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CENTER FOR MODERN TURKISH STUDIES
Since its foundation in 2011, the CEMTS progressed considerably in its effort to function as an
independent resource center and a center of excellence meeting the growing needs for a credible,
visible, and leading-edge academic voices regarding Turkish studies.
The Center has been engaged in organizing international academic meetings, conferences, workshops,
and solo talks on critical issues concerning Turkey. Eminent national and international scholars, noted
public figures, prominent policy makers, and parliamentarians have been frequent participants in the
academic activities of the CEMTS.
The Center also offers a visiting researcher program, in which researchers, scholars, and policy -makers
from Turkey and abroad who has an interest in studying Modern Turkey, are welcomed. The Center
publishes reports and papers and runs a Master’s Program in Modern Turkish Studies within the
Graduate School of Humanities and Social Sciences constituting a unique interdisciplinary graduate
program focused on Turkey. We currently have 24 graduate students. Additionally, the Center
organizes brief focused programs and summer schools providing fresh analytical approaches and
knowledge about Turkey to those who work at the international institutions, think tanks, and
governmental agencies and policy makers. Further info at http://cemts.sehir.edu.tr
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DÜZENLEYEN KURUMLAR / ORGANIZING INSTITUTIONS
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL ŞEHİR UNIVERSITY
MODERN TÜRKİYE ÇALIŞMALARI MERKEZİ
CENTER FOR MODERN TURKISH STUDIES
MARMARA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KULÜBÜ
MARMARA UNIVERSITY INTERNATIONAL RELATIONS CLUB
ŞEHİR DİPLOMASİ KULÜBÜ
ŞEHIR UNIVERSITY DIPLOMACY CLUB

ORGANİZASYON KOMİTESİ / ORGANIZING COMMITTEE
Gökhan Ak
Merve Ceren Aydemir
Ayşe Civelek
Hüseyin Gayretli
Mahmut Erkan Karakaya
Muhammed Mübarek Kaya
Isra Sakipi
Muzaffer Şenel
Bekir Turan
Sümeyra Yavuz

TARİH ve MEKÂN/DATES and VENUE
21 Nisan 2018, Cumartesi / İstanbul Şehir Üniversitesi, Dragos Kampüsü
21 April 2018, Saturday / İstanbul Şehir University, Dragos Campus

İLETİŞİM / CONTACT
İstanbul Şehir Üniversitesi
Modern Türkiye Çalışmaları Merkezi
Tel: (+ 90 216) 44 44 0 34 // 9343
E-mail: mot@sehir.edu.tr
Faks: (+90 216) 474 53 53
www.cemts.sehir.edu.tr
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KAYIT / REGISTRATION
Kaydınızı Kongre sırasında da kayıt masasında yapabilirsiniz.
You will register during the congress
Merkez’in faaliyetlerinden haberdar olmak istiyorsanız kayıt masasına iletişim bilgilerinizi bırakınız.
To receive upcoming news and information on the activities of the Center by email, please leave your
email address at the registration desk.
Kayıt masası çalışma takvimi / Timetable for registration desk as follows:
21 Nisan 2018, Cumartesi / İstanbul Şehir Üniversitesi, Dragos Kampüsü, 6301
21 April 2018, Saturday / İstanbul Şehir University, Dragos Campus, 6301
YAKA KARTI / NAME BADGES
Yaka kartlarınızı kongre çantası ile birlikte kayıt masasından alabilirsiniz.
Name badges will be provided inside the participants’ congress packs at the Registration Desk.
OTURUMLAR / SESSIONS
Paneller oturum başkanı tarafından yönetilecektir. Her sunum 15 dakikadır ve sonrasında kısa bir soru
cevap kısmı olacaktır. Oturum başkanı sunum düzenini ve zaman ayarlamasını değiştirebilir.
Sessions are moderated by Chairs who monitor and administer the meetings. Each paper will be
presented for 15 minutes, and will be followed by a brief discussion. The Chair may decide and change
the order of presentations as well as the time allocated for each presentation.

KONGRE SEKRETERYASI / CONGRESS SECRETARIAT
Koordinatör / Coordinator
Muzaffer Şenel: muzaffersenel@sehir.edu.tr
Asistanlar / Assistants
Bekir Turan bekirturan@std.sehir.edu.tr
Sümeyra Yavuz sumeyrayavuz@std.sehir.edu.tr

4

Turgut Özal Bulvarı No: 21 34865
Dragos Kartal İstanbul Türkiye
+90 44 44 0 34 www.sehir.edu.tr
http://cemts.sehir.edu.tr

KONGRE PROGRAMI / CONGRESS PROGRAM
Bildiri özetleri kongre web sayfasında paylaşılmıştır.
Abstracts have been uploaded to the Congress's website.
21 Nisan/April 2018 Cumartesi/Saturday
08.00 - 09.30
Kayıt/Registration
09.30 - 09.45
Takdim Konuşmaları, Konferans Salonu / Opening Speeches, 6302
Peyami Çelikcan, Rektör / Rector
Muzaffer Şenel, Modern Türkiye Çalışmaları Merkezi/ Center for Modern Turkey Studies
09.45 - 10.25
Açılış Konuşması / Keynote Address 6302
Abdülhamit Kırmızı
Akademi ve Gençlik / Youth and Academy
10.30 - 11.45
I. Oturum / Session: 6301
Modernleşen Türkiye’de Toplumsal Temsiliyet ve Türk Siyasal Hayatı
Social Representation in Modernizing Turkey and Turkish Political Life
Başkan/ Chair: Muzaffer Şenel
Katılımcılar ve Bildiriler / Participants and Presentations
Cihan Taşgın
Türk Siyasal Hayatında Partiler ve Parti Tarihine Bakış
Parties in Turkish Political Life and an Overview of the Party History
Selcen Altınbaş
Türk Siyasal Partilerinin Toplumsal Sınıfları Temsili Üzerine Bir İnceleme
A Review on the Representation of Social Classes of Turkish Political Parties
Şükrü Aydın
Temsilde Adalet ve İstikrar İkileminde Çok Partili Türk Siyasal Hayatı
Representative Justice and Multilateral Turkish Political Life in Stability Dilemma
II. Oturum / Session: 6302
Continutiy and Change in Socio-Political Space
Sosyo-Politik Alanda Süreklilik ve Değişim
Başkan/ Chair: Yakoob Ahmed
Katılımcılar ve Bildiriler / Participants and Presentations
Nurul A.B.M. Absar
Reforms of Sultan Mahmud II: Socio-Cultural Impacts-An Analysis
Sultan II. Mahmut’un Reformları: Sosyo-Kültürel Etkileri’nin Analizi
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Esra Balanlı
Education of the Sabbatean Women in the 19th Century Ottoman Empire:
Changes in the Socio-Political Position of the Women in the Province
19. Yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu’nda Sebatayist Kadınların Eğitimi:
Vilayetlerdeki Kadınların Sosyo-Politik Mevkilerinin Değişimi
Zehra Nur Düz
Islam and Nationalism in Modern Turkey
Modern Türkiye’de İslam ve Milleyetçilik
Safaa El Halouti
Democratic Consolidation and Presidential System: An Analysis of Turkish
System
Demokratik Konsolidasyon ve Başkanlık Sistemi: Türk Sisteminin Analizi
11.45 - 12.00
Ara/Break
12.00 – 13.15
III. Oturum / Session: 6301
Türkiye’de ve Dünyada Toplum ve Güvenlik Meseleleri
Society and Security Issues in Turkey and the World
Başkan/ Chair: Fatih Şemsettin Işık
Katılımcılar ve Bildiriler / Participants and Presentations
Birsen Polat
21. yüzyılda Güvenlik ve İstihbarat
Security and Intelligence in 21th Century
Nurbanu Dursun
Türkiye'de Sivil Toplum ve Siyaset
Civil Society and Politics in Turkey
Muhammed Şamil Önder
Yıldız İstihbarat Teşkilatı'ndan Bugüne Türkiye'de İstihbarat ve Güvenlik
Intelligence and Security since Yıldız Inteligence Service
IV. Oturum / Session: 6302
Türk Dış Politikasında Değişim ve Süreklilik
Continutiy and Change in Turkish Foreign Policy
Başkan/ Chair: Emre Erşen
Katılımcılar ve Bildiriler / Participants and Presentations
Muhammet Fatih Özkan
Filmi Başa Sarmak: Türkiye’nin Irak Kürt Bölgesel Yönetimiyle İlişkileri
Cutback: Turkish-Iraqi Kurdistan Relations
Neslihan Tezcan
Suriye İç Savaşı Boyunca Türk ve Rus Dış Politikası
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Turkish-Russian Relations During Syrian Civil War
Şükrü Aydın
Küresel Yönetişim Açısından Türk Dış Politikasında Değişim ve Süreklilik
Continutiy and Change in Turkish Foreign Policy in terms of Global Governance
Mürsel Doğrul
Bir Kuşak Bir Yol Projesi Eşiğinde Türkiye
Turkey on the Brink of the One Belt One Road Project
Yiğit Mustafa Çelebi
Orta Ölçekli Güç Olmanın Sınırları: Türkiye Örneği
The Limits of Being a Middle-Power County: Turkish Case
13.15-14.30
Öğle Yemeği / Lunch
14.30 – 15.30
Özel Etkinlik / Special Session: 6302
Gençlikte Avrupa’yı Deneyimlemenin Kariyer ve Birey Gelişimine Etkisi
Experiencing Europe during Youth and its Impact on Career and Personal
Development
Başkan/ Chair: Salih Soner Güler
Ali Fatinoğlu
Tarık Tufan
15.30 - 16.00
Ara/Break
16.00 -17.15
V. Oturum / Session: 6301
Türkiye ve Göç
Migration and Turkey
Başkan/ Chair: Şükrü Aydın
Katılımcılar ve Bildiriler / Participants and Presentations
Gizem Dursun İdrisoğlu
Suriyeli Mülteciler ve Sosyal Yardım: İstanbul Örneği
Social Assitance and Syrian Refugees: İstanbul
Şeyma Yılmaz
Türkiye'nin Değişen Göç Politikaları Çerçevesinde Günümüz Göç Politikalarını
Anlamak
Understanding Today’s Migration Policies by Point of the Changing Policies of Turkey
Ayşenur Cufdar
Türkiye’de Suriyeli Mültecilerin Enstegrasyon Sorunu
Integration Problems of Syrian Refugees in Turkey
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Üsame Yolcu
Göç Koridorundaki Güvenli Liman: Türkiye
The Safe Port in the Migration Corridor: Turkey
VI. Oturum / Session: 6302
Toplum, Siyaset ve Hukuk
Law, Politics and Society
Başkan/ Chair: Esra Balanlı
Katılımcılar ve Bildiriler / Participants and Presentations
Ömer Allahverdi
Siyasal Teoloji Açısından Türkiye’de Egemenlik Kavramı Üzerine Bir İnceleme
Denemesi
An Analysis on Sovereignty in Turkey in terms of Political Teology
Şeyma Nur Demiray
2015-2019 Yıllarını Kapsayan Yargı Reformu Stratejisi Çerçevesinde Avukatların
Savunma Hakkı
Defense Right of Lawyers in terms of Judical Reform Strategy in 2015-2019
Rakip Yalçın
Osmanlı'dan Günümüze Merkeziyet-Adem-i Merkeziyet Tartışmalarının
Değişmezliğinde Dış Baskılar ve Aydınlar Üzerinde Bıraktığı Etki
The Impact of Centralization-Decentralization Debates on Foreign Pressures and
Intelligentsia from Ottoman to Today
17.15 -17.30
Ara / Break
17.30 – 18.45
VII. Oturum / Session: 6301
Kültür, Gençlik ve Siyaset
Youth, Culture and Politics
Başkan/ Chair: Mahmut Erkam Karakaya
Katılımcılar ve Bildiriler / Participants and Presentations
Okan Ancak
Nihat Genç'in "Melek Teyzeyle Sosyoloji" ve "İftira" Adlı Öykülerinde Modernlik
Algısı
The Perception of Modernity in the Story of Nihat Genç's "Sociology of Angel
Awakening" and "Defamation"
Ozan Yavuzarslan
Alternatif Feminist Medya: Türkiye'de Kadın Hareketinin Değişim ve
Süreklilikleri
An Alternative Feminist Media: Change and Continuity of the Women’s Movement in
Turkey
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Salih Soner Güler
Türkiye'de Yaşanmış Darbe Girişimlerinin Gençlik Psikolojisi Üzerine PsikoSosyal Etkisi
The Psycho-Social Impact of Coup Attempts on Youth Psychology in Turkey
Ali Emin Karagöz
Türk Müzik Sahnesinde Siyasi Aktivizm
Politicak Activism in Turkish Rap Music Scene
VIII. Oturum / Session: 6302
Turkish Foreign Policy After Cold War
Soğuk Savaş Sonrası Türk Dış Politikası
Başkan/ Chair: Muzaffer Şenel
Katılımcılar ve Bildiriler / Participants and Presentations
Fatih Şemsettin Işık
Years Under The Ak Party Rule: Instability Strikes Back?
Ak Parti Yönetimindeki Yıllar: İstikrarsızlık Geri mi Geliyor?
Jaefer Abdella Kedir
Turkey's Contemprary Outreach towards East Africa
Türkiye’nin Doğu Afrika Doğru Yaptığı Sosyal Yardımlar
Bekir Turan
Turkish Balkan Policy under the Governments of Justice and Development Party
Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Türkiye-Balkanlar Politiği
Alperen Açıkol
Empire "Buys" Back: Role of Economics in China's Grand Strategy
İmparatorluğun Yeniden Doğuşu: Çin’in Büyük Stratejisinde Ekonominin Rolü
Volkan Uzundağ
Turkish Accession to the NATO Missile System
Türkiye’nin NATO Füze Savunma Sistemine Katılımı
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A.B.M NURUL. ABSAR
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Ünıversitesi
Mimar Sinan Fine Arts University
‘‘REFORMS OF SULTAN MAHMUD II : SOCIO- CULTURAL IMPACTS- AN ANALYSIS’’
The Ottoman Empire was one of the largest and greatest empire of the world. The Ottoman Empire
began in 1300 under the almost legendary Osman I, reached its apogee in the sixteenth century under
Suleiman the Magnificent, whose forces threatened the gates of Vienna. Among the rulars Sultan
Mahmud II time is (1808-1839 A.D) considered a turning point in westernizing the Ottoman sociopolitical and cultural institutions. In this connection, reforms of Mahmud II is most important event in
the history of the Ottoman Empire. Later, Tanzimat also the systematic development of the ongoing
reforms of Mahmud II.
The reforms of Mahmud II was not a surprise given by him. However, it has rooted in the socio - political
and military decline of the Ottoman Empire. By the failure of the Ottoman army to take Vienna (1683),
military balance has shifted from Ottoman Empire to the Europe. Sultan Ahmad III (1703-1730), Sultan
Mustafa III (1757-1773) and Sultan Salim III (1789-1807) were the three prominent figure in the
continuous reforms of the Ottoman Empire. Sultan Mahmud II has played an important role in this
regard. He completed the reforms that has started by Sultan Salim III and open a new era of
westernization, which accomplished by the Tanzimat after his time, by his son Sultan Abdul Majid
(1839-1861).
İn this paper, we will try to analyze the reforms of Sultan Mahmud II on the connection to its sociocultural context based on the writings of the prominent writers in this field.

Nurul A.B.M. Absar, Assistant professor of Islamic History and Culture, International Islamic University
Chittagong, Bangladesh. Now He is doing his PhD in Modern History at Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi,Turkey. He has completed my Honors and Masters in Islamic History and History of Bengal
from University of Chittagong, Bangladesh. He has been serving as a faculty member at undergraduate
label since 2008. He has two publications on History. He has attended two international conferences
as paper presenter and also he has attended many international conferences as a participants. He is
interested in history and social science. His main research area is history of the Bengal and modern
history of Ottoman Turks. He is a Bangladeshi by born and now living at Istanbul in the purpose of
study. In personal life He is a married and father of three kids.
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ALPEREN AÇIKOL
İstanbul Şehir Üniversitesi
Istanbul Sehir University
EMPIRE "BUYS" BACK: ROLE OF ECONOMICS IN CHINA'S GRAND STRATEGY
Since the end of Cold War rise of China became one of the most important questions of international
relations. This also became a problem for Chinese policy makers because China's traditional strategy
of balancing between two super powers were no longer useful. Chinese foreign policy elites had to
draft a new grand strategy for a new world. There are countless studies about the possible implications
of the China's rise and its grand strategy , regardless their view about China's rise these studies mostly
focus on China's military capabilities and its security policies in the Asia- Pacific region, and they neglect
the Chinese economic power.
While China is pursuing a status-quo oriented policy in the Asia-Pacific and is not overly investing its
military to start a security dilemma in the region. It also uses its economic power to increase its
influence within the international system.
This paper aims to show that while China pursuing two different policies in international system and
regional system. On regional level China's policies are status quo oriented but in the international
system China pursues revisionist policies by instrumentalizing its economic power.

Alperen Açıkol, Okan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve İşletme bölümleri mezunu. Lisans öğrenimi
sırasında aktif olarak sivil toplum kuruluşlarının yönetiminde görev aldı, ayrıca lisans öğrenimi boyunca
lisanslı olarak ameriak futbolu oynadı. Mezun olduktan sonra bir süre özel sektörde çalışıp 2016 yılında
İstanbul Şehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde yüksek lisansa
başladı.Uluslararası ekonomi politik ve uluslararası güvenliğin kesişimine odaklanmaktadır ve an
itibariyle Çin dış politikasında ekonomik araçların güvenlik araçlarına dönüştürülmesi konulu tezini
yazmaktadır. Bilgisayar oyunları ve ölçekli modelçilik hayatının vazgeçilmez parçalarıdır.
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ÖMER ALLAHVERDİ
Ankara Üniversitesi
Ankara University
SİYASAL TEOLOJİ AÇISINDAN TÜRKİYE’DE EGEMENLİK KAVRAMI ÜZERİNE BİR İNCELEME DENEMESİ
"Genel olarak, Türkiye’deki sağ siyasi söylem, birçok farklı düzeyde ve durumda dinsel kavram ve
değerlere sıklıkla başvurmaktadır. Ancak darbe girişimi sonrasındaki siyasal konjonktürde, bu daha
yoğun bir şekilde gerçekleşmektedir. Bu çalışma, bahsi geçen yoğunluğun somutlaştığı bazı görsel
materyallere odaklanarak; Türkiye’de darbe girişimi sonrası siyasal hayatı analiz etmeye yönelik siyasal
teolojik bir perspektifin mümkün olup olmadığını tartışmaya açmak istemektedir.
Buna göre, çalışma, ilk kısmında, Türkiye’ye uygulanabilecek muhtemel bir siyasal teolojik perspektifin
ana hatlarının neler olabileceğini sorgulamaktadır. Bu siyasal-teolojik perspektif oluşturulurken Carl
Schmitt ve ilgili literatürden eleştirel bir şekilde yararlanılacaktır. İkinci kısımda ise, kurucu değerler
olarak tanımlanan değerlerin bu perspektif açısından anlam ve konumunun neler olabileceği
tartışılacaktır. Üçüncü kısımda ise, ilgili görsel materyalin işaret ettiği krizin somut bir biçimde
gösterdiği açmazların, Türkiye’nin güncel ve gelecekteki siyasal hayatındaki rolü
sorunsallaştırılmaktadır. Bu görsel materyallere bakıldığında, siyasal İslamcı söylem ile devletçi
milliyetçi/muhafazakar söylemin gerilimli bir şekilde bir araya gelişini gösteren en ilginç ve verimli
kavramlardan birinin egemenlik kavramı olduğu sonucuna varılmaktadır."

Ömer Allahverdi, Yeditepe Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünü burslu olarak tamamladıktan sonra
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı’nda bütünleşik
doktoraya başladı. 2016 yılında Berlin Freie Üniversitesi, Otto-Suhr Institut für Politikwissenschaften’da
ve Humboldt Üniversitesi Teoloji Fakültesi’nde misafir araştırmacı olarak bulundu. “Leviathan’da
Teolojik-Politik Problem” başlıklı tezini yazmakta olan Allahverdi sıkı bir Beşiktaşlıdır.
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SELCEN ALTINBAŞ
Türk-Alman Üniversitesi
Turk-German University
TÜRK SİYASAL PARTİLERİNİN TOPLUMSAL SINIFLARI TEMSİLİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
Tüzük ve programlarında belirlenen görüşleri doğrultusunda çalışmaları ve açık propagandaları ile
ortak iradenin oluşmasını sağlayan veya var olan bir iradeyi/görüşü görünür kılma görevi üstlenen
örgütlenmeler olan siyasal partiler, kuruluş amacına göre belli toplumsal sınıfların temsilini de dolaylı
veya dolaysız olarak gerçekleştirirler. Türk siyasal hayatında bu şekilde okunabilecek bir sınıf temsilinin
var olup olmadığını tartışma amacı taşıyan çalışma, çok partili hayata geçiş ile beraber toplumsal sınıf
temsilinin varlığına ve var ise siyasal partiler tarafından bunun ne ölçüde üstlenildiğine
odaklanmaktadır. Türk siyasal hayatında Batıdaki gibi toplumsal sınıfları belirginleştiren devrimler
olmasa da çalışmada, Türk siyasal partilerinin var olan toplumsal sınıflar ile ilişkisi ve bu sınıfların
parlamentoda temsili, dönemsel gelişmeler ve parlamentoya giren siyasal partilerin programları
çerçevesinde, araştırılmaktadır.

Selcen Altınbaş, 2012 yılında Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 2012-2014
yılları arasında Sütçü İmam Üniversitesinde Araştırma Görevlisi olarak çalışan Altınbaş, 2015 yılında
yüksek lisans derecesini "Dünyada Kamu Diplomasisinin Gelişimi ve Türki ye Uygulaması" tezi ile aldı.
Halen doktora eğitimine İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde devam etmekte ve 2014
yılında beri Türk-Alman Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde araştırma
görevlisi olarak görev yapmaktadır. Siyasal partiler, Türk siyasal hayatı, kadın kimliği gibi konularda
araştırmalarına ve akademik çalışmalarına devam etmektedir.
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OKAN ANCAK
Hacettepe & Karabük Üniversitesi
Hacettepe & Karabük University
NİHAT GENÇ'İN "MELEK TEYZEYLE SOSYOLOJİ" VE "İFTİRA" ADLI ÖYKÜLERİNDE MODERNLİK ALGISI
Edebiyat metinleri üretilmiş oldukları dönemle ve edebiyatçıların siyasal yönelimleriyle doğrudan
bağlantılı anlatılardır. Edebiyat alanı kültürel ve toplumsal bağlamda üretilmiş olan kurgusal
metinlerden oluşmakta, siyasal ve toplumsal sorunlar edebiyat metinlerinde karşılık bulmaktadır.
Dolayısıyla edebiyat metinleri metni üreten yazardan ve yazarın dünya görüşünden bağımsız bir şekilde
değerlendirilemez. Edebiyat ile siyaset arasındaki söz konusu yakın ilişkinin Türk edebiyatı bağlamında
da geçerli bir durum olduğunu savunmak mümkündür. Bu çerçevede Türkiye’de siyasal hayatın
gelişiminde edebiyatın farklı siyasal akımların bir mücadele alanı olma niteliği ile öne çıkarak işlevsellik
kazanmış olduğu bir gerçektir. Bu durum ise kaçınılmaz olarak e debiyatın farklı kesimler arasında
cereyan eden kültürel ve siyasal mücadelelerin bir aracı konumuna indirgenmesi sonucunu
beraberinde getirmiştir. Bu yönüyle Türkiye’de edebiyat eserleri -edebi niteliklerinin yanında- kültürel,
ideolojik ve siyasal nitelikli kurgusal anlatılardır.
Bu çalışmanın amacı Nihat Genç’in Melek Teyzeyle Sosyoloji ve İftira adlı öykülerinde Türkiye’deki
modernleşme olgusunun/sürecinin ne şekilde ve hangi düşünsel bağlamlarda ele alınmış olduğunun
incelenmesidir. Melek Teyzeyle Sosyoloji adlı öyküde doğal aile metaforu üzerinden modernleşme
(tersinden okunduğunda modernleşememe) sorunsalı olay kurgusunun merkezinde yer alırken İftira
adlı öyküde olumsuz özellikleriyle öne çıkarılan ve ilkellikle özdeşleştirilen taşra (köy) ile modern şehir
uyumsuzluğu üzerinden kurgulanan bir gerilik (ilkellik)-modernlik çatışması dikkat çeker. Her iki öykü
de modernleşmeden yana tavır alan Genç’in siyasal kimliğinden ayrı değerlendirilemeyecek edebiyat
metinleridir. Bu çalışmada Türkiye’de edebiyat ile siyaset arasındaki çok yönlü ilişkinin karşılıklı iç
içegeçmiş niteliği göz önünde bulundurularak incelenmeye çalışılan her iki öykünün de siyasal ve
düşünsel çerçevede modernist bir kurguya yaslandığı sonucuna ulaşılmaktadır.

Okan Ancak, Hacettepe Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi alanında doktora eğitimine devam etmektedir.
Türk siyasal hayatı, Türk modernleşmesi, siyaset felsefesi ile siyaset ve edebiyat konuları akademik ilgi
alanları arasında yer almaktadır. İyi derecede İngilizce bilen Okan 2012 yılından bu yana Karabük
Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı’nda
araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.
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ŞÜKRÜ AYDIN
Nişantaşı Üniversitesi
Nişantaşı University
KÜRESEL YÖNETİŞİM AÇISINDAN TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA DEĞİŞİM VE SÜREKLİLİK
Bu çalışmanın amacı, özellikle AK Parti döneminde önceki dönemlere kıyasla tartışılmaya başlanan Türk
dış politikasındaki değişim ve sürekliliği küresel yönetişim perspektifinden incelemektir. Bu bağlamda
çalışmada AK Parti dönemi Türk dış politikasında özellikle motivasyonlar, stratejiler ve araçlara
odaklanarak Türkiye’nin son yıllarda küresel yönetişim algılamasındaki değişim incelenmiştir. Bu
çerçevede, öncelikle küresel yönetişim kavramı ve tanımlaması ele alınmış ve nasıl ve hangi koşullar
altında Türkiye’nin güncel küresel yönetişim algılaması gelişim gösterdi konusuna değinilmiştir.
Sonrasında, küresel yönetişim ve var olan eşitsizlikler yönünden Türkiye’nin değişen amaçları analiz
edilerek önceki dönemlere göre değişimler ve süreklilikler incelenmiştir. Türkiye’nin G-20 gibi yeni
gruplar içerisinde artan ilgisi ve aktif rolü ve MIKTA ve BRICS ülkeleriyle gelişen yakın ilişkileri, yeni
küresel yönetişim aktivizmi ve çeşitlenen stratejileri ile birlikte değerlendirilmiştir.

Şükrü Aydın, lisans eğitimini Marmara Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
bölümünde tamamladı. Aynı blümde yüksek lisans eğiitmine davem eden aydın halen İstanbul
Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler anabilim dalında doktora eğitimine devam
etmektedir. Küresel yönetişim ve Türk Dış Politikası üzerine çalışmaları bulunan Aydın, Nişantaşı
Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.
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ŞÜKRÜ AYDIN
Nişantaşı Üniversitesi
Nişantaşı University
TEMSİLDE ADALET VE İSTİKRAR İKİLEMİNDE ÇOK PARTİLİ TÜRK SİYASAL HAYATI
Modernleşen Türkiye’de ulus devletin inşasıyla birlikte seçimler siyasal ve toplumsal yaşamın ayrılmaz
bir parçası olmuştur. 1946 yılında çok partili siyasal hayata geçişten günümüze kadar süregelen süreçte
birçok farklı seçim sistemi uygulanış ve bu seçim sistemlerinde bazı dönemlerde temsilde adalet
öncelenirken bazı dönemlerde istikrarın sürmesi daha önemli görülmüştür. Doğası gereği seçimlerle
ulaşılması gereken hedef istikrarlı bir ülke yönetimine sahip olmanın yanı sıra farklı tabanlara hitap
eden partilerin mecliste temsiliyetinde adaletin sağlanabilmesidir. Bir tür ikilem yaratan bu durum Türk
siyasal hayatında farklı seçim sistemlerinin farklı dönemlerde tercih edilmesine sebep olmuştur. Bu
çalışmanın amacı, 1946 sonrasında Türk siyasal hayatında uygulanan genel seçim sistemlerinde adalet
ve istikrar ikilemi üzerinden değerlendirilmektedir. Bu bağlamda partilerin oy oranları, mecliste
temsiliyet durumları ve mecliste temsil edilemeyen partilerin oy oranları incelenmiştir. Nitekim, seçim
sistemlerine karar verilirken, temsilde adalet ve yönetimde istikrar ilkeleri demokratik bir rejimde nasıl
kurgulanmaktadır, bu durum Türkiye örneği çerçevesinde incelenmiştir.

Şükrü Aydın, lisans eğitimini Marmara Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
bölümünde tamamladı. Aynı blümde yüksek lisans eğiitmine davem eden aydın halen İstanbul
Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler anabilim dalında doktora eğitimine devam
etmektedir. Küresel yönetişim ve Türk Dış Politikası üzerine çalışmaları bulunan Aydın, Nişantaşı
Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.
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ESRA BALANLI
Sabancı Üniversitesi
Sabancı University
EDUCATION OF THE SABBATEAN WOMEN IN THE 19TH CENTURY OTTOMAN EMPIRE: CHANGES IN
THE SOCIO-POLITICAL POSITION OF THE WOMEN IN THE PROVINCE
The Sabbatean women in Salonica became a part of Ottoman modernisation process in the 19th
century. The Sabbatean women stand out their specific position in the society. The intellectual
development of Sabbatean women mostly depended on their secul ar, Western type of education.
This research examines the impact of modernisation on Sabbatean female education in the 19th
century. Beginning from the 19th century, the Sabbateans founded their own schools and sent their
children to these schools to have a Western type of education including the teaching of foreign
languages. The newly founded Dönme schools had a special place in Ottoman modernisation efforts
in terms of allowing girls for continuing their education and applying new teaching methods that the
state aimed to succeed. The political landscape of the empire and the influence of the West had been
effective in the distinction of Sabbatean girls’ education. The argument of this study is modernisation
is not a phenomenon that merely imported from the West. The social -cultural transformation of
Sabbateans and their influence on the empire could not be omitted. Their economic activites and
interaction with the West made them to be more open to European influence.
In this study, I will try to correlate the historical background of the Sabbateans and their specific
position in the Turkish modernisation process, their Western style Şemsi Efendi primary school,
Terakki, and Feyziye schools. Many Sabbatean women also were at the forefront of politicial life in the
Ottoman Empire within their education, writings, publications, and struggle against the rei gn of the
Abdulhamid II. For this study, the existing literature will be reviwed and the primary source of this
research is the biographical book of Yıldız Sertel about her mother Sabiha Sertel which includes the
social and educational life of Sabiha Sertel in Salonica. As well, the Provincal Yearbook of Salonica will
be used to examine the numbers and the names of both the students and the teachers in the
Sabbatean schools.

Esra Balanlı is a graduate student at the Department of Turkish Studies at Sabancı University. She
completed her undergraduate studies at the Department of Political Science and Public Administration
at Bilkent University as High Honor Student in 2017. She also attended Jean Monnet Programme in
Italy about the Migration Issue in the Mediterranean in 2016. Her areas of interest include OttomanTurkish Modernisation Process, Turkish Politics, Sabbateans in the Ottoman Empire and Turkish
literature about the Sabbateans.
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AYŞENUR CUFDAR
İstanbul Şehir Üniversitesi
Istanbul Şehir University
TÜRKİYE’DE MÜLTECİLERİN ENTEGRASYON SORUNU
Bu çalışmada, son yıllarda komşu ülke olarak yakından tanık olduğumuz Suriye iç savaşının neden
olduğu göç sonrası Türkiye’nin bu süreçte yaşadığı entegrasyon problemlerini ve bunların sebeplerini
ele alacağız. Suriye’ deki krizin kısa vadede çözüme ulaşmaması ve artan Suriyeli mülteci nüfusu
Türkiye’yi nasıl etkilemiştir. Açık kapı politikasının süreç üzerinde etkileri nelerdir. Türkiye’nin Suriye’li
mültecilerin entegrasyonu için attığı ekonomik, politik ve sosyal adımları ve olumlu- olumsuz yanlarını
değerlendireceğiz. Aynı zamanda, Türkiye’nin cofrafi konumunun yaşanan gelişmelerde nasıl bir etkisi
vardır ve Türkiyenin geçiş ülkesi olması Avrupa ile olan ilişkileri nasıl şekillendirmiştir ve ne tür bir
değişim yaşanmıştır gibi konulara da yer verceğiz.

Ayşenur Cufdar, İstanbul Şehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler tezli yüksek lisans
öğrencisidir. Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında
tamamladı. İlgi alanları arasında göç, mülteci sorunları, milliyetçilik, sivil toplum ve güvenlik
bulunmaktadır. Bu doğrultuda lisans eğitimi boyunca özellikle Suriyeli mülteci sorunları üzerine çalışan
sivil toplum kuruluşlarında çalışmıştır. Halen Şehir Üniversitesi’nde Şehir Araştırmaları Merkezi’nde
asistan olarak çalışmaktadır.
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MUSTAFA YİĞİT ÇELEBİ
İstanbul Şehir Üniversitesi
Istanbul Şehir University
ORTA ÖLÇEKLİ GÜÇ OLMANIN SINIRLARI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
Türk dış politikasına dair yapılan kapsamlı çalışmalarda üretilen kavramsallaştırma Türkiye 'nin orta
büyüklükte devlet olduğudur. Bununla birlikte gelişen pazarlığa girişme kapasitesi, zorlamalara karşı
dayanacak güç birikimi, konjonktürel olarak büyük güçlerin davranışlarını etkilemek orta ölçekte güçlü
devletin dış politika tasavvuru olarak düşünülür. Bu çalışma bu bağlamın temelinde şekillenen II. Dünya
savaşı öncesi esnek denge arayışı, savaş esnasındaki aktif tarafsızlık ve savaş sonrası düzende Grand
Strategy'e savrulmayı bu alanda yapılan çalışmalar kaynak gösterilerek inceleyecektir.

Yiğit Mustafa Çelebi İstanbul Şehir Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler lisans son sınıf
öğrencisidir. Modern Türkiye Çalışmaları Merkez’inde asistan öğrenci olarak çalışan Çelebi, Erasmus
kapsamında International University of Sarajevo'da bir dönem bulundu. Belgrad Üniversitesi'nde "3rd
Rapprochement Period Turkish-Serbian Relations: A view from İstanbul" başlıklı bildiri sunan Çelebi’nin
ilgi alanları arasında Yugoslavya Deneyimi,Balkan Çalışmaları, Türkiye’nin Balkan Dış Politikası,
Uluslarası İlişkiler Teorileri ve Post-Marksizm bulunmaktadır.
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ŞEYMA NUR DEMİRAY
İstanbul Şehir Üniversitesi
Istanbul Sehir University
2015-2019 YILLARINI KAPSAYAN YARGI REFORMU STRATEJİSİ ÇERÇEVESİNDE AVUKATLARIN
SAVUNMA HAKKI
2013 yılında kaleme alınan Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi ortak projesi olan, Türk Ceza Adalet
Sistemi İhtiyaç Değerlendirme raporunda sıkça vurgulanan silahların eşitliği ilkesi, adil yargılanma
hakkının önemli alt başlıklarından biridir. Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde sıkça
yargılandığı bu hak hukuk devleti ilkesiyle doğrudan ilintili bir kavram olup önemini gün geçtikçe daha
da hissettirmektedir. Adil yargılanma hakkı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni n 6. maddesinde ,
Anayasamızın 36. maddesinde düzenlenmiştir. Bu ilke kapsamında yer alan savunma hakkı adalet
terazisinin dengede durması için dikkatle uygulanması gereken bir unsurdur. Savunma hakkı; müstafiyi
içine alan ve genellikle uygulamasını ceza yargılamasında gördüğümüz bir kavramdır.İddia makamının
karşısında savunma makamının da eşit imkanlara sahip olması hukuk devleti ilkesinin bireylere
sağladığı hukuki güvencenin ayrılmaz parçasıdır.Avukatlar, savunma hakkının kullanılmasındaki en
önemli basamaklardan biridirler.
Avukatlık mesleğinin geldiği noktanın tartışıldığı şu günlerde, avukatların müstafiyi savunma hakkını,
hakim-savcıların bu hakkı kullandırmaktaki tutumlarını incelemek bu çalışmanın öncelikli amacıdır.
Ülkemizde avuktaların savunma hakkı, “adil yargılanma ve silahların eşitliği ilkesine uygun şekilde mi
düzenlenmiştir?”veya “avukatların, toplumun yumuşak karnını oluşturan konularda (çocukların cinsel
istismarı, terör suçları vb.) sanık müdafisi olması onlara ne gibi tepkilere yol açmaktadır?”. Bu gibi
sorulara 2015-2019 yıllarını kapsayan Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’nca hazırlanan
Yargı Reformu Stratejisi çalışması baz alınarak yanıtlar verilmeye çalışılacaktır.

Şeyma Nur Demiray, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra Tokat'ta
avukatlık stajımı tamamladı. Halen İstanbul Şehir Üniversitesi Kamu Hukuku alanında yüksek lisans
eğitimine devam etmektedir.
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MÜRSEL DOĞRUL
Milli Savunma Üniversitesi
National Defense University
BİR KUŞAK BİR YOL PROJESİ EŞİĞİNDE TÜRKİYE
Tarihi İpek Yolu’nda oldukça önemli bir yere sahip olmuş ve Yeni İpek Yolu projesinde de ‘Orta Koridor’
olarak tabir edilen noktada yer alan Türkiye’nin, Çin’in ‘Bir Kuşak Bir Yol’ projesinden belli açılardan
(olumlu/olumsuz) etkileneceği aşikardır. Buradan hareketle bu projenin politik, ekonomik ve sosyal
yönden Türkiye özelinde analizi gerekli görülmüştür. Çalışma Türkiye’nin Yeni İpek Yolu projesine
bakışı, projenin muhtemel getirileri ve götürüleri ve projeye dair Türk iç politikasının ve dış politi kasının
yönelimleri başlıkları altında şekillenecektir. Ayrıca Yeni İpek Yolu projesinin teorik temellerinin aslında
H. Mackinder’in Heartland ve N. J. Spykman’ın Rimland kavramlarına kadar nasıl götürülebildiği de bu
çalışmada kendine yer bulacaktır. Salt bir şekilde projenin getirilerine odaklanmak yerine, tarihi ve
güncel örneklerden hareketle eleştirel bir yaklaşım tercih edilecektir. Sonuç olarak bu projenin Türkiye
açısından birçok değişimi içinde barındırdığı ve bu proje konusunda stratejik davranman ın, Türkiye için
ne kadar elzem olduğu görülecektir.

Mürsel Doğrul, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler bölümünden 2014’te mezun
oldu. Erasmus programı kapsamında Romanya’da bir dönem kalarak lisans eğitimimi tamamladı.
2013’de AB Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı’nda staj yaptı. Yüksek lisans eğitimini Necmettin Erbakan
Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler alanında tamamladı. 2016’da bir süre Barcelona’da İngilizce
öğretmeni olarak çalışan Doğrul, halen Milli Savunma Savunma Üniversitesi, Atatürk Stratejik
Araştırmalar Enstitüsü'nde doktora eğitimine devam etmektedir. Doğu Asya siyaseti, Japonya ve Çin
dış politikası ilgi alanlarıdır.
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NURBANU DURSUN
İstanbul Üniversitesi
Istanbul University
TÜRKİYE'DE SİVİL TOPLUM VE SİYASET
Bu sunum Türkiye’de sivil toplum ve devlet ilişkisine tarihi bir çerçeveden bakarak makro bir analiz
yapmayı amaçlar. Sivil toplum-devlet ilişkisinin modern dönem Türkiye’deki serüvenini takip eder.
Böylece Türkiye’de sivil toplumun devletle bağının kopmadığını; devletin sivil toplumu yöneten ve
yönlendiren başat kurum olduğunu iddia eder. Bu açıdan liberal demokratik toplum teorilerinin aksine
Türkiye’de devletin etki alanı dışında otonom hareket eden aktörlerin olduğu sivil toplumdan
bahsedilemez. Sivil toplum devlete göre pozisyon edinen bir alan olur. Ayrıca, devletle olan ilişkisine
göre ya gelişen ya da etkisini kaybeden aktörlerden oluşur.
Sivil toplum ve devlet ilişkisi, toplum ve devlet arasındaki ilişkinin niteliğini gösteren önemli bir
göstergedir. Bu açıdan Osmanlı döneminde toplum ve devlet arasındaki katı ilişkinin karşıtlık üzerinden
belirlenmesi Osmanlı’yı takip eden dönemlerde de devam edecektir. Geç Osmanlı dönemlerinden
itibaren toplum ve devlet birbirine karşıt kurumlar olarak organize edilip devlete toplum karşısında
asimetrik olarak fazla iktidar verilmiştir. Bu açıdan Osmanlı döneminde devletle olan ilişkileri üzerinden
organize olan sivil toplum, Cumhuriyet’e geçilince daha “modern” görünümlü kurumlar üzerinden
devam etmiştir. Mesela cumhuriyet yıllarında meydana gelen askeri müdahale ve darbeler de bu
açıdan sivil toplum ve devlet ilişkisindeki karşıtlığın ve katı ilişkinin örnekleri olarak verilebilir. Devlet,
kendi söylemini devam ettiren sivil toplum kuruluşlarına yakın durarak desteklerken kendisine eleştiri
getiren sivil toplum kuruluşlarının devamını zorlaştırır. 1980 sonrası göre ce küreselleşme
tecrübelerinin yanı sıra Avrupa Birliği’ne geçiş sürecindeki reformların sivil toplumun otonomisini
arttırmak noktasında bazı olumlu etkileri olduysa bile devletin sivil toplumla ilişkisinde hiyerarşik yapıyı
devam ettirmesi söz konusudur. Devlet, sivil toplum karşısında üstün kurum olarak kendi yerini
korumaya devam etmektedir.

Nurbanu Dursun, Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun
olmuştur. Aynı üniversitede Sosyoloji alanında yüksek lisansını tamamladı. Doktora eğitimimi İstanbul
Üniversitesi İktisat Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde devam etmektedir.
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ZEHRA NUR DÜZ
İstanbul Şehir Üniversitesi
Istanbul Sehir University
ISLAM AND NATIONALISM IN MODERN TURKEY
"From the beginning of AK Party rule MHP was a part of the opposition, but all of a sudden there was
a secret coalition. This came as an astonishment especially for younger generations. Rather then actual
political motives, causes and calculations behind this alignment.
In today’s Turkey the frontiers among nationalist and Islamist and conservative positions became
heavily indistinct and the transitions between them heavily increased. This new trend in political
ideology directed me to question the relationship between Islamism and nationalism in Turkey and
motived me to analyze the common roots of Turkish nationalism with Islamic thought. So, during my
research I will try to explain how Islamism and nationalism can come and keep together on the theoric
and on the political level.
My main argument is that to interpret the current Ak Party – MHP alliance in the ideological level;
rather than thinking nationalism, conservatism and Islamism as different and totally contested political
and ideological positions; we should think them as deeply imbricated and intertwined with each other.
Because throughout history these two positions showed multiple connections, affinities and
transitivities.
These theoretical approaches that explain the multiple connections and affinities between religion and
nationalism are useful to explain the relationship between Islamism and nationalism in the context of
current Turkish politics. To interpret the current Ak Party – MHP alliance in th ideological level; rather
than thinking nationalism, conservatism and Islamism as different and totally contested political and
ideological positions; we should think them as deeply imbricated and intertwined with each other.
Islamism and Turkish nationalism do not express fixed positions anymore and there is a transitivity
between them thanks to their common roots in history. With my research I aim to analyse ‘’what lies
within the ideological roots of this alignment?’’

Zehranur Düz, TOBB ETU Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. Siyaset Bilimi lisans
programında çift anadal gerçekleştirdi. Üniversitesinin Ortak Eğitim programı çerçevesinde Dışişleri
Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Erasmus + kapsamında
Brüksel'de Avrupa Parlamentosu'nda Young Friends of Turkey adlı sivil toplum kuruluşunda yaklaşık
3,5 aylık süre boyunca staj tamamladı. Ayrıca SETA ve ORSAM da da gönüllü staj programlarına
katılmıştır. Hali hazırda yüksek lisans eğitimini İstanbul şehir Üniversitesi’nde sürdürmektedir. Kendisi,
Lisans eğitimi boyunca farklı öğrenci toplulukları bünyesindeçeşitli görevler almıştır. Dışişleri Bakanlığı
Stratejik Araştırmalar Merkezi Öğrenci Platformu'nda da TOBB ETU temsilcisi olarak görev aldı. Çalışma
alanları arasında din ve siyaset, din ve uluslararası ilişkiler, sekülarizm, dini hareketler ve milliyetçilik
çalışmaları bulunmaktadır.
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ALİ FATİNOĞLU
SANİCA HOLDİNG
GENÇLİKTE AVRUPA’YI DENEYİMLEMENİN KARİYER VE BİREY GELİŞİMİNE ETKİSİ
Düzenlenecek panel toplantıda iş dünyasından, akademik alandan ve gençlik alanında çalışmaları
bulunan medya çevresinden 3 konuk tarafından, gençlik dönemlerinde Avrupa’nın sosyal, kültürel ve
iktisadi yapısını öğrenmeyi sağlayabilecek seyahatlerin, gönüllülük çalışmalarının ve eğitim
seyahatlerinin, gençlerin kariyer, kişilik gelişimlerine etkileri tartışılacak. Özellikle ileri dönemlerde,
istihdam edilebilirlik alanında, deneyimlerin etkisi üzerine tartışma yapılacak.

Fatinoğlu Holding’in ortağı olan Ali Fatinoğlu, 1962 yılında İstanbul'da doğmuştur. İlkokul ve ortaokulu
Ataköy Muhittin Üstündağ okulunda okudu. Bakırköy Lisesi'ni bitirdikten sonra, İstanbul Üniversitesi
İşletme Fakültesi’nden mezun olmuş ve master yapmıştır. Anadolu Bankası’nda görev aldıktan sonra
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönetici olarak geçiş yapmıştır.
2000'de yılın en başarılı genç girişimcisi ödülüyle 2002'de Dünya Gazetesi'nin düzenlediği, "Dünya en
başarılı işadamları" yarışmasında İstanbul birinciliği ve Türkiye ikinciliği ödülünün sahibi oldu.
78 ülkeye ihracat yapan Fatinoğlu Holding’in ortağıdır. Fatinoğlu Holding’in Elazığspor’a sponsor
olmasından sonra futbol takımın ismi Sanica Boru Elazığspor kulübü olarak değişmiştir.
Fatinoğlu aynı zamanda Galatasaray yönetim kurulu üyesidir.
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SALİH SONER GÜLER
Sakarya Üniversitesi
Sakarya University
TÜRKİYE' DE YAŞANMIŞ DARBE GİRİŞİMLERİNİN GENÇLİK PSİKOLOJİSİ ÜZERİNE PSİKO-SOSYAL ETKİSİ
"Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan bu yana resmi kayıtlar çerçevesinde yedi adet darbe girişimi
yaşanmıştır bunların bir kısmı amacına ulaşmıştır., amacına ulaşanlar 27 Mayıs 1960 darbesi, 12 Mart
1971 muhtırası, 12 Eylül 1980 darbesi, 28 Şubat 1997 sürecidir. Amacına ulaşamayan darbe girişimleri
ise 22 Şubat 1962 ayaklanması, 27 Nisan 2007 ve 15 temmuz 2016 darbe girişimidir. Yaşanan bu darbe
girişimlerinde gençlerin ön plana çıkarılıp toplumda katalizör etki oluşturulmaya çalışıldığı
görüşlerinden yola çıkarak çalışmamızın amacını bu yaşanan darbe girişimlerinde genç nüfusun darbe
girişiminde çeşitli kademelerde ön plana çıkarılma nedenlerini araştırılması olarak belirlemiş
bulunmaktayız. Genç nüfusun etkin olarak katıldığı darbe girişimlerinin halk tarafından domino etkisi
olabileceği düşüncesinin temel nedeni nedir ve bu düşüncenin uygulamaya dönüştürüldüğünde
gençler için ne gibi bir Psiko-Sosyal etki yaratmaktadır, bu psiko-sosyal etkinin travma kısmı nelerdir
yada tersine gençler bilinçlendirildiği zaman darbe girişimlerinde, girişime karşı duvar etkisi oluşturup
darbe girişimini engelleyebilir mi ? bu soruların araştırılıp bir sonuç çıkarıldığında ülkelerin kaderlerinin
belirli odaklarca yürütülen darbe girişimleriyle yönlendirilemeyeceği düşünülmektedir."

Salih Soner Güler, Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yüksek Öğretim Araştırmaları bölümü
yüksek lisans öğrencisidir. Yüksek lisans çalışması “Enderun Mekteplerinin Eğitim Plan ve Programı”
üzerine yoğunlaşmaktadır. Öğretmenlik yapan Güler ayrıca Youth Action Leaders gençlik grubunun
kurucusu ve Uluslararası ses getiren "Face to Face Democracy" gençlik projesinin koordinatörüdür. 2628 Ekim tarihlerinde Kocaeli Kartepe de düzenlenen 15 Temmuz ve Darbeler isimli sempozyuma
konuşmacı olarak katılan Güler, gençlik projeleri üzerine çalışmalar yapmaktadır. Halen kurmuş olduğu
gençlik gurubunda liderlik yapmaktadır.
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SAFAA EL HALOUTİ
Doha Üniversitesi Yüksek Lisans Enstitüsü
Doha Institute for Graduate Studies
DEMOCRATIC CONSOLIDATION AND PRESIDENTIAL SYSTEMS: AN ANALYSIS OF THE TURKISH CASE
"The question of democratic consolidation and how it occurs is an omnipresent research question in
political science. We have in the discipline certain approaches, such as comparative politics, and
paradigms which help us analyze and track democratic consolidation. In this particular paper we are
interested in reviewing the question of democratic consolidation in light of the recent constitutional
amendments adopted in Turkey, and which meant a shift from the parliamentary syst em to the
presidential system. The aim being to argue for the context specificity when it comes to how different
models and approaches are applied on a specific country with a specific historical, societal and political
practices.
The recent debates over the constitutional amendments in Turkey have received quite the negative
response, especially from western observers. Although the bad reputation on the democratic level and
practices Turkey has been building in the last few months did not work in its favor. Yet, this only brings
us to the many issues we face when trying to apply certain models by letter to different cases. There
might be a general framework for how a process such as democratic consolidation occurs. But the fact
remains that paradigms only matters if they take in consideration the context in which they are
applied. In a case such as Turkey, it can be difficult to trace democratic consolidation by moving from
the parliamentary to the presidential system, if we do not take into account the historical, societal and
political elements relevant to the case. Which is what what this papers is about, by viewing the
historical and contemporary reasons that made this shift necessary for consolidation purposes, and
not the other way around."

Safaa ELHALOUTI completed BA at Istanbul Sehir University in Political Science and currently student
of MA in Politics and International Relations at the Doha Institute for Graduate Studies. She has
completed an internship back in Istanbul at SETA in Foreign Policy, participated in numerous
congresses and conferences in Morocco, Turkey, Malaysia and Qatar. She worked part time at the Arab
Center for Research and Policy Studies as a research assistant as well. She is a member of the Junior
Chamber International, previously was the Vice President of the expats branch (megapol) in Istanbul,
and a member of the Youth for Justice and Development in Morocco. Her research focus is the
international system, the liberal order, American foreign policy, the Middle East and Turkey.
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FATİH ŞEMSETTİN IŞIK
İstanbul Şehir Üniversitesi
Istanbul Sehir University
YEARS UNDER THE AK PARTY RULE: INSTABILITY STRIKES BACK?
Since being elected as the ruling party in 2002, the Justice and Development Party (AK Party) has
frequently resorted to a discourse of stability as a success story in Turkish politics. Pointing the unstable
years of 1990s as a threat for the Turkish society, tone of this discourse has especially intensif ied after
the June 7 General Elections in 2015. It can be even said that the fear of political instability among
electorate brought a victory to the party in the next general elections in November 1, 2015. Apart from
the political success with the applicability of this discourse, however, whether the AK Party has really
achieved stability in Turkish political agenda and grabbed the essence of the concept as a source of
continuity is open to question. When the years of the AK Party rule is considered, it is seen that the
party does not necessarily achieve a stability in domestic politics and rather narrowly interpret it as a
single party government model. During the AK Party governments, there were actually many incidents
that took place with considerable impacts on the society and these incidents happened between short
time periods. In this study, how did the AK Party’s use the stability discourse will be examined. By
investigating the agenda in the democratization, civil-military relations and the ideological stance in
domestic politics, it will be argued that years under the AK Party governments did not go through with
stability at all.

Fatih Şemsettin Işık is a graduate student at the Department of Political Science and International
Relations in Istanbul Şehir University. Having been graduated from Kabataş Erkek High School as one
of the best educational institutions in Turkey, he completed his undergraduate studies at the
Department of Political Science in Bilkent University in 2015 and minor studies at the Department of
History in the same school as High Honor Student. He also served and reported dozens of pieces on
regional issues as a journalist at the Politics department of Daily Sabah newspaper between 2014 and
2016 and worked as Social Media Manager and Junior Fellow in the Istanbul-based Al Sharq Forum.
His areas of interest include Israeli politics, Turkish-Israeli Relations, Post-1979 Iranian Politics, Turkish
Foreign Policy in the Middle East and Turkish Politics.
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GİZEM DURSUN İDRİSOĞLU
İstanbul Şehir Üniversitesi
Istanbul Şehir University
İSTANBUL’DA İKAMET EDEN GÖÇMENLERE YÖNELİK SOSYAL YARDIM ÇALIŞMALARI
Suriyeliler’in Türkiye’ye toplu göçüyle birlikte İstanbul’daki birçok belediye, insani krizin ortaya çıktığı
bu sürece dahil oldular. Sivil toplum kuruluşları da insani yardım kampanyalarının önemli birer bileşeni
haline geldiler. Sultanbeyli, Küçükçekmece, Beyoğlu ve Fatih gibi kayda değer bir Suriyeli nüfusunun
ikamet ettiği belediyelerde yer alan sivil toplum kuruluşları bu ilçelerde sürdürülen sosyal ve sağlık
hizmet programlarının birer partneri olarak ortaya çıktılar. Bu bildiride, bu çokbileşenli süreçleri takip
ederek Suriyeliler ve sosyal çalışmacıların karşılaşmalarında beliren değerler, algılar ve sembolleri
inceleyeceğim. En temel amaçlarımdan biri uygulayıcılar ve ihtiyaç sahibi misafirler arasındaki tanımlar
ve sınırlar ile kurulan çerçeveyi; sosyal uyum süreçlerinde “ev sahipleri” ve “misafirler” arasında
deneyimlenen uzlaşma ve çatışma paternini takip edere k araştırmak olacaktır. Katılımcıların
sığınmacılar ve “yerli” vatandaşlar olarak statülerindeki çeşitliliğin; göç deneyimleri ve sağlık
hizmetlerinin imkanlarına bağlı olarak farklı öznellikler inşa ettiğini iddia etmekteyim. Bu bağlamda,
STK çalışanları ile yüz yüze derinlemesine görüşme metodu ile gerçekleştirdiğim mülakatlardan elde
ettiğim kalitatif verileri analiz edeceğim. Temel teorik referans noktam ise Foucault’nun yönetimsellik,
biyoiktidar ve öznellik kavramları ile Durkheim’ın dayanışma kavramı olacaktır.

2011’de Sosyoloji Öğrencileri Kongresi’nde yaptığı sunum, sosyal bilimlere ve bilhassa kültürel
antropolojiye yönelmesi konusunda cesaret verdi. Bu sayede 2012 güz döneminde Yeditepe
Üniversitesi Kültürel Antropoloji bölümünde eğitime başladı ve 2016’da mezun oldu. Şu sıralar İstanbul
Şehir Üniversitesi Kültürel Çalışmalar Yüksek Lisans Programı’nda tez çalışmalarına devam etmektedir.
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ALİ EMİN KARAGÖZ
İstanbul Şehir Üniversitesi
Istanbul Sehir University
POLITICAL ACTIVISM IN TURKISH RAP MUSIC SCENE
Rap music emerged in United States of America in around 1970’s and characterized by fast tempo and
constant utterance of lyrics in a certain rhythm. Rap music spreaded out around the globe quickly due
to its increasing popularity. Today it’s such strong part of a subcultural identity for many listeners
around the world. As a world-wide popular form of music, it did not take very long time for it to find
its way to Turkey. Especially after 1990’s, there has been an extraordinary growing interest for rap
music. Rap music is a protest and political in nature and deals with contreversial topics. For this reason,
our main goal is to determine how Turkish rap music scene responded to emerging contreversial
political developments in its formative years. In this respect, it is our assertion that rap musicians in
Turkey acts as an activist in responding to important political event in worldwide and in Turkey.
Therefore, to elaborate our claim, we will closely examine the notable rap music personalities to be
able to provide an satisfiying support for our claim. However, at the very end, it would not be wrong
to conclude that rap musicians in Turkey, display a passive resistance as political activists to stand
against the emerging injustices and malpractices.

Ali Emin Karagöz, Lisans eğitimini İstanbul Şehir Üniversitesi'nde çift anadal programı kapsamında Türk
Dili ve Edebiyat'ı ile Psikoloji bölümlerinden mezun oldu. Halihazırda Fatih Sultan Mehmet
Üniversitesi'nde Tarih bölümüne lisans eğitimine devam eden Karagöz aynı zamanda İstanbul Şehir
Üniversitesi Kültürel Çalışmalar bölümünde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.
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JAEFER ABDELLA KEDİR
İstanbul Şehir Üniversitesi
Istanbul Sehir University
TURKEY'S CONTEMPRARY OUTREACH TWOARDS EAST AFRICA
I would discuss the historical significance of Turkey with Eastern African countries. There has been a
new development in this perspective by which Security as well as Humanitarian aid has been the recent
policy for the emergence of Turkey's role among the countries. This could be discussed with the scope
of understanding the emergence as well as the continuity of such policies.

He completed his undergraduate study at Istanbul Şehir University, Department of Political Science
and International Relations. Currently, and currently continuing his MA in the same department. He
has conducted an internship program as Junior Fellow Researcher at Al Sharq Forum for one year.
Hisresearch focus on politics of Sharq and African Pollitics.
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MUHAMMED ŞAMİL ÖNDER
İstanbul Şehir Üniversitesi
Istanbul Şehir University
INTELLIGENCE AND SECURITY SINCE YILDIZ INTELIGENCE SERVICE
The aim of this research is to analyze the sustainability and change of Intelligence and Security based
on historical examples. To show the transformation, cases will be given from the Yıldız Istihbarat
Teskilatı, 20 th century, and Information Era. First example is from the Era of Abdulhamid 2 nd ,
second is photocopy machines example, cyber security and data mining with the code of personal
data protection is final issue to discuss and warn/awake. Types of intelligences could be touched
upon if possible such as interior vs. international, or public vs. civil/non- govermental, transformation
for different purposes as fiscal analysis and intelligence in banks.

Muhammed Şamil Önder is currenlt double major student at the Industrial Engineering and Law School
of Istanbul Sehir University and continues department of Management as Minor. He serves as student
assistant for more than three years. Interested in Political Economy, Nanotechnology, R&amp;D,
Competition Law, ICT Law, Intellectual Property Law, Personal Data Protection, Neuro-marketing, and
Legal Status of Network Marketing. Visited Austria, Germany, USA. Beside mother tongue of Turkish,
fluent in English and speaks Deutschlish/Denglish in intermediate level. He experienced Erasmus, and
corporate job.
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MUHAMMET FATİH ÖZKAN
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Onsekiz Mart University
FİLMİ BAŞA SARMAK: ABD’NİN IRAK İŞGALİNDEN BAĞIMSIZLIK REFERANDUMUNA TÜRKİYE’NİN
IRAK KÜRT BÖLGESEL YÖNETİMİ’YLE İLİŞKİLERİ
Uluslararası ilişkilere Realist bir perspektiften bakıldığında devletlerin temel aktör olarak kabul edildiği,
anarşik bir yapıda olan uluslararası sistemde devletlerin güçlerini maksimize ederek güvenliklerini
sağlama arayışı içinde oldukları ve güç dengesini tesis etmenin en önemli dış politika önceliklerinden
biri olduğu görülür. Diğer yandan, devlet-dışı aktörlerin ve devlet benzeri yapıların da bir uluslararası
ilişkiler aktörü olarak haline geldiğini kabul eden bir yaklaşım vardır. Yine Realist bakış açısının aksine,
devletlerin kendi başının çaresine bakma zorunluluğu yanında işbirliğine de açık oldukları ve özellikle
ekonomik işbirliği sayesinde gelişen ilişkilerin karşılıklı güvensizliklerin aşılmasına yardımcı olacağı da
savunulur. Bu yaklaşımlar dikkate alınarak bu çalışmada, olayları birbiriyle ilişkilendirerek, bunlar
arasında nedensellik kuran anlatılar yoluyla açıklama yapılması anlamına gelen anlatısal-açıklamacılık
yönteminden yararlanılacaktır. Çalışmada kullanılacak veriler, iki taraf yetkil ilerinin kamuya açık
söylemleri, verdikleri röportajlar, konuyla ilgili haberler ve akademik kaynaklardan elde edilecektir. Bu
doğrultuda, Mart 2003’de başlayan ABD’nin Irak işgalinden Eylül 2017’de Kuzey Irak’ta yapılan
bağımsızlık referandumuna kadar geçen süredeki Türkiye-Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKYB) ilişkilerine
odaklanılmış ve bu süreçte Türk dış politikasında öne çıkan unsurlar ele alınmıştır.
Sonuç olarak bu çalışmada, devletlerin güvenlik kaygılarının arttığı dönemlerde, muhatap olarak
merkezi devletin daha çok önemsendiği ve Realistlerin de öngördüğü şekilde ekonomik yatırım ve
işbirliklerinin geri planda kalabileceği gerçeği, Türkiye’nin IKBY politikası örneğinde gösterilmeye
çalışılmıştır."

Muhammet Fatih Özkan, Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İng.)
Bölümü’nden 2011 yılından mezun oldu. İstanbul Üniversitesi’nde başladığı yüksek lisans eğitimini
araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladığı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası İlişkiler
Bölümü’nde 2013 yılında tamamladı. Aynı üniversitede doktora eğitimine devam etmektedir.
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BİRSEN POLAT
Gaziantep Üniversitesi
Gaziantep University
21. YY’DA GÜVENLİK VE İSTİHBARAT
Uluslararası sistemin yapısına, aktörlerin yeteneklerine, oluşturulan stratejiye göre içeriği farklı
biçimlerde doldurulabilecek olan güvenlik kavramı, uluslararası ilişkiler disiplininin en önemli analiz
alanı olmuştur. Güç, savaş, tehdit, risk, çıkar, dış politika kavramlarıyla yakından bağlantılı kabul edilen
güvenlik kavramı, sistemsel, toplumsal hatta bireysel dönüşümlere ve değişimlere karşılık gelmektedir.
21. yüzyılda küreselleşmenin etkisiyle yeni tehditlerin oluşması devletlerin ulusal güvenlik
anlayışlarında bir takım değişiklikler meydana getirmiştir. Soğuk Savaş dönemi geleneksel güvenlik
anlayışı bağlamında realizm merkezli bir güvenlik yaklaşımından Soğuk Savaş sonrası terörizm gibi çok
yönlü yeni tehdit türleri karşısında devlet üstü yeni güvenlik anlayışına geçiş gerçekleşmiştir.
Güvenlik kavramının tarihsel açıdan yaşadığı bu dönüşüm ve devletlerin bu dönüşümü nasıl algıladığı
çalışmanın çıkış noktasını oluşturmaktadır. Çalışmada, terörizm başta olmak üzere devletlerin
güvenliğini tehdit eden unsurların çeşitliliğinin de bu sistemsel dönüşüm çerçevesinde şekillendiği ve
istihbaratın bu sistemin ana materyali olduğu fikri üzerinden ulusal güvenlik konusu ele alınacaktır.
Ulusal güvenliğin söz konusu dönüşümü Türkiye üzerinden, ele alınarak, güvenliğin ekonomik, siyasi ve
sosyal anlamda nasıl şekil aldığı ve alacağı incelenecektir. Çalışmada ayrıca değişen güvenlik kavramının
bir sonucu olarak asimetrik tehditlere maruz kalan Türkiye’nin bu tehditlerle mücadelesinde istihbarata
düşen rol tartışılacaktır.
Bu çalışma kapsamında şu sorulara cevap aranmaya çalışılacaktır:
1. Güvenliğin etkilendiği paradigmalar nelerdir?
2. Güvenlik, Soğuk Savaşın sona ermesiyle birlikte nasıl bir dönüşüm geçirmiştir?
3- Yeni güvenlik anlayışı başta Türkiye olmak üzere devletlerin güvenlik stratejilerini nasıl etkilemiştir?
3- Yeni güvenlik anlayışı istihbarat ilişkisi nedir?

Birsen Polat, Gaziantep Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümü lisan son sınıf öğrencisidir. Akademik
Araştırma Enstitüsü'nde çalışmaları yayınlanan Polat, sonnethaber.com sitesinde köşe yazarlığı
yapmaktadır. Polat’ın çalışmaları güvenlik, terörizm, istihbarat ve göç meselerine yoğunlaşmaktadır.
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CİHAN TAŞGIN
İstanbul Üniversitesi
Istanbul University
TÜRK SİYASAL HAYATINDA PARTİLER VE PARTİ TARİHİNE BAKIŞ
Bu çalışmada Osmanlı’dan cumhuriyete Türkiye’de siyasi partiler tarihi ele alınacaktır. İlk olarak siyasi
partilerin nasıl ortaya çıktığı ve nasıl bir ihtiyacın siyasi partileri doğurduğu üzerine durulacaktır.
Ardından partilerin siyasi kuruluş süreçleri, parti programları ve bu programların mukayesesi
yapılacaktır. İttihat ve Terakki gibi başat bir aktörden CHF ve sonra CHP’ye imparatorluğun yıkılışı ve
yeni devlet kuruluşu sürecindeki bu iki ana aktörün siyasi pozisyonları ve nüfuz alanları tartışılacak olup
aslında ayni geleneğin nasıl iki farklı anlayış içerisinde tezahür ederek bir yapı oluşturdukları
anlatılacaktır. Bunu yanı sıra, 1960 sonrası dönemde ortaya çıkan daha geniş katılımlı ve gerçek manada
çok partili siyasi sistemin yapısı, muhafazakâr, milliyetçi ve sol tandansla partilerin ortaya çıkış süreci
ve bu partilerin topluma geçmişin aksine ne vadettikleri incelenecektir. 1980 sonrası dönem ise
darbenin yeni siyasi hayattaki etkileri ve bu etkilerin siyasi parti lerde oluşturduğu izlere bakılacaktır.
Tarihsel arka planın yanı sıra, partilerin dönem dönem değişen parti programları ve seçim
propagandalarından bahsedilecektir.
Cihan Taşgın, 1985 yılında İstanbul’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamladı. İstanbul
Kültür Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. Lisans eğitimi sırasında TürkiyeOrtadoğu ilişkileri ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde enerji konularında çalışmalar yaptı.
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Siyaset Bilimi bölümünden “Ak Parti Dönemi Türkiye
- Rusya Siyasi ve Ekonomik İlişkileri” adlı tez ile yüksek lisans derecesi almıştır. Ayrıca, Marmara
Üniversitesi Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü’nde Ortadoğu Siyasi Tarihi ve
Uluslararası İlişkiler bölümünde

1991-2015 Yılları Arasında Türk-Rus Ekonomik İlişkileri ve Bu İlişkilerde Müteahhitlik Sektörünün Rolü”
isimli tez ile yüksek lisans derecesi aldı. Halen İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde, Siyaset
Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde doktora eğitimine devam etmektedir. Türkiye – Rusya
ilişkileri, enerji jeopolitiği ve siyasi tarih alanlarında çalışmalar yapmaktadır. İstanbul Kültür Üniversitesi
Mezunlar Derneği ve İstanbul Fikir ve Eğitim Derneği kurucu yönetim kurulu üyesidir. İyi
derecede İngilizce ve başlangıç seviyesinde Rusça bilmektedir.
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NESLİHAN TEZCAN
İstanbul Şehir Üniversitesi
Istanbul Sehir University
SURİYE İÇ SAVAŞI BOYUNCA TÜRK VE RUS DIŞ POLİTİKASI
Realizm ve konstraktivizm Uluslararası İlişkiler teorilerinin en popülerlerindendir. Kısaca bahsetmek
gerekirse: Realizm devletin ne olursa olsun yıkılmamasını, ayakta kalmasını, kendi kendine yetebilir
olmayı ve devletin bütün tehlikelere karşı güvenlik tedbirlerinin en üst seviye de olması gerektiğini ön
plana çıkarırken, konstraktivizm daha çok fikirlere, normlara, kimliğe, kültüre ve geleneklere önem
verir. Konstraktivistlere göre devletlerin sahip olduğu fikirler ve normlar o devletin kimliğini ve
çıkarlarını belirler. Eğer fikirler, normlar ve kimlik üzerinde tekrar düşünülürse ya da yeniden inşaa
edilirse, dünya çok daha farklı bir yer (belki daha da yaşanılabilir bir yer) olabilir.
Suriye iç savaşı başladığından bu yana (yedi yıldır)Türk hükümeti ilk önceleri konstraktivist bir
yaklaşımla dış politika araçlarını kullanırken, en son Gaziantep’te yaşanan patlamadan sonra, kendi
sınır güvenliğini korumak adına, önce Cerablus daha sonra da Afrin harekatlarını devreye sokmuştur.
Görüyoruz ki, daha önceleri askeri anlamda hiçbir adım atılmazken, sadece Esad’a karşı ve Suriye
halkının yanında olduğumuza dair söylemler gerçekleştirirken, daha sonra kendi güvenliğinş korumaya
yönelik, militarist diyebileceğimiz adımlar atılmaya başlanmıştır. Bu yazıda, yedi yıllık Suriye iç savaşının
başlarında Türk hükümetinin çok daha konstraktivist bir yaklaşım sergilerken, son yıllara gelindiğinde
tam olarak bu yaklaşımdan kopmasa da nasıl biraz daha realist bir yaklaşıma doğru evrildiğini
tartışacağız. Aynı şekilde Rusya’nın da bölgeye dair süregelen politikalarının nasıl realist bir yaklaşımla
başladığını ve devam ettiğini ortaya koyacağız.
Bu çalışma, Suriye iç savaşı başladığından beri Türkiye’nin ve Rusya’nın dış politika araçlarının ana
ilkelerini belirtmeyi, Rusya’nın ve Türkiye’nin hangi yöntemlerle siyasi çıkarlarını elde etmek için
realizmi ya da konstractivizmi benimsediğini tartışmayı, Türk ve Rus hükümetlerinin kendi ülkelerindeki
vatandaşlarını memnun etmek için izlemiş olduğu politikaları incelemeyi, Türkiyenin ve Rusya’nın
Suriye iç savaşına yönelik izlediği dış politikadaki realizm ve konstraktivizmin etkilerini analiz etmeyi,
amaçlamaktadır. Bu sorular, savaşın başladığı 2011 yılından bu yana yazılmış bir çok dergi, gazete,
makale, köşe yazısı ve kitap çerçevesi içerisinde cevaplanacaktır.
Bu araştırma, AKP siyasi elitinin (Başbakanlar, Dış İşleri Bakanları, Cumhurbaşkanları) söylem analizine
ve resmi açıklamaları metin çözümlemesine tabi tutmakla birlikte, röportajlar ve akademik
kaynaklardan da yararlanılması yoluyla gerçekleştirilecektir.

Neslihan Tezcan, İstanbul Şehir Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler yüksek lisans
öğrencisidir. Çatışma çözümleri, Türk dış politikası, Arap baharı ve oy davranışları ilgilendiği alanlardır.
İyi derecede İngilizce bilen Tezcan, Arapça ve Osmanlı Türkçesi’ni orta düzeyde bilmektedir.
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TARIK TUFAN
Yazar, Senarist
Writer, Scriptwriter
GENÇLİKTE AVRUPA’YI DENEYİMLEMENİN KARİYER VE BİREY GELİŞİMİNE ETKİSİ
Düzenlenecek panel toplantıda iş dünyasından, akademik alandan ve gençlik alanında çalışmaları
bulunan medya çevresinden 3 konuk tarafından, gençlik dönemlerinde Avrupa’nın sosyal, kültürel ve
iktisadi yapısını öğrenmeyi sağlayabilecek seyahatlerin, gönüllülük çalışmalarının ve eğitim
seyahatlerinin, gençlerin kariyer, kişilik gelişimlerine etkileri tartışılacak. Özellikle ileri dönemlerde,
istihdam edilebilirlik alanında, deneyimlerin etkisi üzerine tartışma yapılacak.

Tarık Tufan, Kabataş Erkek Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünü bitirdi. Marmara
Üniversitesi Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Enstitüsü Sosyoloji Bölümünde yüksek lisans eğitimini
tamamladı. Çeşitli gazete ve dergilerde yazıları yayınlanmakta ve bazı televizyon kanallarında edebiyatsohbet türünde programlar sunmaktadır. Ülke TV’de Meksika Sınırı, Kanal 24’de “Kafa Dengi”
programını yapan Tufan Marmara FM’de “Düş Vakitleri” programını yapmaktadır. "Uzak İhtimal"
filmiyle 2009 yılında İstanbul Film Festivali'nde "En İyi Senaryo" ödülü nü alan Tufan, "Yozgat Blues"
filmiyle 2013 yılında Altın Koza Film Festivali'nde "En İyi Senaryo" ödülünü kazanmıştır. Yayınlamış
kitapları
Bir Adam Girdi Şehre Koşarak, Profil Yayınları (2011)
Hayal Meyal, Profil Yayınları (2011) ,
Kekeme Çocuklar Korosu, Profil Yayınları (2011)
Kraliçenin Pireleri, Profil Yayınları (2011)
Ve Sen Kuş Olur Gidersin, Profil Yayınları (2012)
Şanzelize Düğün Salonu, Profil Yayınları (2015)
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BEKİR TURAN
İstanbul Şehir University
Istanbul Sehir University
POLITICS OF TURKEY TOWARDS BALKANS DURING JUSTICE AND DEVELOPMENT PARTY: QUO VADIS?
I will examine the Turkish Foreign Policy towards the Central Balkan countries where share the
historical and cultural heritage with Ottoman Empire in the period of Justice and Development Party
(AKP) which is especially triggered by Ahmet Davutoğlu’s attempts. Within this context, my goal to look
forward to finding an answers whether Turkish foreign policy is based on of national interests, national
identity, state identity, economy, stability or not. My question is to what extent Turkey’s Balkans policy
under JDP is neo-Ottomanist or not. By examining the concept of neo-Ottomanism I will evaluate the
current relationship between those countries and Turkey in accordance with changing and continuity.
If any changes happen what kind of changes took place in this regard. Moreover, how those attempts
by AK Party to the region is perceived by the European Union and other international organizations?
At this point, the question of how much attempts have been made in reaching the political priorities
and objectives with the Turkish Foreign Policy in the region which began with Davutoglu as it
corresponds to the AK Party period is being discussed extensi vely. From this point of view, the changing
mentioned in the Turkish Foreign Policy will be compared with an analytical observation that the
doctrine of Strategic Dept which started with Ahmet Davutoglu continues today in practice or not.

Bekir Turan is currently graduate student at the department of Political Science and Iİnternational
Relations and teaching assistant at the Center for Modern Turkish Studies of İstanbul Şehir University.
He recieved his BA degree at Eskişehir Osmangazi University department of International Relations.
During his undergraduate studies, he actively participated in variety of non governmental
organisations which operate both in the local and international level in vary from different positions.
His research focus on mainly Balkan Studies, Turkish Foreign Policy toward the Balkans, EU-Balkans
relations and NGO’s.
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VOLKAN UZUNDAĞ
İstanbul Şehir Üniversitesi
Istanbul Şehir University
TÜRKİYE’NİN NATO FÜZE SAVUNMA SİSTEMİNE KATILIMI
Tarihi 1970'li yıllara uzanan NATO'nun hava savunma sistemleri Soğuk Savaş sonrasında kitle imha
silahlarının yaygınlaşmasıyla aciliyet kazanmıştır. Farklı Amerikan hükümetleri döneminde farklı
ivmeler kazanan proje, Obama döneminde belirgin bir çerçeveye kavuşturulmuş ve NATO
müttefiklerinden farklı beklentilerle proje kabul edilmiştir. Bu sunumda bir NATO müttefiki olan
Türkiye'nin ittifakın hava savunma sistemine katılımı kolektif güvenlik kavramı çerçevesinde
incelenecektir.

Volkan Uzundağ, İstanbul Şehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun
olduktan sonra Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü'ne yüksek li sans çalışmalara devam etmektedir.
Aynı zamanda İstanbul Şehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde araştırma
görevlisi olarak çalışmaktadır. Bunun yanında Divan: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi'nde yardımcı
editörlük görevini yürütmektedir. İlgi alanları Türk savunma sanayisi ve Türk dış politikasıdır.
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RAKİP YALÇIN
Dumlupınar Üniversitesi
Dumlupınar University
OSMANLI'DAN GÜNÜMÜZE MERKEZİYET ADEM-İ MERKEZİYET TARTIŞMALARININ
DEĞİŞMEZLİĞİNDE DIŞ BASKILAR VE AYDINLAR ÜZERİNDE BIRAKTIĞI ETKİ
"Bu çalışmada Osmanlı Devleti’nde Tanzimat ile birlikte başlayıp günümüze değin devam eden merkez
ve taşra teşkilatları arasındaki ilişkinin genel olarak nasıl bir seyir izlediğini. Osmanlı’dan günümüze
merkeziyet ve âdem-i merkeziyet kavramının nasıl ele alındığını ve zamanla geçirdiği değişimlere
rağmen hala üzerinde en çok tartışılan konuların başında gelmesindeki sebepleri inceleyeceğiz. Bu
amaçla Osmanlı’dan günümüze merkeziyet âdem-i merkeziyet tartışmalarında daha çok dış baskılar
sonucu çıkarılan nizamnamelerle özerklik hakkı elde eden bölgelerin Osmanlı Devleti’nden ayrılmasının
aydın kesim ve toplum üzerinde oluşturduğu kötü intibanın sorunun çözüm veya çözümsüzlüğündeki
etkilerini incelemeye çalışacağız. "

Lisans eğitimini Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde tamamladı. Hala aynı üniversitede yüksek lisans
eğitimine devam etmekte. Osmanlı dönemi taşra idaresi ile ilgili araştırmalarda bulunmaktadır.
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OZAN YAVUZARSLAN
İstanbul Şehir Üniversitesi
Istanbul Sehir University
ALTERNATİF FEMİNİST MEDYA: TÜRKİYE'DE KADIN HAREKETİNİN DEĞİŞİM VE SÜREKLİLİKLERİ
Bu çalışma toplumsal cinsiyet ve alternatif medya çalışmalarını bağdaştırmayı amaçlamaktadır. Çalışma
boyunca Türkiye’de kadın hareketinin ortaya çıkışı, amaçları ve repertuarı yayın organları aracılığı ile
incelenecektir. Yayın organı olarak kadınlar tarafından etkin bir biçimde kullanılan dergiler
kastedilmektedir. Bu noktada taşıdığı özellikler nedeniyle kadınlar tarafından kadınlar için çıkarılan bu
dergiler alternatif feminist medya örneği olarak değerlendirilmektedir. Dolayısıyla çalışmada öncelikle
alternatif medya ve ardından alternatif feminist medya tarihselliği üzerinden tartışılacaktır. Türkiye’de
kadın hareketi dendiğinde genellikle 1970’lerin sonları ve 1980’lere odaklanılır çünkü bu dönemde
kadınlar eylemlerini kamusal alana taşımış ve özel alanda yaşadıkları ortak sorunlarını duyurmaya
başlamışlardır. Ancak yine 1990’lardan itibaren yapılan akademik çalışmalar göstermiştir ki kadın
hareketinin tarihi Osmanlı’nın son dönemine kadar uzanmaktadır. Aynur Demirdirek’in de yişi ile
kadınlar geç Osmanlı döneminden itibaren ‘hayat hakkı arayışlarına’ başlamışlardır. Bu bağlamda
çalışmanın odak noktasını Türkiye’de kadın hareketi tarihini daha iyi analiz edebilmek için kadın
dergileri oluşturmaktadır. Dolayısıyla çalışmada söylem ve metin analizleri önemli yer tutmaktadır.
Ayrıca çalışma tarihsel veriler içerdiği için literatür taramasına da yer verilecektir. Feminist perspektife
dayanarak çalışmanın bütününde geç Osmanlı döneminden itibaren kadınlar için ve kadınlar tarafından
çıkarılan dergiler üzerinden Türkiye’de kadın hareketinin değişimi ve süreklilikleri tartışılacaktır. Yine
feminist çerçeve dahilinde dergilerin karşıt kamusallık oluşturma ve kadınların öznelliklerini yansıtma
potansiyelleri de incelencektir. Günümüzde bile feminizmin ne olup olmadığı ve farklı kadınlık
tanımlamalarının yapıldığı düşünülürse kadın hareketine paralel çıkarılan dergilerin içerikleri ve
kadınların geçmişten günümüze neler söylediği önem kazanmaktadır. Sonuç olarak, alternatif feminist
medyasının; yani Kadınlar Dünyası, Kadınların Sesi, Feminist, Kaktüs ve Pazartesi gibi dergilerin,
Osmanlı’nın son döneminden itibaren Türkiye’de başlayan kadın hareketini, kadınların taleplerini ve
repertuarlarını daya iyi anlamak ve analiz etmek açısından oldukça verimli bir mecra olduğu
düşünülmektedir.

Ozan Yavuzarslan 2017 senesinde Yeditepe Üniversitesi Radyo, Televizyon, Sinema ve Sosyoloji
bölümlerinden mezun oldu. Lisans eğitimi boyunca Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfında ve
Kadın Eserleri Kütüphanesinde aktif gönüllü olarak çalışan Yavuzarslan göç, gençlik ve toplumsal
cinsiyet alanlarına ilgi duymakta ve çalışmalarını bu doğrultuda sürdürmektedir. Göç ve toplumsal
cinsiyet alanlarında perspektifini geliştirmek ve edindiği teorik bilgiyi gündelik hayata uygulamak
isteyen Yavuzarslan 2017 yazını Kahire'de bulunan Mülteci Merkezinde bulundu. İyi seviyede İngilizce
ve orta düzeyde İspanyolca bilen Yavuzarslan halen İstanbul Şehir Üniversitesi Kültürel Çalışmalar
yüksek lisans programında eğitimine devam etmektedir.
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ŞEYMA YILMAZ
İstanbul Şehir Üniversitesi
Istanbul Sehir University
TÜRKİYE'NİN DEĞİŞEN GÖÇ POLİTİKALARI ÇERÇEVESİNDE GÜNÜMÜZ GÖÇ POLİTİKALARINI
ANLAMAK
Göç konusu, Türkiye’nin özellikle son yıllarda üstünde daha fazla durduğu bir konu haline geldi. Ancak
bu konu tartışılırken özellikle hem medyada hem de toplumda göç konusunun sadece Suriye’den gelen
sığınmacılarla sınırlı olduğu gibi bir algı oluşması; Türkiye’nin özellikle Osmanlı’dan bu yana gelen göç
politikalarını hatırlanmanın önemini ortaya koymuştur. Bu sebeple Türkiye’de göç tarihi ve geçmiş
dönemlerde yürütülen göç politikaları konuyu anlamak için daha fazla önem kazandı, bu durumdan
yola çıkarak ben de göç konusunu anlamak için öncelikle Türkiye’nin Osmanlı’dan günümüze göç tarihi
hakkında kısaca bahsedeceğim, daha sonra ise Cumhuriyet’in kuruluşu ile beraber göç politikalarının
değişiminden söz edeceğim; böylece günümüz göç politikasının geçmiş politikalardan bağımsız
olmadığını anlatmaya çalışacağım.

Şeyma Yılmaz, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünden mezun olduktan
sonra yüksek lisans eğitimine İstanbul Şehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
programında devam etmektedir. İlgi alanları arasında din ve milliyetçilik ilişkisi, kadın çalışmaları ve göç
gibi konular bulunmaktadır.
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USAME YOLCU
İstanbul Şehir Üniversitesi
Istanbul Şehir University
GÖÇ KORİDORUNDAKİ GÜVENLİ LİMAN: TÜRKİYE
Insanın doğduğu topraklardan uzaklaşması, bilinmedik ve alışılmadık topraklarda yeniden hayata
tutunmasının adıdır Göç. Sebebini birçok şey oluşturabilir: savaş, ekonomik yetersizlik, tehdit, ölüm
korkusu,gelecek kaygısı. Ancak sebebi her ne olursa olsun, sonucunda bir ümide ulaşmak, güvende
hissetmek vardır. Etrafında oluşan ateş çemberine karşın Türkiye sabit ekonomisi, yardımsever
toplumu ve her türlü senaryoya hazılrıklı oluşu ile göç yollarında güvenli bir liman gibi durmaktadır.
Uluslararası arenada da en fazla göç alan ülkelerden birisidir. Yakın zamanda coğrafyamızda başlayan
Arap Baharı ile Ortadoğuda siyasi dengeler değişmeye başlamış ve bundan en çok zararı siviller
görmüştür. Bu zararın en yoğun hissedildiği yer Suriyedir. Osmanlıdan bu yana aynı coğrafyayı ve
benzer kültürü paylaştığımız bu insanlar bir ümit bulabilmek adına çevre ülkelere, özellikle de Türkiyeye
göç etmektedir. Göçler, yöneldikleri ülkede toplumsal değişimden siyasi kaymalara, ekonomik
hareketlilikten sosyal dönüşümlere kadar birçok alanda etkilerini göstermektedir. Bu makalemde
Türkiyeye yönelen göç dalgalarının ülkede oluşturdukları etkileri izlemek ve değerlendirmek istiyorum.
Bu amaçla Türkiyeye son on yılda yönelen göçleri takip edecek ve bu göçlerin Türkiye üzerindeki izlerini
ortaya koyacağım. Tarihsel bir sıralamadan sonra Türkiye’ye olan göçün ülkeye ekonomik açıdan yol
açtığı değişimi aktaracağım. Daha sonra toplumsal açıdan göçü inceleyecek ve Türk toplumunun
özellikle Suriyeli göçmenlere bakışını inceleyeceğim. Son olarak ise Türk hukukunda göç ve göçmenlere
yönelik hukuksal değişimleri irdeleyeceğim.

Usame Yolcu, İstanbul Şehir Üniversitesi’nde İslami İlimler Fakültesi ve Hukuk Fakültesi ile Siyaset Bilimi
ve Uluslarası İlişkiler bölümlerinde okumaktadır. İlgi alanları, İslam tarihi, insan hakları, arabuluculuk
ve tahkim, mukayeseli hukuk, uluslararası ilişkiler ve göç meseleleridir. İyi derecede Arapça ve İngilizce
bilen Yolcu halen İstanbul Şehir Üniversitesi’nde Mentor olarak çalışmaktadır.
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Düz

Zehra Nur

İstanbul Şehir Üniversitesi
Istanbul Sehir University
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Istanbul Sehir University
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II. YOUTH CONGRESS of SOCIAL SCIENCES on MODERN TURKEY
II. Youth Congress of Social Sciences on Modern Turkey will be held on 21 April, 2018 in Istanbul Şehir
University Dragos Campus. The congress will be organized by Istanbul Şehir University Center of
Modern Türkiye Studies in association with the Marmara University International Relations Club, Şehir
University Sociology Club and Şehir University Diplomacy Club, under the title “Continuity and Change
in Modern Turkey”. The main objective of the congress is to provide an academic platform and an
opportunity to cooperate with the graduate and undergraduate students who are academically
interested in the issues on Turkey’s social, political, economic and cultural modernization process in
the last two centuries. Another point is to shed light on continuities, changes and transformations has
shaped Turkey’s political, social and cultural texture that Modern Turkey went through whose impact
were still visible. Congress has a vision to raise youth awareness on current issues of the country with
a variety of views encompassing historical, social and political dynamics and processes. This year’s
conference will focus on the issues of continuity and change in the Modern Turkey, especially focusing
on topics such as, political system, foreign policy, sociology, history, psychology, international
relations, immigration, freedom, identity, faith groups and the military, defense, literature, philosophy
and law.
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