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Türkiye’deki Sosyoloji Dernekleri:
Süreksizliklerin Ard›ndaki Süreklilik*
Nilgün ÇELEB‹**

Süreklili¤in Boyutlar›na Girifl
TÜRK‹YE’DE sosyoloji ya da sosyolog sözcüklerine ad›nda ya da tüzü¤ünde yer
veren derneklerin öyküsü birkaç düzlemde okunabilir. Bu öykünün arkas›nda,
Türkiye’deki sosyoloji derneklerini tan›yabilmek kadar, sosyolojinin bir bilgi
gövdesi olarak Türkiye’deki kimli¤inin ne oldu¤unun ipuçlar›n› bulmak da olas›d›r. Türkiye’deki sosyologlar flimdiye kadar alt› farkl› dernek flemsiyesi alt›nda yer alm›fllard›r. Bu derneklerin bir süreklilik sergilememeleri, aralar›nda kesikliklerin/kopukluklar›n olmas›, aradaki bofllu¤un, hem baz› toplumsal koflullara hem de akademi dünyas›na, akademideki kurumsallaflmaya ve akademisyenlerin sosyolojiye bak›fl tarzlar›na dikkat harcanarak doldurulmas›n› gerektirmektedir. Bu derneklerin öyküsünü daha iyi anlayabilmek için öncelikle baz› unutulmufl sorular›n hat›rlanmas›nda yarar vard›r:
Sosyolojiyi socius üzerine söylenen söz (logos) olarak m› tan›ml›yoruz, yoksa polity ya da toplum/sosyal sistem üzerine söylenen söz olarak m›? Sosyolog
socius üzerine söz söyleyen midir yoksa toplum/sosyal sistem veya polity üzerine söz söyleyen midir? Sosyolog socius, toplum veya polity üzerine söz söyleme veya söylenmifl sözleri genç kuflaklara ö¤retme yetkisini en az sosyoloji lisans derecesine dayanarak1 kazanm›fl olan m›d›r, yoksa herhangi bir alandan
* Bu makalenin ilk hali XIV. Dünya Sosyoloji Kongresi (Montreal, 1998)’nde tebli¤ olarak sunulmufltur. Yaz›n›n ‹ngilizce bir versiyonu da, International Sociology (Haziran 2002, c. XVII, sy. 2,
s. 253-267)’de yay›nlanm›flt›r.
** Prof. Dr., Ankara Üniversitesi DTCF Sosyoloji Bölümü; Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan›.
1 Türkiye e¤itim sistemine göre, 8 y›ll›k temel e¤itimden sonra üç y›ll›k lise e¤itimini tamamlayan gençler, 4 y›ll›k lisans diplomas› veren üniversitelerin, tercih ettikleri alanlarda e¤itim veren fakülte veya bölümlerine girerler. Lisans diplomas›ndan sonra s›ras›yla yüksek lisans ve
doktora programlar›na kaydolunabilir.
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al›nan lisans diplomas› da bu yetkiye sahip olmak için yeterli midir? Toplum
veya sosyal sistem ulus-devlet/ülkeden ne kadar uzakt›r? Socius ile toplum/sosyal sistem, daha aç›kças› ‘modern toplum’, hangi noktalarda birbirinden ayr›l›rlar? Toplum veya polity üzerine söylenen söz, policy-yönelimli veya
idea-yönelimli olabilirken, socius üzerine söylenen söz sadece idea-yönelimli
mi olmal›d›r? ‹dea ile bilgi, özellikle bilimsel bilgi aras›ndaki fark nedir? Sosyolog sözünü policy-gelifltirme için mi söylenmelidir yoksa bilimin kendisi için
mi? Veri-yönelimli bir sosyoloji anlay›fl› policy-yönelimli bir sosyoloji ile ikame
edilebilir mi?
Burada yap›lan mana ayr›mlaflt›rmalar› Türkiye için önemlidir. Zira Türklerin sosyolojiyle ilk karfl›laflmalar› Türklerin yo¤un olarak polity üzerinde düflündükleri bir döneme rastlar. Bütün bir XIX. yüzy›l ve XX. yüzy›l›n ilk çeyre¤i (Cumhuriyet Dönemi’nin bafllad›¤› 1923’e kadar), içinde Türklerin egemen
unsur olduklar› Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun çöküflüne sahnelik yapar. Bu
dönemin bafllar›nda bir yandan sultan ve çevresi, bir yandan Jön Türk olarak
adland›r›lan Türk entelektüel ve aktivistleri; Osmanl› devletini, devletin kurumsal yap›s›n› reforme etmek yoluyla yeniden güçlendirmek ve modernlefltirmek için yo¤un giriflimlerde bulunurlar. Auguste Comte’un sosyolojiye
yükledi¤i “‹nsanlar› metafizik düflünceden pozitivist düflünüfle ulaflt›rma ve
böylece pozitif düflünen insanlar›n oluflturdu¤u pozitif topluma tafl›ma” görevi, Jön Türklerin gözlerini kamaflt›rm›flt›r. Jön Türkler Osmanl› devletini ve
ülkesini modernite projesine dahil etme tutkular›n›, pozitif toplum ideal tipi
yoluyla rasyonalize etmeye yönelmifllerdir. Jön Türklerin Comte’a duyduklar› ilgi karfl›l›ks›z kalmam›flt›r. Comte da, dönemin Sadrazam› Mustafa Reflit
Pafla’ya yazd›¤› mektupla Türklerin modernleflme çabalar›na iliflkin deste¤ini
ve önerilerini ifade etmifltir.2 Ne var ki, bir süre sonra Osmanl› saray› ile Jön
Türklerin aras› aç›l›r. Saray›n reform giriflimleri, Jön Türklerin giderek radikalleflen taleplerini karfl›layamaz olur. 600 y›ll›k Osmanl› yönetimi, reformlar›n› kendi tarihsel ve kültürel sermayesine dayanarak realize etmeye çabalarken, Almanlarla yak›n iliflkilere girer. Jön Türklerin ise ne reformlar›n sonuçlar›n› beklemeye tahammülleri vard›r, ne de bu reformlar›n ifle yarayaca¤›na
dair umutlar›. Jön Türkler kafalar›ndaki ‘ne yapal›m’, ‘nas›l yapal›m’ sorular›n›n cevab›n› Frans›z devrimcilerinin, özellikle ça¤dafllar› Jakobenlerin sloganlar›nda, eylemlerinde ve politik fikirlerinde bulurlar. Ülkenin modernleflmesinin yeni bir toplum infla etmekle gerçekleflebilece¤ini düflünmeye bafllarlar. Jön Türklerin ihtiyaç duyduklar› fley tarihin, kültürün, geçmiflin an›msanmas› de¤ildir; tersine, modernleflme, modernleflmeye engel gördükleri bu
unsurlardan kopmakla gerçekleflecektir. XIX. yüzy›l›n son ony›llar› Bat› Avru2 ‹lber Ortayl›, “Mustafa Resit ve Midhat Paflalarla A. Comte ve Pozitivistler”, Tarih ve Toplum,
1985, c. III, sy. 14, s. 30-34.
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pal› entelektüellerin dünya tarihini kendilerine göre okuduklar› bir dönemdir. O y›llarda evrimcilik, organizmac›l›k ve pozitivist epistemoloji el ele vererek, tüm bir dünya için evrensel olarak geçerli, a-historikal do¤rular dikte etmekteydi. Evrensel, lineer evrimin aflamalar›n›n keflfedildi¤i san›lmaktayd›.
Aflamalar›n keflfi, aflamalar›n kontrol alt›na al›nabilmesi demekti. Pozitif bilim sayesinde, ara aflamalar› deneyimlemeksizin, en üst aflamaya ulaflmak
mümkündü. En üst aflamaya bir kez ulafl›ld›ktan sonra da, organizmac› toplum modeli realize edilerek, ebediyen hür ve modern olmak mümkün olacakt›. Bütün bunlar› yapabilmek için ise, sosyoloji bilmek ve devleti ele geçirmek
gerekiyordu.
Bu beklentiler ve umutlar ortam›nda, kendilerine en çok baflvurulan sosyologlar baflta Emile Durkheim olmak üzere dönemin Frans›z sosyologlar›d›r.
Herbert Spencer ve J. Stuart Mill sadece özgürlük ve yönetim üzerine olan görüflleriyle dikkat çekmifllerdir.3 Bu dönemde yaflayan Türklerden iki tanesi
özellikle önemlidir. ‹lki, Prens Sabahattin, sürprizlerle dolu biridir. Anne taraf›ndan Osmanl› saray›na mensuptur ama saray karfl›t› bir Jön Türk olarak bilinir. ‹ngiltere elçisi ile yak›n iliflki içinde oldu¤u iddialar› kan›tlanamam›flt›r. XX.
yüzy›l›n ilk on y›l›ndan sonra Jön Türklerle aras› aç›l›r, 1924’te Osmanl› ailesinden oldu¤u için ülke d›fl›na sürgün edilir.4 Prens Sabahattin âdem-i merkeziyetçilik ve flahsî teflebbüs üzerine olan vurgusu ile tan›n›r. Prens’in tüm hayat›
politik mücadeleyle geçmesine ra¤men, sosyolojisindeki bu vurgular›, onun,
özünde, polity’nin de¤il ama socius’un üzerine söz söyledi¤ini gösterir. O, merkeziyetçi yönetimin Türklerde cemaatçi e¤ilimleri gelifltirdi¤ini, bu yönetim
anlay›fl›n›n terk edilmesi gerekti¤ini, sosyal hayat›n sosyal öznelerden olufltu¤unun fark edilmesi zaman›n›n geldi¤ini belirtir. Prens socius incelemeleri için
Le Play’nin monografi metodunun kullan›lmas›n› önerir. Ne var ki, Prens’in bu
socius-merkezli tavr› Türkiye’de 1980’lere kadar anlafl›lmam›fl; Prens’in sosyo3 Türkiye’de sosyoloji ile ilgili ilk makale 1896’da R›za Tevfik taraf›ndan yaz›lan ve Maarif Mecmuas›’nda yay›mlanan Spencer üzerine bir makaledir. 1900’de Ahmet fiuayb Servet-i Fünun Mecmuas›’nda Durkheim, Boutroux ve Bergson üzerine bir makale yay›mlar. 1905’te Prens Sabahattin Terakki Gazetesi’nde Le Play üzerine bir makale yazar. Ahmet R›za 1903-1908 aras›nda Fransa’da Türkçe olarak, Comte’a hayranl›¤›n› yans›tan
Meflveret Mecmuas›n› ç›kar›r. 1908-1911 aras›nda ‹stanbul’da Ahmet fiuayb, Mehmet
Cavit ve R›za Tevfik 27 say› süren Ulum-u ‹ktisadiye ve ‹çtimaiye Mecmuas›’n› yay›mlarlar. Türkçe’ye ilk tercüme edilen sosyoloji kitab› Emile Bougle’nin yazd›¤›, Durkheim’›
tan›tan ‹lm-i ‹çtimâ Nedir?’dir. Çevirmen Mustafa Suphi’dir. ‹lk telif sosyoloji kitab›
1913 tarihli ‹lm-i ‹çtimâ olup, yazar› Ziya Gökalp’tir. Bkz. Hasan Ali Koçer, Türk Sosyologlar› I, Ankara: Türk Sosyoloji Tarihi Araflt›rmalar›, 1975; Ali Erkul, “Ulum-u ‹ktisadiye ve ‹ctimaiye Mecmuas›”, Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi,
1990, sy. 13, s. 135-155; Hilmi Ziya Ülken, Türkiye’de Ça¤dafl Düflünce Tarihi, ‹stanbul: Ülken
Yay., 1966.
4 Sina Akflin, Jön Türkler ve ‹ttihat ve Terakki, ‹stanbul: Remzi Kitabevi, 1987, s. 43-53.
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lojiyi, sadece empirik veri toplamas› gereken bir disiplin olarak gördü¤ü iddia
edilmifltir.
Türk sosyolojisi için önemli olan ikinci ad ise Ziya Gökalp’tir. Ziya Gökalp,
ard›llar›na ra¤men, ilk Türk sosyologu ve en büyük Türk milliyetçisi olarak kabul edilir. Veteriner okulunda okumufltur. 1915’te ‹stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde ilk sosyoloji kürsüsü Gökalp için kurulur.5 Ziya Gökalp,
Prens’in tersine, socius’un de¤il polity’nin sosyologudur. O, Prens’in temsil etti¤i ekole bilinçli olarak karfl› ç›kar. Durkheimci sosyolojiyi Türk sosyolojisine
yerlefltiren odur. Bu gelenek bugün bile etkisini tamamen yitirmemifltir. Türkiye’deki sosyolojinin 1960’dan sonra, polity de¤il ama toplum-merkezli görünümünün alt›nda bile, polity’nin varl›¤›n› sezmek olas›d›r.6 Gökalp Osmanl›
devletinin tarih sahnesinden çekilip yerini yeni kurulacak bir devlete b›rakmas›n› ister. Yeni devlette, Durkheim’›n organizmac› toplum modeline uygun bir
millet inflas› görevi, onun taraf›ndan yerine getirilmifltir. Gökalp’in sosyolojisi
polity-merkezli olmakla birlikte, policy-yönelimli de¤il fakat idea-yönelimli bir
sosyolojidir. Bu sosyoloji anlay›fl›n›n bugün de yaflamas›na imkân veren etkenlerin bafl›nda Türkiye üniversitelerindeki sosyoloji kürsülerinin/bölümlerinin
hemen hemen her zaman Edebiyat Fakültelerine ba¤l› ve Felsefe bölümlerinin
içinde ya da yan›nda yer alm›fl olmalar› gelir; hukuk, siyaset, ekonomi fakülteleri içinde de¤il.
Dernekler Geçidi
1. Türk Bilgi Derne¤i
Türkiye’deki sosyologlar›n da içinde yer ald›¤› ilk dernek böyle bir ortamda
5 Asl›nda, Türkiye’de ilk sosyoloji dersi, Selanik ‹ttihat ve Terakki ‹dadisi’nde Ziya Gökalp taraf›ndan 1911’de verilir. Bkz. Osman Kafadar, “Türkiye’de Yüksekö¤retimde Felsefe E¤itimi-Tarihsel Geliflim ve Lisans E¤itiminin Bir ‹ncelenmesi”, Doktora Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü E¤itim Programlar› ve Ö¤retim Anabilim Dal›, 1988 (Dan›flman:
Saffet Bilhan), s. 133. Üniversitedeki ilk sosyoloji dersi ise ‹stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde 1910 veya 1912 y›l›nda Ahmet fiuayb taraf›ndan verilmifltir. Gökalp’in ilk dersini
1914’te verdi¤ini söyleyenler de vard›r. Ama kürsünün resmi kurulufl tarihi 1915’tir. Bkz. Mehmet Yalvaç, “‹stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde Sosyoloji E¤itiminin Tarihçesi, 19121982”, Kubbealt› Akademi Mecmuas›, Ocak 1985, s. 57-73. Gökalp 1917’de kürsüye ba¤l› olarak
bir de ‹çtimâiyat Darülmesaisi kurar. Bu enstitü 6 say› yay›nlanabilen ‹çtimâiyat Mecmuas›’n›
ç›kar›r. Bkz. Ümit Meriç-Yazan, “Önsöz”, ‹çtimâiyat Mecmuas› (sy. 1-6, 1917), Mehmet Kanar
(yay. haz.), ‹stanbul: ‹stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Araflt›rma Merkezi,
1997, s. viii. Dergideki toplam 25 makaleden 8’i Durkheim’den çeviridir. 5 yaz› da Gökalp’e aittir. Gökalp 30 Ocak 1919’da, I. Dünya Savafl›’ndan sonra ‹stanbul’u iflgal eden ‹ngilizlerce tutuklan›p Malta’ya sürülür. Sosyoloji kürsüsünün bafl›na, ileride Cumhuriyet döneminde D›fliflleri Bakan› olacak olan ö¤rencisi Necmettin Sadak geçer.
6 Y›ld›z Akpolat-Davud, “Sosyolojik Yaklafl›m ve Devlet”, Türkiye Günlü¤ü, 1997, sy. 44, s. 58-60.
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‹stanbul’da 1913’te kurulur.7 Türk Bilgi Derne¤i ad›ndaki bu derne¤in kurucular› aras›nda Ziya Gökalp de vard›r. Dernek amaçlar› aras›nda ‘deneye ve gözleme dayal› pozitivist bilim anlay›fl›n›n önemini vurgulamak’ yer al›r. Derne¤in
faaliyet gösterecek alt komitelerinden biri sosyoloji olarak belirtilir. Dernek yedi say› Bilgi Mecmuas› ç›kar›r. I. Dünya Savafl›’n›n ç›kmas› üzerine 1914’te kapan›r. Türk Bilgi Derne¤i polity üzerine söyleyecek sözleri olanlar›n, fikirlerini
kamusal alana duyurma isteklerinden dolay› kurmufl olduklar› bir ‘dernek’ gibi görünür.
2. Meslek-i ‹çtimâî
‹kinci dernek Meslek-i ‹çtimai ad› ile, ‹stanbul’da, I. Dünya Sav›fl›ndan hemen sonra, 1918’de kurulur.8 Kurucusu, Prens Sabahattin’in ö¤rencilerinden
Mehmet Ali fievki’dir. Mehmet Ali fievki siyasal bilgilerden mezundur. Derne¤in üyelerinin adlar›n› bilmiyoruz ama derne¤e baz› üniversite ö¤rencileri ve
akademisyenlerin üye olduklar›n› biliyoruz. Dernek faaliyetini 1920’de savafl
nedeniyle durdurur. Dernek 1919-1920 aras›nda alt› say› ç›kan Meslek-i ‹çtimâî
adl› bir dergi yay›mlar. Dergide sosyolojik monografiler yay›mlan›r. Alan araflt›rmalar› teflvik edilir. Hem derne¤in, hem derginin ad›nda ‘meslek’ sözcü¤üne
yer vermeleri ve alan araflt›rmalar›n› teflvik etmeleri Prens Sabahattin ekolünün sosyolojiye bak›fl›n›n izlerini tafl›maktad›r. Ancak, yukar›da de¤inildi¤i gibi, Prens için monografi, Socius’un bilgisini elde etmek için bir araçt›. Mehmet
Ali fievki’nin de monografiyi, Prens gibi, bir araç olarak m› gördü¤ünü yoksa
Prens’ten farkl› olarak, kendi bafl›na bir amaç olarak m› gördü¤ünü bilemiyoruz. Bildi¤imiz, özellikle Durkheimc› gelene¤i izleyenlerin Prens’i ve Mehmet
Ali fievki’yi, aralar›nda hiçbir ayr›m yapmaks›z›n, ‘monografiyi amaç olarak görenler’ olarak betimlemeleridir. Durkheimc› gelenek alan araflt›rmas›na dayal›, bilgi-yönelimli Sosyoloji anlay›fl›n›, genelde, küçümseme e¤iliminde olmufl,
onlar› ‘koyun sayanlar’ olarak nitelendirmifltir. Bu e¤ilime ra¤men, Mehmet Ali
fievki 1938-1940 y›llar› aras›nda ‹stanbul Üniversitesi Sosyoloji kürsüsünde Le
Play’nin monografi tekni¤ini tan›tan bir ders vermifltir. Bu geliflme, Prens’in
ekolünün, Gökalp’in ekolu taraf›ndan kabul edilmeye de¤er görüldü¤ünün bir
iflareti olarak de¤il, fakat Prens’in ekolünün içi boflalt›ld›ktan ve sadece bir monografi tekni¤ine indirgendikten sonra üniversite içine kabul edildi¤inin bir
iflareti olarak görülmelidir. Edebiyat Fakültesi içindeki sosyoloji kürsüsünün
monografi tekni¤ini y›llarca ihmal ettikten sonra ö¤rencilerine ö¤retmek iste7 Zafer Toprak, “Türk Bilgi Derne¤i (1914) ve Bilgi Mecmuas›”, Ekmeleddin ‹hsano¤lu (ed.), Osmanl› ‹lmi ve Mesleki Cemiyetleri, ‹stanbul: ‹stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bas›mevi,
1987, s. 248.
8 Muzaffer Sencer, “Mehmet Ali fievki”, Emre Kongar (ed.), Türk Toplumbilimcileri, ‹stanbul:
Remzi Kitabevi, 1988, c. II, s. 34.
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mesinin sebebi ise, afla¤›da de¤inilecek olan, Alman profesörlerin etkilerinde
aranmal›d›r.
3. Türk Felsefe Cemiyeti
Türkiye’de sosyologlar›n da üye olduklar› üçüncü dernek Türk Felsefe Cemiyeti’dir.9 Dernek, ‹stanbul Üniversitesi Sosyoloji kürsüsünde ders veren Hilmi Ziya Ülken ve Lise ö¤retmeni Servet Berkin’in giriflimleriyle 20 Ocak
1928’de kurulur. Dernek felsefe ve sosyoloji ö¤retmenleri aras›nda yak›n iliflki
ve dayan›flma tesis etmeyi amaçlar. ‹lk toplant›ya 10 ö¤retmen kat›l›r. Her ay›n
son Perflembe günü toplant› yap›lmas›, her ay bir üyenin bir tebli¤ sunmas› ve
bu tebli¤in tart›fl›lmas› kararlaflt›r›l›r. Derne¤in resmi yay›n› Felsefe ve ‹çtimaiyat Mecmuas›’d›r. Dergi 1930 y›l›na kadar yay›mlan›r. Dernek 1931 y›l›nda faaliyetini durdurur. Sebebin, felsefe ve sosyoloji ö¤retmenleri aras›ndaki anlaflmazl›klar oldu¤u ileri sürülmektedir.10
Yukar›da sosyoloji derslerinin Edebiyat Fakülteleri içinde Felsefe Bölümü’ne ba¤l› olarak verildi¤ini söylemifltik. Ba¤›ms›z sosyoloji bölümlerinin
kuruluflundan önce11 geçerli olan bu kurumsal düzene göre ö¤renciler her iki
kürsüden de belli say›da dersler almakta, mezun olunca da liselerde, düzenli
olarak 1923’de bafllayan ve 1980’lere kadar zorunlu olan, sosyoloji ve felsefe
(psikoloji de bunlara dahildir) derslerini okutan ö¤retmenler olabilmekteydiler. Felsefe Cemiyeti maceras›, kurumsal yan yanal›¤a ra¤men sosyolog ve felsefeci akademisyenler aras›nda kurulamayan entelektüel iflbirli¤inin, liselerdeki sosyoloji ve felsefe ö¤retmenleri aras›nda da kurulamad›¤›n› göstermektedir. Burada vurgulanmas› gereken bir nokta, sosyoloji ö¤retiminin, felsefe
bölümü içinde ve ö¤rencileri ö¤retmenlik mesle¤ine haz›rlama amac›yla gerçeklefltirilmesinin, idea-yönelimli ve polity-merkezli sosyoloji anlay›fl›n› beslemifl olmas›d›r.12
1930’dan 1950’ye kadar sosyologlar›n herhangi bir dernek kurma giriflimiyle karfl›laflm›yoruz. Arada geçen yaklafl›k 20 y›ll›k süre içinde elimizdeki tek sos9 Bu dernek Hilmi Ziya Ülken taraf›ndan bir yerde Türk Felsefe Cemiyeti, di¤er bir yerde Türk
Felsefe ve ‹çtimaiyat Cemiyeti olarak belirtilmifltir. Bkz. Hilmi Ziya Ülken, “Türk Sosyoloji Cemiyeti”, Sosyoloji Dergisi, 1950, sy. 6, s. 137; a.mlf., Türkiye’de Ça¤dafl Düflünce Tarihi, s. 432.
Do¤rusunun Türk Felsefe Cemiyeti olmas› gerekir.
10 Osman Kafadar, “Türkiye’de Yüksekö¤retimde Felsefe E¤itimi-Tarihsel Geliflim ve Lisans E¤itiminin Bir ‹ncelenmesi”, s. 161.
11 Felsefeden ba¤›ms›z ilk Sosyoloji Bölümü 1961’de ‹stanbul Üniversitesi’nde kurulmufltur.
1982’den sonra tüm üniversitelerdeki Sosyoloji Bölümleri ba¤›ms›zlaflm›flt›r.
12 Liselerde okutulan sosyoloji ders kitaplar›n›n bir içerik analizi bu iddiay› desteklemektedir:
Lise sosyoloji ders kitaplar›n›n yurttafll›k bilgisinden kurtulup daha sosyolojik bir niteli¤e kavuflmas› 1960’dan sonra gerçekleflmifltir. Bkz. Nilgün Çelebi, “Sosyoloji Ders Kitaplar›nda Köy
ve Kente Bak›fl”, Bilanço 1923-1998, ‹stanbul: Tarih Vakf› Yay., 1999, s.199-215.
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yoloji örgütlenmesi olan üniversitelerde flu geliflmeler yaflan›r: 1933 y›l›ndan
itibaren ‹stanbul Üniversitesi’nin çeflitli bölüm ve fakültelerine Hitler’in yükseliflinden rahats›z olan Alman profesörler gelmeye bafllar. Öncelikle edebiyat ve
hukuk fakültesine gelen bu profesörlerden sosyoloji ve iktisatla ilgili olanlar
1936 y›l›nda ‹ktisat Fakültesi’ne geçerler. Edebiyat Fakültesi’nde felsefe bölümüne gelen Reichenbach, von Aster, W. Kranz, Heimsoeth, J. Ritter gibi felsefeciler felsefe kürsüsünün canlanmas›nda katk›da bulunurlar ama bu katk›lar›
bitiflik odalarda oturan sosyoloji kürsülerine yans›maz. Alman profesörlerin
Türkiye’deki sosyoloji çal›flmalar›na etkileri daha dolayl› ve uzun bir yoldan
olur. Gerhard Kessler, Fritz Neumark, Wilhelm Röpke, Alexander Rustow, Alfred Issac bir yandan kültür ve tarih temelli Alman düflünce gelene¤ini ve Max
Weber sosyolojisini ‹ktisat Fakültesi’nde verdikleri derslerle ö¤rencilere aktar›rlar, böylece socius-merkezli bir sosyoloji anlay›fl›n›n nas›l mümkün olabilece¤inin ipuçlar›n› sunarlarken, bir yandan da, temelde iktisatç› olduklar› için,
toplum-merkezli ve policy-yönelimli bir sosyolojinin de yollar›n› açarlar. Kessler’in yazd›¤› Sosyolojiye Girifl kitab›na önsöz yazan ‹ktisat Fakültesi’ndeki ö¤rencisi Sabri Ülgener, Türk sosyoloji düflüncesindeki sosyolojik düflünmeyi t›kayan Durkheim-Gökalp çizgisinin Kessler gibi hocalarla k›r›ld›¤›n› yazar.13 ‹ktisat Fakültesi’nde bafllayan bu canlan›fl bir yandan iktisatç›, siyaset bilimci,
hukukçu gibi sosyal bilimcilerin zihinlerinde sosyolojinin de¤erlendirilifline
iliflkin yeni ufuklar açarken, Sabri Ülgener bunlardan biridir, bir yandan da
sosyologlar için, felsefecilerden çok farkl› bir rakip kümesinin oluflmas›na yol
açm›flt›r: Socius ve/veya toplum ile ilgilenen ama sosyolog olmayan ‘sosyal bilimciler’ kümesi.
‹ktisat Fakültesi’ndeki hocalar›n Alman hocalar›n sosyoloji kürsüsündeki
do¤rudan etkisi ise polity-merkezli ve idea-yönelimli sosyoloji ö¤retiminin yan›na toplum-merkezli, veri-yönelimli bir sosyoloji anlay›fl›n›n gelmesi tarz›nda kendini gösterir. Asl›nda Almanlar›n önerisi policy-yönelimli bir sosyolojidir. Ama bu nokta dikkate al›nmaz. Yerine, Prens’in çizgisi olarak sunulan,
monografik veri toplamaya dayal›, sosyoloji anlay›fl› diriltilir. Ancak, Prens’in
bu yüceltilerek an›msanmas›, kürsünün tüm hocalar›n›n paylaflt›¤› bir an›msama de¤ildir. H. Z. Ülken idea-yönelimli sosyoloji üzerinde ›srar ederken, daha genç kuflaktan Nurettin fiazi Kösemihal, Almanlar›n rüzgâr›n› da arkas›na
alarak, tecrübî sosyoloji ad› alt›nda monografilere kucak açar. Almanlar›n socius-merkezli sosyoloji anlay›fl› ‹ktisat Fakültesi içinde Sabri Ülgener taraf›ndan sürdürülür.
13 Ahmet Güner Sayar, Bir ‹ktisatç›n›n Entelektüel Portresi: Sabri F. Ülgener, ‹stanbul: Eren Yay.,
1998, s. 69. Alman hocalar Türkiye’de uzun süre kalamam›fl, çal›flma statüleri tatminkar bir
tarzda düzenlenemedi¤i için bir süre sonra Türkiye’den ayr›lm›fllard›r. Bkz. Aslan Kaynarda¤,
Felsefecilerle Söylefliler, ‹stanbul: Elif Yay., 1986, s. 27-28.
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1939’da Ankara’da Edebiyat Fakültesi (Dil ve Tarih-Co¤rafya) kurulur.14 Fakültenin organizasyonu için Fransa’dan felsefeci Olivier Lecombe getirilir. Felsefe Bölümü içindeki sosyoloji kürsüsüne Amerika’dan sosyoloji ö¤renimi görerek gelen Behice Boran ve Niyazi Berkes atan›r.15 Boran ve Berkes Türkiye
için çok yeni olan bir sosyoloji program› yürütürler. Teori-anlatan hoca de¤il,
sosyal yap› analizlerine odaklanan hoca olurlar. Toplum-merkezli, veriye dayal› bilgi üretimine a¤›rl›k veren bir sosyoloji sunarlar. Ama bu ekol birkaç y›l
içinde bo¤ulur. Boran ve Berkes komünist olduklar› gerekçesi ile 1948’de Fakülte’den at›l›rlar. Türkiye 1950’ye kadar, Cumhuriyet rejimini yerlefltirmek isteyen yöneticiler taraf›ndan, oldukça totaliter ve otoriter bir tarzda yönetilmifltir. Bu, farkl›laflmalara de¤il, homojeniteye önem veren bir dönemdir. Boran ve
arkadafllar›n›n suçlar› asl›nda farkl› olmalar›d›r; her ne kadar Boran 1960’dan
sonra gerçekten sosyalist bir politikac› olmuflsa da.
4. Türk Sosyoloji Cemiyeti
Ankara’daki sosyoloji kürsüsünün hocas›z kald›¤› bu dönemde ‹stanbul’da
ani bir hareketlenme görülür: ‹stanbul’da, Hilmi Ziya Ülken’in giriflimiyle
2.12.1949’da Türk Sosyoloji Cemiyeti kurulur.16 Bu dernek sosyologlara yönelen dördüncü dernektir. Derne¤in 16’s› kurucu 46 üyesi vard›r. Kurucular›n alt›s› liselerde sosyoloji-felsefe ö¤retmeni, dördü akademisyen, üçü yazar, ikisi
hukukçu, biri ev kad›n›d›r. Derne¤in faaliyetleri dernek tüzü¤ünde flöyle belirtilir: Araflt›rma bürolar› ile bireysel araflt›rmac›lar aras›nda iletiflim kurmak,
araflt›rma sonuçlar›n› yay›mlamak, teorik ve empirik araflt›rmalar› teflvik etmek
ve desteklemek, kongreler düzenlemek, Uluslararas› Sosyoloji Derne¤i (ISA) ile
temas kurmak, dergi yay›mlamak. Derne¤in ilk ve son kongresi 21 Temmuz
1950’de yap›l›r. ‹lk gün idarî konular görüflülür. Baz› üyeler (muhtemelen lise
ö¤retmenleri) derne¤in Muallimler Birli¤i’ne kat›lmas›n› önerirler. Bu teklifin
görüflülmesi ertelenir. 22-25 Temmuz 1950’de bilimsel kongre yap›l›r. 14 tebli¤
sunulur. Bafll›klar flöyledir: Pedagoji ve Sosyoloji, Gelir Vergisi, Türkiye’de Köy
Sosyolojisi, Cemiyet ve Terbiye, Mektep ve Cemiyet, Türkiye’de Tecrübî Sosyoloji, Cemiyet ve Din, Sosyolojinin S›n›rlar›, Sendikalar, Laiklik, Kanunlar›m›z ve
‹çtimâî Realite, Hukuk Sosyolojisi, ‹çtimâî Sa¤l›k Meselesi, Sosyoloji ve Fenomenoloji. Derne¤in baflkan› Ülken, derne¤in kuruluflundan k›sa bir süre önce
International Sociological Association’›n ilk kurulufl haz›rl›klar›na kat›lm›flt›r.
14 Fakültenin ilk dekan› M. Emin Eriflirgil Ziya Gökalp’in izleyicisidir. Fakültede 1939-1940 döneminde ilk Sosyoloji dersini, ‘Sosyoloji Nazariyeleri Tarihi’ dersini verir. 1942’de ayr›l›r ve
‹çiflleri Bakan› olur. Bkz. Nilgün Çelebi, “Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Co¤rafya Fakültesi
Sosyoloji Bölümünün Dünü ve Bugünü”, AÜ DTCF Sosyoloji Dergisi, 1999, sy. 2, s. 1-16.
15 Osman Kafadar, “Türkiye’de Yüksekö¤retimde Felsefe E¤itimi-Tarihsel Geliflim ve Lisans E¤itiminin Bir ‹ncelenmesi”.
16 Hilmi Ziya Ülken, “Türk Sosyoloji Cemiyeti”, s. 137-139.
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Oslo’da 5-11 Eylül 1949’da cant. Jur. Eric Rinde’nin evindeki toplant›da ve
ISA’n›n tüzü¤ünün haz›rlanma çal›flmalar›nda bulunur. 4-8 Eylül 1950’de Zurich’de toplanan ilk ISA Kongresi’nde ve 29 A¤ustos-4 Eylül 1950’de Roma’da
toplanan 14. Uluslararas› Sosyoloji Kongresi’nde tebli¤ler sunar.17 Ne var ki,
derne¤in ömrü çok k›sa olur. Türk Sosyoloji Cemiyeti faaliyetini 1950 y›l›nda
durdurur. Derne¤in kapanmas›nda neden olarak, üyeler aras› kiflisel anlaflmazl›klar gösterilmektedir. Ancak, sosyoloji mezunlar›na ö¤retmenlikten baflka bir meslek formasyonu sunulmad›¤› için, mezunlar›n Sosyolog kimliklerinin hala olgunlaflmam›fl olmas›, daha yeterli bir gerekçe teflkil edebilir.
5. Türk Sosyal Bilimler Derne¤i
1950 y›l› Türkiye’de devlet yönetiminin seçimle bürokratik elitlerden onlar›n liberal e¤ilimli o¤ullar›na geçti¤i bir dönemdir. Ancak bu liberal rüzgâr üniversitelere hemen u¤ramam›flt›r. Üniversitelerdeki sosyoloji çal›flmalar›n›n
canland›¤› dönem 1960’l› y›llardad›r. 1950-1960 aras›nda ABD ile kurulan yak›n iliflkiler ABD’de doktora yapanlar›n say›lar›n› art›rm›fl, oradan gelenler ‹stanbul ve Ankara Üniversiteleri Sosyoloji Kürsülerine de¤il yeni kurulan ODTÜ
ve Hacettepe Üniversiteleri Sosyoloji Bölümlerine ve genelde tüm üniversitelerin siyasal bilgiler ve iktisat fakültelerine girmifllerdir. Bu canlanman›n yans›d›¤› bir alan Türk Sosyal Bilimler Derne¤i’dir. Türk Sosyal Bilimler Derne¤i
(TSBD) 1967’de Ankara’da kurulur. TSBD’nin amac› Türkiye’deki sosyal bilimcileri flemsiyesi alt›nda toplamakt›r. Derne¤in kurucular› ve üyeleri aras›nda,
sosyologlar›n yan› s›ra, siyaset bilimci, iktisatç›, hukukçu, antropolog, psikolog, tarihçi gibi akademisyenler de bulunmaktad›r. Derne¤in Amerikal› fon kurumlar›ndan ald›¤› para ile yapt›¤› araflt›rmalar, Türkiye’deki sosyoloji araflt›rmalar› için bugün bile bir model teflkil etmektedir. Bu araflt›rmalar polity-merkezli sosyoloji anlay›fl›n› tamamen ortadan kald›ramasa da araflt›rma denince
sadece monografi metodu ile veri toplamay› anlad›¤› için araflt›rma yapmay›
küçümseyen sosyoloji anlay›fl›n›n alt›n› oymufltur. TSBD, Türkiye’de akademik
yükseltilmelerde araflt›rma yapma deneyiminin bir ölçüt olarak kullan›lmas›
gelene¤inin bafllamas›na katk›da bulunmufltur. Dernek üyelerinin sosyolojik
çal›flmalar›, özünde, Behice Boran çizgisinin devam› olan sosyal yap› analizleridir. Bu analizlerin teorik çerçevesini modernleflme teorileri ve geliflme teorileri oluflturur. Behice Boran’›n ö¤rencisi Mübeccel K›ray TSBD’nin üyeleri aras›ndaki doktoras›n› ABD’de yapm›fl en ünlü sosyologdur. Mübeccel K›ray toplum-merkezli, veriye dayal› bilgi üretimine a¤›rl›k veren bir sosyoloji anlay›fl›na sahiptir. O, bu anlay›fl› 1965’te Orta Do¤u Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Bölümü’ne (sonradan ad› Sosyoloji Bölümü olur) tafl›r. TSBD içinde dikkat
çeken bir di¤er sosyolog Siyasal Bilgiler mezunu fierif Mardin’dir. fierif Mardin
17 Hilmi Ziya Ülken, “Türk Sosyoloji Cemiyeti”, s. 134-136.
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de Amerikan e¤itimi almas›na ra¤men K›ray’dan farkl› bir çizgi izler. Onun çizgisi socius-merkezlidir. Bu çizgi, ‹stanbul Üniversitesi ‹ktisat Fakültesi’ndeki
baz› Alman profesörlerin çizgisine yak›n olan, tarihi ve kültürü sorgulayan bir
çizgidir. Bu sosyoloji anlay›fl› bugün Bo¤aziçi Üniversitesi’nde devam etmektedir. (Bu çizginin bir baflka versiyonu, teorik e¤ilimli Hilmi Ziya Ülken ve empirik e¤ilimli Nurettin fiazi Kösemihal öldükten sonra ‹stanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Baflkan› olan Baykan Sezer’de karfl›m›za ç›kar. Burada ilginç olan
husus, Baykan Sezer’in Alman düflünce gelene¤inden etkilenmifl oldu¤unu
tespit edenlere karfl› fliddetle tepki göstermesidir.)
6. Sosyoloji Derne¤i
TSBD kuruldu¤u y›ldan bu yana düzenli olarak iki y›lda bir genifl kat›l›ml›
ulusal sosyal bilim kongreleri düzenlemesine ra¤men, kendini sadece akademisyenlerin bilimsel etkileflimlerini artt›r›c› bir fonksiyonla s›n›rlad›¤› için baz› akademisyen sosyologlar›n baflar›lar›n› sergilemesine imkân vermifl fakat
genelde sosyologlar›n sosyoloji dolay›m›yla birbirleriyle karfl›l›kl› etkileflim
kurma ihtiyaçlar›na cevap verememifltir.
Sosyologlar kendi özel derneklerini 1990’da kurabilmifllerdir. Derne¤in kuruluflunda, görünüflte, sosyologlar›n kendi derneklerine sahip olma yönündeki sürekli özlemleri etkili olmufltur. Ancak, derne¤in kurulufl dönemindeki politik ortam oldukça bulan›kt›r. 12 Eylül 1980’deki yo¤un bireysel ac›lara yol
açan askeri darbenin arkas›ndan gelen göreli ve profesyonelce kontrollü serbestlik ortam›nda dikkati çeken say›da çeflitli meslek gruplar› kendi derneklerini kurmufltu. Sosyoloji Derne¤i de bunlardan biridir.
1990’larda kurulan Sosyoloji Derne¤i’nin kurucusu ve halen baflkan› Prof.
Dr. Birsen Gökçe’dir. Derne¤in tüm kurucular› akademisyendir. Derne¤in
amaçlar› araflt›rmalar yapmak, bilimsel toplant›lar düzenlemek, meslekî sorunlar›n çözümü için u¤raflmak ve yay›n yapmakt›r. Derne¤in merkezi Ankara’d›r. fiubesi yoktur. Derne¤in organlar› Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Onur
Kurulu ve Denetleme Kurulu’dur. Genel Kurul tüm üyelere aç›kt›r. Di¤er kurul
üyeleri Genel Kurul’da seçilir. Genel Kurul iki y›lda bir toplan›r. Derne¤e üye
olmak için sosyolojide lisans derecesine sahip olmak, ya bir üniversitede sosyolog olarak çal›flmak ya da araflt›rma ve yay›nlar› ile sosyoloji bilimine katk›da
bulunmak gerekmektedir. Ö¤renciler üye olamamaktad›r. Dernek gönüllü bir
kurulufl olup, herhangi bir kurum veya üniversite ile formel ba¤lant›s› bulunmamaktad›r. Derne¤in araflt›rma komiteleri yoktur.
Derne¤in gelirleri; üye aidatlar›, komisyonlu araflt›rma gelirleri ve dernek
yay›nlar›n›n sat›fl›ndan oluflmaktad›r. Komisyonlu araflt›rma gelirleri, dernek
ad›na veya derne¤in taahhüdü alt›nda baflkalar›nca al›nan projelerde görev yapanlar›n derne¤e ödedikleri komisyondan kaynaklanmaktad›r. Bu formül ile
bir yandan Dernek gelir sahibi olurken, bir yandan da araflt›rmac›lar hem arafl-
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t›rma yapabilme, hem de para kazanabilme imkân›na sahip olmaktad›r. Ayn›
zamanda, araflt›rma yapt›rmak isteyen kurulufllar da, ki asl›nda bunlar›n say›s›
çok s›n›rl› olup ancak baz› uluslararas› kurulufllar ve az say›daki devlet kurumu
proje talebinde bulunmaktad›r, araflt›rmac› aramak zahmetinden kurtulmakta,
do¤rudan derne¤e baflvurarak derne¤in araflt›rmac› temin etmesini istemektedirler. Araflt›rmac›lar genelde dernek yönetiminde görev alanlar olmaktad›r.
Dernek, araflt›rman›n teminat›n› (hem malî, hem hukukî aç›dan) sa¤lamaktad›r. Dernek bu gelirleri ile içinde aktivitelerini yürüttü¤ü bir daire sat›n alm›flt›r. Ayr›ca, komisyonlu araflt›rma projelerinin baz›lar›n›n raporlar›n› kitap olarak yay›mlam›fl ve bunlar› sat›fla sunmufltur. Derne¤in ücretli çal›flan› yoktur.
Ofis iflleri dernek baflkan› ve yönetim kurulu üyelerince yürütülmektedir.
Dernek flimdiye kadar 5 Ulusal Sosyoloji Kongresi düzenlemifltir. Bu kongreler, sosyoloji bölümleri olan Ankara d›fl›ndaki üniversitelerin oldu¤u flehirlerde düzenlenmifltir. Kongrelere sosyologlar d›fl›nda, sosyoloji ile ilgili çal›flmalar› olan di¤er sosyal bilimciler de kat›labilmektedir. Ancak kat›l›mc›lar›n
ço¤unlu¤u sosyologdur. Dernek kongrelerde sunulan tebli¤leri kitap olarak yay›mlam›flt›r. 1993 y›l›nda Ege Üniversitesi’nde (‹zmir) toplanan ilk kongrenin
temas› “Dünya’da ve Türkiye’de Güncel Sosyolojik Geliflmeler”dir. Bu kongrede 87 tebli¤ sunulmufltur. ‹kinci kongre 1996’da Mersin Üniversitesi’nde (Mersin) toplanm›fl olup temas› “Toplum ve Göç”tür. Bu kongrede 86 tebli¤ sunulmufltur. Tebli¤lerin ço¤unlu¤u araflt›rma sonuçlar›n›n sunumu tarz›ndad›r.
Kongreler tüm dernek üyelerine aç›k olup, isteyen herkes tebli¤ sunabilmektedir. Akademisyen olmayanlara da duyuru yap›lmaktad›r. Ancak, akademisyen
olmayanlardan tebli¤ sunmak isteyenlerin say›s› çok düflüktür. Kongrelerde
yafll› profesörler ile genç asistanlar ayn› oturumda konuflmalar›n› yapabilmektedirler. Anadolu Üniversitesi (Eskiflehir, Kas›m 2000)’nde düzenlenen üçüncü
kongrenin temas› “Dünyada ve Türkiye’de Farkl›laflma-Çat›flma-Bütünleflme”
idi. Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas, Ekim 2003)’nde gerçeklefltirilen dördüncü
kongrenin temas›n› ise “De¤iflen Dünya ve Türkiye’de Eflitsizlikler” oluflturmaktayd›. “Türkiye’de Güncel Toplumsal Sorunlar” temal› beflinci kongre ‹nönü Üniversitesi (Malatya, Eylül 2006)’nde yap›lm›flt›r.
Dernek sosyoloji ö¤retimi, sosyoloji alan›nda akademisyen yetifltirme gibi
konularda toplant›lar düzenlemifltir. Derne¤in tüm üyelerine ücretsiz da¤›t›lan
bir bülteni vard›r. Dernek 1998 y›l›ndan itibaren Sosyoloji Araflt›rmalar› Dergisi adl› bir dergi yay›mlamaktad›r. Y›lda iki say› olarak yay›nlanan dergi, flu an
itibariyle (Güz 2007, c. X, sy. 2) kadar 20 say›ya ulaflm›flt›r (1999, 2000 ve 2001
y›llar›na ait dergiler iki say› bir arada yay›nland›.)
Derne¤in 1998 y›l› itibariyle 371 üyesi vard›r. Üyelerin cinsiyet ve akademik
olup olmama ölçütlerine göre da¤›l›m›n›n dengeli oldu¤u ileri sürülebilir. Akademisyen olmayanlar›n ço¤u liselerde ö¤retmen olarak çal›flmaktad›r. Kuflkusuz, Türkiye’deki sosyoloji mezunu say›s› dernek üyelerinden çok daha fazla-
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d›r. Her y›l ortalama 600 kifli, 23 farkl› üniversitenin sosyoloji bölümlerinden
mezun olmaktad›r. Öte yandan tüm akademiklerin de dernek üyesi olduklar›n› söylemek zordur. Akademisyenlerin yaklafl›k 2/3’ü derne¤e üyedir.
Dernek yönetimine bak›ld›¤›nda flöyle bir da¤›l›mla karfl›lafl›lmaktad›r:
Derne¤in Yönetim Kurulu üyeleri 1990’dan 2000’e kadar befl kez seçilmifltir.
Yönetim kurulu befl üyeden oluflmaktad›r. 1990-2000 y›llar› aras›nda dernek
yönetiminde 12 üye görev yapm›flt›r. Dernek yönetiminde kad›nlar a¤›rl›kl›d›r.
Derne¤in baflkan ve yard›mc›lar› her zaman kad›nlar olmufltur. Yönetim Kurulu üyeli¤i yapan 12 kifliden 7’si kad›nd›r. Yönetim Kurulu üyelerinin hemen
hepsi akademisyenlerden oluflmufltur. ‹çlerinden bir üye eski bir akademisyen,
bir üye de akademi d›fl›ndand›r. Yönetim Kurulu’nda flimdiye kadar bir üye 5
kez, bir üye 4 kez, iki üye 3 kez, bir üye 2 kez, 8 üye de 1 kez görev yapm›flt›r.
Dernek üyelerinin hepsinin do¤al üye oldu¤u Genel Kurul’un tam kat›l›ml› bir
toplant›s› hiçbir zaman gerçekleflememifltir. Türkiye’deki dernek tüzükleri
yaklafl›k 20-30 üyenin kat›labildi¤i her genel kurulu meflru saymaktad›r. Sosyoloji Derne¤i genel kurulu da hemen hemen bu say›daki üye ile toplanmakta ve
Yönetim, Denetleme ve Onur Kurulu üyelerini seçmektedir. Genel Kurula kat›l›m›n azl›¤› üyelerin kendilerini dernekten uzak hissetti¤inin bir göstergesi gibi de¤erlendirilebilirse de, genelde bu manzaran›n Türkiye’deki di¤er dernekler için de geçerli oldu¤u dikkate al›nmal›d›r. Bugün için Sosyoloji Derne¤i’nin
gerek yöneticileri gerek üyeleri hayatlar›ndan memnun görünmektedirler.
Dernek yöneticilerinin memnuniyet sebepleri kolayca görülebilir; dernek üyeleri ise, bir derneklerinin oldu¤unu bilmekten, bir derne¤e üye olmaktan, sosyoloji ad›n› bir dernek ad› olarak görmekten, di¤er herkesten en az›ndan ‘Sosyolog’ olarak farkl›laflabileceklerini keflfetmekten mutlu olmaktad›rlar.
Umuda Do¤ru
Sonuç olarak, bu yüzy›l›n sonunda geriye dönüp Türkiye’deki sosyolojiye
bak›ld›¤›nda görülen manzara, tatminkâr bir ilerleme veya geliflmenin sa¤lanamad›¤›na iflaret etmektedir. Dernekleflmeye yans›yan zay›fl›k temeldeki daha derin bir zay›fl›¤›n, sosyolojinin yeterince geliflemedi¤inin bir yans›mas›d›r.
Sosyolojiyle çok erken bir dönemde tan›fl›lmas›na ra¤men Türkiye’deki sosyolojinin yeterince geliflememesinde Türkiye’de fikir ve konuflma hürriyetinin
yer edinememifl olmas› kadar gerek sosyolojinin gerek sosyologlar›n kimliklerini tan›mlayamam›fl olmalar› da etkilidir. Türkiye’deki sosyoloji zaman içinde
idea-yönelimli olmaktan veri-yönelimli olmaya do¤ru bir dönüflüm göstermifltir. Ancak, sosyolojinin polity-merkezli de¤il ama socius-merkezli, en az›ndan
toplum-merkezli bir disiplin olarak kimliklendirilmesi bu kadar rahatl›kla gerçekleflmemifl, toplum sözcü¤ü bile zihinlerin derinliklerinde polity’den tamamen izole edilememifltir. Kuflkusuz sosyolojinin socius’un, en az›ndan sosyal
sistemin bilgisi olarak identifikasyonu sosyologlar yoluyla gerçekleflmeliydi.
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Ama sosyoloji mezunlar›n›n meslek olarak sosyolojiye de¤il ö¤retmenli¤e yöneltilmifl olmalar›, bu identifikasyonun gerçekleflmesini engellemifltir. Sosyoloji mezunlar›n›n ö¤retmenlik mesle¤i d›fl›nda sosyolog olarak çal›flma imkânlar› eskiye göre daha çoksa da, bu durum sosyologlar için ö¤retmenli¤in hala
en büyük istihdam alan› olmas› gerçe¤ini de¤ifltirmemifltir. Sosyolojiye benzer
kimlik sorunlar› yaflayan psikologlar, Psikologlar Derne¤i’nin psikologlu¤u
meslek haline dönüfltürme konusundaki giriflimleri sonucunda, bugün sosyologlardan daha ileri bir konuma ulaflabilmifller, psikologu aranan bir meslek
mensubu haline getirebilmifllerdir. Sosyoloji mezunlar› için, sosyal çal›flmac›
olarak çal›flmak, sosyolojinin meslek haline gelebilmesine katk›da bulunabilirdi; e¤er sosyologlar›m›z uygulamal› sosyolojiyi monografik araflt›rma yapmakla özdefllefltirmemifl olsalard› ve makro-ölçekli sosyal yap› analizleri d›fl›nda
mikro-ölçekli policy-yönelimli araflt›rmalar yapman›n da de¤erli oldu¤unu görebilselerdi. Ama bunun gerçekleflmesi için öncelikle sosyologlar›m›z›n zihinlerinin derinliklerinde hala canl›l›¤›n› sürdüren polity-merkezli düflünme al›flkanl›¤›n›n tümüyle kaz›n›p ç›kar›lmas› gerekmektedir. Bu, uzun vadede gerçekleflebilecek olan bir de¤iflimdir. Bu de¤iflim gerçekleflinceye kadar, daha k›sa vadede Sosyoloji Derne¤i flu iki fonksiyonu yerine getirerek, aradaki bofllu¤u doldurabilir: ‹lki, sosyoloji ö¤retmenlerine kendilerini sadece ö¤retmenlik
mesle¤i ile özdefllefltirmek zorunda olmad›klar›n› hat›rlatarak. ‹kincisi, komisyonlu projeler alma konusundaki istekli tavr› ile, çeflitli kurumlarda sosyolojik
araflt›rma ›smarlama davran›fl›n› gelifltirerek. Bu araflt›rma projelerinin hem
sosyolojiyi sosyal hayat›n içine sokaca¤›, hem de sosyologlara bu araflt›rmalar
dolay›m›yla sosyal hayat içinde bir yer edinme imkân›n› haz›rlayaca¤› umut
edilebilir. Sosyoloji Derne¤i e¤er çeflitli özel ve kamu kurumlar›nda sosyolojik
araflt›rma ›smarlama al›flkanl›¤›n› yerlefltirebilirse, bu, Derne¤in sosyoloji ad›na ve sosyologlar için gerçeklefltirece¤i en büyük baflar› olacakt›r.
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Abstract
The first acquaintance of Turks with sociology took place in the 19th century. Auguste Comte paid considerable attention to Turks, seeing them as the bridge between
Asia and Europe. Since then sociology has been present sometimes as an idea-oriented and sometimes as a data-oriented or policy-oriented discipline. Le Play and Durkheim have also been influential, while in the 1930s German refugees became prominent; since the 1950s there have been more contacts with US sociology. The journey
of sociology in Turkey has been an interrupted one, with six consecutive associations,
not all exclusively for sociologists, and its progress has often been involved with political developments in the wider society. The current association, founded in 1990, is
described in this article.
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Süreksizliklerin Ard›ndaki Süreklilik
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Özet
Türklerin sosyolojisi ile tan›flmas› 19. yüzy›lda gerçekleflti. Türkleri Asya ve Avrupa
aras›nda bir köprü olarak gören Auguste Comte’un Türklere biçti¤i de¤er büyüktü. O
zamandan bu yana sosyolojinin varl›¤› kimi zaman fikir odakl›, kimi zaman ise veri
veya politika odakl› olmufltur. Bu geliflimde hem Le Play, hem de Durkheim etkin rol
oynad›. 1930’larda Nazi dönemi bask›lar›ndan kaçarak ülkemize s›¤›nan Alman
akademisyenler önem kazan›rken, 1950’den itibaren Amerikan sosyolojisiyle dirsek
temas› artm›flt›r. Türkiye’de sosyolojinin kat etti¤i yol kesintili olmufltur. Ard› ard›na
kurulan alt› dernekle beraber sosyolojinin geliflimi sadece sosyologlar› de¤il, daha genifl toplumu ilgilendiren politik süreçle yak›ndan ilintilidir. 1990’da kurulan son dernek bu yaz›n›n konusunu oluflturmaktad›r.
Anahtar Kelimeler: Sosyolojinin Tarihi, Sosyoloji Dernekleri, Sosyoloji Bölümleri,
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