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Özet: Türkiye,  pek çok alanda olduğu gibi sosyal bilimler alanında da tuhaf talihsizliklerin yaşan-
dığı bir ülke. Trajedi ile komedinin birlikte anılmasına imkan tanıyan gelişmeler yüzünden mey-
dana gelen hadiseler karşısında gülmek de ağlamak da aynı tavrın farklı yüzleri olarak değerlen-
dirilebilir.  Türk aydını bir yandan kendi toplumu üzerine kafa yorup, yüzleştiği sorunları çözmek
için çaba harcarken diğer yandan beklemediği bir direncin nesnesi olabiliyor. Bu durum pek çok
entelektüelimiz için geçerli. Bu yazıda konu edilen aydınımız Niyazi Berkes’in konumu da bu çer-
çevede değerlendirilebilir. Bu çalışmada, Niyazi Berkes’in kendi yaşamöyküsünü anlattığı
‘Unutulan Yıllar’ vesilesiyle yeniden gözden geçirme şansı bulduğumuz 1940-1950 arası dönemin
genelde Türk düşün dünyasına etkisi özelde ise Berkes’in yaşam örüntüsü üzerinde yarattığı
biçimlendirici etki tartışılacaktır. Çalışmaya duyulan gereksinim geçmişte yaşanan hadiseler karşı-
sında dönemin aktörlerinin konumlanma biçimleri ve reflekslerinin düşünce dünyamız üzerinde-
ki sınırlandırıcı ve çerçeveleyici etkisini görmek ve yerli aydınlarımızın bu ülkede hak etmedikle-
ri muameleler neticesinde kırgın ayrılmaları ile entelektüel sermayenin kaybına dikkat çekmektir.
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Niyazi Berkes, Or On The Acrimonious Adventure Of An Epoch

Abstract: Turkey is a country where peculiar misfortunes are lived in the field of the social sciences as in
many other fields. Laughing and crying can be considered as the two different faces of the same manner
against the events happening due to the developments that allow the coexistence of tragedy and comedy.
The Turkish intellectual, while cogitating about his own society and trying to resolve the problems he faces
on the one hand, may become the object of an unexpected resistance, on the other. This situation applies to
most of our intellectuals. The intellectual focused on in this article, Niyazi Berkes, can also be considered
within this perspective. Based on Niyazi Berkes' work Unutulan Yıllar   (The Forgotten Years) which relays
his own life story, this study revisits the the period between 1940 and 1950; it discusses the effect of those
years on the world of Turkish thought in general, and their shaping role on Berkes' life pattern in particu-
lar. The need for the present study stems from the desire to see the delimiting and framing effect on our
world of thinking by the positions and reactions of the past actors or intellectuals against the unpleasant
events of their epoch; the study also aims at drawing attention to how national intellectuals oriented them-
selves to self-banishment in the feelings of displeasement and offendedness when they were exposed to unde-
served treatments, and how much we suffered from the drain  of national intellectual capital.
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Tür ki ye, pek çok alan da ol du ğu gi bi sos yal bi lim ler ala nın da da tu haf ta -
lih siz lik le rin yaşan dı ğı bir ül ke. Tra je di ile ko me di nin bir lik te anıl ma sı na
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im kan ta nı yan ge liş me ler yü zün den mey da na ge len ha di se ler karşı sın da gül -
mek de ağ la mak da ay nı tav rın fark lı yüz le ri ola rak de ğer len di ri le bi lir. Türk
ay dı nı bir yan dan ken di top lu mu üze ri ne ka fa yo rup, yüz leş ti ği so run la rı
çöz mek için ça ba har car ken di ğer yan dan bek le me di ği bir di ren cin nes ne si
olu yor. Bu du rum pek çok en te lek tü eli miz için ge çer li. Bu ya zı da ko nu edi len
ay dı nı mız Ni ya zi Ber kes’in ko nu mu da bu çer çe ve de de ğer len di ri le bi lir.

Ni ya zi Ber kes’in yaşa dı ğı 1940’lı yıl lar, Türk sos yo lo ji siy le Ame ri kan sos -
yo lo ji si ara sın da ki iliş ki nin aka de mik düz le me taşın dı ğı yıl lar dır. Bu iliş ki
Türk sos yo lo ji sin de yön tem sel ve ya pı sal bir fark lı laş ma ya ra ta rak sos yo lo ji -
nin, eği tim-öğ re tim fa ali ye ti nin ya nın da da ha çok araş tır ma ya dö nük bir di -
sip lin ol du ğu na dik kat çek miş tir. An ka ra Üni ver si te si Dil ve Ta rih-Coğ raf ya
Fa kül te si bu ye ni an la yışın be nim sen di ği yer ola rak da ha son ra la rı öz gün ve
fark lı ko nu mu se be biy le ‘An ka ra Eko lü’ ola rak ta nım la na cak tır. Adı ge çen
fa kül te nin fel se fe bö lü mü için de yer alan sos yo lo ji kür sü sü, Türk sos yo lo ji
ge le ne ğin de fark lı bir ye re sa hip tir. Di ğer yan dan bu eko lün yak laşık on se -
ne sü ren san cı lı dö ne mi son ra sın da tas fi ye si, de ğişik bo yut la rıy la de ğer len -
di ril me ye açık bir ko nu dur. 

Ül ke miz de, Türk sos yo lo ji sin de Ame ri kan sos yo lo ji si et ki si bağ la mın da
ko num lan dı rı lan Ni ya zi Ber kes uy gu la ma lı sos yo lo ji an la yışı nın ilk taşı yı cı -
la rın dan dır. Ber kes’in ye tiş ti ği dö nem iti ba rı ile Türk düşün dün ya sın da be -
lir le yi ci olan ku ru mun İs tan bul Üni ver si te si ol du ğu nu gö rü yo ruz. Ber kes,
Fel se fe bö lü mü nü bi ti ri yor. Bu ter cih doğ ru dan de ğil, baş ka bir ter ci hi ni ni -
ha yet len dir me si ne se bep ola cak de re ce de kuv vet li bir is te ğin ne ti ce si. Çün -
kü Ber kes ön ce hu kuk oku ma ya ka rar ve ri yor. Hat ta bir se ne bu fa kül te ye
de vam edi yor. Ar dın dan al dı ğı ra di kal bir ka rar la Fel se fe bö lü mü ne ka yıt
yap tı rı yor. Bu ter ci hi bü tün ha ya tı üze rin de et ki li ol muş tur. Ge le ce ği ni tra ji -
ko mik ha di se le rin örün tü sün de gö çe be ola rak sür dür mek zo run da ka la cak
olan Ber kes yaşan tı sı nın bir ye rin de du rup ge ri ye doğ ru ba ka cak ve Unu tu -
lan Yıl lar ad lı, başın dan ge çen le ri ve özel lik le 1940 ile 1950 yıl la rı ara sı dö ne -
min sos yal ve si ya sal ge liş me le ri ni an lat tı ğı ki ta bı ka le me ala cak tır. Ni ya zi
Ber kes uzun sa yı la bi le cek aka de mik yaşan tı sın da bu yıl lar üze rin de özel lik -
le dur ma sı il gi çe ki ci dir.

Bu ça lış ma da, Unu tu lan Yıl lar ki ta bı ve si le siy le ye ni den göz den ge çir me
şan sı bul du ğu muz 1940-1950 ara sı dö ne min ge nel de Türk düşün dün ya sı na
et ki si, özel de ise Ber kes’in yaşam örün tü sü üze rin de ya rat tı ğı bi çim len di ri ci
et ki tar tışı la cak tır. Ça lış ma ya du yu lan ge rek si nim geç miş te yaşa nan ha di se -
ler karşı sın da dö ne min ak tör le ri nin ko num lan ma bi çim le ri ve ref leks le ri nin
düşün ce dün ya mız üze rin de ki sı nır lan dı rı cı ve çer çe ve le yi ci et ki si ni gör mek
ve yer li ay dın la rı mı zın bu ül ke de hak et me dik le ri mu ame le ler ne ti ce sin de
kır gın ay rıl ma la rı ile en te lek tü el ser ma ye nin kay bı na dik kat çek mek tir.
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Ki tap adın dan da an laşı la ca ğı üze re geç mişe da ir bir kuşa ğın zih nin de
can lı olup ara dan ge çen za man la unut ma nın ge niş bah çe sin de ken di ne yer
bu lan yıl la rı, da ha doğ ru su ‘unu tu lan yıl lar’ı an la tı yor. Ber kes bu ki tap la bir
yan dan acı da ol sa ge ri ye gi dip başın dan ge çen le ri o dö ne min öz gül koşul -
la rı et ra fın da an la ma ya ça lışı yor, di ğer yan dan Tür ki ye’nin de ğişen dış si ya -
sal ak tör le rin et ki siy le ne sık lık la yön ve muh te va de ğiş tir di ği ni or ta ya ko -
yu yor. Da ha özel de ise Türk düşün ha ya tın da üni ver si te nin ye ri, bi çi mi, et -
ki si gi bi un sur la rı içe re cek bir çö züm le me de ne me si su nu yor. Ta lih siz ha dis -
le rin yaşan dı ğı yer An ka ra Dil ve Ta rih-Coğ raf ya Fa kül te si. Ber kes’in yer al -
dı ğı Fel se fe bö lü mü ise bu ha dis le rin yaşan ma sı nın do ğu ra ca ğı so nuç la rın
doğ ru dan he de fi. Ni te kim li se müf re da tı gö rü nü mün de olan üni ver si te yi,
araş tır ma, sor gu la ma, tar tış ma gi bi öz gür lük or ta mı nın ol maz sa ol maz un -
sur la rı çer çe ve si ne çek me ye ça lışan Ber kes’in bu tu tu mun dan ra hat sız ola -
cak si ya sal ak tör le rin be lir me si çok za man al ma ya cak tır. 

Ber kes, bu ki tap la bir dö ne min ta nı ğı ola rak an lat tık la rıy la res mi ta rih
kur gu su dışın da sos yal ta rih inşa edi yor. Bu ta rih, yaşa nan ha di se le rin bi lin -
me yen yön le ri ni ay dın la tır ken, ge liş me le rin yö nü nü ve muh te va sı nı et ki le -
yen se bep le ri de or ta ya ko yu yor. Üni ver si te nin mer kez de ol du ğu bu anı la rın
baş lan gı cı olan Kıb rıs-İs tan bul çiz gi si son ra sın da Ame ri ka aka bin de İs tan bul
ve An ka ra yıl la rı, ni ha ye tin de de yurt dışı se rü ve ni kro no lo jik ola rak ta kip
edi le cek tir. 

Ber kes’in Kı sa Yaşam Öy kü sü

Ber kes, Kıb rıs’ta Os man lı ta sav vuf ge le ne ği nin et ki si nin de vam et ti ği bir
or tam da ye tişir. İs tan bul sü re ci öğ re ti ci ol mak la bir lik te ra di kal ka rar la rı nı
al dı ğı bir yer ola rak yaşam dön gü sün de be lir le yi ci olur. 21 Ey lül 1908’de
Kıb rıs’ta do ğan Ber kes, li se öğ re ni mi ni İs tan bul Er kek Li se si’nde ta mam lar.
1931’de İs tan bul Üni ver si te si Fel se fe Bö lü mü’nden me zun olur. Asis tan ola -
rak ay nı bö lüm de sür dür dü ğü aka de mik ha ya tı nı bir da vet üze ri ne Ame ri -
ka’da de vam et me ka ra rı alır. 1939’da Tür ki ye’ye dö ner. 1948’de An ka ra Dil
ve Ta rih-Coğ raf ya Fa kül te si’nde ki gö re vin den uzak laş tı rı lır. Bu nu ta kip
eden yıl lar da Ka na da’ya gi der ve aka de mik yaşan tı sı nı ora da ni ha yet len di -
rir. Emek li ol duk tan son ra İn gil te re’ye göç eden Ber kes’in yaşa mı 18 Ara lık
1988’de bu ra da son la nır. 

Ber kes’in baş lı ca ya pıt la rı ara sın da şun lar sa yı la bi lir: Fel se fe ve Top lum bi -
lim Ya zı la rı (1931), Tür ki ye’de Çağ daş laş ma (1973), 100 So ru da Tür ki ye İk ti sat Ta -
ri hi (1969-70, 2 cilt), Arap Dün ya sın da İs la mi yet, Mil li yet çi lik ve Sos ya lizm
(1969), As ya Mek tup la rı (1976), Si ya si Par ti ler (1946), 200 Yıl dır Ne den Bo ca lı yo -
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ruz? (1964), Ba tı cı lık, Ulus çu luk ve Top lum sal Dev rim ler (1965), Türk Düşü nün -
de Ba tı So ru nu (1975), Ata türk ve Dev rim le ri (1982), Te ok ra si ve La ik lik (1984). 

Ame ri ka Yıl la rı

Ame ri ka’da Tal cott Par sons, Lou is Wirth, Ro bert E. Par ker gi bi dö ne min
önem li sos yal bi lim ci le ri ile bir lik te ka lan Ber kes’in uy gu la ma lı sos yo lo ji pra -
ti ği öğ ren me si bu şe kil de müm kün ol muş tur. Üs te lik bu bir lik te lik ay nı za -
man da Chi ca go Oku lu nun tem sil ci si olan Wirth’in asis ta nı ola cak ka dar da
ya kın dan bir bir lik te lik tir. Da ha son ra sın da Tür ki ye’de yaşa dı ğı mağ du ri ye ti
öğ re nen Wirth Ber kes’e Hil mi Zi ya Ül gen ara cı lı ğıy la bir mek tup gön de re cek
ve ye ni den ken di si nin asis ta nı ol ma sı nı öne re cek tir. Wirth dışın da Ber kes’in
Tal cott Par sons’la da ta nış tı ğı nı öğ re ni yo ruz. New York’ta ver di ği bir kon fe -
rans ta ‘kah ve’ üze ri ne bir teb liğ sun mak ta dır. Ber kes’i dik kat le din le yen Par -
sons ko nuş ma so nun da söz ala rak “ho ca lık ka ri ye rim de bu den li bü yü le yi ci
bir teb liğ din le di ği mi pek az anım sa rım” di ye cek tir (Ber kes, 1997: 131).

Ame ri ka’day ken Tür ki ye’den özel lik le mil li eği tim ba kan lı ğı ara cı lı ğı ile
ıs rar la ge ri çağ rı lan Ber kes dön dü ğün de üni ver si te de kad ro bu la ma ma nın
şaş kın lı ğı nı uzun sü re üze rin den ata ma ya cak tır. Bu du ru mun ya rat tı ğı mağ -
du ri ye ti te la fi et me öne ri si ola rak ken di si ne An ka ra Dil ve Ta rih-Coğ raf ya
Fa kül te si’ne git me si sa lık ve ri le cek, aka bin de zor luk lar yaşa ya ca ğı ta lih siz
An ka ra se rü ve ni bu şe kil de baş la ya cak tır.

Ame ri ka’da bam baş ka bir sos yal bi lim ler ge le ne ği ile ta nış ma fır sa tı bu -
lan Ber kes, son ra la rı Tür ki ye’ye dön dü ğün de bu ka za nı mı pra ti ğe ge çi re me -
yişi nin sı kın tı sı nı çok de fa his se de cek tir. Bu güç lük, el bet te Ber kes’in ça ba sı -
nın ye ter siz li ği yü zün den de ğil, bu ça ba yı an lam lı ve fay da lı gö re cek bir aka -
de mik or ta mın ol ma yışı se be biy le dir. Ber kes’in öğ ren ci le riy le bir lik te ger -
çek leş tir di ği ve son ra sın da 1942’de yaz dı ğı Ba zı An ka ra Köy le ri Üze ri ne Bir
Araş tır ma ad lı alan ça lış ma sı top lum bi lim ala nın da Tür ki ye’de ya yım la nan
ilk mo nog ra fi ler den bi ri dir. An cak Ber kes’in sos yo lo ji ye esas kat kı sı teo rik
ya zı la rı nın or ta ya koy du ğu mü la ha za lar çer çe ve sin de şe kil len miş tir. Bu na
rağ men Ber kes’in en te lek tü el yet kin li ği nin doğ ru an laşı la ma ma sı nın ne den -
le ri nin başın da Kur tu luş Ka ya lı’nın ifa de si ile “1960 son ra sı bi lim adam la rı
kuşa ğı nın düşün sel sığ lı ğı” gel di ği söy le ne bi lir (Ka ya lı, 1994: 133).

An ka ra Dil ve Ta rih-Coğ raf ya Fa kül te si Yıl la rı

Ame ri ka dö nüşü, An ka ra’ya gel mek fik ri hiç ak lın da yok ken bir den bi -
re ken di si ni An ka ra Dil ve Ta rih-Coğ raf ya Fa kül te si’nde bu lan Ber kes, bu -
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ra da Fel se fe Bö lü mü’ne ka bul edi lir. Ken di ifa de le riy le li se den far kı ol ma -
yan bir eği ti min ve ril di ği bö lü mün üni ver si te ile uzak tan ya kın dan ala ka sı
yok tur: “Bu fa kül te ye atan dı ğım za man, aka de mik dü zey açı sın dan li se ye
ben zer bir ha li var dı. Türk ho ca la rı nın ço ğu, öğ ren ci le rin ve ri len ders ler de
söy le nen le ri not ede rek ez ber le yip, im ti han geç me le ri nin öte sin de bir üni -
ver si te kav ra mı nı an la mış kişi ler de ğil ler di. Fa kül te nin do çent le ri ara sın da
İs tan bul’da tak si iş le ten, An ka ra’da ya pı ko ope ra ti fi kur ma ile uğ raşan
kişi ler ol du ğu nu söy ler sem aka de mik dü zey üze ri ne bir fi kir edi nir si niz”
(Ber kes, 1997: 400).

Fel se fe Bö lü mü ye ni ku rul du ğun dan yö net me li ği de yok tur. Dö ne min fa -
kül te de ka nı Emin Erişir gil’in de des te ği ile ku ru lan bö lü mün için de Sos yo -
lo ji Ens ti tü sü ve Psi ko lo ji Ens ti tü sü de ya pı lan dı rı la rak Fel se fe Bö lü mü ne
bağ la nır. Ye ni ku ru lan bu bö lüm de müf re da tın na sıl ola ca ğı na da ir yü rüt tük -
le ri bir tar tış ma da Ber kes’in ak tar dı ğı bir anek dot ol duk ça çar pı cı dır: “Bir
gün bö lüm ho ca la rı ara sı bir top lan tı mız da atak lı ğı nı fark et me ye baş la dı ğı -
mız asis tan Ham di Ata de mir cid di bir ta vır la şöy le bir tek lif te bu lun muş tu:
Her öğ re tim üye si her baş la yan bir sı nı fı ken di başı na ala rak ilk yıl dan son
yı la ka dar o okut sun; ör ne ğin ‘Fel se fe ye Gi riş’ der sin den ‘Es te tik’ ya da ‘pe -
da go ji’ye dek sos yo lo ji, psi ko lo ji de da hil o okut sun. Bir di ğe ri miz er te si yıl
ge le cek öğ ren ci le ri yi ne bu bi çim de ala rak son yıl la rı na de ğin bü tün ders le ri
okut sun” (Ber kes, 1997: 152). Öm rün de böy le saç ma bir tek lif gör me di ği ni
be lir ten Ber kes’in üni ver si te nin il ko kul gi bi al gı la nışı ger çe ği ne ne den bu
den li dik kat çek ti ği an laşı lı yor. 

Ber kes’in Ame ri ka yıl la rı ve rim li geç miş tir an cak Tür ki ye’ye dön dü ğün -
de ken di si asis tan ken öğ ren ci olan bir çok kişi nin kı sa sü re de pro fe sör ola rak
karşı sı na çık ma sı na karşı duy du ğu hay re ti giz le me ye cek tir. Çün kü Ber kes
asis tan ola rak gi dip ay nı sta tü ile dön dü ğün de ara la rın da Be hi ce Bo ran gi bi
önem li isim le rin de ol du ğu bir di zi aka de mis yen bir an da pro fe sör sa yıl mış -
tır. Aka de mik hi ye rarşi de ilk dar be yi böy le ce al mış olan Ber kes ar tık asis tan
(ya ni aka de mi nin en alt sta tü sü) ola rak ça lış ma ya baş lar.

Ata türk’ün ta rih gö rüşü nün hü ma nist an lam la rı nı ge liş ti re cek ni te lik te
ça lış ma lar yap mak üze re ku ru lan fa kül te kı sa sü re de po li ti ze ol ma ya baş la -
ya cak tır. Hü ma niz min ye ri ni şo ve nist eği lim ler al ma ya baş la ya cak sağ ve sol
ola rak ka ba ca ta nım la na cak eği lim le rin yö ne til me si za man la im kan sız laşa -
cak tır. Dö ne min Mil li Eği tim Ba ka nı olan Ha san Ali Yü cel ken di be ce ri si ve
ze ka sıy la bu den ge yi bir sü re sağ la ya cak an cak Mil li Şef’in ik ti dar dan uzak -
laş ma sıy la o da gü cü nü yi ti re cek tir. Bu ka rışık ve di na mik al tüst oluş sü re -
cin de üni ver si te nin ken di an la mın dan uzak laş ma sın da da ha çok üni ver si te
dışı mü da ha le le rin et ki si ol du ğu söy le ne bi lir.
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ADTCF Tas fi ye si

Üni ver si te de Ca dı Ka za nı ad lı 1948’de yaşa nan bü yük tas fi ye yi an la tan ki -
ta bın da Me te Çe tik sö ze önem li bir tes pit le baş lar: “Dil ve Ta rih-Coğ raf ya Fa -
kül te si’nde ki tas fi ye yi Tür ki ye’de çok par ti li ha ya ta ge çiş sü re ci nin taşı dı ğı
özel lik ler çer çe ve sin de de ğer len dir mek ge re kir” (Çe tik, 1998: 2). An ka ra eko -
lü ola rak bi li nen bu bö lü mün kı sa sü re de ön ce in kişaf edip son ra kı sa sü re -
de tas fi ye edil me si nin dö ne min sos yal, eko no mik ve si ya sal ge liş me le ri ile
doğ ru dan il gi si nin ol du ğu açık tır. Tas fi ye sü re cin den ön ce An ka ra Dil ve Ta -
rih-Coğ raf ya Fa kül te si’nde 1940’lı yıl la rın Tür ki ye’sin de bi lim sel alan da ye -
ni bir ge liş me nin ha ber ci si olan dört öğ re tim üye si var dır. Bun lar: Ni ya zi
Ber kes, Be hi ce Bo ran, Mu zaf fer Şe rif ve Per tev Nai li Bo ra tav’dır. Bu isim le -
rin fark lı lı ğı Ka ya lı’nın (1994: 158) işa ret et ti ği gi bi sa de ce “ken di bi lim dal -
la rı na iliş kin ne den ler den kay nak lan ma mış tır. Bu in san la rın so run ol ma sı
ge nel de bi lim an la yış la rı nın iş le dik le ri so mut ko nu ya yan sı ma sın dan kay -
nak lan mış tır.” Dö ne min ‘mil li ilim’ an la yışı na karşın ‘bi li min ev ren sel li ği’ni
sa vu nan bu aka de mis yen ler gi de rek bü yü yen bir öf ke nin he de fi ol muş lar dır.
Çün kü o dö ne me ka dar Tür ki ye’de sö zü edi len grup dışın da bi lim de ev ren -
sel li ğin al tı böy le si ne ıs rar lı ola rak çi zil me miş ve ulus la ra ra sı aka de mik ça -
lış ma yap ma he ye ca nı du yul ma mış tır. 

1944 yı lın dan iti ba ren ADTCF’nin dört öğ re tim üye si Mark sist ola rak ni -
te len miş ve bun la ra yö ne lik adi bir ka ra la ma kam pan ya sı baş la tıl mış tır. Mu -
zaf fer Şe rif’in ABD’ye git me si nin ar dın dan bu kam pan ya Ni ya zi Ber kes, Be -
hi ce Bo ran ve Per tev Nai li Bo ra tav’a yö ne lik ol muş tur. Bo ra tav’ın mü da fa -
asın dan öğ ren di ği mi ze gö re ma ruz ka lı nan hak sız mu ame le nin dö ne min si -
ya si yö ne lim ler ara sın da ki ça tış ma ara sın da kal mak so nu cu yaşan dı ğı dır.
Bu na gö re ırk çı-Tu ran cı grup lar, De mok rat Par ti ve Halk Par ti si ken di men -
fa at le ri ne dö nük po li ti ka lar iz le me nok ta sın da ADTCF’nin tas fi ye si ve üç öğ -
re tim üye si nin üni ver si te den uzak laş tır ma sı ko nu sun da it ti fak et miş ler dir.

Oy sa Per tev Nai li Bo ra tav, Türk halk ede bi ya tı ve folk lor ça lış ma la rıy la
Türk mil le ti nin ta ri hi ve kül tü rü hak kın da çok önem li araş tır ma lar yap mış
de ğer li mü la ha za lar nak let miş tir. Bu na rağ men Bo ra tav’ın özel lik le ar ka daş -
la rı ile bir lik te çı kar dık la rı Yurt ve Dün ya ad lı der gi de ya yın la nan ya zı lar dan
ve ders içe rik le rin den ha re ket le Türk düş man lı ğı ve ko mü nizm pro pa gan da -
sı yap tı ğı şek lin de it ham lar or ta ya çı ka rıl mış tır. Bu it ham lar dö ne min Mil li
Eği tim Ba ka nı Reşat Şem set tin Si rer ta ra fın dan ıs rar la bu öğ re tim üye le ri nin
üni ver si te den uzak laş tı rıl ma sı için bas kı ara cı ola rak kul la nıl mış tır. Bu sü -
reç te dik ka ti çe ken bir baş ka hu sus da ba sı nın tav rı dır. Ba sın ya yın or gan la -
rı ara sın da özel lik le ga ze te ler adı ge çen öğ re tim üye le ri ile il gi li ço ğu kur ma -
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ca ve men fi ha ber ler yap tık la rı ve si ya si ak tör le ri öğ re tim üye le ri ne karşı kış -
kırt mak ta ol duk la rı ger çe ği dir. 

Özet le 1939 yı lı son la rın da Ni ya zi Ber kes’in ön cü lü ğün de iyi ce be lir gin -
leşen An ka ra Üni ver si te si Dil ve Ta rih-Coğ raf ya Fa kül te si sos yo lo ji an la yışı
6-7 se ne son ra bir ko vuş tur ma ya uğ ra ya rak 1948’de ki mah ke me ka ra rıy la
Ber kes, Bo ran ve Bo ra tav’ın üni ver si te den uzak laş tır ma la rıy la ni ha yet le nen
tra jik bir sü reç iz le miş tir. Bo ra tav’ın uzak laş tı rıl ma sı ile Folk lor kür sü sü de
ka pa tıl mış tır. Ar zu Öz türk men’in Üni ver si te de Ca dı Ka za nı ki ta bı so nu na ek -
le nen ya zı sın da yap tı ğı çar pı cı tes pit bu sü re cin ne ka dar ha zin bir va zi yet
or ta ya koy du ğu nu çok iyi özet le mek te dir: “Bu ra da en düşün dü rü cü olan
nok ta, Per tev Nai li Bo ra tav’ın ön cü lü ğün de ku ru lan Folk lor kür sü sü nün ka -
pa tıl ma sı nın ko lay bir ka rar, an cak bu kür sü için de yer leşik leş ti ril me si ne ça -
lışı lan aka de mik ge le ne ğin ye ni den yeşer til me si nin de çok zor ol du ğu ve
meşak kat li bir sü reç ge rek tir di ği ger çe ği dir.” (a.g.e., 231) 

Bu tas fi ye sü re ci nin son ra sı ya pı lan aka de mik ça lış ma la rın muh te va sı ile
des tek len me si ise baş ka bir me se le dir. Özel lik le 1950’li yıl lar da ya pı lan köy
araş tır ma la rı nın en önem li özel lik le ri ola rak “Ba tı lı laş ma eği lim le ri ni or ta ya
çı kar ma ya nın da, 1940’lı yıl lar da An ka ra eko lü sos yo log la rın köy araş tır ma -
la rı ile var dık la rı so nuç la rı çü rü ten ve ri ler el de et mek” ol du ğu, “Ni ya zi Ber -
kes, Be hi ce Bo ran ve Me di ha Ber kes’in öne sür dük le ri gö rüş le rin ge çer siz li -
ği ni ka nıt la ma ya, on la rın tam karşı sın da yer alan açık la ma la ra ulaş ma ya ça -
lışan araş tı rı cı la rın başın da Müm taz Tur han”ın gel di ği Bay ram Kaç ma zoğ -
lu’nun dik kat çek ti ği önem li bir hu sus tur. (Kaç ma zoğ lu, 2010: 131)

Ber kes’in (1985: 286-287) üni ver si te ler hak kın da yaz dı ğı bir ya zı da işa ret
et ti ği gi bi biz de “aka de mik mes lek me mur la rın da bu lun ma sı la zım ge len va -
sıf la rın ye ter de re ce de ge liş me miş ol ma sı” bu ta lih siz ge liş me le re göz yu -
mul ma sı nın en önem li se bep le rin den dir. Çün kü aka de mi de fi kir le ri öz gür ce
di le ge tir mek ma kam ve sta tü kay bet me kor ku su yü zün den en gel len mek te -
dir. Ber kes’in dik kat çek ti ği bir baş ka hu sus da üni ver si te ho ca la rı nın pro fe -
sör lü ğe yük sel dik ten son ra aka de mik il ke le ri ni si ya si te ma yül le ri doğ rul tu -
sun da ra hat ça in kâr ede bil me le ri dir. Bu du rum bu ho ca la rın bi lim sel mü la -
ha za la rı nı si ya si mü la ha za la ra ta bi kıl ma la rı so nu cu nu or ta ya çı kar mış tır. 

So nuç

ADTCF de ne yi mi, Tür ki ye’de çok par ti li si ya si ha ya ta ge çiş de ne yi mi nin
ön gö rül me yen so nuç la rıy la pa ra lel lik arz eder. Kı sa sü rer ve bü yük bir di -
renç ve bas kı ile ade ta yok edi lir. Bu tas fi ye nin tüm veç he le ri ile iyi etüt edil -
me si son ra ki de ne yim ler için yol gös te ri ci ola cak tır. “An ka ra eko lü” ola rak
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bi li nen bu oku lun dö ne min sos yo lo ji al gı sı na ge tir di ği ye ni lik şu şe kil de
özet le ne bi lir: Ekol o dö nem koşul la rın da üre ti me ay rı bir önem ver mek te dir.
Eko no mi, üre ti min te me li dir. Şe hir ler en düs tri top lu mu nun özel lik le ri ni
taşır ken, ül ke miz de ki köy ler üre ti min en kü çük bi rim le ri ola rak karşı mı za
çı kar. Bu ne den le eko lün göz de ko nu la rı; eko no mi, şe hir, en düs tri ve köy
sos yo lo ji le ri ol muş tur. An ka ra eko lü, Ba tı sos yo lo ji sin de önem li bir ye re sa -
hip olan ırk çı lık te ori le ri ni şid det le eleş tir miş tir. Ekol, ül ke miz de o dö nem de
sos yo lo ji araş tır ma sı ya pı la ma yışı nı iki ne de ne bağ la mak ta dır. Bun lar dan il -
ki biz de ki sos yo lo ji mek tep le ri nin şeyh-mü rit an la yışı içe ri sin de ha re ket et -
me le ri ve üs te lik de si ya se te ka rışa rak ide olo ji yap mak tan ile ri ye gi de me yiş -
le ri, ikin ci si ise sos yo lo ji ders prog ram la rı nın ha zır for mül ler ha lin de öğ ren -
ci le re ve ril me si; ha di se ler ara sın da ki mü na se be ti tah lil, ten kit et mek su re tiy -
le tar tış ma ya açıl ma ma sı dır. (Kaç ma zoğ lu, 2010: 53) 

Özet le An ka ra Eko lü, bi lim dün ya mı za dev rim ci kat kı lar sağ la mış, sos yo -
lo ji bi li mi ni so mu ta in di re rek, top lum çı kar la rı ile olan öz deş li ği ni gös ter me -
ye ça lış mış tır. Bu ekol, Sos yo lo ji nin top lu mun yaşa dı ğı ha yat ta ki çı kar lar dan
ba ğım sız ol ma dı ğı nı gös ter miş bu an lam da top lu mun en alt ke sim le ri ne bi -
lim adı na in me yi başar mış tır. Di ğer yan dan Ame ri kan Sos yo lo ji si nin et ki siy -
le köy den şeh re şe hir den de Ba tı lı laş ma ya doğ ru bir ev rim çiz gi si iz le nil miş -
tir. Bu du rum geç miş le ge le cek ve ya yaşa nı lan za man di li mi ara sın da bü tün -
leş ti ri ci bir bağ ku rul ma sı nı en gel le miş tir. An cak Kaç ma zoğ lu’nun (2010: 79)
da ifa de et ti ği gi bi “Türk sos yo lo ji si nin 1940’lar da ge çir di ği bü yük aşa ma ve
de vi nim, onun ba ğım sız lık ka zan ma sı na yet me miş tir. Ye ni ara yış lar ve çok
kay nak lı oluş sa de ce baş ka ül ke le rin top lum sal ge liş me te ori le ri ni ül ke mi ze
ak tar mak an la mı na gel miş tir. Bu ne den le de sos yo lo ji miz kav ram kar gaşa -
sıy la karşı laş mış; sos yo log la rı mız ise ko nu la rı or ta la ma ve ge nel cüm le ler le
ge çiş tir mek ten öte ye gi de me miş ler dir.” 

Ça lış ma yı Ber kes’in Unu tu lan Yıl lar ad lı ki ta bı nı son lan dır dı ğı cüm le ler le
bi tir mek ça lış ma nın ru hu nu özet le me si açı sın dan an lam lı ola cak tır: “Otuz şu
ka dar yı lın ge ri si ne bak tı ğım za man lar ba na acı bir gül dü rü gi bi gö zü ken bu
olay la rı ve ken dim le il gi li so nu cu nu, son ra la rı bir ni met gi bi gör me ye bi le
alış tım. Ne aç kal dım, ne su suz. Si ga ra ala cak pa ram ol ma dı ğı gün ler ol du,
si ga ra pa ke ti mi kok la ya rak ida re et tim... Öz gür lü ğü me ka vuş muş tum. O Dil
ve Ta rih-Coğ raf ya Fa kül te si de nen aca yip yer de çü rü mek ten kur tul dum. Zu -
lüm le re uğ ra mış ni ce kişi le rin çek tik le ri ni ben çek me dim... Ara da ki yıl lar
için de oku dum, okut tum; öğ ren dim, öğ ret tim. Çok ül ke gör düm, gö rüş açım
ge niş le di. Bir çok bi lim sel top lan tı ya ka tıl dım, teb liğ ler oku dum. Hep sin de
tek tut kum ken di ül ke min ve hal kı nın so run la rı ol du. Yir mi üç yıl ça lış tı ğım
bir ya ban cı üni ver si te den ken di is te ğim le üç yıl er ken den emek li ye ay rıl dım.
Üni ver si te bir be ğe ni gös te ri si ola rak, ba na Ha zi ran 1975’te ya pı lan bir tö ren -
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le eme ri tus pro fe sör un va nı ver di. Şim di 71 yaşım da yım. 1940-1950’nin Unu -
tu lan Yıl lar’ının uzun öy kü sü nü yaz mak bor cum du. Öl me den ön ce bu bor cu
ye ri ne ge tir mek için yaz dım.” (Ber kes, 1997: 481)
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