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Ankara Universitesi Siyasal Bilgiler Faktiltesi Emekli Ogretim Uyesi

Konu bir tilr ornek olay yontemiyle (case method) ele almmaya ve bir bilim
insammn yakla~lk 40 ydhk meslek deneyimleri <;er<;evesinde irdelenmeye
<;ah~dacakhr. <;ilnkil soz konusu deneyimler iinik (biricik) degil, bir<;ok ogretim
ilyesi a<;lsmdan da tipik nitelik ta~lmaktadlr.

Tiirk Toplumunun En Ya~amsal Sorunu Nedir?
Ku~kusuz bu soruya herkes farkh bir yamt verebilir. Ornek olaYlmlzm ki~isine
goreyse tilkemizin en ya~amsal sorunu, 200 yddan uzun bir siiredir
uygulanmaya <;ah~dan modernle~me yani toplumu <;agda~ bir yaplya
kavu~turma <;abasmm bir ttirlil istenen ve beklenen sonuca ula~amaml~
olmasldlr. Bu durumun gorilnilrdeki nedeni, ornek alman sosyo-ktilttirel
modellerin jjykiinme a~amasmdan kendi killtilriine uyarlama ve boy Ieee yeni bir
bire~ime eri~me a~amasma bir ttirlil ge<;ememesidir.

Soz konusu ba~anslzhgm asd nedeni jse bilim ve sanat ozgilrltigilniin belli
aralarla ve siirekli bir bi<;imde engellenmesi hatta ortadan kaldmlmasldlr.
Ku~kusuz bilgi ilretimine yeterli destegin verilmemesi de bu silre<;te olumsuz bir
etken olarak kar~IImza <;lkmaktadlr.

istanbul Oniversitesi Edebiyat Fakiiltesi Sosyoloji Biillimii tarafmdan diizenlenen "Sosyoloji Giinleri"
kapsammda 6 Kaslm 2007 Sah giinii sundugum konferansm metnidir.
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Toplumhilime Giden Y olun Ba~mda

GUnUmUzden tam yanm yUzYll once, Medeni Hukuk hoeamlz 0 davudi sesiyle
"ni~anlanmak evlilik vaadiyle olur" dedi. Ankara Hukuk FakUltesi'ndeki
ogrenimime yeni ba~laml~tIm ve bir anda akhm allak bullak oldu. Ne yani, diye
dU~UndUm, ni~anlanmak evlilik vaadiyle olmayaeak da, ba~ka bir amaea ml
yonelik olaeak? Sonra ba~ka sorular U~U~tU kafama. Bu eger bizim hukukumuza
ozgU bir kural ise, ba~ka hukuk sistemlerinde durum nasIl? Soz konusu kural
daha oneeki donemlerde de var mlydl? "Geleeekte ni~anhhk kurumu" ortadan
kalkabilir mi gibi daha bin;ok soru, pek dogaldlr ki yamtslz kaldl.

o yIllarda Universite ogretim Uyelerinin ve yardlmeIlanmn ogrencilerle gorU~me
saatleri yoktu ve onlar genellikle mitolojik kahramanlar gibi kUrsUye C;lkar,
derslerini verir sonra da saltna sahna derslikleri terk ederlerdi. Ogrenciler
arasmda bile bugUne oranla c;ok daha kah bir hiyerar~i vardl. Dst slmflardaki,
he Ie hele son slmflardaki "ablalar ve agabeyler" kendilerini ~imdiden UnlU
yarglC;, savel ya da avukatlar gibi gorUr, biz c;aylaklarla alc;ak gonUllUlUkle
konu~maya pek yana~mazlardl. Aneak ku~kusuz bu kurala aynksl konumda
olanlar da vardl. Bunlardan biri, sorulanml kendisine yoneltinee, "ya UC;UneU
slmfta Prof. Dr. Hamide TopC;uoglu'nun hukuk sosyolojisi derslerini
bekleyeeeksin, c;UnkU kitabml anlamak bir hayli zordur ya da Dil ve TarihCografya FakUltesi Felsefe BolUmU'ne dinleyiei ogrenci olarak gireeeksin"
dedi. Sonradan doktora tezimi yoneten, bana bilim insanmm sorumluluklanm
ve bilim Uretmeye c;abalarken, her ko~ulda nesnel kalmaYI ogreten degerli ve
sevgili hoeamm adml, bOy Ieee ilk kez duymu~ oldum.
Dil ve Tarih-Cografya FakUltesi Dekanhgma bir dilekc;eyle ba~vurarak Felsefe
BolUmU'ne dinleyici ogrenci olarak kaYlt yaptlrdlm. Ne var ki, aSll
hedefledigim toplumbilim ogrenmekti, oysa Felsefe BolUmU'nde smlrh saYlda
toplumbilim konulan yanmda aglrhkh olarak felsefe, ilim tarihi, psikoloji ve
pedagoji dersleri yer almaktaydl. Ote yandan sosyoloji hoeamlz Tahir
<::agatay'm dersleri, soz gelimi Nusret HlZlr'm, Aydm SayIlI'nm ve Neeati
Akder'in dersleri denli renkli gec;memekteydi. Gene de Felsefe BolUmUndeki
dinleyici ogreneilik donemim ban a, daha dogru ve sistemli dii.~unmeyi, bilimsel
kU$kuculugu ve bunun dogal sonueu olan ele$tirel duru$u ogretti.
Bu kurumda ve ic;inde ya~adlglm Ylllarda (1957-1960 arasl) ba~ka ~eyleri de
ogrendim. Toplumbilimin neden Felsefe BolUmU'nUn sanki onemsiz bir dersi
derekesine dU~UrUldliglinli, list slmflardaki agabeyler anlattllar. Boyleee TUrk
Universite tarihinin, ashnda bir siyasaZ mudahaleler tarihi oldugunun bilincine

Tiirkiye'de Siyasetin Goigesinde Sosyoloji Bilimi

103

vardlm. Ger~ekten da ~agda~ anlamda Ttirk tiniversitelerinin kurulu~unu
saglayan 1933 reformunun bile bir mtidahale sonucunda ger~ekle~tirildigini;
1947-1948 ydlannda DTCF'nde ytirUttilen klYlmda, sonralan deneysel sosyal
psikolojinin tarh~mas1Z kurucularmm ba~mda yer alan Muzaffer $erif
Ba~oglu'nun, siyaset sosyolojisi yakla~lmlyla Ttirk Devrimini en yetkin bir
bi~imde irdeleyen Niyazi Berkes'in ve Kemal Karpat gibi degerlerin
Amerika'nm se~kin tiniversiteleri Yale ve Harvard'a ve halk bilimin gelmi~
i
ge~mi~ en bUyUk adl Pertev Naili Boratav'm Fransa'ya kaptlflldlgml duydum.
Gene aylll mtidahale sonucunda Toplumsal Yapl Ara~tlrmalan (1945) yapltmm
yazan Behice Boran'm bilim dtinyasmdan kopanldlgl da yaygm olarak
konu~uluyordu. Yakla~lk 9 YII sonra (1957), bu kez Demokrat Parti doneminde
tiniversite ogretim tiyelerine "kara cUbbeliler" iltifatmm yapIldlgma ve
aralannda Ankara Mtilkiye'den Turhan Feyzioglu'nun da bulundugu bir bOltik
ogretim tiyesinin Milli Egitim Bakanhgl emrine almdlgma bizzat talllk oldum.
Ba~kalan ile birlikte en ~ok ~a~lrdlglm olay ise, gen~lik ve ordu el ele
ger~ekle~tirildigi soylenen 27 MaYls 1961 devriminden hemen sonra, bu tilkenin
o gtine dek yeti~tirdigi en yetkin bilim insanlannm ~ogunlukta bulundugu, tam
147 ki~inin tiniversiteden uzakla~tlfllmalan oldu.
DTCF Felsefe Boltimti'ntin 1963-1964 ders yIlmdaki birinci Sllllf programma
gelince, kl~ ve yaz somestirilerinde almmasl zorunlu 14 ders ile seminerden,
yallllzca 2 adedi sosyoloji ile ilgiliydi. 2 "Toplumbilime Girif' dersi ise btiytik
ol~Ude Tonnies'in "Cemaat ve Cemiyet" yakla~lml ekseninde veriliyordu. Daha
ileriki Yillarda ba~ka ki~i ve okullara da yer verilmekle birlikte, 0 donemin
ODTD ve istanbul Universitesi Edebiyat Faktiltesi'nin Sosyoloji boltimleri ile
kar~da~tlflldlgmda, yeterli bilgiyle donatllml~ bir toplumbilimci yeti~tirmede,
ne yazlk ki DTCF Felsefe BolUmti yetersiz kahyordu.
Frankfurt Okulu ya da Ele~tirel Okul Donemi

1962 Ylhnda babam bana yurt dl~mda doktora yapmaml onerdi. Almanca
ogretim yapan Sankt Georg Avusturya Lisesi'nden mezun oldugumdan iyi
derecede Almanca biliyordum ve dogal olarak doktora i~in Almanya'YI
San, Co~kun: Bir Toplumsal Kurum Olan Oniversitede bzerklik ve Bilim bzgUrlUgU, A.O. Siyasal
Bilgiler Faktiltesi Dergisi, Cilt 48, SaYl 1-4, 1993, s. 152-153.
Soz konusu ders ve seminer program! ~oyle olu~turulmu~tu: Genel Psikoloji, Sosyolojiye Giri~, Genel
Sosyoloji Semineri, Genel Felsefeye Giri~, Psikolojiye Giri~, Felsefe Tarihi, iIim Tarihi (Eski <;:agda),
Orta~ag islam Diinyasmda ilim, MantIk, Pedagoji Tarihi, Pedagojiye Giri~, Biiyiik Psikoloji Teorileri,
Genel Felsefe ve Metafizik Semineri, Felsefe Tarihi Semineri.
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yegledim. Ne var ki babam, "Deniz Ticaret Hukuku"nda doktora yapmaml sahk
veriyordu. Oysa Hukuk FakUltesindeki ogrenimim sliresince ozel hukuk alanma
bir tUrlli lsmamaml~tlm. Yetkin bir hukuk~u olmamn, ozel hukuku iyi sindirmi~
olmaktan ge~tigini biliyordum ama aSll ilgi alamm hukuk sosyolojisi idi. Unlil
Latin ozdeyi~ine gore "nerede toplum varsa, orada hukuk da vardlr" (ubi
societas ibi ius) saptamasma tUm akltm ve yilregimle katthyor, hatta ozdeyi~in
tersinin de, yani "nerede hukuk varsa, orada toplum da vardlr" deyi~inin de
dogru oldugu kamsml ta~lyordum. Ger~ekten de, var olu~undan bu yana toplu
halde ya~ayan insan tUrli, ancak akllcl yollardan buldugu ve degi~ebilir
nitelikteki hukuku olu~turdugu silrecin sonucunda topium a~amasma
ula~abilmi~tir. Oyleyse, hukuk ile toplum arasmda gerekirci bir bag bulundugu
asIa gozden ka~mlmamahdlr diye dil~ilnilyordum ve bugiln de aym kamYl
ta~lyorum.

1962 Ylhnda internet gibi ya~aml kolayla~tlran ve hlzlandlran ara~lar
bulunmadlgl i~in, once Hamide Top~uoglu'nun da hocasl olan Ernst E. Hirsch'i
Berlin'de ziyaret ettim. Kendisi beni "doktora klZlmm oglu, benim doktora
torunum olur" esprisiyle kar~t1adl ve istersem ticaret hukuku ya da hukuk
sosyolojisinde se~ecegim bir konuda doktora tezimi yonetme sozil verdi. Hirsch
gibi hem Almanya'da, hem Tilrkiye'de hakh bir iln yapml~ ve Alman
disiplinine sahip bir hocanm yanmda doktora yapmak, ku~kusuz bilyilk bir
~anst1.
Ancak benim akhm Ankara'da yeterince ogrenemedigim
toplumbilimdeydi. Berlin'den Koln kentine ge~erek, kuramsal toplumbilim
yamnda alan ara~tlrmalan da yaparak Almanya'da ampirik sosyolojiyi yeniden
ke~feden Rene Konig ile goril~tUm. En son duraglm ise Frankfurt oldu.
Horkheimer ve Adorno gibi ilnil tilm dilnyaya yaYllmt~ bilim insanlannm
"Ele~tirel Okulu" (Kritische Schuie) yeniden canlandlrdlklanm duyunca ve
ozellikle birka~ derslerine girince, tarihi bir ftrsat yakaladlglml dli~linerek
Johann Wolfgang Goethe Universitesi'ne kaydlml yaptlrdlm. Horkheimer ve
Adorno'nun tek tek ve birlikte dilzenledikleri derslerle seminerlerin kimilerinin
ba~hklan ~oyleydi: Materyalizmin Tarihi Uzerine, Ahlak Felsefesinin Sorunlan,
Felsefe Onsemineri, ilerlemi~ler kin Felsefe Semineri, Toplumbilimin Temel
Kavramlan Dersi ve aynca Kurpratigi, Kitle ileti~im Ara~lan Kurpratigi ve
Aydmlanmanm Diyalektigi Semineri. Aynca v. Wiese'nin iktisat Sosyolojisi
ve Salomon Delatour'un ihtilaller Uzerine adh seminerine katlldlm.
Bu noktada degerli hocam Hamide Top~uoglu'nun bir sozilne gonderme
yapmaltYlm. Bir giln bir lisans seminerinde, "sosyal bilimlerden harika ~ocuk
~lktlgl gorillmemi~tir" demi~ti. Evet, sosyal bilimi ogrenme kesinlikle bir
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. biriktirme etkinligidir. Ne var ki, soz konusu biriktirme degi~ik konular
arasmdaki ili~ki ve baglantIlar ger~ek~i bir bi~imde kurularak sindirilmedigi
takdirde, ki~iye ve ~evresine hi~bir yarar saglayamaz.

Horkheimer ve Adorno'nun ortakla~a yonettikleri ve aynca tizerine bir de yaym
yaptlklan "Aydmlanmanm Diyalektigi" semi nerine, zaman zaman Habermas da
katlhrdl. Toplam 20 ~ansh ve ayncahkh ogrenci, bu serninerde yogun bir
bi~imde ogrendiklerine, belki de bir~ok konuyu ele aldlklan birka~ yllhk bir
ogrenim stirecinde bile ula~amayabilirlerdi. Soz konusu doktora seminerinin
dtizeyi, 10 yih yasakh yakla~lk 40 yIlhk akademik ya~amlmda bir daha tamk
olamadlglm denli ytiksekti. AsIl ~a~Ilacak nokta, se~ilmi~ doktora ogrencilerinin
seminere yaptlklan ve hocalan ~ok~a keyiflendiren katkIlarm niteligiydi. Bir
gtin bu seminerlerden birinde agzlmdan "yapici ele~tiri" gibi bir soz ~lktl.
Adorno'nun ktzgm bakt~lan aItmda Horkheimer son derece sakin bir bi~imde,
yaplcl-YlklCI kavram ~iftinin bilimde yeri olmadlgml, ~tinkti bunu kullananlann
aslmda ovgU ile yergiden soz ettiklerini, oysa zaten ele~tirinin nesnel olmasl
gerektigini dile getirdi. Boylece nesnel yakla~lmm biIimsel ~ah~manm her
a~amasmda, yontem ile ara~tlrma tekniklerini se~er ve tammlarken,
~oztimlemeler yaparken, kimi ilgili gorU~leri degerlendirirken ve ozellikle de
bire~ime ula~lrken, stirekli bir bi~imde bilim insamna rehberlik etmesi
gerektigini ogrenmi~ oldum. Demek ki, bilimsel ele~tiriden soz edebilmek i~in
nesnel olmak, ba~ka bir deyi~le, bilimsel gerek~elere dayah ger~eklerden
~lkarak ele~tiri yapmak zorunludur. Salt ele~tirel gorUnebilmek amaclyla,
gerek~esiz ya da sozde gerek~elere dayamr gibi gortinerek ele~tirmek, kesinlikle
bilimsel bir nitelik ta~lmaz.
Adorno'nun 80, Horkheimer'in ise 60 dolaymda doktora tezi hazlrlayan
ogrencisi oldugunu, tezimi hemen yazsam bile birincisinin ancak yakla~lk 4 yd,
ikincisinin ise 3 yIl sonra doktorarru degerlendirebileceklerimi duyunca, tilkeme
donmeye kara verdim.
Hacettepe ve A.D. Egitim Fakiiltesi
Her ne kadar bilim insam olma ozlemim faktiltenin 3. slmfma kadar geri gidiyor
olsa da, bu ozlemimin kesinlik kazanmasl "Ele~tirel Okul" done minden sonra
ger~ekle~ti. Ankara Hukuk Faktiltesi'nde "Hukuk Sosyolojisi ve Tarihi"
alanmda doktora programma kaYlt yaptlrdlm. Bir yandan bir asistanhk
kadrosunun a~Ilmasml beklerken, ote yandan DTCF Felsefe Boltimii'ne de, bu
kez aS11 ogrenci olarak devam etmeye ba~ladlm. Bu arada, 0 tarihte Ankara
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Dniversitesi'ne ili~tirilmi~ ikinci tIp faktiltesi olan Hacettepe TIP ve Saghk
Bilimleri Fakliltesi'nin a~ttgl felsefe ve sosyoloji asistanhgl smavml kazandlm.
Boylece 1 Nisan 1964 tarihinde ciddi bir bi~imde akademik dtinyaya ilk
adlmlml atml~ oluyordum. Ne ki, aym Universite ~at1s1 altmda bir fakUltede
ogrenci, bir digerinde asistan olunamayacagl i~in, bir ihbar sonucunda DTCF
Felsefe BoltimU ogrenciliginden aynlmak zorunda kaldlm.
Herkes gibi ben de, ihsan Dogramacl'mn bir sUre soma yeni bir Universite
olu~turacagml biliyordum. Ger~ekten de 1967 Yllmda, daha once Ankara
Dniversitesi RektOrlUgUne de se~ilmeyi ba~aran Dogramaci "Hacettepe
Dniversitesi"ni kurdu. Ancak, gene 1965 Ylhnda Ankara Dniversitesi
bUnyesinde kadro yasasl olmayan bir "Egitim Fakliltesi" kurulmu~, Dekanhgma
da hocam Top~uoglu atanml~tI. Kurucu ogretim Uyeleri arasmda Hilmi Ziya
Dlken, Suut Kemal Yetkin, Btilent Nuri Esen, Bedii Ziya Egemen gibi degerli
hocalann bulundugu yeni faktilte kadrosuzluk nedeniyle eleman slkmtIsl
~ekmekteydi. Hocam Top~uoglu, ne yapmaYI dti~i.indiigiimii sorunca, elbette
yeni faktiltenin, deyim yerindeyse ayak i~lerini yapmaya goniillii olarak talip
oldum. Kadrom Hacettepe'de kalmak ko~uluyla, yeni faktiltenin tUm btirokratik
i~lerini, Top~uoglu'nun gozetimi altmda ytirUtmeye ~ah~tlm. Dniversite giri~
smavml kazanan ogrencilerin kaYlt i~lemlerinden, diger kurum ve kurulu~larla
yaptlan yazl~malara, erkek ogrenciler i~in askerlik hizmetinden tecil
belgelerine, fakUlte gereksinimleri i~in RektOrltik~e verilen avanslann demirba~
ahmlan i~in harcanmasma ve tUm bu i~lemlerin kaYltlannm tutulmasma dek
bir~ok rutin faktilte i~ini gormeye ~ah~tIm. En ~ok zorlandlglm konu, Faklilte
A.D. Cebeci kampUsUndeki ilahiyat FakUltesi i~inde bUyticek bir salondan
ibaret oldugu i~in, arkasmda Urkek ogrencilerle gelen hocalara, ilahiyat, Hukuk
ya da Siyasal Bilgiler FakUltelerinden birinde, bir bo~ derslik bulabilmekti. Her
ne kadar, derslikleri kar~lhkh gorU~meler ve ricalar sonunda haftahk olarak
saptlyorsam da, kimi 'zaman bu derslikler ait olduklan faktiltelerin kendi
hocalarmca i~gal ediliyordu. Ote yandan Egitim Faktiltesi'ndeki sosyoloji
asistanhglm sUrUyor, aynca Bulent Nuri Esen'in insan Haklan dersi, hocanm
aniden ortaya ~lkan mazereti nedeniyle bo~ kalmca, benim derse girmem
gerekiyordu.
Yillar soma geriye baktIglmda, kimi aksakhklara kar~m tUm bu i~lerin altmdan
nasll kalkabildigime ~a~1flyorum. Ancak 1965 Ylhndan faktiltenin kadro
yasasmm ~lktlgl 1967 Ylhna dek ge~en yakla~lk 2,5 ytl i~inde, tUm
yorgunluguma degecek ol~Ude ya~am deneyimi kazandlglml, Ulkemin yUksek
ogrenim ger~ekligini, dogrudan i~inde ya~ayarak ogrendigimi gorUyorum. 1967
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Ylhndan sonra a~tlan asistanhk smavlanm sIrasIyla Mahmut Tezcan ve Mine
Tan kazandtlar. Her iki meslekta~Im da, yalmzca egitim sosyolojisi alamnda
degil, toplumbilimin diger alanlannda da degerli ~ah~malar ger~ekle~tirdiler.
Mahmut Tezcan'm igneyle kuyu kazarcasma gazete ve dergilerden
yararlanarak, YIllarca ba~vurdugumuz Sosyoloji Bihliyografyasz'm nasI 1 bir
titizlikle hazIrladIgml hala unutamam.
1967 Ylhnda doktora yeterlik smavmI vererek tez a~amasma ge~mi~tim. Tez
konusu se~menin ne denli zor bir ugra~ oldugunu ilk kez bu slrada anladIm.
Hocam onceleri tez se~iminde beni ozgiir bIraktI, ancak ne denli umutsuz bir
duruma dii~tligiimii goriince, bana birka~ oneride bulundu. Bu oneriler arasmdan
Max Weber'i se~tim ve bOylece "Max Weber'de Hukukun ve Me~ru Otoritenin
Sosyolojik Analizi" adh doktora tezimi yazmaya ba~ladIm. Tezime adlm bile
kendim koyamadIm ve hocamm "isim anahgml" biiyiik bir minnetle kabul
ettim.
Bu a~amadan ¥lkardlglm ders (ki sonradan kendi doktora ogrencilerime de
uyguladlm), doktor adaymm olabildigince ozgiir blrakIlmasl, tez yoneticisinin
asIa tez diktecisi konumuna dii~memesi, ancak tezi boliim boliim izlemesi ve
gerek¥eli ele~tirilerini mutlaka yapmasl ~eklinde oldu. Oysa akademik ya~amlm
boyunca, yonettikleri tezi hi~ okumadan doktora savunmasma gelen tez
yoneticilerine ya da neredeyse adaya dikte ettirecek denli tezi etkileyen
meslekta~lanma rastladlm.
Avrupa ve Amerika'da ba~layan ogrenci hareketleri3 yav~~ yava~ iilkemizi de
etkisi altma almaya ba~laml~tI. Boykotlar, i~galler, patlatIlan ses bombalan ve
ogrencilerle giivenlik gii¥leri, aynca ogrencilerle ogrenciler arasmdaki
~atI~malar, yakla~lk 1967 yIlmda ba~ gostermi~ti. Ku~kusuz uygar diinyada
oldugu gibi, iilkemizde de ogrenciler son derece hakh ve me~ru isteklerde
bulunuyor ve yiiksek ogretimin yenile~tirilmesini istiyorlardI. Ne var ki, bir siire
sonra reform istekleri arka planda kaldl ve ogrenciler arasmdaki siyasal ayn~ma
temelli ~atI~malar oliimlere bile neden olmaya ba~ladI. Siyasal iktidar Amerika
ile Avrupa'daki geli~melerden, oralarda iiniversitenin ~agda~la~tmlmasl i~in
atIlan adlmlardan ve alman insancli onlemlerden ders ~lkaracak yerde, baskIcl
yontemlere ba~vurarak (iti ite kIrdlrma politikasl), olaylann tiimiiyle
denetimden ~lkmasma katkIda bulundu. Oysa kriz yonetimini beceremeyen

Egitim Faktiltesinin diizenledigi ilk geni~ kapsamlt Sempozyum'un adl "1968 YIlt Ogrenci Hareketleri:
Dtinyada ve Ttirkiye'de" idi. Bu Sempozyuma sunulan bildiriler, daha sonra Fakiilte yaymlan arasmda
yer aldl (Ankara 1969).
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11 YII onceki deneyimden

~lkanlabilmeli ydi.

1970 Ylhnda doktora tezimi ba~anyla savundum ve en sonunda bilimsel
kariyerin ilk ve en onemli a~amaSlm ge~erek, doktor unvamm kazandlm. Bu
arada 12 Mart'm ayak sesleri a~lk se~ik duyulmaya ba~laml~t!. Hocama ve
aynca bir~ok ba~ka ki~iye dam~arak, darbeye bir slire kala Hacettepe
Universitesi'ndeki gorevimden aynldlm. Ger~ekten de 12 Mart 1971 darbesi,
Hacettepe Sosyoloji Bollimli'nli halla~ pamugu gibi att!. Ammsayabildigim
kadanyla Birsen Gok~e ile Emre Kongar Hem~irelik Yliksek Okulu'na
slirlildliler. Gene ammsayabildigim kadanyla Ahmet Taner KI~lah, Oya Sencer
ve YIlmaz Esmer'in i~ine son verildi. 4
Aym ~ekilde, Mlibeccel Klray hocamIZln onderliginde onemli geli~meler
kaydeden ODTU Sosyoloji Bollimli de ha~in bir klYlma ugrad!. Dogalhkla
Siyasal Bilgiler Fakliltesi ba~ta olmak lizere, ba~ka liniversite ve fakliltelerde de
Ylklm ya~andl, Mlimtaz SoysaI gibi kimi degerli ogretim liyeleri hapse attldl,
i~kencelere
ugratIld!. Ve hepsinden aClSI, yonetsel ozerklik ortadan
kaldmhrcasma klsltlandl. Oysa bilimsel liretim ve ogretim i~in bilim ve sanat
ozglirlligli ya~amsal bir onem ta~lr. Bu ozglirlligiin uygulamaya aktanlmasl ise,
ancak ve yalmzca yonetsel ozerklik giivencesinde olanakhdlr.
Bir tam yll akademik ya~amdan ayn kaldlglm bu donemde ~eviri i~leri ve
avukathk
yaparak
ge~inmeye
~ah~tIm.
Almanya'nm
Hohenheim
Universitesi'nden Ulrich Planck'm Ankara Universitesi Ziraat Fakliltesi'nde
verdigi Koy Sosyolojisi derslerini simultane olarak Tlirk~e'ye ~evirdim.

Ankara iktisadi ve Ticari ilimler Akademisi
Tiim hlr~mhgma kar~m 12 Mart diizeni a~lk bir meslek yasagl getirmedigi i~in,
ozellikle klYlmdan once liniversiteden aynlanlara, yeni akademik kadrolara
ba~vuru olanagl ortadan kaldirilmaml~tI. Bir gazete ilamndan A.i.T.i.A.'ne
anayasa hukuku asistam ahnacagml duyunca, smaVl ba~ararak burada goreve
ba~ladlm. Akademide Onur Kumbaraclba~l, Aydm Giiven Giirkan, Erzan
Erzurumluoglu, Haluk AmI gibi yakla~lk benim ya~lanmda gen~
mes1ekta~lanmla tam~tIm. Klsa bir slire sonra, hepimizin ve bize kattlan diger
gen~ meslekta~lanmlzm Akademi' de koklli kimi yenile~tirmelerin yapIlmasl
Kendileriyle ya da yakmlanyla ileti~im kuramadlglm iyin, bu bilgilerde kimi ufak tefek yamlgIlar olabilir.
Durum boyleyse herkesten oziir dilerim.
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gerektigine inandlklan ortaya <;lktl. Tek endi~emiz, bizden bir ku~ak onceki
hocalanmlZln olumsuz tavlr takmmalan olaslhglydl. Oysa ktirsliler kesinlikle
kaldmlmah, boltimler kurulmah, ger<;ek somestir sistemi getirilmeli, se<;imlik
derslerin, seminerlerin ve kur pratiklerin saylSl artmlmah, ogretim tiyelerinin
verdikleri derslerin i<;erikleri akademik SIr olmaktan <;lkanlmah, birbiriyle
kesi~en konularda ders veren ogretim tiyelerinin aym konulann tekrar tekrar
anlatllmamasl i<;in, prograrnlanm gozden ge<;irmeleri saglanmah, gtincel olgu
ve olaylara da ogretimde yer verilmeli, ders i<;erikleri her akademik Ylhn
ba~mda ozetlenerek yaymlanmah ve ogrencilerle haftahk gorti~me saatleri
konmahydl.
Bu dti~tincelerimizi <;ekine <;ekine Akademi Ba~kam Hamza Eroglu'na, Adil
izveren'e ve kimi diger ogretim tiyelerine a<;t1glmlzda, hi<; beklemedigimiz bir
destekle kar~lla~t1k. Hamza Eroglu'nun "sizi desteklerim ama beni ikna
edeceksiniz" deyi~ini unutamam. Sonralan kimi fikir aynhklanmlz oldu, ancak
onun bu tutumu ornek bir davram~tl. Ku~kusuz ger<;ekle~mesini istedigimiz
yenile~tirmelerin bir bOltigti yasa degi~ikligine baghydl. 0 nedenle onerim
tizerine sosyoloji onceleri, bir boltim olarak degil, ktirsti olarak kuruldu.
Sonradan "Toplum ve Davram~ Bilimleri" adml alan bOltimde zaman i<;inde
Barlas Tolan, Kadir Canglzbay, Ferhunde Ozbay, Galip isen ve aynca gen<;
asistan arkada~lanrruzla "toplumu tUm yonleriyle" ele alacak program ve
kadrolar olu~turmaya <;ah~t1k. Ttim kararlanmlzl, yasal a<;ldan oy kullanma
hakkl bulunmayan meslekta~lanmlzl da oy hakklyla stirece katarak aldlk. Alan
ara~t1rmalanyla ilgili alt yaplyl saglamla~t1rmak, projeler hazlrlamak ve
ytirtitmek eregiyle, bir de "Toplumsal Ara~t1rmalar Enstittisti" (sonradan
Merkezi) kurduk. Hedefimiz, tiniversiteye donti~ecegi belirginle~en akademide,
kendi lisans ogrencilerini de yeti~tiren bir bOltimtin temellerini atmaktl.
1977 Ylhndan ba~layarak ogrenci <;at1~malan yeniden hlZ kazandl. Bu kez somut
istekleri de pek ortada gortinmtiyor, olaylar daha <;ok sag-sol ortUlti
sava~l bi<;iminde geli~iyordu. 17 Ekim 1977 ak~ammda Erzan Erzurumluoglu
ile benim evimin kaplsma dinamit kondu ve benimki patladl. Btiytik bir ~ans
eseri e~im inci San, klZlmlzla birlikte bilimsel ara~t1rma amaclyla yurt dl~mda
bulunuyordu ve ben de 0 saatte evde degildim. Uzman polisler, dairenin belli
yerlerinde olmam durumunda Olebilecegimi ya da aglr derecede
yaralanabilecegimi soylediler. Boylece teror, sokaklardan tiniversitelere
ula~rru~tl.
1978 ba~lannda Bedrettin Comert Ankara'da otomobilinde,
hepimizin sonsuz saygl duydugu, hi<;bir a~mhgl olmayan degerli Cavit Orhan
Ttitengil hocarruz, otobtis beklerken katledildiler. Siyasal cinnet, hem gen<;leri
iyile~tirme
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hem de <;e~itli kurum ve kurulu~larda gorev yapan ve <;ogunlugu bu illkenin ytiz
akl olan degerli insanlann ya~amma ya da beden tamhgma kastetmeye ba~ladl.
Bu donemde de siyasal iktidan olu~turanlar, sanki 10 Yll kadar once ba~ka bir
gezegende ya~lyorlarml~casma yan tutarak Cbana sagctlar cinayet i~liyor
dedirtemezsiniz), beceriksizliklerini doruk noktasma ula~tlrarak, etkili onlemler
alacaklan yerde, gilnil kurtarmaya bakarak 12 Eyltil 1980 darbesine davetiye
<;lkardtlar.
Bir<;ogumuzun tamk oldugu, bir klsmlmlzm da okuyarak ogrendigi gibi 12
EylUI darbesi tUm demokratik olu~umlan, siyasal partileri, sendikalan, bir<;ok
dernegi ve ozellikle Universiteleri, soztin ger<;ek anlammda bir silindir Cya da
tank) gibi ezdi ge<;ti. Binlerce, onbinlerce insan i~inden edildi, hapse attldl,
insanhk dl~l i~kencelere ugrattldl, mahkGm edildi. Bunlardan kimileri
"beslenmemek" gerek<;esiyle astldl. Ve ihsan Dogramacl'mn mimarhgmda
<;lkanlan Ytiksek Ogretim Yasasl ve onun olu~turdugu Ytiksek Ogretim Kurulu,
akademik ya~amm Usttine tam bir karabasan gibi <;oktU. 1402 saYlh yasa bahane
edilerek, ytizlerce ogretim elemanmm i~ine son verildi. En ozerk Universitelerin
~imdi Ttirkiye'de bulundugunu ileri stiren ihsan Dogramacl'nm bu sarkastik
soylemlerine kar~m, ozerklik tUmtiyle ortadan kaldmldl. Universitelerin i<;
yaplsl, soz gelimi faktilte, bOltim ve anabilim dallan tek tiple~tirildi. Gene ttim
egitim ve ogretim programlan YOK tarafmdan belirlendi. Hatta her konunun
ogretimi i<;in, orta ogretim kurumlannda oldugu gibi tek tip ders kitabl yazmu
gUndeme getirildiyse de, totaliter tilkelerde bile pek gorlilmeyen bu
i~gtizarhktan son anda vazge<;ildi.
Boylece TUrkiye'de ytiksek ogretim kurumlan, 1981-1989 arasmda saltlk bir
baskl ve <;ok slkl keyfi bir denetim altma almdtlar. Universitelerden aynlan ya
da attlan bilim insanlan bilim ve sanat ozgtirlUgti, anayasadaki emredici htikme
kar~m asklya ahndlgl i<;in, bilgi Uretmede <;ok ciddi tehditlerle kar~l kar~lya
kaldtlar. ismail Be~ik<;i yapltlan nedeniyle uzun Ylllar hapsedildi. Bu ve
yapltlan ceza takibine ugrayan diger bilim insanlanmn se<;tikleri konular,
yontemleri ve vardlklan sonu<;lar hi<; ku~ku yok ki, nesnel O1<;titlerle
ele~tirilebiljr. Ancak bu ki~ilerin, bilim ve sanat ozgUrlUgtinden yoksun
blraktlml~ olmalan, asIa onaylanamaz.
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Berlin-Ankara-Konya-Ankara

Bu arada kendimden soz etmek gerekirse, 1973'te do~ent oidum ve 1982 Ylhnda
profesorltige ylikseltildim. Ne var ki, Ytiksek Ogretim Yasasl 'nm ~lkml~ oimasl
nedeniyle, bir~ok diger meslekta~lm gibi benim de kadroya atanmam
durduruldu. Gazi Universitesi'ne donti~ttirlilen kurumumda ~ok saYIda gen~
mesiekta~ImIzm i~ine son verilince, 10 ogre tim tiyesi arkada~Irnla birlikte
gorevimden aynidIm. Kendimize, 1402'lik mesiekta~IanmIza hlizlinlli bir
gonderme yaparak 1401' likler dedik.
Bu donemde gerek bizlere gerekse 1402 saYIh yasayla i~Ierine son verilenlere
meslek yasagl getirildigine tamk olduk. Soz konusu meslek yasagI 1402 saYIh
yasayla i~Ierine son verilenler i~in yasa geregiydi. A~Ik~asI insanlar medeni
oilime (mort civile), daha ger~ek~i bir deyi~le, medeniyet dI~l bir ollime
mahkum ediliyorlardl. Benim gibi kendi istegiyle aynlanlar ise, zaman i~inde
ba~ka bir liniversitede ilan edilen kadrolara ba~vurduklannda, atama
komisyonlannm olumlu raporlanna kar~m, DogramacI sultasmdaki Yliksek
Ogretim Kurulu'nun "atanmaSI uygun gorlilmemi~tir" damgaslyia meslek
yasagma ugratIhyorlardI 5. Daha da vahimi i~ ba~vurulanrruz diger resmi
kurumlarca da geri ~evriliyordu. Hatta devletle iyi ili~kiler i~inde olmak
zorundaki ozel sektor kurulu~lannda bile i~ bulamaz oImu~tuk. Bunun lizerine
iyi dil bilen bir boltiglimliz yurt dI~I ogretim kurumlanna gitmek zorunda kaldl.
Bu duruma verilecek ad, samnm "bey in go~li" degil, beyin ihracl ya da bey in
israft olmak zorundadlr.
i~te Berlin Hlir Universitesi Siyasal Bilimler Bollimli'ndeki konuk profesorllik
deneyimim bOyle ba~ladl. 1986-87 ders yIlmda adl ge~en tiniversitede kuramsal
dersler, seminerler ve kurpratikler verdim. Hayretle ve esefle gerek ogretim
liyesi, gerekse ogrenci kalitesinin 1962-1963 Frankfurt Okulu'ndakine hi~
benzemedigini gordlim.

1989 yllmdan ba~layarak Ankara Universitesinin Basm Yaym Ytiksek
Okulu'nda Ahmet Taner KI~lah'nm giri~imi sonucunda saat licretiyle ders
vermeme bu kez YOK ses ~Ikarmadl. 1991 YIhnda Gazi Universitesi iktisadi ve
idari Bilimler Fakliltesi'ndeki ogretim liyeligi gorevine geri dondlim ve yakla~Ik
1982 Ylhnda Ankara iktisadi ve Ticari ilimler Akademisi'ndeki gtirevimden aynldlktan sonra, Selc;:uk
Oniversitesinde ac;:Ilan bir kadroya ba~vurmu~tum. yaK ah~lldlk bic;:imde "geri dtinmesi uygun
gtirii1memi~tir" diye karar verince, Dam~tay'da iptal davasl ac;:tlm ve davayl kazandlm. Ancak Dam~tay
karan yaK tarafmdan uygulanmaymca, yaK Ba~kam ihsan Dogramacl aleyhine Ankara 9. Asliye
Hukuk Mahkemesinde tazminat davasl ac;:tlm ve yalmzca Berlin'de degil, Ankara'da da yarglc;:lar oldugu
ic;:in Dogramacl'YI gtirevini ktittiye kullandlgl gerekc;:esiyle tazminata mahkum ettirdim.
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4 ay sonra YUksek Ogretim Kurulu tarafmdan, Sel~uk Universitesi Hukuk
FakUltesi Anayasa Hukuku profesorlUgUne istegim dl~mda atandlm. Uzun bir
ugra~tan sonra, ilber Ortayh ve Necdet Serin'in destegiyle 1992 yllmda naklen
A.D. Siyasal Bilgiler Faktiltesi Kamu Yonetimi BolUmU sosyoloji
profesorlUgUne ge~tim. Ve ba~kaca bir kIYlm ya da sUrgUnle kar~Ila~makslzm
2003 yllmda buradan emekli oldum. Bu duruma ne denli "mutlu son" denebilir,
biIemiyorum.

SosyoIoji ve Diger SosyaI BiIimIere NeIer OIdu?
Yakla~lk 40 Yllhk akademik kariyerimin gene yakla~lk 10 Ylhm meslek yasagl,
geri kalanmm onemli bir bOltimtinti ise orttilU ve a~lk baskIlar altmda ge~iren
bir ogre tim tiyesinin ya~adlklanm, yukanda da degindigim gibi ornek olay
yontemiyle degerlendirmek olanakhdlr. <;tinkti tUm bu ya~ananlar iinik (biricik)
degiI, bir~ok ba~ka ogretim tiyesi i~in de tipik nitelik ta~lmaktadlr. Burada
hemen teslim etmem gerekir ki, hi~ olmazsa ben beden tamhgnll1 koruyarak
ya~ayabildim ve oldtirtilmekten ya da sakat kalmaktan kurtulabildim.

Yalmzca klsa stirelerle (1963-1971 ve klsmen 1992 sonrasl) bilim ve sanat
ozgtirltigtintin 0 da belli slmrlar i~inde varolabildigi, 1981 yllmdan soma soz
konusu ozgtirlUgtin en onemli gtivencesi olan "yonetsel ozerkligin" tUmtiyle
kaldmldlgl bir ortamda, bilimsel bilginin tiretiIebilmesi hemen hemen
olanakslZdI. Oysa topiumbilim Amerika ve ingiItere'den soma Fransa iIe
Almanya'dan once, felsefenin ya da ekonomi politigin sultasmdan kurtanlarak,
1915 Yllmda Dar-til Ftinun i~inde, baglmslz bir ktirsti ~eklinde Ziya Gokalp
tarafmdan kurulmu~tu. Gustave Le Bon'un sonradan tinlti olan Kitlelerin Ruhu
adh yapltl, soz gelimi gene Almanca'ya ~evrilmeden once, Ttirk~e'ye
~evriImi~ti. Kendisi de bir miidahale olan 1933 tiniversite reformundan soma,
Nazi zulmtinden ka~an ve ~ogunlugu kendi alanlannda uluslararasl tine sahip
bulunan bilim insanlan, istanbul Universitesi ile istanbul Teknik Universitesi'ni
yeniIe~tirmWer ve Ankara Universitesi'nin ~ekirdegini olu~turan ytiksek okul
ve faktiltelerin kurulu~lanna kti~timsenemeyecek katkIlar yap1ll1~lardI. Soz
konusu bilim insanlannm belki de en btiyUk katkllan, kendilerinden somaki
akademik ku~agl, Alman biliminin ytiksek niteliklerinden Odtin vermeksizin
yeti~tirmeleri,
aynca ders kitaplan, sistematik eserler ve makaleler
yaymlamalanydI. Benim ku~aglm Hirsch'in deyi~iyle, Alman biIim insanlannm
manevi torunlan gibi yeti~tirildi. GortildUgti gibi ~agda~ Ttirk Universiteleri,
aslmda olduk~a elveri~li bir ortamda geli~me olanagml yakalaml~ buluyoriardI.
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Ne yazlk ki, 1947-1948 ve 1957 Yillannda sozde sivil siyasal iktidarlarm,
1971 'de orttik askeri darbenin gildilmilnde gene sozde si vil iktidann 1961 ile
1981' de ise asked darbelerin mildahaleleri, klYlmlan ve yasaklan, aynca sokak
terorilniln katliamlan sonucunda, Tilrkiye'de sosyoloji ve diger sosyal bilirnler
slirekli darbe yediler.
Oysa sanat gibi bilimin de ye~erebilmesi i~in, her ~eyden once bilim ve sanat
ozglir1i.igliniln tam anlamlyla ger~ekle~tigi ve yonetsel ozerklik gilvencesine
kavu~turuldugu, siyasal iktidar ile sokak basklsmm ortadan kaldmldlgl bir
ortam gereklidir. Dilnyanm geli~mi~ tilm ilniversitelerinde, bilim bir tilr usta~lrak i1i~kisiyle tohumlamr ve ~e~itli ekollerin verimliligiyle ~i~ek a~ar. Ancak
tilkemizde hem ustalar hem de ~lraklar slk slk klYlma ugrat1lml~lar,
mesleklerinden kopanlml~lar, geri donseler bile eski bilimsel ivmeyi kolay
kolay yakalayamarru~lardlr. Ku~kusuz bu genel tablonun i~inde aynksl olarak
kendini koruyabilmi~ olanlar vardlr ama onlar da farkh goril~lerden yoksun
kaldlklan i~in istenen ol~ilde geli~ememi~lerdir. Gilnlimilz AKP iktidannm da
ilniversitelere mlidahale a~lSlndan, daha onceki siyasal iktidarlan bile aratlr bir
a~amaya dogru hlzla yol aldlgml, ~imdilik YOK kar~ltlanm YOK yanhsl
yaprru~ olmasmdan ~lkarmak olanakhdlr.
Ozetlenecek olursa, Tilrk sosyolojisi ve sosyal bilimleri siyasal mildahaleler
nedeniyle ~izgisel geli~imden yoksun kalml~t1r. Kadrolan klYlma ugraml~,
boylece ekollerin olu~abilmesi de engellenmi~tir. Oysa bilimde ve onu
besleyecek bilim klilttirilnlin geli~iminde sureklilik son derece onemlidir.
Ote yandan yukarda da deginildigi gibi her klilttir aktanml yaptlan lilkede,
ba~langl~ta ornek lilkelerden alman bilgi, yontem ve sistemlere oyklintilmesi
dogaldlr. Dogal olmayan bilim ve teknolojide, toplumun gereksinimlerine yamt
verebilecek, 0 lilkenin ger~eklerine daha iyi uyabilecek yontem ve tekniklerin
bulunamamasl, ki~ilerin kendilerini aktarmanm rahathgma kaptlrmaSldlr.
Ozellikle son Yillarda ayyuka ~lkan ve liniversitelerle YOK tarafmdan etkili bir
bi~imde denetlen(e)meyen intihaller, yani yurt i~inden ve dl~mdan bilim
hll'SlZhklan, illkemizin yliz karalandlr. En sonunda kilreselle~tirme dalgalanmn
egitim, bilim, sanat ve ktilttiril tehlikeli bir bi~imde ticarile~tirmeye ba~ladlgl
asIa unutulmamahdlr.
Bugiln illkemizde, genelde sosyal bilimlerde ozelde sosyolojide ~ok saYlda
yaym bulunmaktadtr. Gene sosyoloji egitimi veren birimlerin saylSl da hlzla
~ogalml~tlr. Ancak bu nicel artl~lann ne ol~lide nitelikli olduklan ilzerinde de,
derin derin dil~linmek gerekir.

