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Özet: Yöntem disiplininin yerine takım disiplininin geçmesi Türk sosyolojisinin ve toplum dü-
şüncesinin bir tür “çocukluk hastalığı”dır. Birikime dayalı, birlikte çalışma pratiğinin gelişme fır-
satı bulamamasında bu eğilimin genelleşmesinin büyük payı bulunmaktadır. Bu durumun te-
zahürlerinden biri, farklılıklara izin vermeyen, aynı sözü söyleyen, katı, Ortodoks bir
yayıncılık/dergicilik anlayışının hükümferma olmasıdır. İfrattan tefrite yönelişin bir başka ör-
neği ise, belirttiğimiz eğilimin ters istikametinde gelişmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Sosyologca akademi, yöntem, Ortodoks yayıncılık. 

Preface for Sosyologca Academy or Why is Sosyologca Necessary?

Abstract: Replacing team discipline with the discipline of method is a kind of a “disease of childhood” of
Turkish sociology and the notion of society. The generalization of this tendency leads to not being able to
find an opportunity of the common study practice based on experience. One of the indications of this si-
tuation is that the prevalence of a strict, orthodox publishing/journal publishing which doesn’t allow dif-
ferences and says the same word. Another example of the tendency from extremeness to understatement
grows just the opposite way from the tendency we indicated.

Keywords: Sosyologca academy, methodology, orthodox publishing.

T ür ki ye’de or tak ça lış ma yap ma ko nu sun da bir ta kım yer leşik so run lar var.
Bu nun ne den le rin den bi ri, Tür ki ye’nin te mel gün dem ve so run la rı nın ba -

ğım sız bir ba kış açı sıy la he nüz sap tan ma mış ol ma sı dır. Da ha doğ ru bir de yiş -
le, her ko nu da ol du ğu gi bi gün dem oluş tur ma ko nu sun da da ba ğım lı lık iliş ki -
si o bo yut ta dır ki, ül ke gün de mi çok kı sa fa sı la lar için de hız lı bir bi çim de de -
ğişe bil mek te dir. Böy le bir du rum da uzun va de li, or tak ça lış ma sis te ma ti ği ni
ve tav rı nı gös ter mek de müm kün ol ma mak ta dır. Bu nun ye ri ne gün de lik koş -
tur ma ca tem po su na bağ lı bir ta kım an la yışı geç mek te dir. Yön tem di sip li ni nin
ye ri ne ta kım di sip li ni nin geç me si Türk sos yo lo ji si nin ve top lum düşün ce si nin
bir tür “ço cuk luk has ta lı ğı”dır. Bi ri ki me da ya lı, bir lik te ça lış ma pra ti ği nin ge -
liş me fır sa tı bu la ma ma sın da bu eği li min ge nel leş me si nin bü yük pa yı bu lun -
mak ta dır. Bu du ru mun te za hür le rin den bi ri, fark lı lık la ra izin ver me yen, ay nı
sö zü söy le yen, ka tı, Or to doks bir ya yın cı lık/der gi ci lik an la yışı nın hü küm fer -
ma ol ma sı dır. İf rat tan tef ri te yö ne lişin bir baş ka ör ne ği ise, be lirt ti ği miz eği li -
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min ters is ti ka me tin de ge liş mek te dir. Da ha çok üni ver si te ya yın cı lı ğın da karşı -
mı za çı kan bu eği lim “ta raf sız lık ve ço ğul cu luk” gö rün tü sü al tın da ken di sö -
zü ve ağır lı ğı ol ma yan “der le me ci” bir an la yışa da yan mak ta dır. Ni te kim bu
ya yın cı lık ta çok ses li lik adı na karşı mı za çı kan, uyum suz bir tab lo dur.

12 Ey lül cun ta re ji mi nin uy gu la ma la rıy la üni ver si te/dev let ya yın cı lı ğı nın
tı kan ma sı, ya yın la rın kişi sel leş me si ve pi ya sa ya düş me si so nu cun da ya yın -
lar gi de rek üni ver si te dışın da ama üni ver si te men sup la rı nın ağır lı ğıy la ya -
pıl ma ya baş lan dı. Aka de mis yen ler ku ru lu ta kım di sip li ni ne bü tü nüy le ka tıl -
ma dan çeşit li ta kım la ra ek lem len di. Tok mak pi ya sa ya yın cı la rı nın elin de,
da vul ho ca la rın boy nun day dı. Ho ca lar ha kem lik ve edi tör lük sis te mi nin da -
yat ma la rı ile mev cut ta kım an la yışıy la bü tün leş tik çe ku rum sal düz lem de
ken di ağır lık la rı nı gös te re mez, ken di söz le ri ni söy le ye mez ha le gel di ler. Baş -
ka de yiş le düşün sel ba ğım sız lık la rı nı yi ti re rek üni ver si te dışın da ki si ya si
çev re le rin söz cü le ri ne dö nüş tü ler. 

1980’le rin or ta la rın dan iti ba ren li be ral rüz gar la rın es me si ül ke gün de mi -
nin be lir len me sin de dev le tin ro lü nü azalt tı; bu na karşı lık çeşit li ko nu la rın
gün de me gel me sin de özel ya yı nev le ri nin, edi tör le rin yön len dir me si, ege -
men lik ve de ne ti mi öne çık tı. Bu yön tem le (aka de mik ya yın cı lı ğın dışın da)
or tak ça lış ma lar, bir lik te lik ler art mış tır, an cak ya zar la rın gö rüş et kin li ğin -
den, yön tem di sip li nin den söz et mek güç tür. YAZ KO der gi si ve ki tap la rı bu -
nun ilk ör ne ği ni oluş tur du. An cak özel lik le bir ya yı ne vi/der gi çev re si nin ön -
cü lü ğün de ya yın la nan Cum hu ri yet Dö ne mi Tür ki ye An sik lo pe di si’nde ki çeşit li
ko nu ve ana baş lık la rın ele alı nışın da zo run lu ola rak fark lı gö rüş le re ve üni -
ver si te kay nak lı ya zar la ra yer ve ril me si hem ya yın cı nın gü ve ni lir li ği nin ve
dos ya lar da gö rüş çeşit li li ği nin ka nı tı ola rak gös te ril di, hem de fark lı lık la ra
rağ men uz man ca bir ile tişi min ve bir lik te li ğin ör ne ği ol du. Si na Akşin yö ne -
ti min de ha zır la nan beş cilt lik Tür ki ye Ta ri hi ad lı ça lış ma da bu açı dan ör nek
gös te ri le bi lir. Di ğe rin den tek far kı, son ra ki ye ni bas kı lar da gö rüş le ri be ğe nil -
me yen bir ya za rın ya zı la rı nın çı ka rıl ma sı dır. Bu tu tum, da ha ön ce sö zü nü et -
ti ği miz her iki (li be ral ve Or to doks) tav rın ay nı edi tör ta ra fın dan ra hat lık la
ser gi le ne bil di ği nin bir ör ne ği dir. Son ra sın da da bu ge çi ci bir lik te lik ler ye ni
ki tap baş lık la rıy la tek rar lan dı, cilt ler ce bi ri kim or ta ya ko nul du. Ger çek te bu
du rum or tak ça lış ma yap ma, ça lış ma nın bü tün lü ğü nü sağ la ma ko nu sun da
or ta ya çı kan teo rik bir zaa fın ya nın da, bu nun la iliş ki li ta kım/kad ro an la yışı -
nın ye ter siz li ğin den kay nak la nan bir to le ran sın so nu cuy du. Bu gi rişim ler ta -
kım di sip li ni ni or ta dan kal dır ma dı, ta kım çe kir de ği nin et ra fın da bel li pro je -
ler kap sa mın da an lık bir lik te lik le re bir ha re ket li lik ka zan dır dı. Ni te kim es ki
bir ba ka nın edi tör lü ğün de bu tür ge çi ci bir lik te lik le ri içe ren çeşit li an sik lo pe -
dik ya yın lar ha ya ta ge çi ril di ği za man da en ge niş ka tı lım sağ lan dı. Bu ya yın -
lar da sis te ma tik bir bü tün lük ve tu tar lı lık aran mak sı zın çeşit li gö rüş ler bir

Ertan Eğribel - Ufuk Özcan

8



ara ya gel di. Ben ze ri bir çok ör nek te ol du ğu gi bi, ko nu lar ara sın da iliş ki ve tu -
tar lı lık önem sen me di; tam ter si ne bü tün lük sağ la ma ça ba sı ka lıp laş mış (ide -
olo jik) ya yın cı lık an la yışı ola rak kü çüm sen di. So nuç ta or ta ya çı kan cilt ler ce
ya yın sis te ma tik ba kış açı sı ve tu tar lı lık tan yok sun, uz man ca, an lık du rum-
sap ta ma la rı nın öte si ne ge çe me di. Pra tik te ge çi ci bir lik te lik ler bi çi min de or -
ta ya çı kan zaa fın en be lir gin gö rün tü sü, Tür ki ye’de der gi ci li ğin ve ki tap ya -
yın cı lı ğı nın yay gın lık ve sü rek li lik ka zan ma sı na rağ men ko nu la rın hız la tü -
ke til me si, gö rüş le rin kı sır laş ma sı dır. Bu ye ni eği li min ağır lık ka zan ma sın da
1980 son ra sı dö ne min koşul la rı ve an la yışı be lir le yi ci ol muş tur. Ye ni dö ne -
min koşul la rı nın bir aşa ma ya te mel ola cak bi çim de de ğer len di ri le me me si,
mev cut du ru mu bi le ko ru ma im ka nı nı or ta dan kal dı ra rak be lir siz li ği, ken di -
li ğin den li ği öne çı kar dı. Te lif ya yın la rın gi de rek azal ma sı, ter cü me ci lik ve
ak tar ma cı lı ğın or ta ya çık ma sı, hem ye ni dö ne min koşul la rı nın bir ürü nüy -
dü, hem de ge nel leşen bir şaş kın lı ğın. Be lir siz li ğin, ken di li ğin den li ğin in kar -
cı lık te me lin de or ta ya çık ma sı, üni ver si te dışın da ge liş miş bir ku rum sal laş -
ma nın, al ter na tif bir bi lim ler aka de mi si nin ku rul ma sı nın önü ne set koy du.

1980 son ra sı ya yın cı lı ğı nın en be lir gin özel li ği te mel dün ya gö rüşü nün be -
lir siz leş me si, bu na karşı lık fark lı lık la rın öne çık ma sıy dı. Tür ki ye’de te mel tar -
tış ma ko nu la rı nın ve yak laşım bi çi mi nin de ğiş me siy le, ön ce lik le ta rih (/Os -
man lı), ma ter ya lizm ve sos ya lizm ek sen li tar tış ma lar terk edi le rek ya kın ta ri -
hin (Ke ma liz min) eleş ti ri si öne çık mış tır. Bu eleş ti rel li ğin ta ri hi ol mak tan çok
kon jonk tü rel ol du ğu nu be lirt me li yiz. Baş ka bir de yiş le ye ni en te lek tü el yö ne -
liş le rin kay na ğı si ya si dü zey de, dün ya ege men lik iliş ki le rin de or ta ya çı kan
de ğişik lik le re uyum gös ter me ça ba sı dır. Si ya set de ğişik li ği geç miş le il gi li de -
ğer len dir me le ri tar tış ma ko nu su ha li ne ge tir di ği gi bi, kriz ha lin de ki düşün me
bi çim le ri ni dö nüş tür me ye, de ğer len dir me le ri geç miş te kin den fark lı ye ni bağ -
lam la ra yer leş tir me ye yö ne lik tir. Dün ya gö rüşü dü ze yin de yaşa nan bu na lı -
mın ve ye ni an gaj man ara yış la rı nın bir te za hü rü, çe vi ri ya yın la rın ni cel ve ni -
tel ola rak ağır lık ka zan ma sı dır. Ço ğu en te lek tü el, müf re da tı de ğişen bir ders -
te ik ma le ka lan öğ ren ci po zis yo nu na düş müş tür. Ye ni kon jonk tü re uy gun ye -
ni oku ma la ra gi riş me ge re ği du yul muş tur. Ne var ki bu oku ma lar bü tün lük -
lü bir dün ya gö rüşü nü des tek le me di ği gi bi, böy le bir sa ik ten de yok sun dur.
On yıl gi bi çok kı sa bir za man ön ce il gi çe ken, baş ta cı ya pı lan ko nu lar, ya yın -
lar, söy lem ler, üs tat lar ar tık il gi çek me mek te dir. Bir yan dan “dö nek lik” tar tış -
ma la rı sü rer ken, di ğer yan dan “saf ra at ma” ve “ye ni len me” ih ti ya cı en ge niş
çev re ler de be lir gin bi çim de his se dil miş tir. Bu sü reç te li be ral bi rey ci söy lem
ted ri ci ola rak güç le ne cek, sos ya list, ko lek ti vist ve kur tu luş çu pers pek tif ler
unu tul ma ya terk edi le cek tir. Bu düşün me tar zı, bi çim len mek te olan ye ni dün -
ya dü ze niy le de bü yük öl çü de ör tüş mek te dir ve re fe rans la rı nı, meş rui yet ze -
mi ni ni ken di dışın da, mev cut çe vi ri ba tak lı ğın da bul du ğu öl çü de kör leş me ve
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mu ha fa za kâr lık do zu art mış tır. En te lek tü el gün dem ken di do ğal ge lişim sey -
riy le de ğil, kar maşık sü reç ler le iş le yen kü re sel da yat ma lar, ya yın-da ğı tım te -
kel le ri ve gö rül me miş bir he ge mo nik sis tem ara cı lı ğıy la ya ra tıl mış tır. Bi lim -
kur gu ro man la rın da ki akıl dışı de ne tim öy kü le ri ni anım sa tan böy le bir or tam -
da ay dın la rın dil le ri ne pe le senk et tik le ri eleş ti rel li ğin ne an la ma ge le bi le ce ği
tah min edi le bi lir. Ma ruz kal dık la rı kü re sel he ge mon ya ya cid di ve sis tem li bir
eleş ti ri ge tir me gü cü nü bi le ken di le rin de bu la ma ya cak lar dır. Eleş ti rel lik le ri ni,
ku ru lu dün ya dü ze ni ye ri ne da ha sı nır lı alan la ra yö nelt miş ler dir. Bü tün sel
ba kış açı la rı nın ye ri ni son suz fark lı lık ta ti kel lik le rin so run sal laş tı rıl ma sı al -
mış tır. Bü yük so run, her tür lü me la ne tin kay na ğı ola rak gös te ri len ulus, ulus -
çu luk ve ulus-dev let tir. Bu na bağ lı ola rak, ilk el de ya kın dö nem si ya si ta ri hi
ve kül tür an la yışı te mel eleş ti ri ko nu su ha li ne ge ti ril miş tir. Eleş ti ri öne çı kar -
ken öze leş ti ri nin ih mal edil di ği ni de be lirt me miz ge rek. Söz ko nu su eleş ti rel -
lik ise sos yo lo jik ya pı nın, top lum ta ri hi nin ve top lum lar ara sı iliş ki ler bo yu -
tu nun dik ka te alın ma sı na da yan ma mak ta dır. Si ya sal ve düşün sel dü zey de
be lir li ka lıp lar, sta tü ko lar yı kıl ma ya ça lışı lır ken, kü re sel güç ler ta ra fın dan da -
ya tı lan -top lu mun atom laş tı rıl ma sı ve be lir siz lik esa sı na da ya lı- ye ni sta tü ko -
lar her han gi bir eleş ti ri süz ge cin den ge çi ril me den ka bul edil mek te dir. Es ki
sta tü ko dan “öz gür leşim” vaa di düşün ce nin te mel un su ru dur. Bu na karşı lık
dün ya sis te mi ta ra fın dan em po ze edi len ye ni sta tü ko sor gu lan ma mak ta, bu -
nun dışın da ye ni bir sıç ra ma, aşa ma amaç lan ma mak ta dır. Te mel siz, ta rih siz,
yön süz ye ni dün ya gö rüşü mev cut du ru mun eleş ti ri si ni tar tış ma dışı bı ra kır -
ken ken di li ğin den li ği ve be lir siz li ği öne çı kar mış tır. Bu ne den le der gi ci lik ve
ya yın cı lık tan sis te ma tik bir bü tün lük ve tu tar lı lık bek len me me si an laşı la bi lir
bir du rum dur. Gi de rek ya yın dün ya sın da ha ki mi yet ku ran post mo dern li te -
ra tür izm le rin, bü tün sel dün ya gö rüş le ri nin, kur tu luş çu he def le rin so na er di -
ği ni tel kin eder ken, ör tük bir şe kil de, her şe ye açık la ma ge ti ren bir Bü yük
Çap lı Te ori ye dö nüş müş tür. Ar tık bir mer ke zin ol ma dı ğı kü re sel leş me den,
ye ni dün ya dü ze nin den söz edil mek te dir. Ger çek te ABD mer kez li ye ni dün -
ya ege men li ğin den kuş ku du yul ma mak ta dır, an cak bu ege men li ğe yö ne lik
iti raz la rın ci sim leş me si ne izin ve re cek ger çek bir ze min bu lun ma mak ta dır. En
azın dan ye ni top lum sal ha re ket le rin kü re sel ege men li ği teh dit ede cek bir po -
tan si yel ba rın dır ma dı ğı gö rül mek te dir. Her tür lü ik ti dar pers pek ti fi ni red de -
den, ön gö rü süz, ken di li ğin den ci, is tik rar sız, ti kel ci ta lep ler peşin de olan bu
ara yış lar fark lı lık il ke si ne da ya lı ve bu nu em po ze eden ye ni dün ya gö rüşü ne
karşıt se çe nek ler su na ma mak ta dır. Da ha ön ce ki yüz yıl lar da ki dev rim ha re -
ket le rin de gö rü len bir lik ve da ya nış ma dan, du yar lı ve bi linç li bir “dün ya ka -
muo yu”ndan ar tık bah se de me yişi mi zin ne de ni bu dur. Tek mer kez li dün ya
dü ze nin de düşün sel, si ya sal dü zey de fark lı lık lar yan ya na, bir lik te, ama ara -
la rın da hiç bir or ga nik bağ bu lun mak sı zın yer al mak ta dır (tam da yer kü re nin
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efen di le ri nin ege men lik po zis yon la rı nı güç len di ren bir ge liş me). Karşıt lık lar,
çe liş ki ve ça tış ma lar te mel dün ya ege men lik dü ze ni çer çe ve sin de de ğil, ye rel
dü zey de bir bi ri ne karşı ko num lan mak bi çi min de dir. Dün ya da ki ge liş me ler
üze rin de ken di adı na et ki li ola bi le cek bir mer kez ol ma, ken di adı na bü tün sel
ye ni bir dün ya gö rüşü nün söz cü sü ol ma kay gı sı yok tur. Bu ne den le sa de ce
“düşün ce nin se fa le ti”nden ve ya “sos yo lo ji nin se fa le ti”nden de ğil, ay nı za -
man da ay dın la rın se fa le tin den, kof lu ğun dan söz edi le bi lir. 

Türk top lum düşün ce si ve se rü ve nin de ka ba hat la rıy la da ol sa bel li bir
ge lişim/de ğişim çiz gi si ni ayırt et mek müm kün dür. Os man lı Ba tı cı laş ma sı
dö ne min de “Üç Tarz-ı Si ya set”, ye ni Tür ki ye’ye ge çiş te res mi gö rüşü be lir ten
Ke ma lizm-Zi ya Gö kalp çiz gi si ve 1950’ler de bu na karşıt gün de me ge len ye ni
dün ya gö rüşü -her bir dö ne me dam ga sı nı vu ran bu üç te mel çiz gi- ana hat -
la rıy la çağ daş Türk top lum düşün ce si nin se rü ve ni nin öze ti ni oluş tur mak ta -
dır. Ay dın la rı mız da bu çiz gi için de, ka bul len me/an gaj man ve ya karşıt lık te -
me lin de ken di le ri ni var et miş ler dir. Bu düşün ce çiz gi si ay nı za man da Türk
ay dı nı nın si ya se te aşı rı bağ lı lı ğı nı da gös ter mek te dir. Gün de lik si ya se tin her -
cü mer ci için de bü tün ener ji nin tü ke til me si, Türk top lum düşün ce sin de ka lı -
cı bir düşün ce sis te mi nin oluşa ma yışı nın da baş lı ca ne de ni sa yıl ma lı dır. Ay -
dın lar ara sı iliş ki ve ay rım si ya si dü zey de or ta ya çı kan so run lar la, ye ni yak -
laşım lar la bağ lan tı lı dır. Bu an lam da Türk top lum düşün ce sin de Ba tı ile iliş -
ki ler de ger çek leşen kon jonk tü rel de ğişim ler be lir le yi ci ol muş tur. Tu tar lı lık
an cak bu dü zey de dir. Teo rik so run la ra açık la ma ge tir mek ye ri ne (tu tu lan yo -
la gö re) şe ma tik/me ka nik çö züm ler öne çık mış tır. 1960’lar da geç miş dö nem -
le re gö re öz gün lük ara yış la rı nın da ha çok ön pla na çık ma sı nın ne de ni, bu
dö nem de sos ya lizm ve Os man lı lık tar tış ma la rıy la Tür ki ye’ye ye ni bir yön
ve ril me ye ça lışıl ma sı dır. Dün ya kon jonk tü rü de Tür ki ye’nin bu tar tış ma lar -
da öz gün kat kı sı nı gün de me ge ti re cek ni te lik te dir. Bun dan Ke ma lizm de et -
ki len miş, Ke ma lizm ile sos ya lizm ara sın da bir bağ ku rul muş tur. Bu ba ğın
ku rul ma sın da “200 Yıl dır Ni çin Ba tı laşa mı yo ruz?”, “Ba tı lı laş ma nın Ne re sin de -
yiz?” gi bi so ru la rın so rul ma sı nın da önem li bir rol oy na dı ğı nı söy le me li yiz.
İlk de fa sos ya lizm ge niş bir bi çim de gün de me gel miş tir. Sö mür ge ci li ğin tas -
fi ye si ve ye ni ba ğım sız lı ğı nı ka za nan Ba tı dışı top lum la rın ye ni yön ara yış la -
rı ken di adı mı za söz söy le me ye izin ver mek te dir. 1960’lı yıl lar da gün de me
ge len sos ya lizm tar tış ma la rın da dün ya öl çe ğin de or ta ya çı kan dev rim ci dal -
ga nın mer kez üs sü nün ne re si ola ca ğı ko nu sun da bir tar tış ma nın ol ma sı da
bu yön de ye ni bir açık la ma nın öne mi ni ar tır mış tır. Ke mal Ta hir’in ve
1960’la rın son la rın dan iti ba ren Bay kan Se zer’in bu tar tış ma için de Tür ki -
ye’nin özel ko nu mu nu ve ye ri ni (Do ğu-Ba tı ça tış ma sı ve Os man lı lık) gün de -
me ge tir me si son dö nem Türk top lum düşün ce sin de ger çek bir kı rıl ma, dö -
nüm nok ta sı oluş tur mak ta dır. An cak tar tış ma lar da mev cut/re el sos ya lizm
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an la yışı nın gi de rek ağır lık ka zan ma sı so nu cun da, dün ya sos ya list ha re ke ti
için de bir mer kez üs ara yışı nın Sov yet ler Bir li ği, Çin, Kü ba gi bi mer kez le re,
hat ta Ar na vut luk gi bi ken di coğ raf ya sın da sı kış mış, et ki siz bir ül ke ye si ya -
sal-düşün sel dü zey de bağ lan ma ya dö nüş me siy le, sos ya lizm için de ki fark lı -
lık lar da ay rı kamp la rın bir bi riy le ça tış ma sı na dö nüşe rek ken di ken di ni tü -
ket miş tir. 1980’le re ge lin di ğin de ar tık dün ya da ve Tür ki ye’de sos ya lizm çer -
çe ve si için de gün de me ge len ye ni ara yış lar tı kan mış, kı sır laş mış tır. So nuç ta
Do ğu top lum la rı nın ken di ba ğım sız güç le ri ne da ya na rak ger çek leş ti re bi le -
cek le ri ye ni bir dün ya ara yışı da akim kal mış tır. Böy le si ne ge nel bir ge ri çe -
ki liş or ta mın da Ba tı, ken di ne duy du ğu gü ven le si ya set, dün ya gö rüşü ve ta -
rih dü ze yin de bü tün sel ara yış la rın so nu nun gel di ği ni bü yük bir gös te riş le
ilan et miş tir. Bu karşı-ma ni fes to nun bu ka dar et ki li ol ma sı nın bir ne de ni de
Ba tı sos ya lizm an la yışı nın en güç lü tem sil ci si ve dün ya nın ikin ci sü per gü cü
ola rak ta nı tı lan Sov yet ler Bir li ği’nin ken di ken di si ni tas fi ye et me si dir. Ar tık
hep bir ağız dan sos ya liz min, ta ri hin, bü tün sel te ori le rin so nu nun gel di ğin -
den söz edi le bi le cek or tam oluş muş tur. İki ku tup lu dün ya ege men li ği nin so -
na er me siy le bir lik te, mev cut du ru mu ka bul le nen, ge le ce ğe yö ne lik bir ön gö -
rü ve açık la ma dan ka çı nan tes li mi yet çi gö rüş ler, te ori yi/bü tün sel açık la ma -
la rı red de den bir yön tem an la yışı, dün ya uy gar lı ğı nın ge lişi min de ye ni bir
sıç ra ma ya izin ver me yen (top lum lar ara sı ve top lum içi) fark lı lık lar, çe liş ki
ve ça tış ma lar öne çık mış tır. Bu gün ABD ön cü lü ğün de bir kü re sel leş me ve
de ğişim an la yışın dan söz edil se bi le, bu an la yış, ya kın ta ri hin eleş ti ri si nin
öte sin de bü tün sel an lam da bir ta rih gö rüşü nün red di ne da yan mak ta dır. Ar -
tık mev cut dün ya ege men li ği ni aşan ye ni bir dev rim ci dal ga dan, bu nun ya -
yıl ma ala nın dan söz edil me mek te dir. Marj-dışı ola nın mer ke ze (dü ze ne) da -
hil edil me siy le, her tür lü fark lı lık lar, ay rım lar bir bi ri nin sı nı rı nı oluş tur mak -
ta dır. Bu du rum da “anarşi”, “ka os” ge çer li dü zen an la yışı ha li ne gel miş tir.
Sa de ce bü tün sel dün ya gö rüş le ri nin so nu gel miş de ğil dir; ar tık il ke siz, tu tar -
sız, yön tem siz, ge lip-ge çi ci ay dın bir lik te lik le ri nin de yo lu açıl mış tır. 

Gü nü müz de mev cut dün ya dü ze ni nin mut lak laş tı rıl ma sı bel li bir kı sır
dön gü ye, bo zul ma ve çü rü me ye te mel ol mak ta dır. An cak bu du rum umut ve -
ri ci ge liş me ler den, nü ve ler den söz et me yi ya sak la ma ma lı dır. On ca çü rü me
ema re si ne rağ men Tür ki ye’nin im kân la rın dan ve di na miz min den şüp he et -
me mek ge re kir. ABD ön cü lü ğün de Ba tı dün ya ege men li ği nin pe kiş miş ol ma sı
her tür lü iliş ki nin Ba tı ta ra fın dan de net len di ği, yön len di ril di ği gi bi bir ön yar -
gı ya ne den ola rak, ye ni ara yış lar ye ri ne, her ko nu da kı sır, komp lo cu an la yış ve
açık la ma la rı bes le mek te dir. Eleş ti rel ye ni bir top lum düşün ce si ye ri ne komp -
lo cu açık la ma la rın gün de me gel me si top lu ma inanç sız lı ğın ve umut suz lu ğun
ürü nü dür. Ger çek te kö tüm ser lik ye ni bir dün ya dü ze ni amaç la ma yan, ye ni bir
sıç ra ma ve aşa ma gö zet me yen Ba tı’nın gö rüşü dür. Bi zim bu an la yışı be nim se -
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me miz müm kün de ğil dir. Bu kö tüm ser li ği ve inanç sız lı ğı aş mak, düşün ce ve
pra tik dü ze yin de top lum ca et ki li ol mak için ger çek çi ol mak ama bu ger çek li ği
aşa cak bir ira de yi or ta ya koy mak ge re kir. Ba tı top lum düşün ce si nin ve si ya se -
ti nin kı sır laş ma sı, aç ma za düş me si, yö ne te mez ha le ge lişi her dü zey de kriz ler -
le de rin leş mek te dir. Ama Ba tı’nın dün ya ege men li ğin den vaz geç me si ni ve ya
dü ze nin ken di li ğin den yı kı la ca ğı nı bek le mek de ham bir ha yal dir. Ba tı dün ya
ege men li ği ve de ne ti mi nin çe liş ki ve sı nır la rı var dır, an cak Ba tı dü ze ni mev cut
çe liş ki ve sı nır la rı nı ka bul ede rek ye ni yön tem ler le ken di ni ye ni den üre te bil -
me im kân la rı na da sa hip tir. Bu na karşı çı ka cak, mev cut du ru mun aç maz la rı nı
be nim se me den tu tu na cak, de ğiş ti re cek, mev zi ha li ne ge le cek ta ri hi ve gün cel
da ya nak lar bul mak müm kün dür. Ak si tak dir de sos yo lo ji ile uğ raş ma nın da
hiç bir an la mı kal maz dı. Bu nok ta da be lir te lim ki, Sos yo log ca dün ya öl çe ğin de
kriz le rin, kö tüm ser li ğin, bo zul ma nın gün de me gel di ği bir dö nem de gün de lik
iliş ki le rin, ha ya tın ye ni den üre til di ği her alan da ken di tav rı nı ge liş tir mek, bo -
zul ma ya, kö tüm ser li ğe karşı bir da ya nak ol mak için çı kı yor.

Bu gün bel li bir sö zü ve id dia sı olan, ya zar la rı ara sın da yön tem an la yışı
açı sın dan tu tar lı ya kın lık lar bu lu nan der gi ler-ki tap lar ye ri ne, bel li dos ya lar da
ge çi ci ola rak bir ara ya ge len, dos ya ko nu suy la sı nır lı be ra ber lik ler ge nel eği -
li mi oluş tu ru yor. Bu na sü rek li ya zar la rı ol ma yan, yaz ma yan, ama kişi sel ola -
rak pres tij li, gös ter me lik ya yın ve ha kem ku rul la rı na sa hip top la ma der gi ci lik
an la yışı nın ege men ol ma sı da di ye bi li riz. Gü nü müz de es ki tarz, ken di gö rüşü
ve ya zar la rı olan der gi le rin sü rek li li ği ni sağ la mak müm kün ol maz ken, top la -
ma der gi ya yın cı lı ğı bel li bir sü rek li lik sağ la sa bi le bel li bir gö rüş ile gün de -
me gel me si, bir ağır lık taşı ma sı söz ko nu su ol mu yor. Ki tap ya yın cı lı ğın da da
ben zer bir ge liş me den söz ede bi li riz. Bü yük ser ma ye ye da ya lı ya yın cı ku ru -
luş la rın dev re ye gir me si, da ğı tım, ki ta be vi sis te mi ne de niy le ar tık ken di kim -
li ği olan bir ya yın cı lık an la yışın dan söz et mek gi de rek güç leşi yor. Sos yo log ca
der gi si ve Sos yo log ca Ki tap la rı ön ce lik le bu eği li me karşı bir ağır lık oluş tur ma
id di asıy la çı kı yor. Der gi-ki tap ya yın cı lı ğın da “bü yük ma ğa za cı lık” an la yışı -
nın ege men ol du ğu bir dö nem de, yer li lik sa vu nu suy la, ken di sö zü nü söy le -
mek için or ta ya çı kı yor. Bu an lam da Sos yo log ca dö ne min bas kın, yay gın eği -
lim le ri dışın da ka lan bir bir lik te lik, bir aka de mi oluş tur ma ça ba sı nın bir ürü -
nü dür. Genç le rin ça lış ma la rı na, da ya nış ma sı na, bir lik te lik le ri ne gü ve ni yor ve
bu nu önem si yo ruz. İs tan bul Sos yo lo ji’de Sos yo lo ji Yıl lı ğı’nın, Bay kan Se zer ile
baş lat tı ğı bir ge le nek var. Genç le ri önem se mek, on la rın bi ri ki mi ne des tek ol -
mak, po tan si yel le ri ni açı ğa çı kar mak bu ge le ne ğin bir uzan tı sı dır (ki mi du -
rum lar da bu ça ba boşa çık sa, boşa çı ka rıl ma ya ça lışıl sa bi le, vaz geç me mek te
ıs rar et mek de ge le ne ği mi zin bir par ça sı). Li sans, yük sek li sans ve dok to ra
dü ze yin de do na nı mı nı sağ la mış, bel li ça lış ma lar yap mış, ye ni ça lış ma la ra ha -
zır genç ler ken di le ri ni ifa de ede cek bir plat form bu la ma dık la rı için ağır lık la -
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rı nı du yu ra mı yor. Bu bü yük bir in san, za man, emek kay bı dır. Bir yan dan Sos -
yo lo ji Yıl lı ğı ya yı nı mız sü rer ken, Sos yo log ca ön ce lik le bu kay bın önü ne geç me -
ye ça lışa cak tır. Sos yo log ca’yı üni ver si te li ve üni ver si te dışın da ka lan genç le rin
bir lik te li ği ni sağ la yan bir aka de mi ola rak gö rü yo ruz.

Tür ki ye’de sos yo lo ji so run la rın çö zü mü nü Ba tı çö zü mü te me lin de ele al -
mış, ken di ba ğım sız prog ra mı nı ve ku rum sal laş ma sı nı sağ la ya ma mış tır.
Geç miş te Ba tı ile olan iliş ki ler de ki çeşit li li ğe bağ lı ola rak bu iliş ki le re bağ lan -
ma bi çi mi ne iliş kin öne ri ler de çeşit len miş tir. An cak Ba tı-mer kez li düşün ce
sis te mi ne kap sam lı ve tu tar lı bir eleş ti ri yö nel ti le me di ği için ka lı cı bir düşün -
ce sis te mi or ta ya ko nu la ma mış tır. Kon jonk tür de ğiş ti ğin de, as lın da hep si
ben zer yol la ra çı kan fark lı gö rüş le ri sa vun mak ve düşün ce de ek lek tizm do -
ğal karşı lan mış tır. Hat ta tek tek sos yo log la rı mız ha yat la rı nın çeşit li dö nem -
le rin de bir bi ri ne zıt akım la ra bağ lan mak tan ka çın ma mış tır. Her hal de bu
kıv rak lık ay dı nı mı zın bir me zi ye ti ola rak gö rü le mez. Türk top lum düşün ce -
sin de ve sos yo log la rı mız da ek lek tizm Ba tı ak tar ma cı lı ğın do ğal bir uzan tı sı
ol du ğun dan ya dır gan ma mış tır. Gü nü müz de de ğişen, ek lek tiz min, tu tar sız -
lı ğın te mel dün ya gö rüşü ha li ne gel me si dir. İn kâr cı lık ve tes li mi yet en aşı rı
nok ta la ra ka dar ulaş mış tır. Bu du rum, top lum sal ger çek lik üze rin de et ki li ol -
mak tan, bi ri kim sağ la ma ça ba sın dan vaz geç me nin bir gös ter ge si dir. Ana eği -
lim bu yön de ol mak la bir lik te, bu gün Tür ki ye’de sos yo lo ji nin ba ğım sız, ken -
di sö zü nü söy le ye bi le ce ği bir plat for mu, bil gi bi ri ki mi ni oluş tur mak zo run -
lu ha le gel miş tir. İçin de yaşa dı ğı mız dün ya da Ba tı ege men li ği nin pe kiş me si
ve bu na uyum sağ la ma ça ba sı frak si yon bağ naz lı ğı nı ve ta ham mül süz lü ğü
güç len dir miş tir. Bu du rum da müm kün tek di ya log bi çi mi güç lü nün oto ri te -
si ne, ta hak kü mü ne bo yun eğ mek (İs lam fo bi si ve Müs lü man soy kı rı mı ça -
ğın da “din ler ara sı di ya log”!) şek lin de yaşan mak ta dır. Ger çek te dün ya üze -
rin de tam an la mıy la bir di ya log suz luk (hem de bi lişim/ile tişim ça ğın da!)
hü küm sür mek te dir. Or tak de ğer le ri red de dip kim lik fark lı lık la rı nı mut lak -
laş tır ma ya da ya lı iliş ki bi çim le ri ve da yat ma lar şid det li ça tış ma risk le ri ni ve
fii li ça tış ma la rı ala bil di ği ne güç len dir mek te dir. Sos yo lo ji nin Tür ki ye’de ve
dün ya da gi de rek top lum so run la rın dan kop ma sı, sos yo log la rın bi le ka lıp
düşün ce le re, slo gan la ra bağ la na rak ken di dar çev re le ri ne hap sol ma la rı na,
bağ naz laş ma la rı na yol aç mak ta dır. Türk top lum düşün ce si ve sos yo lo ji si
gün cel so run la ra odak la nıp mev cut si ya sal pra ti ğe bağ la nır ken ön ce lik le bü -
tün sel dün ya gö rüşün den ve ye ni ara yış lar dan kop muş tur. Sa nat-ede bi yat -
tan si ya se te ka dar çeşit li alan lar bu gün cel pra ti ğin bir uzan tı sı ola rak dar laş -
mış, si ya se tin gün cel im kân la rı ve şart la rıy la sı nır lı ha le gel miş tir. Top lum
düşün ce si nin ve sos yo lo ji nin gi de rek dar laş ma sı, gün cel si ya si pra tik le sı nır -
la na rak Ba tı düşün ce si nin bir frak si yo nu ha li ne gel me si ka bul edi le cek bir
du rum de ğil dir. Sos yo log ca bir aka de mi oluş tur ma nın ilk ge re ği bu du ru ma

Ertan Eğribel - Ufuk Özcan

14



karşı bel li bir ta vır oluş tur mak tır. An cak Sos yo log ca’yı sa de ce bel li bir tep ki
ola rak da gör me mek ge re kir. Onun ken di ba ğım sız ye ri ve ro lü var dır, bu da
ken di sö zü nü söy le me ça ba sın dan kay nak lan mak ta dır.

Tür ki ye’de der gi-ki tap ya yın cı lı ğı nın gi de rek kı sır laş ma sı te ori siz lik ten
kay nak lan ma mak ta dır. Tam ter si ne ak tar ma cı lık do la yı sıy la teo ri ko nu sun da
bir bol luk yaşan mak ta dır. An cak bu teo ri (der gi ve ki tap) bol lu ğun da ka lı cı
bir düşün ce sis te mi, bu na uy gun tu tar lı bir pra tik ve mi ras oluş ma mış tır. Teo -
ri me se le le ri an la mak, açık la mak, olay lar üze rin de et ki li ol mak ye ri ne bir re -
çe te, şe ma ol mak tan öte ye geç me mek te dir. Teo ri ger çek lik ten uzak, hat ta
“ger çek lik” fik ri ni kök ten red de den bir şe ma, bir ka lıp ha li ne gel dik çe, uz -
man ca bir bil giç lik ve yü zey sel lik le kol ko la yü rür ha le gel mek te dir. Sos yo log -
ca bü tün bu olum suz luk lar karşı sın da tav rı olan genç le re da ya lı bir bi lim ler
aka de mi si plat for mu oluş tur ma ama cı nı taşı mak ta dır. Sos yo log ca aka de mi si
ta kım di sip li ni ne de ğil, sos yo lo ji-bi lim di sip li ni ne bağ lı dır. Ça lış ma an la yışı -
mı zın te me li, Bay kan Se zer’in 1970’ler de İs tan bul Üni ver si te si Ede bi yat Fa -
kül te si Sos yo lo ji Bö lü mün de öğ ren ci le riy le bir lik te yap ma ya baş la dı ğı Tür ki -
ye Sos yo lo ji si Se mi ner le ri ne da yan mak ta dır. Bu se mi ner ler emek li ol du ğun -
da da “Bay kan Se zer ça lış ma evin de” ölü mü ne ka dar de vam et miş tir. Sos yo -
lo ji Yıl lı ğı bu ders le rin ve ça lış ma di sip li ni nin ci sim leş miş bir ha li dir. Ken di
ken di si ni var et me kay gı sı nın öte sin de mev cut bi ri ki mi kap sa ya rak sis te ma -
tik bir bü tün lük ve tu tar lı lık oluş tur ma ça ba sı nın bir ör ne ği dir. Bir lik te ça lış -
ma nın, bir lik te ol ma nın key fi ile ken di il ke le ri ni oluş tu ran Sos yo lo ji Yıl lı ğı bi -
zim “ami ral ge mi miz”. Sa de ce bi zim de ğil, Türk sos yo lo ji si nin de ami ral ge mi -
si dir. Sos yo log ca ise, gi de rek çöl leşen üni ver si te or ta mın da ko ru ma ya ça lış tı ğı -
mız kim li ği mi zi ve ro lü mü zü üni ver si te dışın da da ifa de ede bi le ce ği miz/sür -
dü re bi le ce ği miz, genç ar ka daş lar la bir lik te ku rum sal laş ma sı na ça lışa ca ğı mız
ye ni bir oluşu mun ha ber ci si dir. Ken di sö zü mü zü söy le mek ten el bet te çe kin -
me ye ce ğiz, ama genç le rin sö zü nün öne çık ma sı esas ola cak tır. Sos yo lo ji Yıl lı ğı
ve -da ha çık ma dan- Sos yo log ca ken di tar zı nı bul muş bir ça lış ma an la yışı nı
mey da na ge tir di. Bil dik, alışı la gel miş ya yın lar dan fark lı ola rak ken di yo lu nu
ken di açı yor. Bu açı dan her ke sin bi ri ki mi ne ve kat kı sı na or tak ça lış ma ku ral -
la rı ve di sip li ni çer çe ve sin de ala bil di ğin ce açık tır. Sos yo lo ji mi zin ge liş me sin -
de bi rey le rin ça ba sı nın öne mi ni yad sı mı yo ruz. An cak or tak ça lış ma koşul la -
rı nın bu lun ma ma sı, ol gun laş ma ma sı zo run lu ola rak bi rey sel ça lış ma nın be -
nim sen me si ne, kişi sel ça ba ve ça lış kan lık la rın öne çık ma sı na yol aç mış tır. Gü -
nü müz de or tak ça lış ma lar, bir lik te lik ler için koşul lar ol gun laş mış tır. Bu tür
ça lış ma la rın ya pı la bi le ce ği nin so mut ka nı tı Sos yo lo ji Yıl lık la rı dır. 

Şu nu da be lirt me miz ge re kir ki Sos yo log ca ye ni bir ya yın de ğil. Da ha ön -
ce bi ri ta ma men ba ğım sız, bir di ğe ri Sos yo lo ji Yıl lı ğı için de ek ola rak ya yın -
lan dı. Sos yo log ca’nın ilk ki ta bı 1992 yı lın da Ata türk Üni ver si te si Sos yo lo ji Bö -
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lü mü’nden bir grup öğ ren ci ve öğ re tim ele ma nı ta ra fın dan ya yın lan dı. İkin -
ci ki ta bı ise 1998 yı lın da İs tan bul Üni ver si te si Sos yo lo ji Bö lü mü öğ ren ci le ri
ve öğ re tim ele man la rı ta ra fın dan Sos yo lo ji Yıl lı ğı Ki tap 3 için de ek ola rak ya -
yın lan dı. Ara dan ge çen bun ca yıl son ra ye ni den ya yın la nı yor. Ön ce ki de ne -
yi mi miz de sü rek li li ği sağ la ya ma mış ol sak bi le or tak ça lış ma ge le ne ği ne, ge -
rek li li ği ne ina nı yo ruz ve bu ko nu da ıs rar lı yız. Bu ne den le Sos yo log ca’yı ye ni -
den ya yım la ma gi rişi mi miz de ça lış ma ko nu la rı nın ve ka tı lım cı la rın çer çe ve -
si ni ge niş tut tuk. Sos yo lo ji Yıl lı ğı de ne yi mi Sos yo log ca için ye ter li bir bi ri ki min
ze mi ni ol du. Sos yo log ca’nın ön ce ki ki tap la rın dan vaz geç me gi bi bir du ru mu -
muz el bet te yok. Yok sa bir baş ka ad bul mak ko lay dır. Hiç bir şe yi ken di miz -
le baş lat mak gi bi bir me ra kı mız yok. Tam ter si ne Sos yo log ca’yı ön ce ki gi rişi -
min bir de va mı ve zen gin leş me si ola rak gö rü yo ruz. Ama cı mız yap ma yı ta -
sar la dı ğı mız ya yın la ra sü rek li lik ka zan dır mak tır. Ya yın pe ri yo du na ve ya bi -
çim ko nu su na faz la ta kıl ma mak ge re ki yor. Sos yo log ca 18-19 yıl da -bi ri ba ğım -
sız, di ğe ri yıl lık için de- iki sa yı ya yın lan dı. Şim di yıl da iki ki tap la sü rek li lik
ka zan dır ma ça ba sı için de ola ca ğız. Ay rı ca Sos yo log ca Ki tap la rı (2010 yı lı nın
son ay la rın da dört ki tap bir den ya yın lan dı) bir baş ka di zi nin te me li ola cak -
tır. Sos yo log ca ve Sos yo log ca Ki tap la rı di zi si geç mişin den vaz geç mi yor, geç -
mişe sa hip çı ka rak ge liş ti ri yor. Bay kan Se zer’in “Sos yo log ca 2 için Ön söz”de
be lirt ti ği gi bi: “Bi zim ön ce lik le önem ver di ği miz, il gi duy du ğu muz öğ ren ci le rin
söz le ri dir. On la rın söz le ri ni söy le ye bi le ce ği bel li bir or ta mı ya rat ma ya ça lış tık. Sağ -
lık lı öğ ren ci-ho ca iş bir li ği nin de bu dü zey de el de edi le bi le ce ği ne inan mak ta yız. Bu
der gi de bu inan cın ürü nü dür… Bu ça lış ma nın da tüm olum lu yön le ri öğ ren ci le re
ait tir. Eğer yan lış var sa bun dan biz so rum lu yuz.” Sos yo log ca’nın ya yın ku ru lu
genç ler den oluşa cak ve ön ce lik le genç le rin ken di le ri nin sa hip çık tı ğı ve sür -
dür dü ğü bir ya yın ve plat form ola cak tır. Bay kan Bey’in ya zı sı bu açı dan kı -
la vu zu muz, bi zim ro lü müz ora da ho ca nın çiz di ği rol dür. 

Sos yo log ca’da tek bir dos ya ko nu su ol ma ya cak, çeşit li ko nu lar da bir den
faz la dos ya her ke sin kat kı sı na, or tak lı ğı na açık ola cak. Bir an lam da es ki tarz,
bir mis yo nu olan, ama tör ru ha sa hip, ken di sü rek li ya zar la rı olan ve bir plat -
form oluş tur ma ya yö ne len bir ya yın cı lı ğı amaç la ya ca ğız. Bu dos ya lar da ele
alı na cak olan çeşit li ko nu la ra bü tün lük lü ve tu tar lı yak laş ma nın yo lu bel li
bir yön tem di sip li ni ne sa hip ol mak tır. Sos yo log ca’da ha ya tın için den ko nu lar
ol du ğu gi bi, sos yo lo ji nin çeşit li alt dal la rı olan alan la ra iliş kin çeşit li bö lüm -
ler de ola cak tır. An cak Sos yo log ca bun la rın ba sit bir top la mı de ğil dir. Baş ka
tür lü söy ler sek gün cel so run lar el bet te önem li dir; bun lar hak kın da açık la ma
ge tir mek ten ka çın mak an lam sız ola cak tır. An cak sos yo lo ji nin ay nı za man da
top lum olay la rı önün de gün cel li ğin öte si ne ge çen açık la ma lar ge ti re bil di ği
öl çü de ge çer li bir bi lim kim li ği ka zan dı ğı nı da unut ma mak ge rek. Dün ya gö -
rüşü/teo ri dün ya nın ve Tür ki ye’nin du ru mun dan, te mel çe liş ki ve ça tış ma -
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lar dan ha re ket le be lir le nen kök lü, te mel bir ta vır alış tır. Sos yo lo ji da ha baş -
lan gıç ta bü tün sel bir yön tem di sip li ni ve tav rı ge rek ti rir. Ak si tak dir de so -
run lar karşı sın da mev cut çö züm için de ka lan an lık bir lik te lik ler, gü nü bir lik
çö züm ler üret me nin öte si ne gi di le mez. Bu nun si ya set te ve gü nü müz sos yo -
lo ji sin de karşı lı ğı pro je ci lik tir. Bu pro je le rin de üze rin de ge liş ti ği, bes len di ği,
ek lem len di ği si ya sal, düşün sel bir hat var dır. Sos yo lo ji el bet te so run lar üze -
rin de et ki li ol ma lı dır. Bu ra da söz ko nu su olan gün de lik so run la rı da içe re cek
bi çim de te mel so run lar üze rin de et ki li ol mak tır. Gün de lik so run la rı te mel
bağ lam la rı na yer leş tir me dik çe sos yo lo ji pro je ci li ğe dö nüşe rek top lu mu dış -
la yan uz man ca bir ta vır ha li ne ge le cek ve sığ laşa cak tır. 

Sos yo lo ji Yıl lı ğı için de geç miş te yer alan ba ğım sız dos ya lar, ek ler gi de rek
ken di le ri bir ya yın ha li ne dö nüşü yor. Bu bi zim ön gör dü ğü müz bir ge liş me -
dir. So nuç ta her ye ni ça lış ma nın, ba ğım sız ye ni ko nu la rın ami ral ge mi si ni
yüz dü re ce ği ni umu yo ruz. Sos yo lo ji Yıl lı ğı için de ki ek le rin ba ğım sız ye ni di -
zi ler ha li ne gel me si bi zim bek len ti miz. Vak ti ge lin ce di ğer le ri de Sos yo log ca
gi bi ba ğım sız ye ni hal ka lar oluş tu ra rak ala nı mı zı ge niş le te cek ve Türk sos -
yo lo ji si ni zen gin leş ti re cek tir. Gel di ği miz nok ta da ye ni ya yın lar bir zo run lu -
luk. Keş ke ye ter li vak ti miz ve im kâ nı mız ol sa di ğer le ri ni de ba ğım sız yıl lık -
lar, di zi ler ola rak ya yın la sak. An cak bu du rum bi zi sı nır lan dır ma ma lı. İler de
ba ğım sız ya yın ola rak or ta ya çık ma sı nı is te di ği miz ek le rin bir iş le vi var sa,
bu nun baş lan gı cı nı yap mak ta bir sa kın ca yok. 

Sos yo log ca, Sos yo lo ji Yıl lı ğı’nın do ğal sa hi bi ve uzan tı sı, Sos yo log ca ya zar la rı
da Sos yo lo ji Yıl lı ğı’nın as li ya zar la rı dır. Bu nun ter si de doğ ru dur. İki ya yı nı mız
ara sın da ki fark lı lık her han gi bir uyuş maz lı ğa da yan ma mak ta dır. Bir lik te bir
zen gin lik oluş tur ma la rı müm kün dür. Sos yo log ca genç bir der gi dir. Onun genç -
li ği ön ce lik le Türk top lum düşün ce si ve sos yo lo ji si nin so run la rı na ha zır bil gi -
le ri tek rar la ma dan, ama bu bil gi ler den de vaz geç me den, alışı la gel miş ka lıp lar
dışın da, di na mik bir bi çim de yak laş ma ça ba sın dan gel mek te dir. Bu, Sos yo lo ji
Yıl lı ğı’nın da pay laş tı ğı bir ta vır dır. Sos yo lo ji yi önem si yo ruz ve be nim si yo ruz.
Sos yo log ca ön ce lik le genç le re, genç le rin sö zü ne gü ve ni yor. Tür ki ye’de ve dün -
ya da top lu ma ve çeşit li top lum ke sit le ri ne karşı gü ven siz li ğin öne çık tı ğı, sos -
yo lo ji nin top lum so run la rı üze rin de et kin li ği nin tar tışıl dı ğı, ye ni bir söz ye ri -
ne in kâr cı lı ğın sa vu nul du ğu bir dö nem de sos yo lo ji nin gö re vi nin ne ola ca ğı,
bi zim ne yap tı ğı mız so ru ko nu su dur. Gü nü müz de sos yo lo ji nin kim li ği ve var -
lı ğı tar tış ma ko nu su dur. He nüz te mel bir dün ya gö rüşü, so run la rın sap tan ma -
sı, di zi lişi ve or ta ya ko nu luşu ko nu sun da or tak bir te me lin ol ma dı ğı, böy le bir
te me lin ge rek li li ği nin bi le tar tış ma ko nu su ya pıl dı ğı, sos yo lo ji nin var lık ne de -
ni ko nu sun da kuş ku la rın bu lun du ğu bir dö nem de yaşı yor ol sak bi le bi zim
umut suz ol ma mak için ge çer li ne den le ri miz var. Türk sos yo lo ji si nin kim li ği ni
be lir le yen özel lik le re sa hip çık ma ça ba sı nın ger çek sa hi bi genç ler dir. En baş ta
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genç ler ken di le ri nin iş lev siz, sı ra dan, ikin ci sı nıf bir sos yo log ola rak ta nım lan -
ma sı na karşı çık mak ta dır lar. Sos yo lo ji mi zin önün de bel li zor luk lar var dır. An -
cak bu zor luk lar or tak ça lış ma ge le ne ği nin, bir lik te li ğin oluş tu rul ma sıy la aşı -
la bi le cek so run lar dır. So run la rın ol ma sı hiç bir bi çim de te ori nin ay dın la tı cı lı -
ğın dan, yol gös te ri ci li ğin den vaz geç me miz an la mı na gel me mek te dir. Sos yo -
log ca bu açı dan ye ni araş tır ma la ra te mel ola cak, çı kış nok ta sı oluş tu ra cak, ye -
ni ko nu lar ya nın da top lu mu mu zun gü cü nü ve so run la rı nı be lir le yen çeşit li
ko nu lar hak kın da ken di ba ğım sız tav rı nı or ta ya koy ma ya ça lışa cak tır. 

Türk top lum düşün ce si nin ve sos yo lo ji nin önü nü aç mak ve da ha çok öz -
gür leş tir mek için, ge rek ti ğin de baş lan gıç ta olum lu gör dü ğü müz, ama son ra -
sın da bi ze en gel olan ba zı ka lıp la rı yı ka rak ye ni den kur mak tan çe kin me yiz.
Tek vaz geç me di ği miz ve tar tış ma sı nı bi le yap ma ya ca ğı mız ko nu Bay kan Se -
zer düşün ce si nin bi ze sağ la dı ğı im kân ve ge niş lik, bi lim di sip li ni dir. Bu te me -
lin üze rin de ki her şe yi ye ni den ve ye ni den inşa et me zor lu ğu na ta li biz. En iyi
yap tı ğı mız iş te bi le ken di mi zi tek rar la dı ğı mı zı ve han tal laş tı ğı mı zı an lar sak,
için de ra hat et ti ği miz bi çi mi yı kıp da ha di na mik, da ha zen gin, da ha da ya nış -
ma cı ye ni bi çim ler için de ra hat sız ol ma yı seç mek ten ka çın ma yız. Bu na Sos yo -
lo ji Yıl lı ğı da da hil dir. Sos yo lo ji Yıl lı ğı önem li bir de ne yi min, bi ri ki min taşı yı cı -
sı dır. An cak bu nun ge tir di ği im kân lar ya nın da sı nır lı lık lar da var. Bu sı nır lı lık -
la rı, han tal lı ğı an cak ha ya tın için de aşa bi li riz. Sos yo lo ji Yıl lı ğı mut lak ik ti da rı ve
oto ri te yi amaç la mı yor, bu nu ken di si ne hiç bir bi çim de ya kış tır mı yor, ama ha -
ya tın için de ki mik ro/mak ro ta hak küm iliş ki le ri nin ve ta sa la rı nın da far kın da.
Sos yo log ca bel li bir bi lim an la yışı ve di sip li ni te me lin de “şe hir ge ril la sı” tar zı
ya yın cı lı ğı be nim si yor. O bi zim genç ön cü müz. Her ye re adı mı nı ata cak, ya nı -
la cak, ya ra la na cak, şe hir de ağ zın da si ga ra ile do laşa cak, si ne ma da, ti yat ro da,
va pur da, üni ver si te de, ne re de yaşa nı yor sa ora da ola cak. Sos yo log ca so kak ta
ku ru lan bir aka de mi dir, an cak üni ver si te de, fab ri ka da, iş ye rin de, eko no mi de,
si ya set te, pay laş ma da, eğ len ce de ol ma ya nın so kak ta da ye ri yok tur. So kak ta
bu luş tu ğu muz ve bü tün leş ti ği miz için Sos yo log ca ha ya tın için de dir, so kak ta dır,
ama biz onu so kak ta bul ma dık. Sos yo log ca bir baş ka yer de di kiş tut tu ra ma dı ğı
için so kak ta ku rul mu yor. Dün ya ya ol du ğu gi bi ken di si ne de hu zur suz, atak ve
eleş ti rel ba ka cak. Ama başı bo zuk ol ma ya cak. Bu ne den le ha ya tı klişe leş miş,
tes li mi yet çi ka lıp lar dışın da tar tışan, sor gu la yan bir di na miz me sa hip ola cak.
Sos yo log ca ile bel li de ney ler den son ra edin di ği miz, üni ver si te dışın da ama üni -
ver si te yi dış la ma yan, onun so ğuk aka de miz mi ni kı ran ye ni bir ça lış ma bi çi mi -
ne sü rek li lik ka zan dır mak is ti yo ruz. Bu ça lış ma da her ke sin ye te ne ğin den, bi -
rey sel do na nı mın dan, eme ğin den fay da la na ca ğız. An cak ça lış ma nın so nu cu
he pi mi zin sa hip çık tı ğı bir bü tün dür. Bun dan el bet te so rum lu luk tan ka çın dı -
ğı mız an laşıl ma ma lı. Bay kan Bey’in de di ği gi bi “bu ça lış ma nın tüm olum lu yön -
le ri genç le re ait tir. Eğer yan lış var sa bun dan biz so rum lu yuz.” 
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