Osmanl› Kad›n› Hakk›nda Hukuk Kaynaklar›na Dayal› Çal›flmalar

713

Türkiye Araflt›rmalar› Literatür Dergisi, Cilt 6, Say› 11, 2008, 713-730

‹çtimaiyat’tan Sosyoloji’ye: ‹ÜEF Sosyoloji Bölümü’nün
Tarihine ve Sosyoloji Dergisine Dair
Tülay KAYA*

‹STANBUL SOSYOLOJ‹,1 ülkemizdeki ilk sosyoloji kürsüsüdür. Kürsünün kurulufl tarihiyle ilgili her ne kadar bir belirsizlik söz konusu ise de, genel e¤ilim, sosyoloji kürsüsünün Ziya Gökalp taraf›ndan 1914 y›l›nda Darülfünun bünyesinde kuruldu¤u yönündedir. Sosyolojinin ba¤›ms›z bir kürsü olarak kurulmas›, elbette, orta veya yüksek
e¤itim kurumlar›n›n müfredat› çerçevesinde bir ders olarak okutulmas›ndan2 daha
farkl› anlamlara sahiptir. Her fleyden önce, sosyolojinin bir bilim olarak öneminin ülkemizde erken bir dönemde keflfedildi¤ine iflarettir. ‹stanbul Sosyoloji bu yönüyle,
dünyadaki ilk sosyoloji kürsüsü olmasa da, ça¤dafl› birçok Bat›l› sosyoloji kürsüsüne
öncülük edebilmifltir. ‹stanbul Sosyoloji’nin genel sosyoloji tarihindeki bu konumu,
Türk sosyolojisini Bat› sosyolojisiyle kurulan iliflkinin neticesinde salt aktarmac›l›kla
temellendiren aç›klamalar› tart›fl›l›r k›lmas› bak›m›ndan önemlidir.
‹stanbul Sosyoloji’nin tarihine iliflkin baflvurabilece¤imiz birçok metin mevcuttur.3 En baflta, ‹stanbul Sosyoloji’nin süreli yay›n› olan Sosyoloji Dergisi’nin kesintilerle de olsa yay›nlanan tüm say›lar› bu konuda bize ciddi bir kaynak sa¤lamaktad›r. Ayr›ca, ‹stanbul Sosyoloji kadrosunda yer alm›fl isimlerin biyografileri, eserleri ve bu
isimler üzerine yap›lm›fl çal›flmalar konumuz aç›s›ndan yol gösterici niteliktedir. Bu
kaynaklara ilaveten, Türk sosyoloji tarihini ele alan metinlerin de konumuz aç›s›ndan
önemli oldu¤unu belirtelim. Söz konusu metinlerde, Türk sosyoloji tarihi de¤erlendirilirken, ülkemizde sosyolojinin bir bilim dal› olarak kurumsallaflt›¤› ilk yer olmas› bak›m›ndan ‹stanbul Sosyoloji’ye de de¤inilmifl olmas› anlaml›d›r.
* Arfl. Gör., ‹ÜEF Sosyoloji Bölümü.
1 ‹stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü, yayg›n olarak “‹stanbul Sosyoloji” olarak an›lmaktad›r. ‹stanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nün ve dergisinin tan›t›laca¤› bu çal›flmada, yayg›n kabule sad›k kal›narak, “‹stanbul Sosyoloji” k›saltmas›n›n kullan›lmas› tercih edilmifltir.
2 Sosyoloji, ‹ttihat ve Terakki ‹dadisi ve Mektebi Mülkiye’de daha önceden –kimi kaynaklara
göre 1911’de, kimi kaynaklarda 1912’de- ders olarak okutulmaktayd›.
3 Lütfü Eriflçi’nin “Türkiye’de Sosyolojinin Tarihçesi ve Bibliyografyas›” [Sosyoloji Dergisi,
1941-1942, sy. 1, s. 158-169], Mehmet Yalvaç’›n “‹stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Sosyoloji E¤itimin Tarihçesi (1912-1982)” [Kubbealt› Akademi Mecmuas›, 1985 Ocak ve
Nisan say›lar›], 75. Y›l›nda Türkiye’de Sosyoloji [‹smail Coflkun (yay. haz.), ‹stanbul: Ba¤lam Yay., 1991] ve Baykan Sezer’in “Türk Sosyologlar› ve Eserleri I” [‹.Ü.E.F. Sosyoloji Dergisi, 1988-1989, 3. Dizi-1. Say›, s. 1-96] bafll›kl› çal›flmalar› konuya iliflkin olarak baflvurulabilecek eserlerin sadece birkaç›d›r.
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‹stanbul Sosyoloji, sosyolojinin ülkemizdeki serüveni bak›mdan özel bir konuma
sahiptir. Dönem koflullar› itibariyle önce yenileflme çerçevesinde, sorunlar a¤›rlafl›nca da yaflanmakta olan s›k›nt›lara bir çözüm getirebilece¤i inanc›yla sosyoloji bilgisi
ülkemize aktar›lm›fl ve bu bilgi, ülkemizde iki sosyolojik tutum olarak ortaya ç›km›flt›r. ‹mparatorluk dönemine iliflkin olarak sözünü etti¤imiz bu iki tutum, Ziya Gökalp
ve Sabahattin Bey taraf›ndan temsil edilmifltir.4 Tart›flman›n taraflar› olan bu isimlerden Sabahattin Bey, Science Social ak›m›n›n, Ziya Gökalp ise Durkheim ekolünün savunuculu¤unu üstlenmifllerdir. Her iki tutumun da referanslar› Bat› kaynakl›d›r. Bununla birlikte, sosyolojinin ülkemizde yerini almas›n›, yaln›zca genel yenileflme hareketleri çerçevesinde Bat› etkisinin bir gere¤i ve sonucu olarak de¤erlendiremeyiz.
Sosyolojiyi bizim gündemimize getiren koflullar, Bat›’da yaflananlardan çok farkl›d›r.5 Sorun farkl› olunca, devlet ve toplum sorunlar›n›n çözümü için önerilen sosyoloji bilimiyle kurulan iliflki de farkl› olmufltur. Bu anlamda ülkemizde sosyoloji, Bat›’da
takip etti¤i seyirden farkl› bir seyir izlemifltir. Bir bilim dal› olarak de¤eri, ço¤u Bat› ülkesinden daha önce keflfedilmifl ve Ziya Gökalp’in çabas›yla Darülfünun’da yerini alm›flt›r. Bununla birlikte, ülkemizde görece erken bir dönemde sosyolojinin bir bilim
olarak yerini almas›nda, sosyoloji bilgisinin dönemin aray›fllar›na karfl›l›k gelmesi kadar, toplumsal kabullerimize uygun düflmesinin de etkili oldu¤unu hat›rda tutmak
gerekir.
Ziya Gökalp, 1914-1919 y›llar› aras›nda kurucusu oldu¤u sosyoloji kürsüsünün bafl›nda bulunmufltur. Bu süreçte, Bat› sosyolojisinde meydana gelen geliflmeler de çok
yak›ndan takip edilmifltir. Buna, birebir kiflisel iliflkilerin yan›nda, d›flar›da e¤itim görmüfl genç kufla¤›n kürsüde istihdam edilmesi de dâhildir. Ahmet Emin Yalman’›n ad›,
sözünü etti¤imiz türden iliflkilere bir örnek olarak verilebilir. Ahmet Emin Yalman,6
Amerika’da Colombia Üniversitesi’nde doktoras›n› yapm›flt›r. Yurda dönüflte “sosyoloji dersi okutmak üzere Ziya Gökalp’in yan›na verilmifl, ayn› zamanda Mülkiye mektebinde okutulan “‹statistik” dersi için de yard›mc› tayin edilmifltir.”7 Bat›’daki sosyolojik geliflmelerin çeflitli flekillerde dikkatlice izlenmesi neticesinde, Bat›l› birçok ak›m
kürsüde yer bulabilmifltir. Bu da, hiç kuflkusuz yol açt›¤› tart›flmalarla düflünce hayat›m›za bir canl›l›k kazand›rm›flt›r.
D›flar›s›n›n çeflitli flekillerde bu kadar yak›ndan izlenmesinin elbette bir anlam›
vard›r. Ülke, çeflitli sorunlarla karfl› karfl›yad›r. Sorunlar›n devlet düzeyinde çözümünde karfl›lafl›lan zorluklar, toplum kesimlerinin de sorunlar›n çözümüne dair yaklafl›mlara ortak edilmesini gerektirmifltir. Bu koflullar alt›nda, ‘Bat›l›’ bir bilim dal› olarak
sosyoloji, bizde yeni bir form kazanm›fl ve yeni bir kimli¤in oluflturulmas› görevine so4 Recep Ertürk, “Türk Sosyolojisinin Geliflimi Üstüne”, Sosyoloji Konferanslar›, 29. Kitap, ‹stanbul, 2004, s. 91.
5 Baykan Sezer, “Türk Sosyologlar› ve Eserleri I”, Sosyoloji Dergisi, 1988-1989, 3. Dizi-1. Say›, s. 1-96.
6 Ergün Y›ld›r›m, “Bat›l›laflma Sürecinde Bir fiahsiyet: Ahmet Emin Yalman (Hayat›, ‹liflkileri, Fikirleri)”, Yüksek Lisans Tezi, ‹stanbul: ‹.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1991.
7 Mehmet Yalvaç, “‹stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Sosyoloji E¤itiminin Tarihçesi (1912-1982)”, Kubbealt› Akademi Mecmuas›, Ocak 1985, sy. 1, s. 60.

‹stanbul Sosyoloji Tarihi ve Dergisi

715

yunmufltur. Ziya Gökalp, sosyoloji arac›l›¤›yla, -önce Osmanl› ‹mparatorlu¤u ve sonras›nda da Türkiye Cumhuriyeti için- yeni kimlik aray›fl›n› bilimsel olarak temellendirmeye çal›flm›flt›r.
Ziya Gökalp, Darülfünun’da sadece sosyoloji dersleri vermekle yetinmemifltir. “‹çtimaiyat Darülmesaisi”ni8 kurmufl ve Darülmesai’nin yay›n organ› olarak ‹çtimaiyat
Mecmuas›’n›n yay›nlanmas›nda da aktif rol alm›flt›r. 1917’de Ziya Gökalp ve Necmettin Sadak taraf›ndan ç›kar›lan ‹çtimaiyat Mecmuas›, American Journal of Sociology
(1895) ve L’Année Sociologique (1896) gibi dünyan›n ilk sosyoloji dergilerinden biri olmas› bak›m›ndan ayr› bir tarihî öneme sahiptir. ‹stanbul Sosyoloji’nin tarihinin ve
dergisinin konu al›nd›¤› bu çal›flmada, ‹çtimaiyat Mecmuas›’n›, Sosyoloji Dergisi ad›yla daha sonraki y›llarda aral›klarla ve farkl› kadrolar taraf›ndan yay›nlanan bölüm dergisinin ilk dizisi olarak de¤erlendiriyoruz.9 ‹stanbul Sosyoloji’nin bölüm dergisinin
bafllang›c› olmas› bak›m›ndan ‹çtimaiyat Mecmuas›, ‹stanbul Sosyoloji için oldu¤u
kadar, Türk sosyoloji tarihi için de önemlidir.
‹çtimaiyat Mecmuas›, sadece 6 say› yay›nlanm›flt›r. I. Dünya Savafl› sonunda, ‹stanbul’un iflgaliyle birlikte Gökalp’in üniversiteden uzaklaflt›r›lmas› ve Malta’ya sürgüne gönderilmesinin ard›ndan, ‹çtimaiyat Mecmuas›’n›n yay›n hayat› sona ermifltir.
Çok k›sa bir süre yay›n hayat›na devam edilebilen ‹çtimaiyat Mecmuas›’nda, Ziya Gökalp’in ve oluflturdu¤u kadronun çeflitli makaleleri mevcuttur. Dergide, sözünü etti¤imiz kadroda yer alan isimlerin makalelerine ilaveten, Durkheim’dan çevirilere de yer
verilmifltir.10 Her say›da Durkheim çevirilerine yer verilmesi, Ziya Gökalp-Durkheim
iliflkisini gözle görülür k›lar. Dergide yay›nlanm›fl olan makalelerin bafll›klar› da d›flar›daki sosyolojiye dair geliflmelerin yak›ndan takip edildi¤ini göstermektedir. Derginin as›l kayg›s›, ‘içtimaiyat’›n ne oldu¤u ve bir bilim olup olmad›¤›ndan hareketle,
milli içtimaiyat›n varl›¤›na iflaret etmektir. Bugün sosyolojinin ne oldu¤u ya da ne olmas› gerekti¤i tart›flmas› ilk kez gündeme getiriliyormufl gibi sunulsa da, ‹stanbul Sosyoloji’nin, yay›nlad›¤› bu ilk dergisiyle, daha XX. yüzy›l›n ilk çeyre¤inde bu tart›flmalar›n gündemlerinde oldu¤unu göstermesi dikkat çekicidir.
Ziya Gökalp, ‹çtimaiyat Mecmuas›’n›n hayat bulmas›nda oldu¤u kadar, sosyolojinin Türk toplumunda bir bilim dal› olarak yer edinmesinde ve süreklilik kazanmas›n8 ‹çtimaiyat Darülmesaisi, Türkiye’de kurulan ilk Sosyoloji Enstitüsü’dür. Kurulufl tarihi konusunda uzlaflmazl›klar vard›r. Kimi kaynaklar 1914 ya da 1916 olarak verirken, kimileri
1915 olarak vermektedir. Kurulufl tarihiyle ilgili uzlaflmazl›¤› bir kenara b›rak›rsak, enstitünün kurulmas› ve dergi yay›n› ‹stanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümünün kurumsallaflma
çabas› olarak alg›lanmal›d›r.
9 1942’de Hilmi Ziya Ülken, Sosyoloji Dergisi’ni yay›nlamaya bafllam›flt›r. 1968’de yay›n hayat› sona eren Sosyoloji Dergisi, 1989’da yeniden yay›nlanmaya bafllam›flt›r. Derginin sunufl yaz›s›n› kaleme alan Baykan Sezer, “fiimdi yine Sosyoloji Bölümünün yay›n oran› olarak Sosyoloji Dergisi yeniden yay›nlanmaktad›r. Üçüncü defa yay›nlanmaya bafllayan dergimiz bu nedenle 3. dizi 1. say›y› tafl›makla birlikte asl›nda 29. say› olarak de¤erlendirilmelidir.” diye yazmaktad›r. Bkz. Baykan Sezer, “Yeniden Bafllarken”, Sosyoloji Dergisi, 19881989, 3. Dizi-1. Say›, s. iii.
10 ‹çtimaiyat Mecmuas›’n›n tamam› çevrim yaz› olarak yak›nlarda yay›nlanm›flt›r. Bkz. ‹çtimaiyat Mecmuas›, Mehmet Kanar (haz.), ‹stanbul: ‹ÜEF Sosyoloji Bölümü ve Sosyoloji
Araflt›rmalar› Merkezi, 1997.
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da da en etkin isimdir hiç kuflkusuz. Ziya Gökalp, Türk toplum meselelerine duydu¤u
ilgi çerçevesinde ortaya koydu¤u eserleriyle kendisinden sonraki kuflaklara önemli bir
miras b›rakm›flt›r. Ziya Gökalp’e iliflkin dile getirilen çeflitli yarg›lar, Ziya Gökalp’in
Türk sosyoloji ve düflünce tarihindeki sözünü etti¤imiz miras›na iliflkin önemli ipuçlar› vermektedir. Söz konusu yarg›lardan özellikle ikisi oldukça ilgi çekicidir. Bunlardan bir tanesi, Ziya Gökalp’i y›k›lma sürecini yaflayan bir imparatorlu¤un sosyologu11
olarak de¤erlendirirken; bir di¤eri, Ziya Gökalp’in ‹ttihat ve Terakki döneminin ard›ndan yeni Cumhuriyet rejiminin de ideolo¤u12 olmak bak›m›ndan hep kritik bir konumda bulunmufl olmas›n› vurgular. Hiç kuflkusuz, sonraki kuflaklar taraf›ndan yap›lan çal›flmalarla Ziya Gökalp, zaman boyutunu aflarak Türk sosyolojisinin en etkin
isimlerinden biri olarak varl›¤›n› günümüzde de sürdürür.13
Ziya Gökalp’in 1919’da üniversiteden uzaklaflt›r›lmas›n›n ard›ndan, sosyoloji kürsüsünün bafl›na Necmeddin Sadak geçmifltir. Fransa’dan döndükten hemen sonra,
1916’da Ziya Gökalp’in asistan› olarak kürsüye atanan Necmettin Sadak, Ziya Gökalp’ten sonra da dersleri onun kurdu¤u çerçeve içinde yürütmeye devam etmifltir.14
‹çtimaiyat Mecmuas›’nda yay›nlanan Durkheim makalelerinin büyük bir k›sm› Necmettin Sadak taraf›ndan tercüme edilmifltir. Necmettin Sadak’›n tercüme çal›flmalar›n›n yan› s›ra haz›rlad›¤› sosyoloji kitab›, uzun y›llar liselerde ders kitab› olarak okutulmufltur.
Necmettin Sadak’›n 1927’de Sivas milletvekili seçilmesinin ard›ndan kürsünün
bafl›na, 1907’de hükümet taraf›ndan felsefe e¤itimi görmek üzere Fransa’ya gönderilmifl olan Mehmet ‹zzet geçmifltir. Sorbonne Üniversitesi’nde ö¤renci oldu¤u bu dönemde L. Levy-Bruhl ve Durkheim’dan dersler alm›flt›r. 1919’da, as›l ilgisi ahlak ve
sosyoloji olmas›na karfl›n, Darülfünun’a Felsefe Tarihi profesörü olarak atan›r. Frans›zcadan çevirileri, Milliyet Nazariyeleri ve Milli Hayat, ‹çtimaiyat Dersleri, Yeni ‹çtimaiyat Dersleri isimli çal›flmalar›n›n yan› s›ra liseler için haz›rlad›¤› sosyoloji kitaplar›, Mehmet ‹zzet’in k›sa süren yaflam›na s›¤d›rabildi¤i çal›flmalar›n›n bafll›calar›d›r.15
Mehmet ‹zzet’in kürsü kadrosunda bulundu¤a 1920’li y›llarda yabanc› akademisyenler de kürsüde ders vermifllerdir. Bougle, Max Bonafous ve Dumezil kadrolu ya da
11 ‹smail Coflkun, “Uygarl›k, Kültür ve Tarih”, Sosyoloji Dergisi, 2005, 3. Dizi-10. Say›, s. 105.
12 Recep Ertürk, “Ziya Gökalp ve Durkheim ‹liflkisi ve Bu ‹liflkinin Tarifi”, Sosyoloji Dergisi,
2005, 3. Dizi-10. Say›, s. 81.
13 Ziya Gökalp üzerine yap›lan çal›flmalar›n -bibliyografya denemeleri, yüksek lisans, doktora, lisans bitirme tezleri- kronolojik bir listesi, ayr› bir çal›flman›n konusu olabilecek yo¤unluktad›r. Dahas›, bu çal›flmalar›n sadece Ziya Gökalp’in kurdu¤u kürsünün sonraki kuflaklar› taraf›ndan de¤il, ayn› zamanda Türk sosyoloji tarihi konusuna ilgi duyan çok çeflitli uzmanl›k alanlar›ndan kimseler taraf›ndan da gerçeklefltirilmifl olmas› oldukça anlaml›d›r.
14 ‹smail Coflkun, “Sosyoloji Bölümünün Tarihine Dair”, 75. Y›l›nda Türkiye’de Sosyoloji, s.
16.
15 Ayr›nt›l› bilgi için, Coflkun De¤irmencio¤lu’nun Mehmet ‹zzet üzerine kaleme ald›¤› flu çal›flmalara bak›labilir: Mehmet ‹zzet, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanl›¤› Yay›nlar›, 1987;
Mehmet ‹zzet (1891-1930) ve Ulusalc› Sosyal Felsefesi, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanl›¤›
Yay›nlar›, 2002; “Mehmet ‹zzet”, Türkiye’de Sosyoloji ‹simler–Eserler I, M. Ça¤atay Özdemir (der.), Ankara: Phoenix Yay›nevi, 2008, s. 505-526.
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misafir ö¤retim üyesi olarak kürsüde ders veren yabanc› hocalardan birkaç›d›r. Mehmet ‹zzet, 1928’de sa¤l›k problemleri nedeniyle kürsüden ayr›lmak zorunda kal›r.
1930’lu y›llar›n bafl›nda haz›rl›klar› yap›lan ve 1933’te neticelendirilen üniversite
reformu esnas›nda kürsünün bafl›ndaki isim Ismay›l Hakk› Baltac›o¤lu’dur. Ancak
1933 tarihli üniversite reformu ile birlikte, belki de, herkesin “emir”le girdi¤i Serbest
F›rka’ya gönüllü girmesinin de etkisiyle Baltac›o¤lu kürsüden uzaklaflt›r›l›r.
1931 y›l›nda, Cenevre Üniversitesi’nden Profesör Albert Marche, Darülfünun’un
mevcut durumu hakk›nda bir inceleme yapmak üzere hükümet taraf›ndan davet edilir. Profesör Albert Marche, 29 May›s 1932 tarihinde raporunu haz›rlar. “Bunu takiben
31 May›s 1933 tarih ve 2252 numaral› kanunun hükmüne uyularak 1 A¤ustos 1933 tarihinden itibaren üniversite yeniden kurulmufltur.”16 De¤ifliklik sadece Darülfünun’un
T.C. ‹stanbul Üniversitesi ad›n› almas›yla s›n›rl› kalmam›flt›r elbette. Ö¤retim kadrolar› yeniden düzenlenmifltir ve yo¤unluklu olarak Almanya’dan Nazi bask›s› sonucunda
gelen ö¤retim üyeleri istihdam edilmifltir. 1933 üniversite reformunun haz›rlanma ve
uygulanmas›nda etkin olan isimler, bafl›ndan itibaren Alman profesörler ve Bat›’da ö¤renim görmüfl gençlerdir. Sözünü etti¤imiz süreçte gelen Alman hocalar aras›nda
Ernst Von Aster, Gerhard Kessler konumuz aç›s›ndan bafll›ca önemli isimlerdir.
1933 reformu, sosyoloji kürsüsünde de etkisini ciddi bir flekilde hissettirmifltir.
1933 reformu sonras›nda, 1940’l› y›llar›n bafl›na kadar sosyoloji dersleri a¤›rl›kl› olarak
Gerhard Kessler ve Ziyaeddin Fahri F›nd›ko¤lu taraf›ndan verilmifltir. Yine Mehmet
Ali fievki de k›sa bir dönem kürsüde ders veren isimlerden biridir.
Gerhard Kessler, Almanya’dan Nazi bask›s› sonucunda Türkiye’ye gelen ö¤retim
üyelerindendir. Yeni üniversitede ona da kadro verilmifltir. 1939’a kadar Edebiyat Fakültesi’nde sosyoloji dersleri verir. Kürsüde görev yapt›¤› bu dönemde Weber’in sosyoloji anlay›fl›, derslerinin ana eksenini oluflturmufltur.17 Bu anlamda, Kessler’in Weberci sosyolojinin Türk sosyolojisinde tan›nmas›n› sa¤layan ilk kiflilerden biri oldu¤unu söylemek yanl›fl olmayacakt›r. Kessler’in Sosyolojiye Bafllang›ç isimli çal›flmas› da
bu yarg›m›z› destekler bir içeriktedir.
Yeni dönemde kadroda yer alan isimlerden Ziyaeddin Fahri F›nd›ko¤lu, 1930’da
doktora yapmak üzere Fransa’ya Strasbourg Üniversitesi’ne gönderilmifltir. 1935’te
tamamlad›¤› doktora tezinin bafll›¤›, “Ziya Gökalp ve Türk Aile Hukuku”dur. Edebiyat
Fakültesi’nde Gerhard Kessler’in asistan› olarak sosyoloji dersleri vermeye bafllamas›
ise daha erken bir tarihte, 1933’tedir. Ziyaeddin Fahri F›nd›ko¤lu, 1936’da Kessler’le
birlikte yeni kurulan ‹ktisat Fakültesi’ne geçer, ancak uzunca bir süre Edebiyat Fakültesi’nde de sosyoloji dersleri vermeye devam ederler.
Mehmet Ali fievki ise hiçbir akademik ünvan› olmad›¤› halde bu dönemde18 “Tecrübi Sosyoloji” ö¤retim görevlili¤i yapm›flt›r. Mehmet Ali fievki, Sabahattin Bey’in iz16 Mehmet Yalvaç, “‹stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Sosyoloji E¤itiminin Tarihçesi (1912-1982)”, Kubbealt› Akademi Mecmuas›, Ocak 1985, sy. 1, s. 64.
17 Nilgün Çelebi ve Sezgin K›z›lçelik, “Gerhard Kessler”, Türkiye’de Sosyoloji ‹simler–Eserler I,
s. 392-393.
18 Kimi yay›nlar Mehmet Ali fievki’nin Edebiyat Fakültesinde görev yapt›¤› y›llar› 1938-1940,
kimileri de 1940-1942 aras› olarak vermektedir.
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leyicileri aras›ndad›r. Derslerinde Le Play Okulu’nun yöntemine yer vermifl, Science
Sociale’i tan›tmaya çal›flm›flt›r. Mehmet Ali fievki’nin konuyla ilgili çeflitli çevirileri de
mevcuttur. Tecrübi sosyoloji konusunda çok say›da makale kaleme alm›fl, monografik anket tekni¤ini kulland›¤› k›rsal alana yönelik araflt›rmalar yapm›flt›r. Mehmet Ali
fievki’nin, birçok kaynakta, Türk sosyolojisinde monografik anket tekni¤inin ilk uygulay›c›lar› aras›nda yer alan bir isim olarak tan›t›lmas›,19 ‹stanbul Sosyoloji’nin sosyoloji anlay›fl›n›n tüm yönleriyle kavranmas›nda göz önünde bulundurulmas› gereken
hususlardan biri olarak son derece önemlidir.
1933’de gerçeklefltirilen üniversite reformuyla yeniden oluflturulmaya çal›fl›lan
kadroda yer alan bir di¤er isim ise Hilmi Ziya Ülken’dir.20 Üniversite reformunun hemen arifesinde Galatasaray Lisesi’nde “içtimaiyat muallimi” olan Hilmi Ziya Ülken, 1.
cildini 1932’de ve 2. cildini 1933’te yay›nlad›¤› Türk Tefekkür Tarihi adl› eseriyle dikkatleri çekmifl ve 1933 reformunun hemen ard›ndan Atatürk taraf›ndan Edebiyat Fakültesi’ne Türk Medeniyeti Tarihi okutmak üzere atanm›fl ve alan›nda incelemeler
yapmak üzere Almanya’ya gönderilmifltir. Ülken, 1936’da Türk Tefekkür Tarihi Doçenti olarak Edebiyat Fakültesi Felsefe zümresinde dersler vermeye bafllam›flt›r.
1939’da Kessler’in Edebiyat Fakültesi’nde verdi¤i sosyoloji derslerini durdurmas›n›n
ard›ndan da kürsünün bafl›na geçmifltir.
Hilmi Ziya Ülken’in, Von Aster’in de önerisiyle, 1942’de sosyoloji profesörlü¤üne
getirilmesi, ‹stanbul Sosyoloji’nin tarihindeki önemli dönemeçlerden biridir. Hilmi
Ziya Ülken’in, üniversite reformunun hemen ard›ndan her fleyin y›k›ld›¤›, geçmiflle
ba¤lar›n kopar›ld›¤› bir dönemde üniversitede görev yapmaya bafllam›fl olmas› unutulmamal›d›r. Yaflanan geliflmeler neticesinde “‹stanbul Üniversitesi içinde sosyoloji
bölümü açma gere¤i ortaya ç›k›nca da akla baflka kifliler de¤il, Hilmi Ziya Ülken gelecektir. Sosyoloji bölümü adeta Hilmi Ziya Ülken eliyle ikinci kez kurulacakt›r. O nedenle de Ziya Gökalp’in ‹stanbul Üniversitesinde kurdu¤u sosyoloji bölümünün ikinci kurucusudur.”21 Bu durum sadece ‹stanbul Sosyoloji’nin tarihinde bir eflik olarak
alg›lanmamal›d›r. Ülken’in bu çabas›, ayn› zamanda Türk sosyolojisi tarihinde de
önemli bir efli¤e karfl›l›k gelmektedir.
Ülken’in ‹stanbul Sosyoloji’nin bafl›nda oldu¤u bu dönemde Nurettin fiazi Kösemihal ve Cahit Tanyol da ‹stanbul Sosyoloji’nin ö¤retim üyeleri kadrosunda yer alan
isimler aras›ndad›rlar. Nurettin fiazi Kösemihal,22 1945’te doçent olarak sosyoloji kürsüsüne atanm›fl ve 1972’ye kadar ‹stanbul Sosyoloji’de çal›flmalar›n› sürdürmüfltür.
Kösemihal’in doçentlik tezinin bafll›¤› “Durkheim Sosyolojisi Üzerine Kritik Bir Dene19 Hilmi Ziya Ülken, Türkiye’de Ça¤dafl Düflünce Tarihi, 3. bs., ‹stanbul: Ülken Yay›nlar›,
1992; Nurettin fiazi Kösemihal, “Önsöz”, Mehmet Ali fievki, Osmanl› Tarihinin Sosyal Bilimle Aç›klanmas› ve Öteki Makaleleri, ‹stanbul: Elif Yay›nlar›, 1968, s. 10; Mehmet Yalvaç,
“‹stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Sosyoloji E¤itimin Tarihçesi (1912-1982)”,
sy.1, s. 66; Nazmi Avc›, “Mehmet Ali fievki”, Türkiye’de Sosyoloji ‹simler–Eserler I, s. 354.
20 Hilmi Ziya’n›n çal›flmalar›n›n bir bibliyografyas› için bkz. Ayhan Vergili, Hilmi Ziya Ülken
Kitab›, ‹stanbul: Kitabevi Yay., 2006.
21 Recep Ertürk, “Türk Sosyoloji Tarihi Çal›flmalar› ve Hilmi Ziya Ülken”, Türk Yurdu, fiubat
2002, sy. 174, s. 31.
22 Kösemihal’in eserlerinin bibliyografyas› için bkz. U¤urol H. Barlas, Nurettin fiazi Kösemihal, ‹stanbul: ‹stanbul Matbas›, 1963.
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me”dir. 1950-1951 y›llar› aras›nda Sorbonne Üniversitesi’nde Gurwitch’le çal›flm›flt›r.
1958-1959 y›llar› aras›nda da Amerika’da konuk profesör olarak bulunmufltur.23
Cahit Tanyol24 ise Hilmi Ziya Ülken’in teklifiyle 1946’da ‹stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi felsefe bölümünde asistan olarak göreve bafllar. 1949’da tamamlad›¤›
doktora tezinin bafll›¤› “Ahlakta Haz ve Elemin Rolü”dür. Yine Hilmi Ziya Ülken’in iste¤iyle 1951’de sosyoloji bölümünde çal›flmaya bafllam›fl ve buradaki görevini 1982 y›l›na kadar sürdürmüfltür. Bu süre zarf›nda, Cahit Tanyol, de¤iflen dönem koflullar›
çerçevesinde, farkl› tutum al›fllar›n neticesinde çeflitli saha çal›flmalar›n›n yan› s›ra
kuramsal çal›flmalar da yapm›flt›r.
Ülken’in bölüm baflkan› oldu¤u ‹stanbul Sosyoloji’nin kadrosundaki bu isimlerin
söz konusu çal›flmalar›na ilaveten, ayn› zamanda Ülken’le birlikte ‘Türk Sosyoloji Cemiyeti’nin kurucu üyeleri aras›nda yer ald›klar› da belirtilmelidir.
Hilmi Ziya Ülken, bölüm kadrosunun oluflturulmas›nda oldukça etkili oldu¤u bu
dönemde, Bat› ülkelerindeki sosyoloji ve felsefe hareketlerini de çok yak›ndan izlemifltir. “O dönemde sosyoloji sahas›nda hangi konu gündeme gelmiflse, Hilmi Ziya’n›n genifl tecessüsü ile bu konular› çok yak›ndan takip etti¤i ve bu konular› Türkiye sosyolojisi gündemine aktard›¤› görülmektedir.”25 80’e yak›n kitab› ve çeflitli dergilerde ve gazetelerde yay›nlanm›fl 1000 civar›ndaki makalesi Hilmi Ziya Ülken’in ilgi
renklili¤ine bir iflarettir. “Farkl› alanlarda eser vermesini kendisi flu sebebe ba¤lard›:
Diyordu ki, ‘Bu alanlarda ö¤rencilerin baflvuraca¤› Türkçe eserler yoktu. (1930-1940’l›
y›llar). Bu ihtiyac› gidermeyi düflündüm, bunu görev bildim.’”26 Ülken’in sonraki kuflaklara b›rakt›¤› miras, sadece kendi yay›nlar›ndan da ibaret de¤ildir. Ülken, arkas›nda zengin bir bölüm kitapl›¤› da b›rakm›flt›r.27 Bugün, yeniden düzenlenen ‹stanbul
Sosyoloji seminer kitapl›¤›n›n büyük ölçüde onun eseri oldu¤u söylenebilir.
Ülken’in d›flar›daki sosyoloji geliflmelerini yak›ndan izlemesine iliflkin olarak hat›rlatmam›z gereken bir di¤er faaliyeti, uluslararas› sosyoloji kongreleridir. Ülken,
Uluslararas› Sosyoloji Derne¤i’nin kurulufl çal›flmalar›na ülkemiz ad›na kat›lan ilk kiflilerden biridir. 1949 y›l› Eylül ay›nda ilk Uluslararas› Sosyoloji Derne¤i’nin kurulufl
yönergesinin haz›rlanmas› çal›flmalar›na kat›lm›fl ve yönetim kurulu üyeli¤ine seçilmifltir. Dünyan›n zirvedeki sosyologlar›na önemli görevlerin verildi¤i bu dernekte,
Hilmi Ziya Ülken, 1956-1959 y›llar› aras›nda baflkan yard›mc›s› olarak görev alm›flt›r.
Nurettin fiazi Kösemihal de uluslararas› sosyoloji kongrelerini izleyen ve bildirileriyle
kat›lan ‹stanbul Sosyoloji kadrosundan bir di¤er isimdir.
23 Kösemihal’in söz konusu yurtd›fl› deneyimlerinin ürünleri, Sosyoloji Dergisi’nde yay›nlanan makalelerinden ve Gurwitch, Paul Descamps ve Moreno’dan yapt›¤› çevirilerden izlenebilir.
24 Cahit Tanyol için bkz. Erkan Çav, “Türk Düflünce Dünyas›nda Cahit Tanyol”, Yüksek Lisans Tezi, ‹stanbul: Mimar Sinan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004.
25 ‹smail Coflkun, “Sosyoloji Bölümünün Tarihine Dair”, s. 18.
26 Necati Öner, “Hocam Hilmi Ziya Ülken”, Do¤umlar›n›n 100. Y›l›nda Ziyaedin Fahri F›nd›ko¤lu ve Hilmi Ziya Ülken, Anma Toplant›s›, 30 Kas›m 2001, Nevin Güngör Ergan (yay.
haz.), Ankara: Sosyoloji Derne¤i, 2002, s. 58.
27 Seminer kitapl›¤›n›n zenginli¤ine iliflkin olarak, bir Sabahattin Bey izleyicisi olan Mehmet
Ali fievki Bey’in vas›tas›yla ‹stanbul Sosyoloji Bölüm kitapl›¤›nda yerini alan Le Play’in Avrupa ‹flçileri gibi nadir kitaplar›n varl›¤›na vurgu yapmal›y›z.
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Ülken’in ‹stanbul Sosyoloji’ye katk›lar›n›n en önemlilerinden biri de hiç kuflkusuz,
bölüm dergisini, 1942’de, Sosyoloji Dergisi ad›yla yeniden yay›nlamaya bafllamas›d›r.
Ülken’in bölüm dergisini uzunca bir aradan sonra II. Dünya Savafl›’n›n yaratt›¤› a¤›r
koflullara ra¤men yay›nlanmaya bafllamas›, özverili çal›flmalar›n›n bir sonucudur. Sosyoloji Dergisi’nin bu ikinci dizisi, Hilmi Ziya’n›n yönetiminde 15 say› ç›km›flt›r. Sosyoloji Dergisi’nin bu yeni dizisi de d›flar›ya aç›kt›r. Hilmi Ziya, Z. Fahri F›nd›ko¤lu gibi çekirdek kadronun d›fl›nda, Cavit Orhan Tütengil, Mümtaz Turhan, H. Vehbi Eralp, Ercüment Atabay gibi farkl› disiplinlerden isimler de dergide yaz›lar›yla yer alm›fllard›r.
Sosyoloji Dergisi, bir tür disiplinler aras› çal›flmaya hep aç›k olan bir dergi ola gelmifltir. Hatta, bu durumun, Ziya Gökalp zaman›ndan beri hâkim olan bir tav›r oldu¤unu söyleyebiliriz. Bu, bir bak›ma, bir gelene¤in de varl›¤›na iflarettir. Yine, Oya Baydar (Sencer), Muzaffer Sencer, Ayda Yörükan gibi, bölüm kadrosundan olup 1960
ve1970 sonras›nda çeflitli sebeplerle üniversiteden ayr›lm›fl ya da uzaklaflt›r›lm›fl isimlerin yaz›lar›n›n da dergide yay›nlanm›fl olmas›, bugün Sosyoloji Dergisi’ne bölüm tarihine iliflkin bir vesika niteli¤i de kazand›rmaktad›r.
Sosyoloji Dergisi’nin 15. say›s›, 1960’da Ülken yönetiminde ç›kan son say›d›r. 1960,
bölüm dergisi için oldu¤u kadar, bölüm tarihi aç›s›ndan da önemli bir tarihtir. Ülken,
1960 ‹htilali sonras›nda 147’liler hadisesi ile bölümden uzaklaflt›r›lm›flt›r. Ülken’in bu
zorunlu ayr›l›fl›ndan sonra Sosyoloji Dergisi, Cahit Tanyol ve N. fi. Kösemihal’in yönetiminde yay›nlanm›fl ve 1968’de genellikle iki say› bir arada yay›nlanan 21-22. say›yla yay›n› sona ermifltir. Dergiyi haz›rlayan kadrolar, hiç kuflkusuz, içeri¤in de flekillenmesinde ana unsurlard›r. Bu bak›mdan, Sosyoloji Dergisi’nin Ülken yönetiminde ç›kan ikinci
dizisinin 15. say›s›na kadarki say›lar›n›n, 1960 sonras› yay›nlanan say›lar›ndan daha
farkl› bir içeri¤e sahip olmas› flafl›rt›c› de¤ildir. 1960 öncesinde ve sonras›nda dergi içeri¤indeki farkl›l›klara örnek olarak kitap tahlillerini verebiliriz. Derginin1960 sonras›
yay›nlanan say›lar›nda kitap tahlillerine daha az yer verildi¤ini görüyoruz. Bununla birlikte, Sosyoloji Dergisi’nin ikinci dizisinin genelinde telif eserler ve belli metinlerin çevirilerinin yan› s›ra yabanc› dilde kaleme al›nm›fl ve a¤›rl›kl› olarak da Frans›zca kaleme
al›nm›fl çal›flmalarla karfl›lafl›yoruz. Dili Türkçe olan bir dergide, çal›flmalar›n yabanc›
bir dilde kaleme al›nm›fl olmas› o dönemki bilim anlay›fl› hakk›nda da ayd›nlat›c› olmaktad›r. Yine, bu dergi serisi üzerinden ‹stanbul Sosyoloji’nin, sosyoloji alan›nda Bat›’daki geliflmeleri yak›ndan takip etti¤ini de izleyebiliyoruz. Frans›z sosyolojisinin yan›
s›ra Amerikan sosyolojisine iliflkin çeflitli makaleler kaleme al›nm›flt›r. Tüm bunlara ilaveten, bu dizinin en dikkat çeken özelli¤i, yo¤un olarak köy konusu üzerine monografi
çal›flmalar›na yer verilmifl olmas›d›r. Nihayetinde, söz konusu çal›flmalar›n varl›¤›, ne
için yap›ld›¤›, sonuçlar›n›n neye yarad›¤› konusu bir tarafa b›rak›l›rsa Türk sosyoloji tarihi de¤erlendirmelerinde ‹stanbul Sosyoloji’nin sosyoloji anlay›fl›n›, “felsefi, spekülatif sosyoloji” biçiminde kategorize eden bir çok aç›klamay› da geçersiz k›lar.28
Sosyoloji Dergisi’nin bu ikinci dizisinin son say›s› 1968’de yay›nlanm›fl ve derginin
yay›n hayat› ikinci kez kesintiye u¤ram›flt›r. Kesinti sadece derginin yay›nlanmas›nda
28 Hilmi Ziya Ülken’in yay›nlamaya bafllad›¤› Sosyoloji Dergisi’nin bafllang›c›ndan 1968 y›l›ndaki son say›s›na kadar yay›nlanm›fl tüm say›lar›n›n dizini, bu yaz›n›n sonunda Ek olarak
verilmifltir.
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yaflanmam›flt›r. Ülken’in bölümden uzaklaflt›r›lmas›n›n ard›ndan, Ülken’in kiflisel çaba sarf ederek oluflturdu¤u bölüm kitapl›¤›na kitap al›m› da düzensizleflmifltir. Bu durum asl›nda bölümdeki genel havan›n bir yans›mas› olarak de¤erlendirilmelidir. Ülken’in bölümden uzaklaflt›r›lmas›yla birlikte, ‹stanbul Sosyoloji’de yayg›nl›k kazanan
yay›n etkinli¤i de etkisini yitirir. Ülken’den sonra s›ras›yla bölüm baflkanl›¤›na gelen
N. fiazi Kösemihal ve Cahit Tanyol da bu anlamda Ülken’i aflamam›fllard›r.
1972’de ‹stanbul Sosyoloji’de asistan olarak göreve bafllayan Baykan Sezer, Sosyoloji Derne¤i’nin 2001’de Ankara’da düzenledi¤i “Do¤umlar›n›n 100. Y›l›nda Ziyaeddin
Fahri F›nd›ko¤lu ve Hilmi Ziya Ülken Anma Toplant›s›”ndaki konuflmas›nda, ‹stanbul
Sosyoloji’nin yaflanan tüm olumsuzluklara direnç göstererek, kiflili¤ini korumas›nda
Hilmi Ziya Ülken’in etkisine dikkat çeker. Baykan Sezer özellikle son dönem yaz›lar›nda bölümdeki süreklili¤i özenle belirtir. Baykan Sezer, 26 fiubat 1997’de ‹stanbul Sosyoloji’nin düzenledi¤i “Hilmi Ziya Ülken’e Övgü” toplant›s›nda da meydan okurcas›na, konuflmas›n› “Bu bölümde Ziya Gökalp-Hilmi Ziya Ülken çizgisi sürdürülmektedir.
Bir itiraz› olan m› var?” diye bitirir. Bölümün süreklili¤ine vurgunun her kuflakla birlikte yinelenmesi yan›nda, bölümün çaba ve birikimi de bölüm mensuplar›nca de¤erlendirilip, çeflitli flekillerde dile getirilmektedir.29 Recep Ertürk, Baykan Sezer’le birlikte
“Türk sosyolojisi, Türk toplumunun dünya üstünde bir yer edinmesine temel oluflturmaktan yola ç›karak Türk toplumunu kendi bilinci temelinde dünyay›, olay ve geliflmeleri yeniden kavramas›na elverir bir çerçeveye ulaflt›¤›”30 biçimindeki saptamas›yla,
Baykan Sezer’in Türk sosyoloji tarihi içinde bir dönüm noktas› oldu¤unu belirtir.31
Baykan Sezer, toplumuzun sorunlar›na tarihimizin zenginli¤ini göz önünde bulundurarak yaklaflm›flt›r. Toplum sorunlar›n› ve geliflimimizi insanl›¤›n genel geliflme
çizgisi içinde bir temele oturtarak, sosyolojiden hareketle Bat›’n›n fikri anlamdaki dayatmalar›na içeriden bir ses olarak cevap vermeye çal›flm›flt›r. Baykan Sezer, söz konusu bak›fl aç›s›n›, Do¤u-Bat› çat›flmas› gibi insanl›¤›n tümünü kuflatan kuramsal yaklafl›m›nda ortaya koyar. Bu çabas›yla, kendi tarihsel deneyimimizin özgün önemine
ve zenginli¤ine dikkat çekip, içerideki olgular›n, olan›n bitenin Bat›’dan aktarma kal›plarla de¤erlendirilmesini elefltirmifltir.32 Bat› düflüncesinin hükmedici hegemonyas›na tarihsel zenginli¤imizi hat›rda tutarak baflkald›rm›flt›r. Baykan Sezer’in toplum
sorunlar› önündeki sözünü etti¤imiz yaklafl›m biçimini birçok çal›flmas›nda gözleyebiliriz. Do¤u-Bat› ‹liflkileri Aç›s›ndan Bat› Tar›m›, Sosyolojinin Ana Bafll›klar› ve Türk
29 ‹smail Coflkun, “‹.Ü. Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü”, Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nün Düzenledi¤i “Türk Sosyolojisi’nde Üç Bilim ‹nsan›: Cahit Tanyol-Mübeccel K›ray-fierif Mardin Sempozyumu”, 27-28 Kas›m 2007; Ertan E¤ribel ve Ufuk Özcan,
Baykan Sezer’e Arma¤an - Baykan Sezer ve Türk Sosyolojisi, Sosyoloji Y›ll›¤› Kitap 11, ‹stanbul: K›z›lelma Yay›nc›l›k, 2004. Ayr›ca ‹stanbul Sosyoloji bölümünde 1989 y›l›na kadar yap›lm›fl bitirme, yüksek lisans ve doktora tezlerinin bibliyografyas› için bkz. Türkiye’de Sosyolojinin 75. Y›l›, Korkut Tuna, ‹smail Coflkun ve Hayati Tüfekçio¤lu (haz.), ‹stanbul: Edebiyat Fakültesi Bas›mevi, 1989.
30 Recep Ertürk, “Türk Sosyolojisinin Geliflimi Üstüne”, s. 97.
31 Bu toplant› daha sonra “Hilmi Ziya Ülken’e Övgü” ithaf› ile yay›nlanm›flt›r: Sosyoloji Y›ll›¤› 1, Sosyoloji Araflt›rma Merkezi ve Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dal›, ‹stanbul:
Edebiyat Fakültesi Bas›mevi, 1997.
32 Bkz. Baykan Sezer, Sosyolojinin Ana Bafll›klar›, ‹stanbul: ‹.Ü.E.F. Yay., 1985.
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Sosyolojisinin Ana Sorunlar› bafll›kl› çal›flmalar›, bu çerçevede hat›rlatmakla yetinece¤imiz çal›flmalar›ndan yaln›zca birkaç›d›r.
Baykan Sezer’i bölüm tarihinde öne ç›karan di¤er bir önemli katk›s›, en son say›s›
1968’de yay›nlanan Sosyoloji Dergisi’nin uzunca bir aradan sonra 1988-1989’da 3. dizi olarak yeniden yay›nlamaya bafllamas›d›r. Bugün halen yay›nlanmaya devam eden
Sosyoloji Dergisi’nin 3. dizisi ile ilgili bir de¤erlendirme yapmak için henüz oldukça erken. Bununla birlikte, birkaç noktay› kabaca hat›rlatmakla yetinelim. Bugün 15. say›s›na ulaflan Sosyoloji Dergisi’nin 3. dizisinin “uluslararas› yay›n” statüsü kazanmas›
için çal›fl›lmaktad›r. Yine, Ziya Gökalp ve Hilmi Ziya Ülken döneminde yay›nlanan
dergi say›lar›nda gözetilen disiplinler aras› çal›flmaya aç›kl›¤›n, son dizinin bugüne
kadar yay›nlanan say›lar›nda da gözetildi¤ini söyleyebiliriz.
Baykan Sezer’in ‹stanbul Sosyoloji’de görev yapt›¤› y›llarda da bölüm, d›flar›ya ve
disiplinler aras› çal›flmalara aç›kt›r. Bu çerçevede bölüm taraf›ndan düzenlenen toplant›lardan ve yap›lan yay›nlardan birkaç›n› hat›rlatmakta yarar var: ‹stanbul Sosyoloji’nin düzenledi¤i “Türkiye’de Sosyolojinin 75. Y›l› Sempozyumu”33 (1989), “Tarih ve
Sosyoloji Semineri”34 (1990) ve “Amerika’n›n Keflfinin 500. Y›l› Toplant›s›”35 (1992)
meselenin ortaya konufl biçimiyle ve disiplinler aras› çal›flmaya bir örnek olmas› bak›m›ndan Türk sosyolojisine önemli bir katk›d›r.
Disiplinler aras› çal›flma konusunda ‹stanbul Sosyoloji’nin tavr›n›, Baykan Sezer
sonras›nda da korumakta oldu¤unu, son y›llarda bölüm taraf›ndan düzenlenen çeflitli
toplant›lardan hareketle söyleyebiliriz: “Disiplinleraras› fiehir Çal›flmalar› Sempozyumu” (13-14 May›s 2004), “Türkiye’de Sosyoloji-50’li Y›llara Bak›fl” (21-22 Aral›k 2005),
“Türkiye’de Sosyoloji-Ziya Gökalp Sempozyumu” (24-25 Ekim 2004) ve “Ziya Gökalp’i
130. Y›l›nda Anma Toplant›s›” (23 Mart 2006). Söz konusu çal›flmalara ilaveten ‹stanbul
Sosyoloji, 2007 y›l›ndan itibaren, Türkiye’nin de¤iflik üniversitelerinde ve kurumlar›nda
sosyolojinin geliflimi için emek harcam›fl, disiplinin Türkiye’deki birikimine önemli katk›lar sa¤lam›fl hocalar›m›z›n tecrübelerini ve birikimlerini gerek bölüm ve gerekse de
tüm fakülte ö¤rencilerine bizzat kendilerinin anlatmalar›na imkan sa¤layan bir faaliyet
daha sürdürmektedir. Bölümün Türkiye’deki tüm sosyolojik bilgi ve birikimini kucaklay›c› bir perspektifle ve “Sosyoloji Günleri” üst bafll›¤›yla gerçeklefltirdi¤i bu faaliyetler
çerçevesinde, bugüne kadar Besim Dellalo¤lu, Coflkun San, Barlas Tolan, Esin Küntay,
Bahattin Akflit gibi farkl› sosyoloji anlay›fllar› temelinde yetiflmifl ve önemli sosyolojik
çal›flmalar ortaya koymufl sosyologlar›n bölüm ö¤rencileriyle tan›flmas› sa¤lanm›flt›r.
Sonuç olarak, “‹stanbul Sosyoloji” olarak an›lan ‹stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü ve dergisini tan›tmakla s›n›rl› olan bu çal›flma çerçevesinde
yap›lan hat›rlatmalar, ‹stanbul Sosyoloji’nin ve dergisinin baz› özelliklerini öne ç›kar›yor. Yaflanan duraklamalara, durgunluk dönemlerine ra¤men neredeyse bir as›rd›r
faaliyet gösteren ‹stanbul Sosyoloji ve dergisi, Türk sosyoloji tarihi içinde özel bir konuma sahiptir. Her fleyden önce, ‹stanbul Sosyoloji’nin yurdumuzdaki ilk sosyoloji
kürsüsü olmas›, bir bilim dal› olarak sosyolojinin yurdumuzdaki serüveninde ilk eflik33 75. Y›l›nda Türkiye’de Sosyoloji.
34 Tarih ve Sosyoloji Semineri, 28-29 May›s 1990, ‹stanbul: Edebiyat Fakültesi Bas›mevi, 1991.
35 500. Y›l›nda Amerika, Recep Ertürk ve Hayati Tüfekçio¤lu (yay. haz.), ‹stanbul: Ba¤lam Yay›nlar›, 1994.
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tir. ‹stanbul Sosyoloji’nin, ülkemizdeki bu özel konumunu Kurtulufl Kayal› “Hepimiz
‹stanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Ö¤rencisiyiz”36 diyerek çarp›c› bir biçimde
özetlemifltir. ‹stanbul Sosyoloji’nin bir yay›n faaliyeti olarak Sosyoloji Dergisi de uzun
süre ülkemizin tek ve süreklili¤i olan sosyoloji dergisi olmufltur. Bugün, 3. dizi olarak
yay›n hayat›na devam eden Sosyoloji Dergisi’nin varl›¤›n› günümüzde de sürdürmesinde hiç kuflkusuz, dergiyi ç›karmak için sarf edilen kiflisel çabalar›n rolü büyüktür.
Bununla birlikte, derginin bir süreklili¤e sahip olmas›nda bir kurum çat›s› alt›nda yay›nlan›yor olmas› da hat›rda tutulmas› gereken etkenlerden bir di¤eridir. Sosyoloji
Dergisi, ‹çtimaiyat Mecmuas› ad›yla ilk olarak 1917’de yay›nlanmaya bafllad›¤› dönemden itibaren sosyolojinin ahvaline iliflkin önemli bir birikim ortaya koymaktad›r.
D›flar›s›n›n yak›ndan izlendi¤ini, farkl› ak›mlar›n ‹stanbul Sosyoloji’de hayat bulabildi¤ini, dönem koflullar›n› ve sorunlar›n› bu süreli yay›ndan izleyebiliyoruz ki, söz konusu birikim, ‹stanbul Sosyoloji’nin “sosyoloji anlay›fl›na” yönelik çeflitli yarg›lar› da
temelsiz b›rakmas› bak›m›ndan, özellikle üzerinde durulmay› hak etmektedir.
Özetle, ‹stanbul Sosyoloji’nin Darülfünun’da bafllay›p günümüze uzanan serüvenine ana hatlar›yla bakt›¤›m›zda, güçlü geleneklerin varl›¤› kendisini hissettirir. Öncelikle, ‹stanbul Sosyoloji’de ö¤retim ve yay›n faaliyetleri, yaflanan çeflitli duraklamalara ve kesintilere ra¤men merkezi konumunu, Gökalp zaman›ndan beri korumufltur.
Bu çerçevede, sosyolojide belli bilgilerin aktar›lmas›na de¤il de, kendi duruflumuzun
temellenmesine yap›lan vurgunun günümüze ulaflan bir gelenek oldu¤unu söylemek,
temelsiz bir de¤erlendirme olmayacakt›r. Yine, elbette ülkemizdeki sosyoloji çal›flmalar›, ‹stanbul Sosyoloji’nin veya di¤er sosyoloji bölümlerinin çal›flmalar› ile s›n›rl› de¤ildir. Ülkemizde, üniversite d›fl›nda da -hepsinden burada bahsetmenin mümkün
olmad›¤›- pek çok çal›flman›n yap›lmakta oldu¤u ve çeflitlikte ve yo¤unlukta çaban›n
harcand›¤› hepimizin malumudur. Köklü geleneklere sahip olan ‹stanbul Sosyoloji’nin as›l çabas›, kendi gelene¤iyle ve ülkemiz sosyoloji birikimiyle hesaplaflarak yol
almakt›r.
EK: ‹ÜEF Sosyoloji Dergisi Dizini (1941-1968, sy. 1-22)
SAYI: 1 (1941-1942)
3: Sosyolojinin mevzuu ve usulü - H. Z. Ülken
143 : Sosyolojide illiyet meselesi - Z. F. F›nd›ko¤lu
158: Türkiye’de Sosyolojinin tarihçesi ve bibliyografyas› - Lütfi Eriflçi
170: Sosyolojiye Girifl (Park ve Burgess) - Salma Arpat
201: Tecerrüd (Park ve Burgess) - Nedim Göknil
218:‹ptidai cemiyette cürüm ve adet (Malinovski) - Ercüment Atabay
250: ‹slam Feodalizmi (Poliak) - H. Z. Ülken
271: ‹çtimai Araflt›rmalar (Anket Örnekleri) (Sosyoloji talebesi taraf›ndan yap›lm›fl Ahmediye dokumac›l›¤› ve cezaevlerine dair araflt›rma tecrübeleri) - H. Z. Ülken
321: Türkiyede sosyolojiye dair son y›llarda neflriyat›n tahlili ve tenkidi - (H. Z. Ülken
- H. Tanr›kut)
36 Kurtulufl Kayal›, “Hepimiz ‹Ü Sosyoloji Bölümü Ö¤rencisiyiz”, Klavuz, 2003
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SAYI: 2 (1943)
3 : Hukuk sosyolojisi, mevzuu ve gayesi - Z. F. F›nd›ko¤lu
22 : ‹çtimai üstyap› olarak hukuk tetkiklerine girifl - H. Z. Ülken
67 : ‹stanbul Küçük sanayiinde ifl - Orhan Tuna
94: Ahlak ve adetler ilmi - H. Vehbi Eralp
105: Hukuk sosyolojisinin unsurlar› (G. Gurvitch) - H. Z. Ülken
171: Fransa’da Hukuk sosyolojisi (C. Bougle) - F›nd›ko¤lu
190: ‹ptidai cemiyette cürüm ve adetler (B. Malinowski) - E. Atabay
225: ‹çtimai amiller - Rahmi Taflço¤lu
312: Bilecik ve Edremit köy monografileri - Nedim Göknil
358: Yeni felsefe cemiyeti ve Türkiye Felsefe Cemiyetinin tarihçesi - H. Z. Ülken
Dergi ve kitaplar
SAYI : 3 (1945 - 1946)
3: ‹ktisadi sosyoloji - H. Z. Ülken
104: Harp ve din münasebetleri - Nilüfer Batu
113: Ekonomi ilminde müsbet usul - Fr. Simiand (N. Tan›flman)
135: Paul Bureau sosyolojisi - Hüseyin Batu
141: Nesay›h el-Vüzera - Sar› Mehmet Pafla
145: Durkheim’in sosyolojik metodu - R. Lacambe
158: Zaman›m›zda devlet ve cemiyet - A. Vierkandt
184: Sosyol Kontrol - Mübeccel Battalgil
188: Sosyal Psikoloji - W. McDougall
197: Hayvanlarda sosyal hayat - Alverdess
207: Genel sosyoloji ve kanunlar_ - G. Richard
222: Sermaye birikmesi - L. Laurant
255: Durkheim sosyolojisi üzerine bir deneme - N. fi. Kösemihal
SAYI: 4 - 5 (1947 - 1949)
1: ‹nsani ilimler mümkün müdür? - H. Z. Ülken
52: ‹nsan hürriyeti ve içtimai kanunlar - H. Vehbi Eralp
57: Sosyolojinin bugünkü temayülü (G. Gurvitch) - N. fi. Kösemihal
72: Mimiklerin kavran›lmas› üzerinde bir araflt›rma - S. E. Siyavuflgil
92: Sosyolojik araflt›rman›n metodlar› (Ernestus Burgers) - Tomris Berker
105: Sosyal psikoloji (R. T. Lapiere - P. Farsworth) - ksl. H. Tanr›kurt
123: Existence felsefesi ve sosyoloji (Miflel Defence) - S›d›ka Külürbafl›
134: Sosyolojinin Dallar› - H. Z. Ülken
145: Prens Sabahattin, ‹çtimai monografi - Cahit Tanyol
158: Prens Sabahattin (1877-1948) - Cavit Tütengil
221: “Avrupa ‹flçileri”nden bir monografi örne¤i (F. LePlay) - N. fi. Kösemihal
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Kongreler / Kitap tahlilleri / Derginin Frans›zca t›pk› bas›m›
SAYI : 6 (1950)
5: L’effet de domination - François Perroux
25: Sociologie et Litterature - Guy Michaud
36: Studies in the Constitution of medieval England - E. Atabay
57: Analysis of the culturel changes - Mümtaz Turhan
69: Sociologie et Philosophie - H. Z. Ülken
85: Karatafl Köyü monografisi - Ülken, Kösemihal, Tanyol
104: La sociologie rurale en Turquie - H. Z. Ülken
117: Memleketimizde tecrübi sosyoloji - N. fi. Kösemihal
134: Kongreler
154: Kitap tahlilleri - N. fi. Kösemihal ve H. Z. Ülken
SAYI : 7 (1952)
5: L’Orient et l’Occident - H. Z. Ülken
23: Bo¤lum köyü tetkiki - S. Dönmezer
40: Studies in the constitution of Medieval England - E. Atalay
71: Baraklarda örf ve adet araflt›rmalar› - C. Tanyol
109: Les tensious sociales et les relations intercultures - H. Z. Ülken
122: Büyü ve din probleminin bugünkü durumu - N. fi. Kösemihal
148: Kitap tahlilleri - Ülken, Tanyol
SAYI : 8 (1953)
1: Un indice objektif de civilisation - G. Bouthoul
11: Homo socialis et homo dissociates - C. Gini
26: La circulation des valeurs - H. Z. Ülken
39: Sosyal realitenin analizi - N. fi. Kösemihal
54: Etude psychologique sur le suicide - N. Tan›
95: ‹çtimai yükselme hadisesine ait bir araflt›rma denemesi - N. A. Tanyeli
99: Studies in the constitution of mediaeval England - E. Ataban
126: Baraklarda örf ve adet araflt›rmalar› - Cahit Tanyol
136: Kitap ve dergi tahlilleri - H. Z. Ülken - Cahit Tanyol
SAYI : 9 (1954)
1: De l’heterogeneite etnique, vers l’homogeneite culturelle - H. Z. Ülken
12: ‹ptidailerde kutsal ve kutsal d›fl› sahalar ayr›l›¤› - T. Yörükan
37: ‹hsaniye köyü incelemesi - C. O. Tütengil
59: Milli E¤itim Bakanl›¤› Yüksek Makam›na - H. Z. Ülken
67: Baraklarda örf ve adet araflt›rmalar› - C. Tanyol
97: La confrontation du refoulement avec l’inhibition - N. Özel (Tan›)
141: Gurvitch Sosyolojisi - N. fi. Kösemihal
164: Ziya Gökalp’›n yaz›lar›nda görülen de¤iflik imzalar ve takma adlar - C. O. Tütengil
169: Kitap ve dergi tahlilleri - H. Z. Ülken
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SAYI : 10-11 (1955-1956)
1: Çatak köyü araflt›rmas› - Türkan Yörükan - Turgut Cebe
23: Mütevelli köyü monografisi - Rahmi Taflç›o¤lu
32: Kayal›o¤lu köyü incelemesi - Rahmi Taflç›o¤lu
36: Keçiler köyü monografisi - Cavit Orhan Tütengil
44: Eskitafll› köyü monografisi - Yusuf Kurhan
60: Yenibedir köyü monografisi - Yusuf Kurhan
72: Gurvitch sosyolojisi - N. fi. Kösemihal
101: Ziya Gökalp Üzerine Notlar - C. O. Tütengil

106: Un aperçu bibliographique du probleme des refugies en Turquie - H. Z. Ülken
115: Gönen bölge monografisi - H. Z. Ülken - Ayda Tanyeli
155: La feodalite est-elle une categorie historique ou bien une forme sociale - H. Z.
Ülken
163: Unesco taraf›ndan davet edilip fiam’da toplanan Orta-Do¤u memleketlerinde
‹çtimai ‹limler Konferans› hakk›nda rapor - H. Z. Ülken
172: XVI. Milletleraras› Sosyoloji Kongresi - Nurettin fiazi Kösemihal
192: Kitap Tahlilleri
SAYI : 12 (1957)
1: Le role social des classes moyennes en Turquie et en Proche - Orient - H. Z. Ülken
66: K›z›lderili araflt›rmas› - Ahlak ve heyecan testleri - Turhan Yörükan
98: Köy tetkiklerinde kullan›lacak metodlar hakk›nda baz› düflünceler - Mümtaz
Turhan
104: Gurvitch sosyolojisi - Nurettin fiazi Kösemihal
145 : ‹fl Modeli (Stuart Carter Dodd) - O¤uz Ar›
SAYI : 13 - 14 (1958 - 1959)
1: Sanat, düflünce ve içtimai bünye - H. Z. Ülken
35: ‹ptidailerde içtimai bünye ve din - H. Z. Ülken
58: Cybernetics, sociometry, microsociologie - N. fi. Kösemihal
90: Die faktoren, die gruppenbeziehungen beieinflussen - Mümtaz Turhan
99: ‹çtimai gruplar aras›ndaki münasebetlere tesir eden faktörler - Mümtaz Turhan
107: Temel flahsiyet ve kültür - Turhan Yörükan
137: Bizde sosyoloji ve birkaç meselemiz - Z. F. F›nd›ko¤lu
150: ‹nsan ekolojisinin geliflme ve problemleri - Ayda Yörükan
166: Küçük gruplar - O¤uz Ar›
173: Vineland sosyal olgunluk Skalas› - Turhan Yörükan
198: Traktör giren 50 köyde nüfus hareketlerinin ve içtimai de¤iflmelerinin kontrolu - Cahit Tanyol
219: Sosyal zümrelerin üremelerinin tetkiki - Ratip Yüceulu¤
231: ‹çtimai anketler - O¤uz Ar›
248: Say›m haz›rl›klar› (1950 sanayi ve iflyerleri say›m›) - Mustafa Fotozo¤lu
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Kitap Tahlilleri
256: Nouville araflt›rmas› - Ayda Yörükan
264: Cuvillier, sociologie et problemes actules - H. Z. Ülken
SAYI : 15 (1960)
1: Emile Durkheim - Armand Cuvillier
7: Durkheim et l’Enseignement des Sciences Sociales en Turquie - H. Z. Ülken
30: The Assimilation of Occidental Civilization in Turkey - N. fi. Kösemihal
41: Quelques Aspects du Mouvement Syndical en Turquie - Metin Kutal
48: L’Evolution de la Condition Agricole en Turquie - Cavit O. Tütengil
58: Amerika’da Reklamc›l›k ve Halk Efkar› - William Albig
64: The Concrete Analysis of a Society - N. fi. Kösemihal
79: J. L. Moreno Psikodrama metoduyla bir hasta kemanc›y› nas›l iyi etti? - N. fi.
Kösemihal
99: Antalya ‹hsaniye Köyü ‹ncelemesi - Mehmet Yurduseven
105: Sosyolojide Yeni Ad›mlar - H. Z. Ülken
140: Evolution de la Condition Feminine en Turquie - H. Z. Ülken
153: Emile Durkheim et sa Conception de la Sociologie - Armand Cuvillier
172: Chroniques - H. Z. Ülken
SAYI : 16 (1961)
1: Sanat ve Fikir ‹flçileri - N. fi. Kösemihal
17: Peflke Binaml›s› Köyü - Cahit Tanyol
59: The Study of Peflke Binaml› - Cahit Tanyol
63: Sosyometrinin Temelleri - J. L. Moreno - N. fi. Kösemihal
91: Epoque de Crise de Transition de Decadence - Alexandre Vexliard
105: ‹stanbul’da Sanayi Faaliyetlerinin Bünyesi ve Türkiye Sanayiindeki Yeri - Erol
Tümertekin
126: Orta Sakarya Vadisinde Toprak Mülkiyeti - Necdet Tunçbilek
SAYI : 17-18 (1962-1963)
1: Avrupa ve Amerika’da Demokrasi ve Sosyolojisi - N. fi. Kösemihal
35: The Sorokian Revival-books and Meaning - Carle C. Zimmerman
47: Sorokin’e Yeniden Duyulan ‹lgi ve Tafl›d›¤› Anlam - Muzaffer Sencer
59: Le Role Occulte Des Cyniques dans Le Monde Antique - Alexandre Vexliard
85: Antik Dünyada Siniklerin (Cynique) Gizli Rolleri - Oya Sencer
99: Din ve Toplum Olaylar›n›n Psikanaliz Bak›m›ndan Yorumu - Mehmet Taplamac›o¤lu
106: Türkiye’de Köy ve Ayd›nlar›n Tutumu - Vavit O. Tütengil
119: History of Sociology-Foreword - N. fi. Kösemihal
125: Toplumsal-Duygusal Etkiler ve ‹fl - Sadi Gencer
133: Türkiye’nin Toprak Sorunlar›na Tarihsel Aç›dan Bir Bak›fl - Oya Sencer
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171: Elifo¤lu Köyü - Cahit Tanyol
223: Türkiye’de Köye Yönelme Hareketleri - Muzaffer Sencer
SAYI : 19-20 (1964-1966)
1: Edebiyat sosyolojisine Girifl - N. fi. Kösemihal
38: Eylen köyü - Cahit Tanyol
99: Le “Potentiel Education Des Societes “Notre Civilisation Scolaire” - Alexandre
Vexliard
122: Sosyal s›n›f kriteri üzerine elefltirmeli bir deneme - Muzaffer Sencer
156: Kap›da¤› yar›madas› tafl ocaklar› iflçileri araflt›rmas› - Oya Sencer
201: Türk toplumu aç›s›ndan ‹slamiet - Fügen Berkay
213: Pozitif Felsefe Dersleri - August Comte
259: Olaylar
260: Kürsümüzün 50. y›l› münasebetiyle Ziya Gökalp - N. fi. Kösemihal
264: Ziya Gökalp’in Kiflili¤i, ülkücülü¤ü, Bilim adaml›¤› - Cahit Tanyol
271: Ziya Gökalple ‹lgili An›lar - M.Nermi
274: ‹stanbul Üniversitesi’nde Sosyoloji ö¤renimi ve Ziya Gökalp - C. O. Tütengil
280: Sosyoloji Kürsüsü’nün 50. kurulufl y›ldönümünde Ziya Gökalp - Muzaffer Sencer
284: Madrid’de toplanan 21. Uluslararas› Sosyoloji Kongresi- N. fi. Kösemihal
293 : Paneller - N. fi. Kösemihal
SAYI : 21-22 (1967-1968)
1: Sosyolojide Yöntem - N. fi. Kösemihal
17: Le Caractere National Une Structure en Profondeur - Alexandre Vexliard
53: Sosyolojik Aç›dan Türkiye’de ‹lk Ö¤retim - Muzaffer Sencer
103 : Düflünce Yolum Ya da Sürüden Kovulan Adam - Georges Gurvitch - Ömer Bozkurt
119: ‹deoloji - Cemil Meriç
143: Sosyoloji - M. Mauss - P. Fauconnet - Ümid Meriç
175: Toplumsal Çevre ve Konut ‹liflkileri - N. fi. Kösemihal
185: Yurdumuzda Edebiyat Sosyolojisiyle ‹lgili Araflt›rmalar - N. fi. Kösemihal
193: Quelques Recherches Sur la Sociologie de la Litterature en Turquie - N. fi. Kösemihal
199: Bir Sosyal S›n›f Kriteri Olarak Yerleflme Kesimi ve Konut - Muzaffer Sencer
213: Türkiye’de Konut Tasarlamalar›nda Sosyal S›n›f Ayr›mlar› Yönünden Uygulanabilir ‹lkeler - Muzaffer Sencer
221: Türkiye’nin Düzeni Üzerine - N. fi. Kösemihal
245: Kitaplar - N. fi. Kösemihal
249: In Memoriam - Carl C. Zimmerman
255: Haberler
256: Mezuniyet Tezleri - N. fi. Kösemihal
262: Genel Sosyoloji Sertifikas› - Cahit Tanyol
265: Sosyoloji Dergisi - Dizin.
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From ‹çtimaiyat to Sociology: On The Journal of Sociology
and the History of the Department of Sociology in Faculty
of Letters (IU)
Tülay KAYA
Abstract
This paper aims to outline the history of Istanbul University’s Sociology department,
commonly called “Istanbul Sociology” and its periodical named Sosyoloji Dergisi
[Journal of Sociology]. It tries to give a short history of Istanbul Sociology and its periodical Sosyoloji Dergisi by outlining the background stories of the names that have
been constituting the staff of Istanbul Sociology from its foundation up until now. In
order to give a rough idea of the main streams and conventions that have been
formed at Istanbul Sociology, studies recently done at the department plus the
biographies of and the main works by those names have also been covered.
Keywords: Istanbul Sociology, Journal of Sociology, Turkish Sociology, Ziya Gökalp,
Hilmi Ziya Ülken, Baykan Sezer.

‹çtimaiyat’tan Sosyoloji’ye: ‹ÜEF Sosyoloji Bölümü’nün
Tarihine ve Sosyoloji Dergisine Dair
Tülay KAYA
Özet
Bu çal›flman›n amac›, yayg›n olarak “‹stanbul Sosyoloji” olarak an›lan ‹stanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nün tarihini ve Sosyoloji Dergisi isimli süreli yay›n›n› ana
hatlar›yla tan›tmakt›r. ‹stanbul Sosyoloji’nin ve Sosyoloji Dergisi’nin k›sa bir tarihi, ‹stanbul Sosyoloji’nin kuruluflundan günümüze kadrosunda yer alan isimler arac›l›¤›yla anlat›lmaya çal›fl›lm›flt›r. ‹stanbul Sosyoloji’de oluflan ana ak›mlar ve gelenekler
hakk›nda genel bir fikir vermek için bu isimlerin biyografileri ve temel eserleri yan›nda bölümde son dönem yap›lan çal›flmalar da ele al›nm›flt›r.
Anahtar Kelimeler: ‹stanbul Sosyoloji, Sosyoloji Dergisi, Türk Sosyolojisi, Ziya Gökalp, Hilmi Ziya Ülken, Baykan Sezer.
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