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Sunufl
Türkiye Araflt›rmalar› Literatür Dergisi’nin Türk Sosyoloji Tarihi’ni konu
edindi¤imiz yeni say›s›yla yine beraberiz.
Osmanl›’da Sosyoloji, ilk kez, XIX. yüzy›l›n son çeyre¤inde Jön Türk ayd›nlar› aras›nda ve devletin yaflad›¤› sorunlara paralel olarak ‘devleti kurtaracak
reçeteleri sunan bir bilim dal›’ kimli¤iyle tan›nd›, tan›t›ld›, kullan›ld› ve yayg›nlaflt›r›ld›.
Sosyoloji, bu boyutlar›yla da Bat›-d›fl› toplumlar içinde erken bir dönemde
Osmanl›/Türkiye’de akademik kurumlaflmas›n› gerçeklefltirmifltir. ‹slam dünyas›nda, Bat›l› sosyal bilimcilerle, örne¤in Durkheim’la, daha yak›n iliflkiler
kurmufl, onlar›n ö¤rencileri olmufl ayd›nlar mevcuttur. Taha Hüseyin gibi,
Mustafa Abdurraz›k gibi… Bu anlamda Saint-Simoncular›n ‹slam dünyas›ndaki, özellikle de M›s›r’daki –mesela Süveyfl Kanal›’na iliflkin- çal›flmalar›ndan, Pozitivist çevrelerin giriflimlerinden söz edilebilir. Fakat sosyolojiye akademik bir meflruiyet sa¤lay›c› kurumlaflma ilk kez Osmanl›’da gerçekleflmifltir.
-Kimi çal›flmalarda farkl› tarihler verilmifl olsa da, yayg›n kabule göre- 1914 y›l›nda ‹stanbul Darulfünununda, Ziya Gökalp önderli¤inde ‹çtimaiyyat kürsüsü kurulmufltur. Kürsünün bir özelli¤i daha vard›r. Gerek Avrupa’da, gerekse
de Kuzey ve Latin Amerika’da üniversitelerde farkl› kürsüler veya fakülteler
içerisinde sosyoloji derslerine yer verilmekteyse de, Gökalp’in kürsüsü, dünya üzerinde Durkheim’in kürsüsünden sonra kurulmufl ikinci müstakil sosyoloji kürsüsü olma özelli¤ine sahiptir.
Öncelikle Osmanl› ayd›nlar›n›n Devletin gelece¤ine iliflkin kayg›lar›, sosyoloji
yapma tarzlar›n› da kay›tlam›flt›r. Bu yönüyle, Türkiye’de sosyoloji asl›nda Osmanl›’n›n ve Türkiye’nin siyasî geçmifliyle, siyasî serüveniyle do¤rudan iliflkili olmufltur. Dahas›, bu tarih dikkate al›nmadan, bu tarihsel ba¤lama oturtulmadan Türkiye’de sosyolojinin tarihini ele almak hiç mümkün gözükmüyor.
Bugüne kadar bu alanda birçok çal›flma kaleme al›nm›flt›r. Bu çal›flmalar, Türkiye’de sosyolojinin kazand›¤› özellikleri ve alan›n problemlerini belli bir siyasal ve toplumsal ba¤lama oturtarak ele almay› denemifl ve bu anlamda da disiplinin tarihiyle ilgilenenlere ›fl›k tutmaya çal›flm›flt›r.
TAL‹D’in Türk Sosyoloji Tarihi’ni konu edinen bu say›s›yla, elbette, Türkiye’de sosyolojinin yaflad›¤› tüm sorunlar›n masaya yat›r›lmas›n› ve çözülmesini hedeflemedik. Bunun tek bafl›na bizim alt›ndan kalkamayaca¤›m›z
kadar devasa bir problem oldu¤unun bilincindeyiz. Bunun yerine, bu say›m›zda, sosyolojinin Osmanl› ve Türkiye’de tan›nma ve yayg›nlaflma süreçle-
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rine, bu süreçte kazand›¤› özelliklere, sosyolojinin farkl› dallar›nda yap›lm›fl
sosyoloji çal›flmalar›na, sosyolojinin tan›nmas›nda ve kurumlaflmas›nda etkin flekilde rol alm›fl sosyologlara iliflkin baz› de¤erlendirmelerde bulunmay› hedefledik.
Dergimizin bu say›s› Türk Sosyoloji Tarihi’ne iliflkin de¤erlendirme, kaynaklar, kifli ve kürsü tan›t›mlar›, eser tan›t›mlar› ve röportajlar olmak üzere befl
ayr› kategori halinde tasnif etmeye çal›flt›¤›m›z yaz›lardan olufluyor.
Alim Arl› ve Yücel Bulut’a ait “Türkiye’de Sosyolojiyle 100 Y›l: Miras› ve Bugünü” bafll›kl› yaz›, dergimizin bu say›s›n›n ilk yaz›s›n› oluflturuyor. Yaz›, Türkiye’de Sosyolojinin tarihine ve problemlerine iliflkin genel bir de¤erlendirme
yapmay› amaçl›yor. Arl› ve Bulut, Sosyolojinin Bat› dünyas›ndaki geliflimini
de¤erlendirdikten sonra, Sosyolojinin Osmanl› ülkesinde ilgi görmesini, Osmanl›’da ve Türkiye’de üstlendi¤i ifllevi ve kazand›¤› özellikleri irdeliyorlar.
Ard›ndan da Türkiye’de sosyolojinin yüzy›ll›k süreçte karfl›laflt›¤› sorunlara ve
bugün geldi¤i noktaya dikkat çekiyorlar.
“Bir As›rl›k Sosyoloji Birikimi” bafll›kl› yaz›s›nda Kurtulufl Kayal›, sosyologlar›m›z›n Türkiye’de sosyoloji yapma bilincinde olup olmad›klar›, Türkiye’de
sosyolojinin Türk tarihiyle kurdu¤u iliflki ve Türk toplumunun özgünlü¤ü gibi
sorular› Gökalp, Sabahaddin Bey, Berkes, Boran, Ergun ve Sezer gibi isimlerin
çal›flmalar›ndan hareketle tart›fl›yor.
Pozitivizm, XIX. yüzy›l sonunda Osmanl› ayd›nlar› aras›nda ‹mparatorluk için
bir kurtulufl reçetesi olarak kabul görmüfl, Cumhuriyet döneminde ise ulusdevletin infla sürecinde sosyo-politik bir analiz arac› ve topluma flekil verecek
bir ideoloji olarak görülmüfltür. Ancak her iki dönemde de oldu¤u gibi aktar›lmam›fl, bir yeniden yorumlanma sürecine tabi tutularak yerel flartlara uyumlu hale getirilmeye özen gösterilmifltir. Enes Kabakç›, pozitivizmin Türk düflüncesi, siyaseti ve sosyolojisi üzerindeki etkisini “Pozitivizmin Türkiye’ye Girifli ve Türk Sosyolojisine Etkisi” bafll›kl› yaz›s›nda irdeliyor.
Sekülerleflme süreci XVIII. yüzy›ldan itibaren Osmanl›-Türk modernleflmesinin önemli bir boyutunu oluflturmufltur. Bununla beraber, bu önemli konu
üzerine ba¤›ms›z bir literatür ortaya ç›kmam›fl ve modernleflme sürecinin
farkl› veçheleri hakk›nda yap›lan tarihsel ve sosyolojik çal›flmalar›n bir k›sm›nda yer verilmekle yetinilmifltir. Nurullah Ard›ç, “Türk Sekülerleflmesi ‹ncelemelerinde Paradigma De¤iflimine Do¤ru” bafll›kl› yaz›s›nda; önce mevcut
din sosyolojisi literatürünün genel bir resmini verdikten ve sekülerleflme kavram›n›n Bat›’daki düflünsel ve tarihsel ba¤lam› ile Bat›-d›fl› dünya aç›s›ndan
s›n›rl›l›klar›n› tart›flt›ktan sonra Türkiye özelinde din ve sekülerizm aras›ndaki iliflkiye dair mevcut ‘literatür’ü elefltirel bir bak›flla inceliyor. Ard›ç, yaz›s›nda, bu çal›flmalar› “çat›flma” ve “intibak” paradigmalar› ad›n› verdi¤i iki ana
yaklafl›mdan müteflekkil bir model çerçevesinde ve her iki yaklafl›m›n ana
temsilcileri üzerinden tart›flarak ortaya koyuyor.
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Suavi Ayd›n, “Osmanl› Sosyal Tarihi Çal›flmalar›n›n Sosyolojik Elefltirisi” bafll›kl› yaz›s›nda, Türk sosyolojisinde Osmanl› sosyal tarihini ele al›fl biçim ve
yöntemlerinin elefltirel bir de¤erlendirmesini sunuyor. Yazara göre, Osmanl›
sosyal tarihine duyulan ilgi, biri ‘Osmanl› toplumsal-iktisadî yap›s›n›n benzersizli¤inden, di¤eri ise ‘bir toplumsal formasyon olarak Osmanl› toplumsaliktisadî yap›s›n›n ötekilerle iliflkisinden ve benzerli¤inden’ hareket eden iki
ayr› perspektiften beslenmifltir. Yazar, ayn› zamanda bu sosyolojik analizlerde, zihniyet alan›n›n ve kültür dünyas›n›n ve bu meyanda da Osmanl› zamansal ve mekânsal çeflitli¤inin genellikle ihmal edildi¤inin de alt›n› çiziyor.
Ahmet Zeki Ünal, “Türk Sosyoloji Tarihinde Metodolojik Yönelimler” bafll›kl›
yaz›s›nda, Türk sosyoloji tarihinde metodolojik yönelimleri; (1) Türk sosyolojisinin paradigmatik (naturalistik, humanistik, çok-boyutlu) e¤ilimlerini tespit etmek, (2) bu paradigmalar›n yönlendirdi¤i metodolojik çal›flmalar, ve (3)
yine bu paradigmalar›n bilerek ya da bilmeyerek yönlendirdi¤i araflt›rma uygulamalar›n› örnek verme s›n›rl›l›¤› içerisinde tarihsel dönemselli¤i göz
önünde bulunduran üç temel boyutta ortaya ç›karmay› amaçl›yor.
“Din ve Toplum Aras›ndaki ‹liflkileri Anlam(land›rm)ak ya da Türkiye’de Din
Sosyolojisi Çal›flmalar›” bafll›kl› yaz›s›nda Necdet Subafl›, din sosyolojisinin
oldukça yeni bir çal›flma alan› oldu¤u gerçe¤inden hareketle Türkiye’de bu
alanda yap›lm›fl çal›flmalar›n belli bafll› sorunlar›n› ele al›yor. Subafl›, din sosyolojisi çal›flmalar›n›n Türkiye’de bugün geldi¤i noktan›n ‘öznellik-nesnellik’
sorunlar› ihmal edilerek tart›fl›lamayaca¤›n› vurguluyor.
Recep Ertürk, oldukça zengin bir literatüre sahip Türkiye’deki Köy Sosyolojisi
araflt›rmalar›n›n genel bir de¤erlendirmesini “Türkiye’de Köy Sosyolojisi Literatürü” bafll›kl› yaz›s›nda yap›yor.
Bilgi, insanl›¤›n en temel sorunlar›ndan birisidir ve genel olarak insan ve toplumlar›n kendisini ve çevresini bir zihni alg›lay›fl ve yorumlay›fl yoludur. Türkiye’de Bilgi Sosyolojisi alan›ndaki çal›flmalar ve yaklafl›mlar, Osmanl›’dan
Cumhuriyete bilgi sistemi ba¤lam›nda devam eden sorunlar Mustafa Ayd›n
taraf›ndan “Bilgi Sosyolojisi ve Toplumumuzun Bilgi Sistemi” bafll›kl› yaz›da
de¤erlendiriliyor.
M. Fatih Aysan ve Ali Kaya’n›n birlikte kaleme ald›klar› “Türkiye’de Sosyal Politika Disiplininin ve Uygulamalar›n›n Geliflimi”; kamu politikalar›n›n flekillenmesinde ve Türkiye Cumhuriyeti’nin sosyal dayan›flmaya dayanan toplum
hedefinin baflar›lmas›nda önemli bir rol oynam›fl sosyal politika disiplininin
Türkiye’deki serüvenini, Türkiye ve dünyadaki sosyo-ekonomik dönüflümler
›fl›¤›nda de¤erlendirmeyi hedefliyor.
Abdurrahman Özkan, “Sosyometri’nin Türkiye’deki Tarihi” bafll›kl› makalesinde, 1950’lerden itibaren Türkiye’de sosyal bilimler alan›nda tan›nmaya ve
tan›t›lmaya bafllanan Sosyometri tekni¤inin kullan›lmas›, yayg›nl›k kazanmas› ve hakk›nda geliflen literatürün bir sunumunu yap›yor.
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E¤itim sisteminin, flüphesiz en önemli araçlar›ndan birisini ders kitaplar›
oluflturur. Herhangi bir disiplini, o dal› incelemeye yeni bafllayanlar için en
genel hatlar›yla tan›tan metinler ise, belki de alan›n en zor kaleme al›nan çal›flmalar›n› olufltururlar. Zira o disiplinin bütününe iliflkin genifl bir ilgiyi ve
bilgiyi, ayn› zamanda da bu birikimi muhatap kitlesinin seviyesine uygun bir
biçimde sunabilme becerisini zorunlu k›lar. Türkiye’de ‘girifl’ kitaplar›n›n bu
nitelikleri yerine getirip getirmedi¤i ise tart›flma konusudur. Dahas› ders kitab› yaz›m› alan›nda, bir standard›n olup olmad›¤› da sorgulanabilir. Yücel Bulut “Türkçe Sosyoloji Ders Kitaplar› Hakk›nda Bibliyografik Bir De¤erlendirme” bafll›kl› yaz›s›nda, üniversiteler düzeyinde kullan›lmak üzere Türkçe’de
yay›nlanm›fl telif ve tercüme ders kitaplar›n›n muhtevalar›, kurgular›, üslup ve
dil özellikleri, ders kitab› yaz›m teknikleri ve eserlere hâkim olan sosyolojik
yaklafl›mlar gibi aç›lardan genel bir de¤erlendirmesini sunuyor.
Mehmet An›k da, benzer nitelikli bir incelemeyi sosyoloji tarihini konu edinmifl kitaplarla ilgili yap›yor ve bu yönüyle de Bulut’un çal›flmas›n› tamamlay›c› bir nitelik tafl›yor. “Sosyoloji Tarihi Literatürü: Elefltirel Bir De¤erlendirme”
bafll›kl› yaz›s›nda An›k, telif veya tercüme, Türkçe’de yay›nlanm›fl sosyolojinin
tarihini konu edinmifl kitaplar›, yaz›ld›klar› koflullar› ve yazarlar›n›n genel e¤ilimlerini dikkate alarak dikkatimize sunuyor.
Türkiye’de sosyolojinin akademik kurumsallaflmas›n› sa¤layan isimdir Ziya
Gökalp. Gerek sosyolojik ve gerekse de siyasal düflünceleriyle hem hayatta
iken, hem de vefat›ndan sonra Türk düflün ve siyasal hayat›nda etkili olmufl
bir entelektüeldir. “Ziya Gökalp’e Yeniden Bakmak: Literatür ve Yeniden De¤erlendirme” bafll›kl› yaz›da Mehmet Karakafl, sosyoloji ve Türkçülük hakk›ndaki eserlerinden hareketle hem Gökalp’in görüfllerini tan›t›yor, hem de yeniden bir de¤erlendirmesini sunuyor.
Gökalp’le bafllad›¤›m›z, incelenen disiplinin kurucu isimlerini tan›tma-de¤erlendirme yaz›lar›m›za Sabahattin Bey’le devam ediyoruz. Sabahattin Bey, Jön
Türk ayd›nlar› içerisinde bir entelektüel fakat –tam aksi yönde tan›t›lmas›na
karfl›n- daha çok da ‘siyasal bir önder’ olarak önemli bir yere sahiptir. Belki de
onun bu özelli¤i sayesinde, günümüz Türkiyesindeki sosyolojik ve politik tart›flmalar› aç›s›ndan güncelli¤ini koruyabiliyor. Oya Okan, “‘Prens Sabahattin’
Literatürü Üzerine” bafll›kl› yaz›s›nda; ‘Türkiye’de Sosyoloji’ bafll›¤› alt›nda
yap›lan tüm çal›flmalarda ad› geçen Sabahattin Bey’i ve düflüncelerini, Jön
Türk döneminin önemli isimlerinden biri olmas›na karfl›n, özellikle Cumhuriyet dönemini haz›rlayan ve günümüze kadar gelen süreçte yeniden gündeme getirilmesi ve getirilme biçimleri çerçevesinde inceliyor.
Yücel Bulut, Türk düflünce hayat›nda kal›c› izler b›rakm›fl ve Türkiye’de sosyolojinin Cumhuriyet dönemindeki en önemli isimlerinden biri olan Hilmi
Ziya Ülken’i, özellikle Türk düflüncesi ve Türk modernleflmesi ba¤lam›ndaki
eserleri ve düflünceleri temelinde de¤erlendiriyor.
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Bu cildimizde, Türkiye’de sosyolojinin tan›nmas›nda ve kurumlaflmas›nda etkin rol alm›fl isimler aras›nda kendilerine pek fazla yer verilmeyen, fakat Türk
düflüncesinin gelifliminde ve bu arada sosyolojiyle ilgileri ve tart›flmalar› ba¤lam›nda dikkate de¤er akademi d›fl›ndan üç isme de yer vermeyi uygun gördük. Bu türden yaz›lar›n ilki, Vefa S. Ö¤ütle ve Güney Çe¤in’in ortak kaleme
ald›klar› “Hikmet K›v›lc›ml›’da Sosyolojik Temalar ve Durkheim Sosyolojisinin Erken Dönem Elefltirisi” bafll›kl› yaz›d›r. Ö¤ütle ve Çe¤in, yaz›lar›nda, K›v›lc›ml›’n›n Metafizik Sosyolojiler bafll›kl› eserini merkeze alarak, onun sosyolojinin Türkiye’de kurumlaflmas›na ve özellikle de Durkheimci sosyolojinin
elefltirisine iliflkin görüfllerini ele al›yorlar. Cengiz Sunay, “Türk Düflünce
Dünyas›nda Cemil Meriç ve Eserleri” bafll›kl› yaz›s›nda, Türk düflünce dünyas›n›n önde gelen özgün düflünce adamlar›ndan Cemil Meriç’i, (1) düflünürün
s›ra d›fl› hayat hikâyesi, (2) yazd›klar› eflli¤inde his dünyas›, (3) üslubu, (4) tefekkür dünyas› ve (5) ‹Ü’de vermifl oldu¤u sosyoloji dersleri gibi befl ana eksende tan›t›yor. Bu ba¤lamda eserlerini ve düflüncelerini tan›tma ihtiyac›
duydu¤umuz üçüncü isim Nurettin Topçu’dur. Köksal Alver, “Nurettin Topçu’nun Türk Sosyolojisindeki Yeri Üzerine” bafll›kl› yaz›s›nda, Topçu’nun
Türk sosyolojisine bak›fl›n› ve Türk sosyolojisindeki yerini de¤erlendirmeye
çal›fl›yor.
Fahrettin Altun’un “Mübeccel Belik K›ray’dan Bize Kalan” bafll›kl› yaz›s›yla
tekrar Türkiye’nin akademiden sosyal bilimcilerini tan›tan yaz›lara bir dönüfl
yap›yoruz. Altun, yaz›s›nda, 1960 sonras›nda Türkiye’de sosyolojinin yeni bir
biçim kazanmas›nda belirleyici isimlerden biri olan K›ray’›n çal›flmalar›n›;
Türkiye’nin toplumsal kalk›nma, toplumsal de¤iflim, k›rsal dönüflüm ve ça¤dafllaflma meselelerini merkeze alarak irdeliyor.
Yak›n bir dönemde kaybetti¤imiz de¤erli sosyologumuz Baykan Sezer, Türkiye’de sosyolojinin, özellikle de ‹ÜEF Sosyoloji Bölümü’nün geliflimi ve kurumlaflmas› için çok çal›flt›. Türk toplumunun meselelerinin “Bat› sosyolojisi”nden farkl› bir gözle ve yaklafl›mla ele al›nmas› ve Türkiye’de sosyolojinin
Bat›’dakiyle iliflkisinin ‘elefltirel bir mesafe’ içerisinde olmas› gere¤ini ›srarla
savundu. Dahas›, çal›flmalar›yla, bunun mümkün olabilece¤ini göstermeye
gayret etti. Baykan Sezer’in çal›flmalar› Ertan E¤ribel ve Ufuk Özcan’›n birlikte kaleme ald›klar› “Baykan Sezer Kaynakças›”nda iflleniyor.
50 y›ld›r gerçeklefltirdi¤i sosyolojik çal›flmalar ve yay›nlad›¤› eserlerle Türkiye’de sosyoloji çal›flmalar› içerisinde kendisine öncü ve özgün bir yer edinebilmifl bir isimdir fierif Mardin. Alim Arl›, “Türkiye’de Sosyolojinin Elefltirel
Kapasitesi: fierif Mardin Üzerine” bafll›kl› yaz›s›nda, Türkiye’deki sosyoloji çal›flmalar› içinde yorumlay›c› elefltirel kapasitenin öncü ismi Mardin’in üretti¤i düflünce miras›n› anlamak için girifl temalar› gelifltirmeye çal›fl›yor.
Hasan Tüzen ve Güney Çe¤in, birlikte kaleme ald›klar› “Kadir Cang›zbay ve
Türkiye’de Gurvitch Sosyolojisi” bafll›kl› yaz›lar›nda, Cang›zbay’›n Türkiye’de
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sosyoloji alan›ndaki özgün konumunu tespit etmek amac›yla, onun teorik yörüngesini oluflturan Gurvitch sosyolojsinin genel hatlar›na, Gurvitch’den
mülhem diyalektik bir sosyoloji anlay›fl›n›n muhtelif boyutlar›na ve onun formüle etti¤i ‘sosyolojik praksis’e odaklan›yorlar.
Alim Arl›, “Türkiye’de Yeni Kent Sosyolojisi: Murat Güvenç’i Okumak” bafll›¤›n› tafl›yan yaz›s›nda, sosyal bilimler alan›ndaki dar uzmanl›k mant›¤› içinde
kurumsallaflm›fl disipliner ayr›mlar›n ötesine geçen bir bilim adam›n›n, sosyal
bilimcilerimizden Murat Güvenç’in eserlerinin ve yenilikçi araflt›rma program›n›n sosyal bilimler alan› içindeki konumunu belirlemeye ve çal›flmalar›n›
genel hatlar›yla tan›tmaya çal›fl›yor. Arl›, “Türkiye sosyal bilimler alan›nda nadiren görülen, fakat topyekûn bir sosyal bilim yapman›n olmazsa olmaz flartlar›ndan biri olan metodolojik ço¤ulculu¤u iliflkisel ontoloji ve elefltirel realizm ba¤lam›nda temsil eden” Güvenç’in çal›flmalar›n›n Türkiye’de keflifsel
araflt›rmalar›n izlemesi gereken yolun en yetkin örneklerinin bafl›nda geldi¤ini belirtiyor.
Nilgün Çelebi, “Türkiye’deki Sosyoloji Dernekleri: Süreksizliklerin Ard›ndaki
Süreklilik” bafll›kl› yaz›s›nda, Türkiye’de sosyolojinin örgütlenme çabalar›n›,
flimdiye kadar kurulmufl olan sosyoloji derneklerinin öykülerinden hareketle
de¤erlendiriyor ve özellikle de, halen varl›¤›n› sürdüren Sosyoloji Derne¤i
üzerinde duruyor. Bu derneklerin süreklilik sa¤layamamalar›n›n ve aralar›nda kopukluklar›n olma sebeplerini irdeliyor. Sosyolojinin kurumsal örgütlenifli ile ilgili önemli tespitler ve elefltiriler içeriyor.
Herhangi bir disiplinin kurumlaflmas›nda ve yayg›nlaflmas›nda dernekler kadar o disiplinin tüm dünya ölçe¤indeki ürünlerinin paylafl›m›n› sa¤layan, o
disiplinin uygulay›c›lar›n›n birbirleriyle iletiflim içerisinde olmalar›na imkân
ve zemin haz›rlayan kongreler de önemlidir. Suvat Parin, sosyolojinin Türkiye’deki serüveninde kongrelerin oynad›¤› rolünü irdeledi¤i “Toplumbilimin
Türkiye Serüveninde Sosyoloji Kongreleri” bafll›kl› yaz›s›nda; Türk sosyoloji
tarihinin yüzy›ll›k tarihsel ve düflünsel gövdesi içinde düzenlenmifl ulusal ve
uluslararas› ölçekli sosyoloji kongrelerinin temel betimleyici çizgilerini bir dizi içinde belirginlefltirmeyi, söz konusu aktiviteleri sosyolojinin Türkiye’deki
tarihsel geliflim çizgisi paralelinde yorumlamay› amaçl›yor ve kongre kompozisyonuna iliflkin üniversite, bölüm ve bildiri kategorileri çerçevesinde genel
de¤erlendirmeler yapmakt›r.
‹stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü, ülkemizdeki ilk
sosyoloji kürsüsüdür. Dünyan›n çok farkl› ülkelerinde sosyolojiyle ilgilenilmesine, hatta birçok ülkede çeflitli fakülte ve kürsüler içerisinde sosyoloji
derslerine yer verilmesine ra¤men, Durkheim’in kürsüsünden sonra ikinci
müstakil sosyoloji kürsüsü olma özelli¤ine sahiptir. Tülay Kaya “‹çtimaiyat’tan Sosyoloji’ye: ‹ÜEF Sosyoloji Bölümü’nün Tarihine ve Sosyoloji Dergisi’ne Dair” bafll›kl› yaz›s›nda, bu kürsünün kurulufl sürecinden günümüze ka-
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darki serüvenini de¤erlendiriyor ve bölüm bünyesinde ç›kar›lan Sosyoloji
Dergisi’nin tarihini ve içeri¤ini tan›t›yor.
Her say›m›zda, konu edilmifl disipline ait baz› çal›flmalar›n tan›t›m›na yer veriyoruz. Bu say›m›zda yer verdi¤imiz eser tan›t›mlar›n ilkinde, Nazan Gece
Beflli ‘bir flehir sosyologu’ olarak tan›mlad›¤› Sema Erder’in üç çal›flmas›n› ele
al›yor. ‹kinci olarak, F›rat Mollaer, Meral Özbek’e ait Popüler Kültür ve Orhan
Gencebay Arabeski adl› çal›flmay› de¤erlendiriyor. Ömer Taflgetiren, yeni din
sosyolojisi alan›ndaki çal›flmalar› Recep fientürk’ün kitaplar› ba¤lam›nda de¤erlendiriyor ve f›kh›n, ‹slam dünyas›n›n “sosyolojisi” olabilirli¤i çerçevesindeki yaklafl›mlar› tart›fl›yor ve kritik ediyor. Leyla Toksöz, Ayfle Durakbafla’n›n
Halide Edip ba¤lam›nda Türk modernleflmesi ve feminizm meselelerini tart›flt›¤› kitab›n› inceliyor. Havva Dönmez ise, Hüsamettin Arslan’›n Epistemik
Cemaat isimli kitab›n› de¤erlendiriyor.
TAL‹D okurlar›, her say›m›zda, konu edindi¤imiz disiplinin önde gelen temsilcileriyle yapt›¤›m›z söyleflilere yer verdi¤imizi hat›rlayacakt›r. Bu say›m›zda, bir farkl›l›k yapt›k ve üç sosyologla söylefli yapmay› uygun gördük. Üç farkl› akademisyenle, Bahattin Akflit, Korkut Tuna ve Nükhet Sirman’la yapt›¤›m›z
söyleflilerde sosyoloji araflt›rma alan›na kat›l›mlar›ndan yapm›fl olduklar› çal›flmalara, Türkiye’de sosyolojinin geldi¤i noktadan temel sorunlar›na var›ncaya kadar pek çok konuda konufltuk. Birbirini tamamlay›c›, çok farkl› dünyalar› birbirine aç›c› olduklar›na inand›¤›m›z bu söyleflilerden biz çok yararland›k. Sizin de keyifle okuyaca¤›n›z› ümit ediyoruz.
TAL‹D’in Türk Sosyoloji Tarihi’ne ayr›lm›fl bu cildini haz›rlarken alt dallar›yla, ders kitaplar›yla, kürsüleriyle, kurucu isimleriyle ve öne ç›km›fl akademisyen ve eserleriyle Türkiye’de sosyolojinin tarihinin derli toplu bir de¤erlendirmesini amaçlad›k. Dergimize bakanlar, tam da bu noktada baz› isimlerin ya
da konular›n ele al›nmad›¤›n› hakl› olarak soracaklard›r. Bunun temelde iki
sebebi var: Birincisi, bu amaç do¤rultusunda yapm›fl oldu¤umuz planlarda
yazarlardan veya yaz›lar›n niteli¤inden kaynaklanan sebeplerle baz› aksamalar›n meydana geldi¤ini üzülerek belirtmek isteriz. ‹kincisi ise, baz› konular›n
TAL‹D’in daha önceki say›lar›nda ele al›nm›fl olmas›d›r. Niyazi Berkes’in sosyolog olarak bilim adam› kimli¤i, flehirleflme ve gecekondu araflt›rmalar› ya da
edebiyat sosyolojisi gibi kifli ya da alan tan›t›m ve de¤erlendirmelerini bu duruma birer örnek olarak verebiliriz. Bu konularla ilgili okuyucular›m›z TAL‹D’in ilgili say›lar›na baflvurabilirler.
Bu say›da Türkiye’de sosyolojinin tarihine, neli¤ine ve nas›ll›¤›na iliflkin belli
noktalara dikkat çekmek istedik. Eksik b›rakm›fl oldu¤umuz konular ve sorunlar muhakkak ki vard›r. Eksiksiz ve Türkiye’de sosyolojinin tüm tarihini, birikimini, boyutlar›n› ve sorunlar›n› kapsayacak mükemmellikte bir Türk Sosyoloji Tarihi kaleme almay› hedeflemedik. Böyle bir u¤rafl›n da ancak zaman
içinde çok yönlü katk›larla birlikte varl›k kazanaca¤›na inan›yoruz.
Türk Sosyoloji Tarihi’ni konu edinen bu say›, pek çok kiflinin yo¤un çabalar›y-
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la meydana geldi. Say›m›z›n editörleri Yücel Bulut ve Alim Arl›’ya, de¤erli zamanlar›n› ay›r›p düflüncelerini bizimle paylaflan ve katk›larda bulunan hocalar›m›z Nilgün Çelebi ve Kurtulufl Kayal›’ya, yard›mlar›n› esirgemeyen Fahrettin Altun ve Nurullah Ard›ç’a, yazarlar›m›za ve eme¤i geçen herkese teflekkürlerimizi sunuyoruz.
TAL‹D’in Türk E¤itim Tarihi’ni konu edinen bir sonraki say›s›nda buluflmak
dile¤iyle…
Türkiye Araflt›rmalar› Literatür Dergisi

