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Özet: Bu çalışmada, Türkiye'de sosyoloji ve Türk toplumu düşünce birikiminin 

bütünlüğünün sağlanması ihtiyacı üzerinde durulacaktır. Bu çalışma ile Türk 

sosyolojisinde gelişme ve devamlılığın nasıl sağlanacağı ortaya konulacaktır. 

Çalışmada çeşitli sebeplerden bahsedilmektedir. Ancak tüm bu nedenlerin 

dayandığı temel kriterin Türk sosyolojisinin gelişimi ve Türk toplumsal düşünce 

geleneğinde kendini yeniden üretmenin mümkün olduğuna olan inanç olduğu 

belirtilmelidir. Bu anlamda sosyolojimizin ağırlık kazanmasının yolu, kendi 

geçmişi ve eğilimleri üzerine yeni bir tartışma başlatmaktan geçmektedir. 
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SOCIOLOGY IN TURKEY AND THE NEED TO ENSURE THE 

INTEGRITY OF TURKISH COMMUNITY THOUGHT ACCUMULATION  

 

Ertan EĞRİBEL & Ufuk ÖZCAN 

 

Abstract: This study will focus on sociology in Turkey and the need to ensure the 

integrity of Turkish community thought accumulation. With this study, how to 

ensure development and continuity in Turkish sociology will be revealed. Various 

reasons are mentioned in the study. However, it should be stated that the basic 

criterion on which all these reasons are based is the development of Turkish 

sociology and the belief in the possibility of reproducing itself in the tradition of 

Turkish social thought. In this sense, the way for our sociology to gain weight is 

through initiating a new discussion on its own past and tendencies. 
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 TÜRKİYE’DE SOSYOLOJİ VE TÜRK TOPLUM DÜŞÜNCESİ 
BİRİKİMİNİN BÜTÜNLÜĞÜNÜ SAĞLAMANIN GEREĞİ1

Ertan Eğribel-Ufuk Özcan

�

Son dönemde Türk sosyolojisinin tarihi, başlıca problemleri, temel tartış-
ma metinleri, dönemleri üzerine ayrıntılara inen çalışmalar daha çok ya-

pılmaktadır. Bu durum elbette konunun tükendiği veya tükenme tehlikesi 
içinde olduğu anlamına gelmiyor. Türkiye’de sosyolojinin tarihini bu çalış-
maların getirdiği katkılarla birlikte, hem daha esnek hem de daha etrafl ı bir 
biçimde ele alma rahatlığına sahibiz. Baykan Sezer’in “Türk Sosyologları ve 
Eserleri” başlıklı çalışmasının ilk bölümünün Sosyoloji Dergisi’nde yayınlan-
masının üstünden onlarca yıl geçmiş durumda. Konunun ilk defa İstanbul 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nde önemsenip ders ola-
rak okutulmaya başlanmasını Baykan Sezer’in bölüme asistan olarak atan-
dığı 1970’li yılların başlarına kadar geri götürmek mümkündür. Seminerlerle 
de desteklenen bu dersler sadece Türkiye’de sosyolojinin tarihçesiyle sınırlı 
olmayıp Türk toplum düşüncesini bütünüyle kapsayan çalışmalardı. Tür-
kiye’de bu konuda yakın bir zamana kadar Hilmi Ziya Ülken’in Türkiye’de 
Çağdaş Düşünce Tarihi’nden başka bir çalışmanın bulunmaması büyük bir 
boşluğun ve sınırlılığın göstergesiydi. Baykan Sezer’in çabaları sonucunda 
sosyoloji ile tarih arasında kurulan ilişki sıradan, herhangi bir ilişki olmak-
tan çıktı. Onun öncülüğü ve birikimiyle Türk sosyologları ve eserleri Türk 
toplum düşüncesinin önemli bir zenginlik kaynağı olarak kabul edildi. Türk 
sosyoloji tarihini sadece sosyolojiyle sınırlı görmemek gerekir. Sosyoloji ile 
diğer toplum bilimleri arasındaki ilişkilerin gelişmesi ve kurulması açısın-
dan da bu çalışmalar önemli bir rol üstlenmiştir. Türk toplum düşüncesine 
bakış açımızı genişletmek ve bağlanmak yanında sosyolojimizin yeni konu-
lara, yeni tartışmalara yönelmesinde de bu çalışmaların ayrı bir yeri vardır. 
Bu yeni konular ve tartışmalar daha sonra bölümümüzde pek çok arkadaşı-

1 Bu çalışma daha önce yayınladığımız bir çalışmanın kısaltılmış halidir. 
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mızın yüksek lisans ve doktora tezlerinin biçimlenmesinde etkili oldu. Türk 
sosyolojisi ve Türk toplum düşüncesinin gelişimi konusunda nerdeyse yarım 
asıra yaklaşan bir süredir belirli bir yöntem dahilinde çalışmalar yapılmakta-
dır. Bugün Türk sosyolojisinin gelişim serüveninin Türk toplum ve tarihiyle 
bağlantılı bir biçimde ana hatlarıyla belirlenmiş olması sayesinde tartışma-
larımız için bilinen, belirli ve sağlam bir çıkış noktasına sahip bulunuyoruz. 
Bu çerçeve içinde farklı açılardan ele alınsa bile Türk sosyoloji tarihinin ana 
metinleri ve malzemesi ortaya çıkmış ve değerlendirilebilir hale gelmiştir.

Baykan Sezer, sosyoloji anlayışının bir gereği olarak, Türk toplum düşün-
cesinin sadece Batıcılaşma dönemi serüvenini değil öncesini de kapsayacak 
genel bir teorik çerçeve ortaya koymuştur. Baykan Sezer’in, toplum ve tarih 
anlayışını genel bir dünya görüşüyle bütünleştiren bu yaklaşımı sayesinde 
Türk toplum tarihiyle Türk toplum düşüncesi arasında anlamlı bağlar ku-
rulmuş ve Türk sosyolojisi dünya tarihini de kapsayacak bir açıklamaya ka-
vuşmuştur. Türk toplum düşüncesini Türk sosyologları ile birlikte ele alan 
çalışmalar elbette geçmişte de yapılmıştı. Ancak bu çalışmaların ortak özel-
liği konuyu Batıcılaşma dönemiyle sınırlamış olmasıdır. Sosyolojinin bir bi-
lim olarak ortaya çıkışıyla Osmanlı’nın Batıcılaşmasının aynı döneme denk 
gelmesi sosyolojiyle Türk toplum düşüncesi arasında kurulan bu bağlantıyı 
doğallaştırmıştır. Konuya bu tarzda yaklaşımın en iyi bilinen ilk örneklerin-
den biri Hilmi Ziya Ülken’in Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi adlı çalışması-
dır. Yirmi yıl öncesine kadar bu kitap neredeyse kendi alanında tek kitaptı. 
  Ahmet Hamdi Tanpınar’ın XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi adlı çalışması da, 
toplum düşüncemiz ile edebiyatımız arasında bağlar kurma yönünde atıl-
mış önemli bir adımdır. Her iki eserin değerini aşacak yeni çalışmalar bugün 
bile ortaya konmuş değildir. Son dönemde yayımlanan kronolojiye bağlı dö-
küm çalışmaları “ansiklopedik” bir birikimi/toplamı temsil etmekten öteye 
geçememektedir. Bu yönde yapılan çalışmalar Türk sosyolojisinin arşivini 
genişletmekte ve sonradan yapılacak çalışmalara önemli bir katkıda bulun-
maktadır. Özenli ve emek ürünü olan bu çalışmaları küçümsemek bizim 
haddimiz değil. Ama mevcut derleme eğiliminin gerekliliğini olduğu kadar, 
sınırlılıklarını göstermek de bizim görevimiz. Bu tür kitapların içinden be-
lirli bölümlerin çıkarılması veya yeni bölümlerin eklenmesi bir değişikliğe 
neden olmamaktadır. Benzer biçimde, Türk toplum düşüncesinin birikimini 
bütünüyle kapsama çabasıyla hazırlanan, içindeki çoğu tanıtım yazısının ya-
zımının yazarlarca üstlenildiği,   İhsan Işık’ın Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi’nin 
her yeni baskısına sürekli yeni kişiler eklenmekte ve ansiklopedinin hacmi 
giderek daha da büyümektedir. Türk toplum düşüncesinin, edebiyatının ve 
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sosyolojisinin serüvenini bir ansiklopedi haline getiren bu kitap, benzerleri-
nin vardığı/varacağı son noktayı, en uç örneğini göstermektedir. Örnekleri 
çoğaltmak mümkündür. Bunlar elbette önemli, yararlanacağımız kaynak ki-
taplardır. Belirli bir probleme dayanmadan, dönemleştirme ve ana eğilimleri 
analiz etme kaygısı gütmeden Türk toplum düşüncesinin ve sosyolojimizin 
zenginliğini yansıtmaktadırlar. 

Türk toplum düşüncesinden söz açıldığında, genellikle Batıcılaşma dö-
nemi Türk düşüncesi anlaşılmaktadır; daha öncesinde kayda değer hiçbir 
şey olmadığı varsayılmaktadır. Böylesine dar bir algı söz konusudur. Ayrıca 
Batıcılaşma dönemi konusunda da bütünlüklü bir değerlendirme ve tartış-
ma gereği duyulmuş değildir; düşüncelerin tasvir ve nakliyle yetinilmiştir. 
Türkiye’de yakın bir zamana kadar Hilmi Ziya Ülken’in ve Emre Kongar’ın 
derleme eserinden başka bir çalışma bulunmaması, bu alandaki büyük boş-
luğun bir göstergesiydi. Günümüzde bu tür çalışmaların çoğalması önemli. 
Ama sınırlılıkların aynı biçimde sürmesini de aşmak gerekiyor. 

Son dönemde ülkemizde giderek daha çok sayıda sosyolog yetişmektedir. 
Özellikle YÖK sonrası dönemde üniversite sisteminde gerçekleştirilen dönü-
şümün ve neredeyse altmışı bulan sosyoloji kürsüsünde çok sayıda sosyo-
logun görev almasının sosyolojimizi “zenginleştirdiğini” söylemek güçtür. 
Sosyoloji giderek akademik atama ve yükseltmelerle ilgili bir faaliyete ve 
ders verme yüküne dönüşmüştür. Bunun bir görüntüsü sosyologların nice-
liğindeki olağanüstü artış yanında, bilimsel araştırmaların alan ve hacim-
ce genişlemesi, çoğalması ve çoğulculaşması oldu. Bununla birlikte, tekrar 
edelim, bu gelişmenin aynı ölçüde bir zenginlik oluşturduğunu iddia etmek 
mümkün değil. Dolayısıyla, özgünlük iddiasında olan bir Türk sosyolojisin-
den sözü açarken, devletin kendisine sosyolog unvanı bahşettiği herkesi aynı 
kapsam içinde değerlendirmekte güçlük vardır. İster istemez bir seçme işlemi 
gerekiyor. Aynı zamanda şunu da belirtmemiz gerekir ki, sosyologluk devle-
tin verdiği bir unvandan ibaret değildir. Sosyologluğun sanki devlet kadro-
sunda bir yer peydahlama aracı, bir meslek olarak görülmesi nedeniyle, Türk 
toplum düşüncesine önemli katkılarda bulunan ama bir üniversitede sosyo-
loji eğitimi almamış kişiler “düşünür”, “araştırmacı” gibi belirsiz sıfatlarla 
tanıtılmaktadır. Özellikle sanat-edebiyat alanında bunun örnekleri çoktur. 
Biz romancımız Kemal Tahir’i, devletin verdiği sosyolog unvanı olmaması-
na rağmen Türk sosyolojisinin oldukça önemli bir fi gürü olarak görüyoruz. 
Sosyoloji dışında başka bir toplumbilim dalında, sözgelişi iktisat tarihi ala-
nında çalışmalar yapmış Ömer Lütfi  Barkan gibi bir bilim adamını rahatlık-
la Türk sosyolojisine katkısı itibariyle değerlendirebiliriz. Benzer örnekleri 
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çoğaltmak mümkün. Sözgelişi Fuat Köprülü’yü, Ahmet Hamdi Tanpınar’ı 
Türk sosyolojisinden dışlamanın imkânı var mı? Listeyi uzatırsak, akademik 
sosyoloji alanı dışında ortaya çıkmış önemli eserleri Türk sosyolojisine mal 
etmemizi bize kim yasaklayabilir? 

 Sosyolojinin gelişiminde tek tek bireylerin çaba ve katkılarına odaklanan 
değerlendirmeler çoğu zaman çeşitli zaafl ar barındırıyor. Ama bunun tersi 
de geçerli. Zira bireysel katkıların kimi zaman bir döneme damgasını vurdu-
ğunun örnekleri de var. Ziya Gökalp, Hilmi Ziya Ülken ve Baykan Sezer gibi 
isimleri, onların sosyolojimize uzun soluklu katkılarını görmezden geldiği-
mizde bir Türk sosyolojisinden, Türk sosyolojisi geleneğinden söz etmemiz 
pek mümkün olmayacak. Türkiye’de bireysel çabayla bir yere gelmek pek 
mümkün değildir, ama bu, bireysel çabanın önemini reddetmemiz anlamına 
gelmiyor. Bu anlamda Türk sosyolojisi çok boyutlu olarak ele alınıp değer-
lendirilmek zorundadır. Sosyolojimizin nereden gelip nereye gittiğinin anla-
şılması açısından, gerektiğinde kronolojinin ve akademik sosyolojinin dışına 
taşmaktan da kaçınmamak gerekiyor. Akademik anlamda kronolojiyi ve sos-
yolojiyi temel almayan bu tür çalışmalar Türk toplum düşüncesinin ve do-
layısıyla sosyolojimizin bunalım ve sürüklenmelerini olduğu gibi, gelecekte 
alacağı biçim ve bu biçimi almasında hangi sosyoloji perspektifl erinin tayin 
edici olacağı konusunda bazı önçıkarımlarda bulunmamıza olanak verebilir. 
Nihayetinde köksüz (tarih-bilinçsiz) ve yönsüz (gelecek-yönelimsiz) bir fi kir 
üretiminin geçerlilik ve süreklilik gücü de zayıf olacaktır. 

Türkiye’de Batıcılaşma öncesi dönemde bir toplum düşüncesi geleneği-
nin olmadığı/oluşmadığı önyargısı çok uzun bir süredir bir problem olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Başka bir deyişle Batıcılaşma öncesi döneme ait Türk 
toplum düşüncesinin günümüzde işe yarar sonuçlar çıkarmamıza izin ver-
meyen, geride kalmış, gereksiz bir bilgi yığını olarak görülmesi entelektüel 
çevrelerde yaygın bir durumdur. Daha ileri gidersek, günümüz entelektüelle-
ri arasında topyekun bir reddiyeci tutum alış Tanzimat, Meşrutiyet ve Cum-
huriyet dönemleri Batılılaşma birikimi için de geçerlidir. Nereden bakarsak 
bakalım, düşüncenin seyrinde bariz bir kopukluk olduğu aşikârdır. Bu ko-
pukluğun gerisinde bir yandan geçmişte uyguladığımız siyasete ters işlere 
koşulmamız ve giderek dünya siyasetinden vazgeçmemiz, diğer yandan ise 
Türk toplum tarihinden günümüzde nasıl yararlanabileceğimizin bilineme-
mesi yatmaktadır. Geçmişe bakışın böylesine olumsuz biçimlenmesinde sos-
yologlarımızın da oldukça büyük katkısı vardır. Türk toplum düşüncesi XIX. 
yüzyıl ve sonrasında Batı toplum düşüncesiyle ilişkili olarak ele alınmakta-
dır. Sosyolojiye verilen önem ve ayrıcalık da bu nedenledir. Sosyoloji daha 
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başlangıçta Batı’da ortaya çıkışı sırasında kendini geleneksel toplum düşün-
cesine ters, karşıt özelliklerle tanımlamıştır. Bunu sağlayan da sosyolojinin 
yöntem anlayışıdır. Sosyolojiyle Türk toplum düşüncesi geleneği arasında 
ilişkiyi sağlayan da bu yöntem ve tarih anlayışından başka bir şey değildir. 

Baykan Sezer düşüncesinin üstünlüğü geçmiş birikimi de kapsayıp aşan 
yeni bir çerçeve sunmasıdır. Türk sosyologları ve eserlerine olan ilgi de bu 
tartışmanın bir devamı olarak görülmelidir. Bu birikimi hem kapsamak/sa-
hip çıkmak hem de aşmak gerekmektedir. Türk toplum düşüncesinde veya 
sosyolojide ilerleme ve gelişmenin yolu buradan geçmektedir. Bu nedenle bu 
çalışmalar sadece Türk sosyologları ve eserleriyle sınırlı kalmamıştır. Bay-
kan Sezer’in ilk kitaplarından ikisinin (aynı zamanda ders olarak da verdiği) 
Sosyolojinin Ana Başlıkları ve Türk Sosyolojisinin Ana Sorunları olması rastlan-
tı değildir. Sosyoloji Yıllığı kitapları çerçevesinde Yunan Tarihçiliği’nden Türk 
Müziği’ne, Tarih ve Sosyoloji’den Osmanlılık’a, Batı Yayılmacılığı’ndan Tarihte 
Doğu-Batı Çatışması’na kadar işlenen çeşitli konular belli bir yöntemin/bakış 
açısının ürünü olarak ortaya konulmuştur. Mevcut yöntem anlayışı, farklı 
konular arasında belli bir süreklilik ve bütünlüğü de sağlamıştır. Dergimizin 
bu sayısında işte bu birikimden yararlanarak Türk sosyologlarını ve eser-
lerini, sosyolojimizin belli başlı eğilimlerini, kurumsallaşma özelliklerini ele 
alarak tartışma imkânı bulacağız. Bu çaba Türk toplum düşüncesinin kendi 
konularına, sorunlarına sahip çıkma çabasından bağımsız değildir. 

Sosyoloji ile Türk toplum düşüncesi arasında bütünlüğü sağlama çabası-
nı bir saplantı olarak görmemek gerekir. Bu bakış açısı bizim sosyoloji-tarih 
ilişkisinde ısrarımızın, sosyoloji anlayışımızın bir gereğidir. Sosyoloji gerçekte 
belli bir tarih anlayışından, bir dünya görüşünden başka bir şey değildir. Türk 
sosyologları ve eserleri konusunu bu nedenle önemsiyoruz. Bu çalışma bize 
sosyolojimizin biçimlenme özelliklerini belli yönleriyle tanıma imkânı veri-
yor. Burada amacımız, sosyolojimiz hakkında kronolojiye ve mevcut manza-
raya sadık kalan bir fotoğraf çekmek değil. Türk sosyologlarını, doğum-ölüm 
tarihleri kronolojisine dayanarak adeta bir resmigeçit mantığıyla sergilemeyi 
Türkiye’de sosyolojinin mirasına ilişkin sonuçlar çıkarmak için anlamlı bir yol 
olarak görmüyoruz. Geçmişin muhasebesini yapmak adına birikimi gözden 
kaçırmak, mahkum etmek, reddetmek de bizim işimiz değil. Sosyolojimizin 
geçmişiyle hesaplaşmak bugün bizler için her zamankinden daha büyük bir 
önem taşıyor. Ama hesaplaşma adına, geçmişin mirasını tamamen reddede-
rek sosyolojiyi kendimizle başlatmak gibi bir yanlışa düşmemiz de gerekmi-
yor. Sosyoloji ele aldığı toplumsal olaylar gibi aynı zamanda süreç içinde bi-
çimlenmiştir. Bu süreç veya tarih düz bir hat üzerinde de ilerlemiyor. 
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Temel sorunların tanımlanması, bu konuda getirilen açıklama ve çözüme 
bağlı olarak eleştiri-özeleştiri ve yeniden örgütlenme mekanizmalarının ge-
liştirilmesi, sosyologların çalışma ortamlarının ve biçiminin iyileştirilmesi 
bilimsel çalışmanın başlıca gerekleridir. Türk sosyolojisinin tarihine, çeşitli 
dönem ve eğilimlerine bu açıdan da bakmak gerekiyor. Geçmişin eğilim-
lerinin, eksiklik ve zaafl arının sorgulanması, dışlanmadan sahip çıkılarak 
dönüştürülmesi Türk sosyolojisinin kendisini var etmesinin ve yeniden ör-
gütlenmesinin bir yoludur. Türk sosyologları ve eserleri konusunu geçmişe, 
meslektaşlarımıza ve aşılmış olana saygı biçiminde de görmemek gerekir. 
Konu, geçmişin ve bugünün yeniden değerlendirilmesi kadar, geleceği inşa 
etmek için birtakım ipuçlarının sağlanması açısından da önemlidir. Başka 
deyişle sosyolojinin kendi gelişmesine, kaynaklarına olan ilgisizlik sadece 
geçmişin değil günümüzün ve geleceğin de karartılmasıdır. Bu yolda karşı-
mıza dikilen başlıca engel, Batı sosyolojisi açıklamalarına aşırı bağımlılıktır. 
Günümüzde özellikle Batı dünya egemenliğinin aldığı yeni biçime bağlı ola-
rak Batı açıklamalarına mutlak bir üstünlük verilmektedir. Bunun sonucun-
da Türk sosyolojisinin gerekliliği/varlığı da tartışma konusu haline getiril-
miştir. Bu anlayışa karşı çıkmak, Türk sosyolojisinin canlılık ve dinamizmini 
belirtmek açısından da Türk sosyoloji tarihi vazgeçilmez ve sürekli yeni tar-
tışmalarla zenginleştirilecek bir konudur. Bu nedenle Türkiye’de sosyolojiyi 
çeşitli zamanlarda, değişik sorunlara bağlı olarak yeni biçimlerde ele almaya 
devam ediyoruz. 

Son dönemde ülkemizde yerli sosyolojik bilgi üretimini tehdit eden geliş-
meler yaşanıyor. Bunlardan biri, sosyolojik çalışmayı yönlendiren ana saikin 
akademik atama ve yükselmeler olmasıdır. Akademik atama-yükselmeler 
için yabancı dilde (kastedilen Fince, Rusça, Arapça veya Çince değil, İngiliz-
cedir) yayın yapma koşulunun getirilmesi, ortalama bir akademisyeni Türk-
çe okumaz-yazmaz-düşünmez durumuna getirmektedir. Bu alanda yaşanan 
bir başka risk, akademik toplumsal teoriye büyük ölçüde çeviri yayınların ve 
prestijli-çoksatan-çokokunan dergilerin yön vermeye başlamasıdır. Üniver-
site ve sosyoloji kürsüleri ise ülkenin teorik gündemini belirleme, etkileme 
şansını giderek yitirmekte, düşünce üretimi itibariyle dışa bağımlı hale gel-
mektedirler. Bağımlılığın her türlüsü özgün ve özgür fi kir üretiminin önünde 
bir engel teşkil eder. İşte bu nedenle, ülkemizde sosyolojik araştırmalarda 
gözlemlenen canlılık ve çokluk anlamlı bir gösterge değildir. Kaldı ki, özgün, 
yeni sosyolojik bakış açıları/bilgi geliştirmek açısından yeni sosyologlar ku-
şağının başka handikapları da bulunuyor. Sözgelişi Batı’daki yeni toplumsal 
teorilerin etkisine aşırı biçimde maruz kalmaları ve sosyolojik teorinin yerli 
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ve klasik kaynaklarına nüfuz etme yetersizlikleri... Belki de ülkemizde öz-
gün, köklü ve birikimli bir sosyolojik teori geleneğinin oluşmasının önün-
deki en büyük engeldir bu. Teorinin, terminolojinin bütünüyle ithal olduğu, 
Türkiye’nin özgül toplumsallığı kavrayışından yoksun, sosyolojimizin biri-
kiminden bihaber çalışmalar ortalığı kaplamıştır. Günümüzde Batı sosyolo-
jisine olan aşırı bağımlılık Türk sosyolojisinin tarihine, temel eserlerine ilgiyi 
köreltmekte; adeta önemsiz hale getirmektedir. Bunun bir görüntüsü son dö-
nemde ortaya çıkan tercüme yayın furyası ve telif yayınların giderek azal-
masıdır. Türk sosyolojisinde geçmişte var olan aktarmacılık ve Batı toplum 
düşüncesine bağımlılık eğiliminden biz de söz ettik. Ancak bu aktarmacılık 
ve bağımlılığın bile kendine özgü bir serüveni vardır. Bu serüvenden vaz-
geçilince Türk sosyolojisinin birikim ve dinamizmi de görmezden geliniyor 
ve toplumun kendi geleceği adına söz söylemesi, kendi kaderine sahip çık-
ması da önemsiz hale geliyor. Bu durumda sosyoloji adına toplum üzerinde 
ağırlığı olmayan aktarmacılık öne çıkıyor, sosyoloji çalışmaları müfredat ve 
atama-yükseltmelerle ilgili rutin bir faaliyete dönüşüyor. 

Türk sosyolojisinin bütün birikimine ve tarihine sahip çıkıyoruz. Toplum 
düşüncemizin bütün yönleriyle, eleştiri ve özeleştiriye dayanan, olumlu bir 
diyalog kurmaya çabalıyoruz. Türk sosyolojisinde gelişme ve süreklilik an-
cak bu yolla mümkündür. Bunun aracı da yöntemdir. Yöntem temelli bu di-
yalogun geçmişle ilgili bir yanı olduğu gibi günümüzle ve gündelik ilişkileri-
mizle ilgili örgütlü, canlı, dinamik bir yönü, kurumsal bir çerçevesi de vardır. 
Çeşitli gerekçelerden söz ettik ama bütün bu gerekçelerin dayandığı temel 
ölçütümüz Türk sosyolojisinin gelişmesine ve Türk toplum düşüncesi gele-
neğinin kendini yeniden üretme imkânına olan inancımızdır. Sosyolojimizin 
ağırlık kazanmasının yolu kendi geçmişi ve eğilimleri üzerinde yeni bir tar-
tışma başlatmaktan geçiyor. Sosyolojinin birikiminden vazgeçmek sosyolo-
jiden, daha kötüsü toplumdan ve toplumsal sorunların çözümü için uğraş 
vermekten vazgeçmektir. 


