşitli vaka örneklerinin ve anlatıların 

da üzerinde durularak değerlendirilecektir. Bu bağlamda, gerçeklik duygusu, benlik algısı, inanç, 

bilim, inançla bilim arasındaki ilişki, ideoloji, ekolojik bağlam ve toplumsallık kavrayışının 

kazandığı yeni veçheler tartışmaya açılacaktır. 

 

Anahtar Kavramlar: Modernite, Birey, Kültür, Gerçeklik, Gerçeklik Algısı. 
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Neoliberal Küreselleşme ve Karma Göç Hareketleri 

Suna Gülfer IHLAMUR-ÖNER33 

1970’li yıllardan itibaren neoliberal küreselleşmeyle dünya ekonomisinin yeniden 

yapılandırılması ve bunun yol açtığı dönüşümler uluslararası göçün dinamiklerini etkilemekte ve 

şekillendirmektedir. Neoliberal küreselleşme ile derinleşen eşitsizlikler hem (düzenli ve düzensiz) 

emek göçüne hem de zorunlu göç hareketlerine neden olmaktadır. Aynı zamanda emek göçü ve 

zorunlu göç hareketleri günümüzde karşı karşıya olduğumuz küresel siyasi, sosyo-ekonomik ve 

kültürel dönüşümlerin merkezinde yer almaktadır. Özellikle 1990’lı yıllardan itibaren göçe etki 

eden siyasi ve sosyo-ekonomik, çevresel etmenler emek göçü ve zorunlu göçe neden olan etmenler 

arasındaki geçişkenliği artırmakta ve karma göç hareketlerini ortaya çıkarmaktadır. Karma göç 

hareketleri farklı siyasi ve sosyo-ekonomik, çevresel etmenlerin neden olduğu, farklı 

motivasyonlar, ihtiyaçlar ve hedeflerle yola çıkan ya da yerinden edilen göçmen, mülteci, 

sığınmacı, insan ticareti mağduru insan ya da grupların birlikte yolculuk ettiği, aynı güzergahları 

ya da vasıtaları kullandığı ya da yollarının kesiştiği düzensiz insan hareketliliğidir. Karma göç 

hareketleri yarattıkları etkiler nedeniyle değişen göç politikalarının ve neoliberal küresel göç 

yönetişimine ilişkin girişimlerin odağında yer almaktadır. Bu bildiri karma göç hareketlerinin 

ortaya çıkış ve akış sürecini 1970 sonrası yaşanan küresel dönüşümler bağlamında ele almakta, 

devletler ve uluslararası aktörlerin bu hareketlere yönelik politika ve girişimlerini tartışmaya 

açmaktadır.  

Anahtar Kavramlar: Neoliberal Küreselleşme, Göç, Göç Hareketleri, Karma Göç Hareketleri. 
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Küresel Göç Yönetişiminde Türkiye’nin Yeri 

N. Aslı Şirin ÖNER34 

Bulunduğu coğrafya ve sahip olduğu tarih nedeniyle kuruluşundan bugüne dek farklı 

dönemlerde farklı nitelikte göç hareketine sahne olan Türkiye, bu hareketler karşısında izlediği 

siyaseti genel itibariyle pek değiştirmemiş; ancak göçün niteliğinin değişmesiyle beraber 1990’lar 

ve özellikle 2000’lerde göç yönetiminde değişiklikler yaşanmıştır, zira göçün niteliğinin değişmesi 

göç yönetiminin ihtiyaçları karşılamaktan uzak olduğunu göstermiştir. Böylece AB’ye uyum süreci 

ve 2011’den beri Suriye’den devam eden kitlesel göçün de etkisiyle kapsamı geniş ve 

kurumsallaşmaya ağırlık veren bir göç yönetimi oluşturulmaya başlanmıştır. Bu dönemdeki yasal 

ve idari düzenlemeler incelendiğinde, bugünkü göç yönetimi yapılanmasının temel taşı 

niteliğindeki 2013’te kabul edilen ve 2014’te yürürlüğe giren Yabancılar ve Uluslararası Koruma 

Kanunu’nun önem taşıdığı görülmektedir.   

Türkiye, bir yandan kendi içinde bu gelişmeleri deneyimlerken diğer yandan da küresel göç 

yönetişiminde yerini almaya başlamıştır. Bilindiği gibi, uluslararası göç, yarattığı etkiler ve yol 

açtığı sorunlar açısından bakıldığında, devletlerin işbirliği içinde hareket etmesini gerektiren bir 

olgu haline gelmiştir. Küresel yönetişimin önemli öğelerinden biri konumundaki devletler-arası 

işbirliği, göç alanında da kendini göstermektedir. 2000’li yıllara gelindiğinde devletlerin farklı 

paydaş devletlerle gayrı-resmi işbirliği yaptıkları iki-taraflı, bölgesel ve bölgeler-arası kurumların 

sayısının arttığı görülmektedir. Yaşanan uluslararası gelişmelerle beraber göç yönetimine yeni bir 

yön veren Türkiye’nin de, uluslararası göç alanında gerek ikili, gerek çok taraflı, gerekse de 

bölgesel pek çok işbirliği faaliyetinde yer aldığı bilinmektedir.  Bu çalışmada, söz konusu işbirliği 

faaliyetlerine odaklanılmak suretiyle, devletlerin meydana getirdikleri geçici yönetişim şekilleri 

sayesinde son yıllarda hızla gelişen “aşağıdan yukarıya” kısmi göç yönetişiminde (Betts, 2011) 

Türkiye’nin yeri incelenmektedir. Bu kapsamda ilk olarak Türkiye’nin 2000’lerde yeni bir yön 

kazanan göç yönetimi mercek altına alınmakta, sonrasında ise Türkiye’nin içinde bulunduğu 

işbirliği faaliyetleri irdelenmektedir.  

Anahtar Kavramlar: İşbirliği, Küresel Yönetişim, Türkiye, Uluslararası Göç. 
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Kimliği İşleyenler: Kapadokyalı Rumlarda Kimlik Aktörleri ve Kimlik Üretimi 

Saim ÖRNEK35, Z. Nilüfer NAHYA36 

1923 yılında Lozan Görüşmeleri çerçevesinde imzalanan Türk ve Yunan Halklarının 
Mübadelesine İlişkin Protokol anlaşmasına göre, Yunanistan ve Türkiye arasında yaklaşık iki 
milyon insan yaşadıkları topraklardan ayrılıp yeni topraklara yerleşmek zorunda kalmıştır. 
Mübadele süreci topluluklar için toplumsal bellekte önemli kırılmalara ve etkileri bugün de 
görülebilen sosyal ve kültürel değişimlere neden olmuştur. Bu mübadil gruplardan biri olan 
Kapadokyalı Rumlar, mübadele sonrasında yaşadıkları sosyal ve kültürel zorlukların üstesinden 
gelebilmek için bazı toplumsal stratejiler geliştirmişlerdir.  

Kapadokyalı Rum topluluğu bugün mübadelenin üzerinden geçen yaklaşık 100 yılın 
ardından yaşanan bu travmatik olayı anmakta ve geride bırakılan hayata bir kültürel miras gözüyle 
bakmaktadır. Dolayısıyla ataların zorunlu göçle geride bıraktıkları topraklar, onların kimlik ve tarih 
kurgularında önemli bir yere sahiptir. Topluluğun karşı tez geliştirdiği Türkiye ile bir parçası 
olduğu Yunanistan, ulus devletler olarak kimi zaman onlarla uyumlu kimi zaman da çatışan bir 
kimlik inşa etme ve tarih yazma süreçlerini canlı bir şekilde devam ettirmelerini sağlamaktadır. Bu 
süreçler topluluğun önde gelen “kimlik aktörleri” tarafından yönlendirilmektedir. 

Bazı toplumsal gruplar veya topluluklarda öne çıkan bazı üyelerin sosyal davranışları, onları 
topluluğu yönlendiren, onlar için “tarih” ve kimlik inşa eden ya da mevcut kimliği dönüştürmede 
etkili olan, hatta yönetebilen üyeler haline getirmektedir. Dolayısıyla topluluklarda öne çıkan bu 
üyeler, topluluk içi etkinlikleri ve etkileri nedeniyle “kimlik aktörleri” olarak nitelendirilebilir. Bu 
çalışma da Yunanistan’da yaşayan Kapadokyalı Rum topluluğunda, topluluğu düşünsel anlamda 
yönlendiren, onların kimlik oluşumlarını “ulus devletin gerekleri”ne göre şekillendiren, onlara 
kendilerini ülke ve diğer mübadiller içinde temsil edebilen bir kimlik tanımlaması üreten, kimlik 
aktörlerini, aktiviteleri ve açıklamaları üzerinden inceleyecektir. Bu aktörler, topluluğun düşünsel 
anlamda yaşadıkları sorunların üstesinden gelmek amacıyla düzenledikleri etkinlikler ve yazınsal 
faaliyetleriyle Kapadokyalı Rumların kimliklerini ve tarihlerini yeniden yorumlamaktadırlar. 
Örneğin Karamanlıların Türk olduğunu öne sürülen Türkiye tezini çürütecek, “akademiklik” 
vurgusuyla çalışmalar yayınlamakta, topluluğun “kadim tarihi”ni tekrar tekrar araştırarak Rum 
oluşlarına dair yayınlar üretmektedirler. Bu kişilerin bir başka özelliği, “sıradan” kişiler 
olmalarıdır; sempozyumlar, paneller, kitaplar, festivaller ve Kapadokya gezileri ile kendi 
“tarihlerini” ve “kimliklerini” öğrenmekte, yorumlamakta, tanıtmakta ve Yunanistan’a 
uyarlamaktadırlar. 

Bu çalışma, 2016-2017 yıllarının yaz aylarında Yunanistan’da genellikle Kapadokyalı 
Rumların yaşadıkları Kuzey bölgesinde gerçekleştirilen alan araştırmasına dayanmaktadır. Alan 
çalışması sırasında yukarıda kimlik aktörleri olarak nitelendirilen kişilerle diğerlerine oranla daha 
fazla etkileşim halinde olunmuş, gözlem ve görüşmeler yapılmıştır. Çalışma bağlamında, topluluk 
içinde, yukarıda belirtilen özellikleriyle göze çarpan 8 kişinin, topluluk içindeki etkinlikleri ve 
yazınsal faaliyetleri, görüşmelerdeki açıklamaları, gözlemler ve etkileşimler, kimlik ve tarih 
üretimi açısından değerlendirilecek, topluluğun Yunanistan’la bütünleşme ve yerlileşme 
(yerelleşme) çabaları açıklanmaya çalışılacaktır.  

Anahtar Kavramlar: Kimlik, Rumlar, Kapadokya. 
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İleri Modernitede İnsanal Geri Çekilmenin Küresel Ötekileri Prekaryanlar 

Cem ÖZKURT37 

Kimi yorumculara göre geç modernlik, kimilerine göre ise ileri modernite olarak tanımlanan 

günümüz dünyası, çalışma ilişkilerinden, mülkiyet edinim süreçlerine, gündelik yaşantıdaki sosyal 

katılım pratiklerinden, aile yaşantısının dinamiklerine kadar son derece sofistike ve 

anlamlandırılması güç bir görünüm almıştır. Bu karmaşıklığın anlamı ve özgül nedenlerine ilişkin 

tahlillerin ortak noktası, günümüz dünyasında çalışma etiğinin ve tam zamanlı iş nosyonunun 

yerini, esnek çalışma modellerinin alması ve tam zamanlı istihdam pratiklerinden gün geçtikçe 

uzaklaşılmasıdır. Bu uzaklaşma, küresel ölçüde yeni eğreti sınıfların inşasına aracılık etmektedir. 

Küreselleşen emek piyasasının eşitsizlik yaratan nitelikleri genişletmekte ve 40 yıl öncesiyle 

karşılaştırıldığında, yukarı doğru toplumsal hareketlilikte düşüşlere neden olmaktadır. Bu düşüşü, 

en açık biçimde deneyimleyen toplumsal gruplar prekaryanlardır. Prekaryanlar, bir eğreti 

toplumsal sınıf olarak iki kategoriden oluşur. İlk kategori, profesyonelleşemeyen / 

uzmanlaşamayan ve işlerinde istikrarlı bir gelişme çizgisi olmayan toplumsal gruplardır. İkinci 

grup ise profesyonelleşme standardını yakalamış, bir dönem orta sınıf olmuş ancak, gerek kişisel 

nedenlerden gerekse de iş piyasasındaki dalgalanmalardan kaynaklı olarak mevcut konumunu 

kaybetmiş gruplardır. Bu toplumsal grupların günümüz dünyasındaki niceliksel artışı, 

metropolerde görmezden gelinemeyecek insanal bir problem alanını oluşturmaktadır. İnsanal 

problem alanının yönü, kişiler düzeyinde deneyimlenen anlam bunalımı, eğretilik ve ötekileşmeyi 

oluşumsal düzeyde deneyimlemektir. 

Anahtar Kavramlar Prekarya, Çalışma, İleri Modernite, İstihdam, Uzmanlaşma. 
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Antik Çağ’dan Günümüze Ölü Gömme Adetleri İçerisinde Sikke ve Kullanım 
Şekilleri 

Ömer TATAR38 

Bu çalışmada, değişim aracı olmasının yanında; zamanla bazı sosyal ve kültürel içerikler 

kazanmasından yola çıkarak ölü gömme adetleri içerisinde sikkenin taşıdığı tarihsel ve kültürel 

anlamlara odaklanılacaktır.  İlk olarak maaşların ve ardından alınan vergilerin düzenli bir şekilde 

ödenmesi maksadıyla Lidya Krallığı’nda üretilen sikke kısa zamanda sağladığı kolaylıktan ötürü 

Hellenler ve Akdeniz’in diğer halkları tarafından da benimsenir. Sikkenin yaygınlaşmasıyla 

birlikte farklı amaçlar için de kullanılmaya başlandığı gözlemlenmiştir. Bunda sikkenin metali, 

sahip olduğu form kadar basan otoritenin kimliği, paranın ön ve arka yüzündeki tip ve yazı 

belirleyici olmuştur. Özellikle geçiş adetlerinde sikkenin her dönem önemli bir rol üstlendiği 

görülmektedir.  Bu çalışmada antik çağ’dan günümüze mezar ritüelleri içerisinde sikkenin yeri ele 

alınacak ve değerlendirilecektir. Mezara sikke bırakma olgusunda kimi zaman beklenti ölünün öbür 

dünyaya kazasız belasız gitmesi ya da yeni hayatında ihtiyaçlarını karşılayabilecek ekonomik 

rahatlığa sahip olması iken kimi zaman ise mezar sahibini ve mezarı kemden kötüden ve beladan 

koruma isteğidir. Özellikle nekropolis kazılarından elde edilen bilgiler: sikkelerin mezar 

içerisindeki konumu, buluntu şekilleri, hangi sikkelerin neden ve nasıl bırakıldığı, basıldıkları 

metal, birimleri ve üzerinde taşıdıkları ikonografi hem ölünün ait olduğu sosyal ve kültürel çevreyi 

tanımamıza hem de neden, niçin ve nasıl mezara konuldukları sorularına cevap vermede yardımcı 

olmaktadır.  

Anahtar Kavramlar: Amulet, Mezar, Nekropolis, Ölü Gömme Adetleri, Ritüel, Sikke 
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Toplumsal ve Kültürel Tarih Açısından Ekmek ve Bira  

Rüya TELLİ39 

Yemek, çoğunlukla zorunlu bir eylem olarak değerlendirildiğinden gündeliğin içerisinde 

kültürel ve toplumsal yönü gözden kaçırılan bir olgudur. Ancak besinler, fiziksel bir ihtiyaç olan 

yeme-içme eyleminden çok insanlığın yüzlerce yıllık sosyal ve kültürel birikiminin ürünüdür. Aynı 

zamanda içerisinde üretildikleri toplumların kültürel özelliklerine göre şekillenen simgesel bir 

değer taşımaktadırlar. Yemek olgusunun toplumsal ve kültürel alanın merkezinde olduğunu 

savunan bu çalışmada insanlık tarihindeki ilk karşılaşma anından itibaren ekmek ve biranın yeri 

değerlendirilecektir.  

Tahıl maddesine dayanan bira ve ekmek, üretildiği ilk uygarlıklarda toplumsal birliktelikleri 

ve paylaşımları yansıtan toplumsal geçiş ritlerinde, yani bayramlarda, dini törenlerde, ölü gömme 

törenlerinde ve günlük hayatta çok önemliydi. Doğduğu topraklar olan Eski Mısır, Mezopotamya 

ve Anadolu uygarlıklarında toplumu sosyal, ekonomik ve dinsel açıdan sarmalamaktaydı. Eski 

uygarlıklarda “ekmek ve bira” birbirine bütünleşik şekilde gündelik hayatın içinde genel olarak 

“besin” adıyla kavramsallaştırılması beslenme kültüründe ekmek ve bira arasındaki yakın ilişkiyi 

göstermesi açısından dikkat çekicidir.  

Eski uygarlıklardan itibaren doyurucu özellik taşıdığı için gündelik hayatın vazgeçilmez 

besin maddesi olan bira, şerbetçiotunun eklenmesiyle dayanıklılığını arttırarak ticari bir değer 

kazanmıştır. Sanayileşme süreciyle birlikte toplumsal anlamı ve tüketim bağlamı değişmeye 

başlamış ve günümüz tüketim çizgisine gelmiştir. Ekmek ise insanlık tarihindeki evrensel niteliğini 

beslenme açısından korurken, kutsallık anlamından büyük ölçüde arınsa da gündeliğin en tipik 

besini olmaya devam etmektedir.  

Yemeye ve içmeye ilişkin toplumsal kültür değişse de ekmek ve bira günümüzde farklılaşan 

formlarda kültürel kalıpların parçası olmaya devam etmektedir. Bu kapsamda, anlatılanlar 

çerçevesinde, neolitik dönemle beraber insanlığın beslenme rejiminde yerini alan ekmek ve 

biranın, tarihsel süreklilik ve kopuş bağlamında farklı toplumlardaki ve kültürlerdeki görünümleri 

ele alınacaktır. 

 

Anahtar Kavramlar: Bira,  Ekmek, Kültür, Toplumsal Tarih, Yemek. 
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Günümüz Türkiyesinde Tütün Bağımlılığının Medikalizasyonu ve Toplumsal 
Arkaplanı 

Ayşecan TERZİOĞLU40 

1980’lerden itibaren Türkiye’yi giderek daha fazla etkisi altına alan küreselleşme, 

neoliberalizm, tüketim kültürü ve bireycilik sonucunda toplumda yeni bir kaliteli, sağlıklı ve uzun 

yaşama ve fit, zinde ve sağlıklı bir bedene sahip olma vurgusu oluştu. İyi ve kaliteli yaşamla da 

özdeşleştirilen bu vurgu sağlık alanını da dönüştürerek diyetisyenlik ve  endokrinoloji gibi 

uzmanlıkların toplumda daha görünürlük ve itibar kazanmasını sağladı. Sağlık kavramının tüm 

insanların sahip olması gerektiği düşünülen “temel bir insan hakkı”ndan, kişilerin sahip olmak için 

tüm ekonomik ve sosyal olanaklarını seferber ettiği “bireysel bir sorumluluğa” dönüştüğü bu 

politik ve toplumsal iklimde, sağlığı korumak, hastalık riskinden kaçınmak ve sağlık 

hizmetlerinden yararlanmanın yolu “doğru uzmanı bulmak” ve “uzmanına sormak”tan geçmeye 

başladı. Tıbbi teknolojinin gelişiminin de 1980’lerle beraber ivme kazanmasıyla bu uzmanlık 

vurgusu medikalizasyona yeni bir boyut katarak Adele Clark’ın ortaya attığı bir kavram olan 

biyomedikalizasyonla birlikte tartışılmaya başlandı.  Bugün, dünyada ve Türkiye’de, özellikle orta 

ve üst sınıflar için sağlıklı bir yaşam ve bedene sahip olmanın önündeki temel engeller artık bulaşıcı 

hastalıklardan çok kanser ve diyabet gibi kronik hastalıklar olarak görülüyor.  Türkiye’de bir çok 

toplumsal ve demografik kesimde oldukça yaygın olan ve son yıllarda tütün kontrol programlarıyla 

azaltılmaya çalışılan sigara bağımlılığı da kronik hastalıkların çoğuna yol açmada temel 

etkenlerden biri olarak öne çıkıyor. Sigara kadar yaygın olmasa da özellikle şehirli gençler arasında 

yaygın olan nargile ve e-sigara kullanımı da giderek artan bağımlılıklar olarak dikkat çekiyor. Bu 

konuşma, Türkiye’de tütün kullanımı ve bağımlılığı üzerine olan araştırmaları ve konuşmacı 

tarafından yürütülen sigara içenlerin katıldığı niteliksel çalışmayı temel alarak tütün bağımlılığının 

nasıl (biyo)medikalizasyon, sağlık ve tıpla ilişkilendirildiğini ve bu bağımlılığa ne gibi toplumsal 

ve politik açıklamalar getirildiğini tartışmayı amaçlamaktadır. Toplumsal cinsiyet, sınıf, statü ve 

demografik özellikler bu bağımlılıkla nasıl ilişkilendirilmektedir? Sigara içenler ve diğer tütün 

bağımlıları bu bağımlılıklarının ışığında sağlıklı olmayı ve sağlığını korumayı nasıl 

tanımlamaktadır? Bu kişilerin sağlık çalışanlarıyla bağımlılıkları üzerinden ne gibi bir iletişimi 

olmuştur? Bu sorulara farklı yanıtlar getirmeyi amaçlayan konuşma, aynı zamanda son yıllarda 

AKP hükümetinin uyguladığı tütün kontrol politikalarına da eleştirel açıdan yaklaşarak, bu 

politikaları Michel Foucault’nun biyoiktidar kavramıyla tartışacaktır. Bu politikalar en çok kimleri 

hedeflemektedir, nerelerde ve kimler üzerinde etkili olmuş ve ne gibi tartışmalara yol açmıştır? 

Görüşülen sigara bağlımlıları bu politikaları nasıl değerlendirmektedir? Bu konular  da konuşma 

içerisinde toplumsal ve politik arka plan dahilinde yer alacaktır.   

Anahtar Kavramlar: Biyoiktidar, (Biyo)Medikalizasyon, Sigara Bağımlılığı, Tütün Bağımlılığı, 

Tütün Kontrolü. 
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Meme Kanseri Tanısı Konmuş Kadınların Hastalık Deneyimleri ve Dayanışma 
Pratikleri Üzerine Nitel Bir Araştırma 

Efil Evrim UÇAN41 

Kanser, geçmişten günümüze varlığını devam ettiren ve tıp alanındaki tüm ilerlemelere ve 

geliştirilen yeni tedavilere rağmen hala insan hayatı için tehlike arz eden bir hastalıktır. Bu sunum, 

2018 yılında tamamladığım yüksek lisans tezinin verilerine dayanmaktadır. Tezin konusu, meme 

kanseri tanısı konmuş kadın hastaların, tanı sonrasında hastalık deneyimi ile değişen yaşamlarıdır. 

Araştırmada derinlemesine ve ayrıntılı veri elde etmek amacıyla niteliksel yöntem kullanılmış, 

İstanbul Avrupa yakasında ikamet eden, çalışan ya da emekli olup çalışmaya devam eden, meme 

kanseri tanısı konmuş, tedavisi tamamlanmış ya da tedavisi hala devam etmekte olan kırk yaş üstü 

16 kadın ile derinlemesine görüşme yapılmıştır. Yapılan derinlemesine görüşmelerde, meme 

kanseri tanısı öncesi meme kontrol süreçlerine ve bu kontrole iten sebeplere, tanı sonrası duygu 

durumlarına, aile ve sosyal çevre ile yaşanılan paylaşımlara ya da tam tersi bir durum olarak 

yaşanan kaçışlara ve tüm bunlar ile baş etmek üzere geliştirilen yöntemlere odaklanılmıştır. 

Görüşmecilerin tedavileri süresince deneyimledikleri bedensel değişimlerin duygu dünyalarında 

yarattığı değişimler ve fiziksel zorluklar ile bunların dışa vurumları üzerinde durulmuştur. 

Görüşmecilerin tanı öncesi ve tanı sonrası kanser hastalığına yönelik bakışları ve hastalığa 

yaklaşımları ile “kanser” hastalığı ile ilgili sosyal çevrenin bilgi düzeyi ve toplumdaki kanser algısı 

araştırma kapsamında incelenmeye çalışılmıştır. Bu çalışmadan hareketle, sunumda, hastalığın 

getirdiği değişimleri toplumsal bağlamda ele almaya ve kadınların özellikle tedavi süresince 

yaşadıkları zorlukları, kadınlar arası paylaşımları ve geliştirilen dayanışmaları ortaya koymaya 

çalışacağım. Kanser hastalığının, hastalığı deneyimleyenlerin yaşamında ve duygu dünyasında yol 

açtığı değişimleri, karmaşayı, hasta olmayanlar için de görünür kılmaya çalışacağım. Tezimde 

yürüttüğüm bu araştırma boyunca, meme kanserine ilişkin tekil doğrulardan ziyade, kendi 

deneyimlerimle de kesişen, görüştüğüm kadınların çoğul bir hastalık deneyimleri dünyasını ortaya 

koymaya çalıştım. Dolayısıyla bu sunumda, meme kanserinin kadının yaşamında yarattığı 

değişimler ve kadınların birbirleri arasında gerçekleşen dayanışma, duygusal bağ ve baş etme 

pratikleri hakkında tek ve geçerli bir bilgi ortaya koymaktan çok görüştüğüm kadınların 

hayatlarında kanserle birlikte ne olup bittiğine mercek tutacağım.  

Anahtar Kavramlar: Sağlık, Meme Kanseri, Hastalık Deneyimi. 
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Duyguların Medikalizasyonu 

İnci USER42 

Medikalizasyon (tıbbileştirme), insani ve toplumsal durumların ya da sorunların tıbbın yetki 

ve sorumlulukları içine dahil edilmesi anlamına gelir. Bu süreç tıbbın etkinlik alanını ve toplum 

üzerindeki denetimini arttırırken sorunların alışılagelmiş ve tıp camiası dışındaki insanlarca da 

geliştirilip kullanılabilecek yöntemlerle çözümlenmesini engeller, mevcut çözümleri geçersiz hale 

getirir ve bireyler ve toplulukların çözüm üretme becerilerini köreltir. 

Medikalizasyon her zaman tıp çalışanları ve ilintili sektörlerin kendi başlarına ürettikleri ve 

dayattıkları bir sonuç değildir. Günümüz insanının teknoloji bağımlılığı ve her işi bir uzmanlar 

grubuna devretme isteği de bir tür medikalizasyon talebi yaratmakta, arz ve talebin örtüşmesi 

toplumsal yaşamın çeşitli alanlarının tıbbi söylem ve uygulamalarla kuşatılmasına yol açmaktadır. 

Bu eğilimin oldukça güçlü bir takım örnekleri de duygusal yaşantılar ve kişilerarası ilişkiler 

bağlamında ortaya çıkabilmektedir. Bunun bir sonucu gerek ruh sağlığı çalışanlarının gerekse ruh 

sağlığıyla ilintili sektörlerin etkinliklerinin artması, bir diğer ve daha önemli sonucu ise bireylerin 

ve grupların duygularını yönetme, sorunlarını ve çatışmalarını çözme becerilerini giderek 

yitirmeleri, yaşamın olağan süreçlerini artan bir kaygı ve yardım arayışı içinde karşılamalarıdır. 

Duyguların medikalizasyonu doğal halde yaşanan duygu durumlarının tıbbi alana 

çekilmesinden ibaret değildir. Kimi zaman, söz konusu duygu öncelikle bir inşa sürecinin ürünü 

olmakta; daha sonra da patolojik olabileceği varsayılarak tetkik ve tedavi konusu haline 

getirilmektedir. Duygunun inşası herhangi bir toplumsal pratik ya da gündelik yaşam deneyiminin 

mutlaka belirli duyguların eşliğinde yaşanacağına dair bir söylemin oluşturulması ve bu pratik ya 

da deneyim içine giren kişilerin de söz konusu duyguları birebir yaşadıklarına inanmaları şeklinde 

gerçekleşmektedir. Başka bir deyişle, aslında son derece öznel bir yaşantı olan duygu inşa 

edilmekte, ‘normal’, ‘gerekli’, ‘yeterli’, ‘abartılı’,  ‘patolojik’ vd. sayılacak düzeyleri ve 

belirtilerine dair tanımlar ve kurallar oluşturulmakta ve her toplumsal inşa gibi bu da sonuçları 

itibariyle gerçek hale gelmektedir.    

Bu sunumda duyguların medikalizasyonu sürecinin günümüz Türkiyesi tüketim toplumunda 

ortaya çıkan kimi örnekleri, ilintili oldukları diğer toplumsal olgular ve yol açtıkları/açabilecekleri 

sonuçlarla birlikte tartışmaya açılacaktır. 

Anahtar Kavramlar: Medikalizasyon, Duyguların İnşası, Duygu Yönetimi, İnsanlar Arası 

İlişkiler, Tüketim Toplumu, Ruh Sağlığı. 
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Koleradan Değil Domatesten Korkmak: Ankara’da Yaşayan Kadınların Sağlık Risk 
Algı ve Davranışları Üzerine Sosyolojik bir Analiz 

Deniz Bilge ÜLKER43 

Türkiye’de 1990’lı yıllardan önce ultrason cihazı sayısı kısıtlıydı, ancak gebelik döneminde 

önemli sağlık problemi yaşayan kadınlar imkanları dahilinde bu cihazlara ulaşabiliyordu. Bu 

nedenle 1990’lı yıllardan önce doğan birçok bireyin cinsiyeti doğum anında öğrenilmiştir.  

Doğumdan sonraki yıllarda bu öğrenme anı; biz seni erkek beklerken sen kız oldun gibi başarısız 

tahminler ya da ben hep demiştim kızım olacak diye güçlü hislere dayandırılan anılar olarak 

doğmadan görüntülenmeyen çocuklara aktarılmıştır. Oysa bugün tıp alanındaki teknolojik 

gelişmelerle, birçok bebek dünyaya gelmeden önce görüntülenmekte ve çeşitli testlere tabi 

tutulmaktadır. Ebeveynler, dünyaya gelecek olan bebeklerinin cinsiyet bilgisinden öte yaptırdıkları 

genetik tarama testleri ile gelecekte onu bekleyen sağlık risklerinin bilgisine de ulaşmaktadırlar. 

Ana rahminden başlayan sağlık riski taramaları sağlıklı, hasta, genç, yaşlı tüm bireylere gelecekte 

onları bekleyen hastalıkları bildirme vaadiyle çeşitli checkup programlarıyla sunulmaktadır. Bu 

checkup programları aile, genetik yapı, yaşam tarzı gibi değişkenleri göz önünde bulundurarak 

bireylere onlara özel riskler belirlediğini ve bu ‘kişisel riskler’ doğrultusunda tıbbı tahlil ve 

görüntülemelerin yapılacağını vadederler. Bu çalışmanın amacı da kadınların sağlık risk algılarını 

ve bu risklerle baş etme yollarını anlamaktır. Bu çalışma ile, kadınlar sağlık risklerini nasıl 

algılamaktadır, bu riskleri yönetmek için hangi davranışlarda bulunmaktadırlar sorularına cevap 

aranmaktadır. Bu amaca ulaşmak için, Ankara’da yaşayan farklı eğitim seviyesindeki kadınlara 

kartopu örneklem yönetimiyle ulaşılmış ve 15 kadınla yarı yapılandırılmış derinlemesine mülakat 

gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın teorik dayanağı yönetimsellik çalışmaları yazarlarının neoliberal 

dönüşümle değişen risk kavramı ve neoliberal öznelerin bu kavramla kurdukları ilişkiye 

dayanmaktadır. (O’Malley,1996; Dean, 1997; Lupton, 1999)  Yönetimselllik çalışmalarına göre 

neoliberal politik akıl, söylemler aracılığıyla özneleri kendi sağlığından sorumlu tutmakta ve sağlık 

risk kavramını bireyselleştirmektedir. Bu noktada denilebilir ki; bu çalışmanın amacı,  1980’lerden 

bugüne sağlık alanında birçok dönüşüm yaşamış Türkiye’de neoliberal politik akıl kadınların risk 

algı ve yönetimlerini nasıl etkisi altına almıştır sorusuna yönetimsellik perspektifinden cevap 

aramaktır.  

Anahtar Kavramlar: Sağlık, Kadın Sağlığı, Sağlık Risk Algısı. 
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Diaspora Gruplarının Kültürel Kimlik İnşası: İzmir’de Yaşayan Selanik 
Göçmenlerinin Düğün Pratikleri  

Ebrar Begüm ÜSTÜN44 

Bu çalışma, diaspora gruplarının kimlik inşasını İzmir’deki Selanik göçmenlerinin düğün 

pratiği üzerinden incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmada sözlü tarih yönteminden yararlanılmıştır. 

Sözlü tarih, konuşmacının kişisel deneyimlerine ve görüşlerine dayanarak, tarihsel bilgilerin 

kaydedilmesi, korunması ve yorumlanmasına yardımcı olan bir araştırma yöntemidir. Bu sayede, 

hâkim tarih anlayışından farklı olarak toplumdaki azınlık ya da dezavantajlı grupların kendi 

açıklamalarıyla tarih yazımı mümkün hale gelmektedir. Çalışmada, üçüncü nesil bir Selanik 

göçmeniyle derinlemesine mülakat yapılmıştır ve katılımcının konuyla ilgili yaşadığı kişisel 

deneyimlerden bahsedilmektedir. Yapılan görüşmeye dayanarak, sıklıkla kullanılan ifadeler, 

düğünlerdeki kültürel pratikler, bunlara yüklenen anlamlar, ailenin göç anıları analiz edilmiştir. 

Aynı zamanda, anılar, tanığın olayları ve öyküleri yorumlaması üzerinden zorunlu göçün kimlik 

üzerindeki etkileri ve kimliğin söylem üzerinden yeniden üretilme biçimi incelenmiştir. Çalışmanın 

sonunda, geleneğin oluşumu, devam ettirilişi veya değişimi ve bunların kimlik üzerindeki 

etkilerine değinilecektir. Çünkü gelenek, hem sosyal, kültürel ve dini hayat aktivitelerini beslerken, 

aynı zamanda bunlar tarafından yeniden üretilmektedir. Bu sözlü tarih çalışması, kişisel tecrübelere 

yer vererek kültürlerin etkileşimini kimlik bağlamında ele almaktadır.  

Anahtar Kavramlar: Diaspora, Kimlik, Kültürel Kimlik, Sözlü Tarih. 
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 “Muhacirlerden Suriyelilere, Köylerden Kentlere Türkiye’nin Değişen Göç 
Deneyimi” 

Abdurrahman YILMAZ45 

“Türkiye iç ve dış göçlerle kurulmuş ve şekillenmiştir” sözü sanırım Türkiye’nin göç 

hikâyesini oldukça iyi özetliyor. Bu hikâye Orta Asya’dan Anadolu’ya göçle başlayan, önce 

Anadolu’dan çoğunluğu batıya olmak üzere farklı coğrafyalara yayılışı, yüz yıllar sonra da 

yayıldığı yerlerden peyder pey yine Anadolu’ya geri dönüşü ve sınırların içerisinde yer 

değiştirmeleri içeriyor. Bu bildiride bu hikâyenin çok derinine inmeden öne çıkan bölümlerini 

aktarmaya çalışacağım.  

Sorunların eksik olmadığı bir coğrafyaya komşu olması nedeniyle Anadolu, Osmanlı ve 

Cumhuriyet döneminde farklı göçmen gruplarının sığınma noktalarından biri olagelmiştir. Tarihi 

derinliği çok geriye götürmeyi istememekle beraber “sığınmacıya kucak açmanın” tarihsel 

geçmişine vurgu anlamında 1492 yılında İspanya’dan kovulan Sefarad Yahudileri’nin bir zenginlik 

olarak görülerek kabul edilmesinin oldukça önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Bu kabulde 

BM 1951 Mülteci Sözleşmesi’nin ruhunu görmek mümkündür. Bunun yanında Osmanlı ve 

Cumhuriyet döneminde Kırım, Kafkasya, Avrupa, İran, Afganistan, Irak’ın Kuzeyi ve son olarak 

Suriye’deki güvensiz ortamdan kaçanlar Anadolu’ya sığındılar. Bunların yanında sığınma talebi 

geri çevrilen bir gruplar da oldu: Bunlardan 1942 Şubatında meydana gelen ve 768 kişinin hayatını 

kaybettiği, tarihe “Struma Faciası” olarak geçen olayda Almanların katliamından kaçan 

Yahudileri taşıyan Struma gemisinin çeşitli nedenlerle ne kıyıya yanaşmasına ne de yoluna devam 

etmesine izin verildi. Bu uygulama Anadolu’nun sığınmacıya kucak açan ve devlet politikalarına 

da yansıyan genel anlayışı ile uyumlu olmamıştır.  

Sınırların dışından gelenlerin yanında, gerek Osmanlı döneminde yitirilen egemenlik 

alanlarındaki nüfustan gerekse Cumhuriyet döneminde, Balkanlar’dan, Bulgaristan ve 

Yunanistan’dan Anadolu’ya gelip yerleşenler de oldu. Bu anlatımdan ilk bakışta Anadolu’da bir 

nüfus yığılması olduğu anlamı çıkabilir. Ancak, ilk göç belgesi niteliğindeki “Muhaceret 

Nizamnamesi, 1857” ve “Muhacirin Komisyonu, 1860”nun Anadolu’daki nüfus kıtlığına bir çare 

olarak göçmen davet etmek amacıyla çıkarıldığı göz önünde bulundurulduğunda durumun 

sanıldığından farklı olduğunu anlıyoruz. Buna Osmanlı-Rus, Balkan Savaşları, Birinci Dünya 

Savaşı ve Kurtuluş Savaşı ile tehcir ve mübadele nedeniyle kaybedilen nüfus da eklendiğinde 

Anadolu’da sanıldığı gibi bir nüfus birikimi olmadığı, aksine nüfus yitirimi olduğu görülür. 

Sema Erder’in son çalışmasında oldukça geniş bir şekilde aktardığı üzere, Osmanlı’da göç 

ettirme yoluyla “iskan” başlı başına bir “toplumsal kurum” olarak görülmüştür. İmparatorluk, 

fetihlerle büyürken “yönetmek için karıştırma”, 18 ve 19. Yüzyıllarda toprak kaybederek 

küçülürken de “yönetmek için ayıklama” politikasını izlemiştir. Bu kurumun başlıca uygulama 

araçları da “sürgün”, “şenlendirme” ve “yerleştirme olmuştur” (Erder, 2018:27). Cumhuriyet 

döneminde de “Tedeyyün (Borçlanma) Kanunu, 1926” ile göçmenlere, göç ettirilenler ve topraksız 

köylüye toprak dağıtımı; “İskân Kanunu, 1934” ile de zorunlu göç ve iskân yoluyla Türklüğün 

benimsetilmesi ve yayılması amacıyla bu tür uygulamalara devam edilmiştir. 1950’lerden itibaren 

ise “iç göç” kapitalizmin köylere girişinin ardından kırsal nüfusun kentlere yönelişi şeklinde oldu.  
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1960’lardan itibaren yaşanan Türkiye’den Almanya’ya göçü, giden nüfusun niteliği 

nedeniyle bugünkü beyin göçünün karşılığı olarak değerlendiriyorum. İkisi arasındaki en temel 

fark ise günümüzdeki eğitimli insan göçünün nedenlerinin başında Türkiye’deki düşünce 

özgürlüğüne yönelik eleştiriler yer almaktadır. 1940’larda Berkes, Boratav ve Boran gibi 

akademisyenlerin ‘derslerinde Marx’ı okuttukları için’ ‘Komünist’ suçlamalarıyla yurt dışına 

gitmeye zorlanmalarından; Sabahattin Ali gibi muhalif kimliği nedeniyle başına bir şey 

geleceğinden korkarak yurtdışına kaçmaya çalışırken Kırklareli’nin bir köyünde öldürülmesinden 

ülke olarak bir ders çıkarmamış gibi görünüyoruz (Esenel, 1999: 264-266).  

Bugün “Türkiye ve göç” denildiğinde akla ilk gelen konu Suriyeliler ve onlarla beraber anılan 

toplumsal uyum meseleleri oluyor. Sığınmacı göçünün son dalgasını Suriye kaynaklı olarak 

yaşıyoruz. Bugünkü durum hiç olmadığı kadar farklı ve derin sorunları da barındırıyor. Bunlardan 

kanımca ilk sırada olanı Suriyeli çocuk göçmenlerdir. Türkiye bugün plajlarda nargile içen 

Suriyelileri daha çok konuşsa da yakın bir gelecekte çok daha farklı ve derinlikli sorunlarla karşı 

karşıya kalacak gibi görünüyor. 
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