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Özet: “Öğrenmek; bir nesneye yönelik aşkla ve aşkınlıkla, tükenmez bir hayret ve merak için-
de olmak.”

Yukarıdaki bilgi tanımlamasının sahibi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nün de-
ğerli öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Ünal Nalbantoğlu’nu 19 Ocak 2011 tarihinde kaybettik. Bu
makalede Nalbantoğlu’nun üniversitelerdeki bilim ve akademisyenlik anlayışının evriminden,
müziğe, caza uzanan çalışmalarına yer verilmiştir.  1980’de yaşanan “üniversiteleri temizleme”
kampanyası sebebiyle ülkesinden uzak kalan Nalbantoğlu, geri döndüğünde yine ülkesinde eği-
tim alanında hizmet vermiştir.  Hocamızı tekrar saygıyla anıyor, özenli çalışmalarının meraklı
beyinlerin yoluna çıkmasını umuyoruz. 

Anahtar Kelimeler: Prf. Dr. Hasan Ünal Nalbantoğlu, Sosyoloji, Akademisyen, ODTÜ, Ölüm

After Prof. Dr. Hasan Ünal Nalbantoğlu

Abstract: “Learning; with a love and transcendence towards an object, being in an infinite wonder and
curiosity.”

The owner of the definition of knowledge written above, Middle East Technical University Department
of Sociology’s well beloved instructor, Prof. Dr. Hasan Ünal Nalbantoğlu, has passed away in 19th of Feb-
ruary 2011. In that article Prof. Nalbantoğlu's works from evolution of the understanding of science and
academics in universities to music and jazz are mentioned. Having been exiled from Turkey in 1980's wit-
hin the campaign of "purifying the universities", Nalbantoğlu had continued to work in education servi-
ce in his country when he was back. We remember him with respect again and hope that his elaborate works
cross the ways of curious minds.
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“Hei deg ger’e bir gün sor muş lar” di yor du Ünal Ho ca, “Der ri da’nın
‘Kur gu sö küm’ü: ‘Öz ne’siz Bir Söy le me Doğ ru” ad lı ya zı sın da: “Aris -

to’nun yaşa mı na sıl dı?” Böy le bir so ru ya na sıl ya nıt ve ri le bi lir di ki? Ba sit çe,
“Aris to bir fi lo zof tu, doğ du, düşün dü ve öl dü.”

Sık sık alın tı sı nı yap tı ğı bu ta bir gi bi, Ünal Ho ca da bu ül ke de ye tişen mü -
him sos yal bi lim ci ler den bi ri ola rak sa nı yo rum ay nı sa de lik te ve net lik te an -
laşıl ma lı dır. “O bir sos yal bi lim ciy di. Doğ du, ça lış tı ve öl dü.” Ger çek bir sos -
yal bi lim ci gi bi. Ken di ağ zın dan dö kü len öğ ren me ve bi lim an la yışın da ki sa -
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de lik gi bi: “Öğ ren mek; bir nes ne ye yö ne lik aşk la ve aş kın lık la, tü ken mez bir
hay ret ve me rak için de ol mak.” 

2011, sos yal bi lim ler dün ya sı için bü yük bir ka yıp la baş la dı. Yı lın ilk ayın -
da, 19 Ocak 2011’de Or ta Do ğu Tek nik Üni ver si te si Sos yo lo ji Bö lü mü’nün
de ğer li öğ re tim üye si Prof. Dr. Ha san Ünal Nal ban toğ lu’nu kay bet tik. Sos yal
bi lim ler adı na, sa nat adı na ve yaşa mın bir çok ala nı na yap tı ğı kat kı lar adı na
ön ce lik le de ğer li ho ca mı zı say gıy la anı yor, ve fa tın dan ve öğ ren ci le ri nin, öğ -
ren ci si ol mak is te yen her ke sin ken di sin den mah rum ka lışın dan kay nak lı de -
rin üzün tü mü zü be lirt mek is ti yo ruz. 

1947 yı lın da An ka ra’da dün ya ya ge len Prof. Dr. Ha san Ünal Nal ban toğ lu,
1968 yı lın da Or ta Do ğu Tek nik Üni ver si te si Sos yo lo ji Bö lü mü’nden li sans de -
re ce si ile me zun ol muş tur. Ar dın dan 1972 yı lın da, Lon dra Üni ver si te si’nde
kent sos yo lo ji si ala nın da yap tı ğı ça lış may la yük sek li sans de re ce si ni al mış ve
1975 yı lın da Ha cet te pe Üni ver si te si’nde dok to ra eği ti mi ni ta mam la mış tır.
1975-76 yıl la rı ara sın da Dur ham Üni ver si te si Şar ki yat Ça lış ma la rı Oku lu’nda
mi sa fir öğ re tim üye li ği yap tık tan son ra 1980 yı lı na ka dar Ha cet te pe Üni ver si -
te si’nde aka de mis yen ola rak gö re vi ne de vam et miş tir. 1980 yı lın da OD TÜ’ye
bu kez öğ re tim üye si ola rak ge ri dön müş, an cak as ke ri dar be son ra sı bir çok
ay dı nı mı zı, bi lim in sa nı mı zı gö re vin den eden, “üni ver si te le rin te miz len me si”
baş lı ğı nı taşı yan 1402 sa yı lı ya sa nın de ğiş ti ri len ikin ci mad de si ne is ti na den
1983 yı lın da gö re vin den ay rıl mak zo run da bı ra kıl mış tır. 

1983-1990 yıl la rı ara sın da ABD’de bu lun muş, Ca li for ni a Ber ke ley Üni ver -
si te si’nde Sos yo lo ji, Şe hir ve Böl ge Plan la ma sı, En düs tri yel Top lum la rın Eko -
no mi-Po li ti ği prog ram la rı kap sa mın da ders ler ver miş tir. 1990 yı lın da ise tek -
rar OD TÜ Sos yo lo ji Bö lü mü’nde öğ re tim üye li ği gö re vi ne baş la mış, emek li
ol du ğu 2010 yı lı nın ha zi ran ayı na ka dar da bu ra da gö re vi ne de vam et miş tir. 

Prof. Dr. Ha san Ünal Nal ban toğ lu’nun ça lış ma alan la rı, edi ne bil di ği miz
bib li yog raf ya sın da da fark ede bi le ce ği niz gi bi ol duk ça ge niş kap sam lı ve çok
yön lüy dü. Sos yal bi lim le ri an lam lan dı ra bil mek için bin ler ce say fa nın ara sın -
da kay bol ma nın an lam sız ol du ğu nu düşün me se de, bir sos yal bi lim ci nin
top lu mu an lam lan dı ra bil mek için en az bir o ka dar da film le ri, mü zik le ri,
mi ma ri yi, sa na tı, res mi ve kül tü rü bil me si ve ta nı ma sı ge rek ti ği ni sa vu nu -
yor du. Öy le ki, OD TÜ’de cu mar te si gün le ri ya pı lan ve 6 sa at ka dar sü ren
“Mü zik ve Sa nat Sos yo lo ji si” der si ni aç mış ve sa nıl dı ğı nın ak si ne hem mü -
hen dis lik fa kül te le rin den, hem de sos yal bi lim di sip lin le rin den, haf ta so nu
ya pı lı yor ol ma sı na karşın ol duk ça yük sek bir ka tı lım ora nıy la bu der si sür -
dür müş tür. Bu nun ya nı sı ra Ünal Ho ca’nın “Caz Ta ri hi” ad lı bir ders aç tı ğı -
nı da be lirt mek te fay da var. 

Yu ka rı da bah set ti ği miz gi bi Ünal Ho ca’nın ça lış ma la rı Os man lı Eko no -
mik Ta ri hi’nden Bil gi Sos yo lo ji si’ne, Ya ra tı cı Sa nat’tan Kent Sos yo lo ji si’ne,
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mi mar lık mes le ği üze ri ne yap tı ğı ça lış ma lar dan mo der ni te nin kri zi ne ka dar
ol duk ça ge niş bir yel pa ze de sey re di yor du. Ya nı na ger çek bir me rak ve an -
lam lı eleş ti ri ler le ge len bü tün genç be yin le re ken di bil gi ha zi ne si ni açı yor,
pay laşı yor ve ak ta rı yor du. Sos yal bi lim le rin bil gi yi nes nel leş ti ren teo rik ve
yön tem sel dik te le ri nin tu za ğı na hiç düş me den me se le yi ger çek bir kav ra yış -
la, doğ ru bir an lam lan dır may la kav rı yor du. Bel ki de bu ne den le öğ ren ci le ri -
nin he men her bi ri sa at ler sü ren ders ler bo yun ca sı kıl ma dan, ay nı me rak ve
öğ ren me ar zu suy la din li yor lar dı, bu coğ raf ya da ye tişen en mü him Frank furt
Oku lu, Hei deg ger, Kant, He gel ve Ga da mer yo rum cu la rın dan bi ri ni, yük sek
bir bi lim ve kül tür bi ri ki mi olan ho ca la rı nı. 

Ka le min den çı kan her ya zı da özen le iş le di ği in ce kav ram la ra ve dil iş çi li -
ği sa ye sin de düşün ce ve bil gi ye yü zey sel lik ten ola bil di ğin ce uzak di yar lar da
va sıl ol mak müm kün dü. “Bi lim ci lik ye ri ne bil gi üret me” ola rak ta nım lar dı
ken di aka de mi ve bi lim an la yışı nı. Öy le ki, Ünal Ho ca’nın kav ram la rı açar -
ken olan ca ti tiz li ğiy le ha re ket et me si baş lı başı na bir sos yal bi lim tec rü be si
ola rak bi li ni yor du. Kül tür en düs tri si ve en for mas yon top lu mu na doğ ru dö -
nüşü mü müz de mer ce ğe üni ver si te yi alan, ulus-dev let le rin ön ce lik le ri ve
ken di ta bi riy le, “tek no-bi lim ve pa zar la ma et hos’unun kıs ka cın da” üni ver si -
te nin kay bı nın ve ti ca ri bir mer kez ha li ne dö nüş me si nin al tı nı çi zer ken, li te -
ra tü re ye ni bir aka de mis yen ti po lo ji si de ka zan dı rı yor du: “Üni ver si te A.Ş.’de
Bir ‘Ho mo Aca de mi cus’: ‘Er satz’ Yup pi e Aka de mis yen”. Özet le aç mak ge re kir se,
bi li mi ve aka de mis yen li ği bir ka ri yer, mer te be, mes le ki hırs ve aka de mik
çev re de ağır lık sa hi bi ol mak gi bi he def ler le ta nım la yıp ser best pi ya sa eko no -
mi si ne ba ğım lı lı ğı ile bağ daş tı ran, “öğ ren mek ve öğ ret mek” kav ram la rı nı
aka de mis yen li ğin aşi na kri ter le ri ara sın da çok alt sı ra lar da tu tan ve ger çek
ah lâ kı er satz’lık tan öte ye taşı ya ma yıp ku ru iş eti ği ile sı nır lan dı ran aka de -
mis yen lik an la yışıy la kı ya sı ya he sap laşı yor. Son yıl lar da “per for mans öl çü -
mü”, “top lam ka li te yö ne ti mi” gi bi saç ma lık lar la üni ver si te nin en te mel un -
su ru olan öğ re tim üye le ri ni gi de rek sı ra dan me mur lar ha li ne ge tir me ye zor -
la yan; üni ver si te yi “iş let me”, öğ ren ci yi “müş te ri” gi bi al gı la yan iş bi ti ri ci zih -
ni ye ti eleş ti re rek, öz gün bil gi üre ti mi ni ve kül tü rü ön ce li yor. (Bu açı dan Ünal
Ho ca, ha di açık ça söy le ye lim, üni ver si te miz de sa yı la rı her ge çen gün ar tan
bir çok kon for mis tin eli ne su dö ke me ye ce ği bir kişi lik.) 

Bel ki de ken di si nin de de di ği gi bi, “ya zı, söy le mi her za man tu tuk lar.”
Ünal Ho ca ile il gi li söy le ne cek çok söz, ka le me sığ ma ya cak yı ğın la bi ri kim
var. Ar dın dan, ken di si ni iki say fa ya sığ dır mak ne ka dar im kan sız sa, “bel lek
ana nın za na at la rı” kaç say fa mız olur sa ol sun su ya düşer, ba his ko nu su olan
Ünal Ho ca ise. Bi li me adan mış on ca yıl dan son ra, “me ca li kal ma ya na dek”
fi kir le re ada dı ğı öm rü nün kan ser il le ti ta ra fın dan esir alı na rak “seç kin yal -
nız lı ğı nın” 64 yıl da so na er me si nin ar dın dan, ya kın dos tu Ulus Ba ker’in
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2007’de terk-i di yar edişi üze ri ne yap tı ğı ko nuş ma da yi ne en iyi ken di ağ zın -
dan dö kül müş tür biz ge ri de ka lan la rı nı te sel li söz cük le ri: “Ölü mün kav ra na -
maz oluşu, yaşa mın en yü ce tut ku su dur. Ölüm, an cak in sa na ya raşır.” 

Ha san Ünal Nal ban toğ lu’nun Se çil miş Bib li yog raf ya sı
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Nal ban toğ lu’nun bib li yog raf ya sı na ba kıl dı ğın da çar pı cı bir de ğişim gö ze
çarp mak ta dır: Üni ver si te de ki ilk yıl la rın da ik ti sa di ko nu la ra ağır lık ver me si ne
karşı lık, son dö nem de il gi le ri gi de rek fel se fi ve kül tü rel ko nu la ra kay mış; bil gi
prob le mi, sa nat, mi ma ri ve Ba tı me ta fi zi ği gi bi ko nu lar üze ri ne yo ğun laş mış tır. 

Ara mız dan er ken ay rı lışın dan ön ce Ha san Ünal Nal ban toğ lu’na adan mış bir
ki tap ça lış ma sı nı da bu ra da an ma lı yız: Ha san Ünal Nal ban toğ lu’na Ar ma ğan -
Symbo la e in Ho no rem, Der le yen ler: Adi le Ars lan Avar ve Dev rim Se zer, İle tişim
Yay., İs tan bul 2008. 
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