SOSYOLOJiMiziN TARiHiNi YAZARKEN"

Nilgiin <;:ELEBi""

Zamam ve mek§m arahklara bOlen saat, takvim, kronometre, metre gibi
zaman ve mek§n Olyerlerin ortaya ylkl§lan ile ben ve eylemim, ben ve soziim
arasma mesafe ginnesi ve bunlann aralanndaki mesafenin uzamasmm birbirine
ko§ut geli§meler oldugunu dii§iiniiyorum. Belki de zaman ve mekan
nosyonlanmn kendilerinin bile ortaya ylkl§lan ile ben ve eylemimin ayn§maya
ba§lamasl arasmda bir baglantI kurulabilir.
Ben ve eylemimin birbirinden aralanmasl bir ba§ka deyi§le eylemimin
sosyalle§mesi, bir ba§ka deyi§le, eylemimin miibadeleye girmesi, eylemimin
benden kopup benim dl§lmdakiler arasmda dola§lma girmesi, yani eylemimin
sosyalize olmasl, eylemimin rutinle§mesi anlamm ba§kalannca olu§turuldugu
tezinin de temel dayanaklanndan biridir. Zira, benim ira ettigim herhangi bir
eylemimle baglantIh olan bir niyetim, bir maksadlm, bir amaClm vardlr; ama
kar§lmdaki benim niyetimi ne bilmek ne de niyetime ili§kin soylediklerime
inanmak zorundadlr. Kar§lmdakiler benim eylemime ye§itli anlamlar
yiikleyebilirler. Benim kendi eylemime anlam yiiklemem; 0 eylemle baglantlh
niyetimle ve/veya dola§lma ginni§ olan, miibadele edilmekte olan,
sosyalizasyon agmda dolanmakta olan rutin anlam kodlanyla slnIrhdlr. Ama,
kar§lmdakiler benim niyetimin ve/veya benim rutin olarak gordiigiim anlam
kodlannm slmrlanna tabi olmak zorunda degildirler. Onlar benim eylemimle
ilgili degerlendirme yapacaklarmda kendi niyetlerinin uzantlsl olan ya da
kendilerinin rutin olarak gordiikleri anlam kodlannl referans verebilirler.Hatta
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eger yeterince gUylli iseler kendi niyetlerini rutin sosyalizasyon kodlanyml~ gibi
ba~kalanna kabul ettirebilirler dahi. Her halUkarda koken olarak benim ya da
kar~lmdakinin niyetiyle baglantill bile olsa, rutin sosyalizasyon sUrecinde
yUrUrlUkte olan anlam kodlarma bir biyimde refere edilebilen tUm eylemlerimiz
"sosyal" karakterini kazamr. Ba~ka bir ifadeyle, sosyal eylemlerimiz manalan
ba~kalannca payla~i1abilen eylemlerimizdir.
Sosyal eylemlerimizin manillannm, ba~kalarmca, yekpare olmakslZln da
olsa bir payla~maya konu edilebiliyor olmasl ~u iki hususun gozardl edilmesine
yol aymamahdlr:
ilki; ba~kalan dediklerimizin saYlsmm, dogrudan gozlemlediklerimizin
lOok otesinde, gozlemleyemediklerimizi de kapsayacak bir miktarda olmasl
mUmkUndUr. ikincisi; ben ve eylemim, daha dogrusu eylemimin sonuylan arasl
mesafenin lOok klsa olabilecegi gibi lOok uzun da olabilecegidir. Zaman ve
mekan olyerler i~te tam da bu noktada, eylemlerimizden etkilenenlerin saYIsmm
artmasl ve eylemlerimizle etkileri/sonuylan arasl mesafenin uzamasl Uzerine
icat edilmi~ olmahdlrlar.
Onlann icat edilmeleri i1e neyin, nerede, ne zaman, nasil, kim tarafmdan,
kime,
neden
soylenmi~
ya
da
yapllml~
oldugunun
nirengilenmesi/mahmuzlanmasl/tespit edilmesi imkan dahiline girebilir
olmu~tur. Zaman ve mekan olyerler sosyal olanlann en, boy, derinlik ve zaman
boyutlanna baglantill hale getirilmelerini mUmkUn kilml~t1r. Bu olyerler, rutin
sosyalizasyon sUrecine giren her eylemin adeta etiketlenmesini, damgalanmasml
lJIUmkUn kllmaktadlrlar. Sosyalizasyon sUrecinin anonimlikten ylkmaSml,
belirsizlikten uzakla~masml temin etmekte, failin kimligini bu sUrece adeta
kazlmaktadlrlar. Bu olyerler olmasaydl sosyal hayat billa erken ronesans donemi
Italya'smdaki resim atOlyelerinde elbirligiyle yizilip boyanan anonim tablolara
benzerdi. Zaman/mekan olyerler eylemin kimliklendirilmesinde sanki tablolann
ressamlannca imzalanmalanna benzer bir katkl yapml~lardlr.
Sosyolojioilim oldugu iyin, bir ba~ka deyi~le, var olan bu dUnya Uzerine
bir soz soyleme gayretinde oldugu iyin hep zaman-mekan iyre olagelmi~tir.
Sosyoloji sosyolojize olan her ~eyin tilbi oldugu, Iyme girdigi
dola~lm/sosyalizasyon ImUbadele sUreci iyinde, geni~lemesi ve genle~mesi
miktannca var olabilen bir bilim oldugundan bu geni~leme ve genle~melerin
sosyal olanm ayagmm yerden kesilmesine yol aymamasmm onlemlerini almak
gerekmektedir. Zaman-mekan olyerler sosyoloji iyin elzemdir. Bu olyerler
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sosyal olaylann bo~lukta degil zaman-mekiin iyinde aklyor olarak gorUlmelerini
mtimktin kIlarlar. Ne var ki, zamam arahklara bolen saat, takvim gibi
zamanolyerler ile mekiim karelere bolen metre gibi mekanolyerlerin zamam ve
mekiim herkes iyin aymla~tlflcl i~leyi~lerine ragmen zaman ve mekiin arahklan
hiy de herkes iyin aymla~amaml~tlr. Aynen, bu arahklarda devinen, depre~en,
donti~en sosyal hayatlann da herkes iyin aym tarzda adlandmlamamasl gibi.
Hem zaman ve mekiin arahklanm hem de olaylan her birimiz hem kendimize
gore deneyimlemeyi stirdtiregelmi~izdir hem de ba~kalarmm farkh
degerlendirmelerinin ~a~km izleyicileri olagelmi~izdir.(Bu tavlr aslmda mikro
ya~amalar ile makro ya~amalar arasmda uzanan bir stireklilik yizgisi tizerinde
~ekillenir). Eylemlerimiz ve etkileri yogunla~t1kya ve eylemlerimizden
etkilenenlerin saYllan arttIkya, eylemlerimizin dolaYlmlanma katsaYlsl artml~,
dolaYlmlanma katsaYlsl arttlkya da hayatm ye~itli veyhelerini herkes iyin aym
kllan araylann geli~tirilmesi hlZl ytikselmi~tir. (Buna, sosyal hayatm
karma~lkla~maslyla birlikte ortaya ylkan teknolojik degi~me de diyoruz).
Sozkonusu araylar geli~tikye hayat daha olytilebilir hale gelmi~, bu ise hayatI
daha az sorunlu olarak ya~amayl mtimktin kIlml~tIr; her ne kadar bu "az
sorunluluk" kar~lhgmda daha mekanik bir hayata geymi~ olsak da. (Mekanik
hayatm ttim gtiven temin edici araylanna ragmen insam yalmzla~tInCI etkilerini
de ihmal etmiyoruz). Geryekten de, mekanik hayat daha gtivenli bir hayattlr da.
Zaman-mekiin olyer araylan kullanma slkhgl ve becerisi hayah daha dolaYlmh
ya~lyor olmamn bir gostergesidir. Burada ilginy olan, sozkonusu olyerlerin
hayatl mekanikle~tirici, standardize edici etkilerine ragmen bir yandan da hayah
birebir, yakl~lk, araya anlam evrenini katmadan, tekdtize ya~amaya donti~e yol
aymamalandlr; tersine, daha entellekttiel bir ya~amamn kaplsml aralamalandlr.
HayatI nirengileyerek, koordinatlara oturtarak ya~amak, akla hakim olarak
ya~amaktlr. Ya da, daha dogrusu, akll ukl'dan geldigine gore, akIlhca
ya~amaktIr. Akh nominalarla doldurmamaktlr. HayatI, sosyal olarak payla~llml~
nirengilerle baglantIlandlrarak ve referanslar iyine yerle~tirerek ya~amak iyin bu
araylara sanki muhtaclzdlr da.
Zaman-mekiin olyerler bu denli onemli ise 0 zaman bize dti~en hayatImlZI
bunlara nirengilendirerek ya~amaktIr. Peki, ama oyle yaplyor muyuz? Bu
sorunun cevabl, sosyolojinin Ttirkiye'deki macerasmm irdelenmesi slrasmda
kar~Ila~"an kimi zaman dizimi tutarslzhklan aylsmdan verilmeye yah~llacaktlr.
Bu tarz bir yah~mamn sosyolojiyi Ttirkiye'ye ta~lyan , ba~ta Ziya Gokalp olmak
tizere, sosyologlanmlza kar~1 yerine getirilmesi gereken bir gorev oldugu
dti~tinUlmti~ttir .
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Oncelikle vurgulanmahdlr ki, Tiirkiye'deki sosyolojinin tarihyesi,
taraflmlZdan tespit edilebildigi kadanyla, Zafer Toprak dl~mda, tarihyiler
tarafmdan ele ahnmaml~, onlar tarafmdan yazlya dokiilmemi~tir. Konuya egilen
sosyologlanmlz ise, ilber Ortayh 'nm slralamalanm izlersek, menkibe veya
nasihatname gelenegini izlememekle birlikte, kendilerini ne vekayiname
gelenegiyle ne modem tarihyilikle baglantIlandlrmak gibi bir heyecan
duymu~lar ne bir vakaniivis ne de bir miiverrih olmu~lardlr. Sosyoloji tarihine
egilen sosyologlanmlzm, H.Bayram Kaymazoglu gibi istisnalar olmakla
birlikte, genel bir egilim olarak bir kronolojik olay dizimcisi tavn iyinde
olduklanm soyleyebiliriz. Sosyolojinin Tiirkiye'deki macerasml be1ki de
sosyolog olmayan biri sosyolojik analize tabi tutabilirdi. Omegin Kurtulu~
Kayah, sosyolojiye teget duran bir tarihyi olarak, sosyoloji metinlerinin
yamslra, ya da onlann yerine, sosyolojimize ivme kazandlran ya da enerji
kaybettiren olaylara, sosyolojimiz dolaymda ya~ananlara odaklanarak bu
aylglmlzm kapanmasma yardlmcl olabilirdi. Genel olarak goriinen ~udur ki;
sosyoloji tarihimizin miiverrihleri yoktur. Yine ilber Ortayh'Yl izleyerek,
mUverrihlik vakanUvislikten bir adlm sonrasldlr dersek, vaka takdimi
yapllmayan bir gelenekte vakanm Uzerine ylkmanm, vakaYl sosyolojize ve
filozofize etmenin de mUmkUn olamayacagml tahmin etmemiz hiy de zor olmaz.
VakanUvislik ve mUverrihlik bir yana blraklldlgmda arda kalan kronolojik olay
dizimciligidir.
Hilmi Ziya Ulken'den Ziyaeddin Fahri Fmdlkoglu'na, LUtfi Eri~yi'den
Mehmet Yalvay'a, Hasan Ali Koyer'den Aynur ilyasoglu'na pek yok hocamlz
ya da meslekta~lmlz bu konuda yaymlar yapml~lardlr. Sosyoloji tarihimizle
ilgili bir~eyler yazan her bir hocamlza ve meslekta~lmlza saygldeger emek
UrUnlerinden dolaYl ki~isel te~ekkUrlerimi sunmak isterim. Geryekten, igneyle
kuyu kazmaya benzer boyle bir i~e kalkl~manm kendisi bile alkl~lanacak bir
yUrek i~idir. igneyle kuyu kazmak diyorum, zira, sosyolojimizin tarih\:esiyle
ilgili bazl konularda farkh ara~lIrmacIlar farkh veriler sunmu~lardlr. Bunlann
arasmdan bir seyme yapmak geryekten de biiyiik dikkat harcanmasml
gerektirmektedir. Bu durumu, Tiirkiye'deki sosyolojinin ilkleriyle ilgili
yazmaya yah~tlglm bir makale iyin 1 veri toplamaya ba~ladIgIm zaman
Amlan makale; Avrupa Komisyonu destekli 6.Centeve Prograrm kapsammda sekiz filkenin katillmlyla
gen;ekle$tirilen ve TOrkiye ayagl Mugla Oniversitesi adma taraflmdan yOrUtOlen "Analysing and
Overcoming the Sociological Fragmentation in Europe (ANOVASOFIE)" b~hkh 'Citizens and
Governance in a Knowledge Based Society' tematik alanma ait CIT2-CT-2004-506035 kontrat no'lu
projenin "Work Package 6" faaliyeti ivin yazllml$tlr.
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gozlemlemi~

bulunmaktaYlm. Bu incelememin konusunu da soz konusu
farkhhlar olu~turmaktadlr. incelemede farkhhklann nedeni hakkmda yorum
yapllmayacakttr. incelemenin amaCl bu farkhhklara dikkat yekmek, ve bu
farkhhklarm ortadan kaldtnlmasl yonUnde giri~imde bulunulmasmm
gerekliligini i~aret edebilmektir.
Taraflmdan tespit edilen ve Ziya Gokalp ile ilgili olarak giiriilebilecek
olan farkh tarihlemeler ~unlardlr:
1.

Ziya Gokalp'in dogum tarihinin 1875 degil de 1876 oldugundan emin olup
olmadlglmlzl merak etmekteyim. Kongar ve Kaymazoglu, Tiitengil' den
yapttklan almtlda 1876 Uzerinde lsrar ediyorlar?

2.

Ziya Giikalp Selanik'e 6 EylUl 1909'da gitti. 1912 Mart aymda Ergani
Madeni Sancagmdan mebus seyildigine gore 1910 ve 1911 Ylllarml dolu
dolu Selanik'te geyirdi. Giikalp'in Selanik'te Sosyoloji dersi verdigini
biliyoruz. Bilmedigimiz bu okulun adldlr: Bu okulun adl ittihat ve Terakki
Sultaniyesi midir yoksa ittihat ve Terakki idadisi midir, yoksa, ittihat ve
Terakki Okulu mudur? Kongar ve Kaymazog1u bu konularda farkh adlar
vermektedirlel. Bu okulu kim kurmu~tur? Giikalp'in kendisi mi kurmu~tur
yoksa ittihat ve Terakki Cemiyeti mi kurmu~tur? Kongar, kendinin
kurdugunu siiylUyor. Kaymazoglu ise Ziya Giikalp'in bu okula felsefe ve
sosyoloji hocasl olarak tayin edildigini yazlyor. Tayin edilme siizkonusu
ise 0 zaman bu okulun istanbul'dan yonlendirilmesi gerekmez mi? Osman
Ergin Maarif Tarihi kitabmda Selanik'te ayllml~ biiyle bir okuldan siiz
etmiyor. Osman Ergin istanbul'da ayllml~ bazl Parti Okullan'ndan soz
ediyor. Se1anik'teki bu okulun iigrencileri acaba hangi ya~ grubundaydllar?
Parti iyi bir seminer dersinden siiz ediyor olabilir miyiz? Ya da herkese
aylk bir konferanslar dizisinden soz ediyor olabilir miyiz?

3.

Ziya Giikalp istanbul' a ne zaman diinmU~tilr? DiinU~ tarihini Hilmi Ziya
Dlken iki ayn yerde iki ayn tarih olarak veriyor. Tiirkiye'de C;agda§
Dii§iince Tarihi'nde 1913 diye yazarken (1979:305) Sosyoloji Dergisi 6.
saYlsmda 1914 tarihini veriyor (1950:141). Ama Giikalp'in Mart 1912'de
mebus seyildigini biliyoruz, Mebuslugunu istanbul' a gitmeden yUrUtmU~

2

3

Bu konuda bakmlz:Kongar. 1982:33,2 no'lu dipnot; Kaymazog,lu, 2003:7,10 no'lu dipnot.
Gokalp'in "tttihat ve Terakki Okulunu" kurmasl iyin bakln1z: Kongar, 1982:35;Kaymazog;lu ise
GOkalp'in "SeJanik ittihat ve Terakki Sultaniyesi'ne feIsefe ve sosyo!oji hoeas! tayin" edildigini
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olabilir mi? Ba~ka bir kaynak ise Ziya Gokalp'in 1912'de istanbul
Sultanahmet'te konferanslar verdigini yazlyor.
4.

TUrkiye'de ilk sosyoloji dersi Ziya Gokalp tarafmdan Selanik'te orta
ogretim dUzeyinde mi verilmi~tir yoksa yUksek ogretim dUzeyinde
DarUlftinun'da ml verilmi~tir? YUksek ogretim dUzeyindeki ilk ders Ziya
Gokalp tarafmdan ml verilmi~tir yoksa Ahmet ~uayp tarafmdan ml
verilmi~tir? Ahmet ~uayp gergekten adl ilm-i i9timai olan bir ders vermi~
midir? Vermi~ ise dersin YIlt nedir?

5.

Emrullah Efendi Nizamnamesinin 16. maddesinde Darulftinun'a 1912
Ylltnda Ulum-l i9timaiye dersinin kondugunu biliyoruz. Ama, Ziyaeddin
Fahri Fmdlkoglu i~ ve DU~Unce dergisinin 254. saYIsmda Ahmet ~uayp'm
Ziya Gokalp'ten once 1909-1910'da Darulftinun'da Sosyoloji dersi
okuttugunu yazlyor. LUtfi Eri~9i ise ilk dersin 1913'te verildigini soylUyor.
Osman Ergin 1908'de Darulftinun Ulum-I Edebiye ~ubesinde ilm-i i9timai
dersinin programa kondugunu ama bUtge yetersizligi yUzUnden bu dersin
okutulamadlgml yazmaktadlr (1941:1011,1012) (Osman Ergin Turkiye
Maarif Tarihi cilt 3'teki bu bilgisine kaynak olarak Prof.Mehmet Ali
Ayni'nin DarUifunun Tarihi adlt 1927 tarihli kitablnI vermektedir). ilk
dersi Gokalp verdi ise ~uayp'in verdigi dersin adl nedir? Gokalp kUrsU
kurmadan once Edebiyat ~ubesi ogrencilerine sosyoloji dersi vermi~
olabilir mi? KUrsUnUn kurulu~ YIlt ile dersin verili~ YIlt ayn ayn olabilir
mi? Emrullah Efendi Nizamnamesinden once de Darulftinun'da sosyoloji
dersi veriliyor olabilir mi? Mehmet Yalva9 makalesinde Ulken' in
Gokalp'in 1915-1918 arasmda ders verdigini yazdlgml belirtiyor
(1985:58). Kafadar ise doktora tezinde sosyolojinin Universite dUzeyinde
ilk kez 1913'te Felsefe BolUmU i9inde Ziya Gokalp tarafmdan i9timaiyat
adl ile verildigini yazmaktadlr (1998:133,505). Ka9mazoglu ilk dersin
Ahmet ~uayp tarafmdan verildigini yazlyor (2003:263). Burada ya Ahmet
~uayp'm OlUm tarihi ya ilk sosyoloji dersinin verili~ tarihi ya da ilk dersi
kim in verdigi konusunda bir yanh~ yaptlmaktadlr.

6.

Ahmet ~uayp ne zaman OlmU~tUr? DarUiftinun'un bu saygldeger hocasmm
OlUm tarihi neden bir muammadlr? Ahmet ~uayp Uzerine tez hazlrlayan
YlldlZ Akpolat 1910'da oldUgUnU yazlyor. AmaHilmi Ziya, ~uayp'm
1912-1914'te sosyoloji dersi verdigini yazlyor (1979:306). Hikmet Celkan
da Hilmi Ziya'YI dogruluyor (1991: 183).

77

7.

Ahmet Emin Yalman Ziya Gokalp'in asistanhgml yaptl ml? Cevapslz
sorulardan biri de budur. Ka9mazoglu, asistam oldugunu yazlyor
(2003:53). Yalva9 ise Yalman'm admm istatistik dersi i9in yazlldlgml ama
programlarda yer almadlglm belirtiyor (1985:60). Bir sure Yalman'm adl
dii~UniilmU~ ama sonradan vazge9ilmi~ olabilir. Yalva9, Ahmet Emin
Yalman'm istatistik dersi okuttugu bilgisinin Cengiz Orhonlu'dan
kaynaklandlglm da belirtiyor.

8.

Sosyoloji alamndaki ilk kitap bir geviri. Mustafa Suphi Emile BougIe-den
gevirmi~tir. Ka9mazoglu bu gevirinin Ylhnm 1910 oldugunu yazlyor
(2003:279), Hilmi Ziya kitabm 1911 'de gevrildigini yazlyor (1979:296).
Zafer Toprak ise 1912 olarak yazlyor (1988: 17).

9.

Mustafa Suphi ile Suphi Ethem aym ki~i olabilir mi? Aynur Ilyasoglu
Cumhuriyet Donemi Turkiye Ansiklopedisi'nde "aym" diyor (s. 2167).
Zafer Toprak bana yazdlgl ozel notta Mustafa Suphi ile Suphi Ethem'in
ayn ki~iler olduklanm yazlyor.

10. Ote yandan, Hilmi Ziya Ulken Suphi Ethem'in 1911 Ylhnda Manasttr'da
Sosyoloji adl ile bir kitap yaymladlglm yazar (1979:174). Hilmi Ziya
Ulken'in bu bilgisi ba~ka kaynaklarca dogrulanmaml~ttr. Zafer Toprak
bana yazdlgl notta bOyle bir kitabm kaydmm hi9bir yerde bulunmadlglm
yazml~ttr. Eger ilk kitap Suphi Ethem tarafmdan yaztldl ise 0 zaman Ziya
Gokalp'in 1913'te yazdlgl jlm-i jr;timai adh istanbul'da Darulftinun-i
Osmani Edebiyat ~ubesinden Hamit Sadi (Selen) tarafmdan yaYlmlanan
kitap (Toprak, 1988:16) ilk telifkitap olma ozelligini kaybetmektedir.
11. Mustafa Suphi AnaBritanica Ansiklopedisi 'nde yazdlgl gibi 1883 'te mi
dogmu~tur yoksa Yavuz Aslan'm yazdlgl gibi 1882'de mi?
12. Sosyoloji ile ilgili ilk makale Hakkl Behi9'in "Hikmet-i i9timaiyyeye dair:
Cemiyeti Be~eriyye Nastl Muhafaza-i Hayat Eder?" 1324(1908) midir?
(Toprak,1988:15). Zira, Hasan Ali K0ger, Turk Ansiklopedisi, cilt 5, s.25
ve cilt 3, s.47 ile Ulken, 1966, s. 238'e atfen Rlza Tevfik'in 1896'da
Maarif Mecmuasl'nda Spencer' den mUlhem notlar ile Ahmet ~uayp'm
1900'de Servet-i Funun Mecmuasl'nda Durkheim, Boutroux ve
Bergson'dan soz eden yazllar yazdlklarlm, Hasan Tahsin'in Worms' dan
yeviriler yapttglnt yazmaktadlr (Koyer, 1975: 1-2).
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13. Ulum-i jktisadiye ve j,;timaiye dergisi top lam 26 sayl mldlr (Toprak,
1988:16) yoksa YlldlZ Akpolat'm bana yazdlgl ozel nottaki gibi 27 sayl
mldlr?
Sosyoloji tarihimize ili~kin burada yazllanlann iizerine daha ba~ka
tereddiitlerin de var oldugunu ifade edebiliriz. <;:ok daha yeni tarihli olaylan
konu edinen bazl yaymlarda da burada kar~lla~tIklanmlza benzer tutarslzhklann
oldugu tespit edilmi~tir. Bu tutarslzhklann giderilmesinin zaman ve mekiin
ol"erlerin oneminin kavranmaslYla baglantIh oldugu dii~iiniilebilir. insan
emegine duyulan saygl arttlk"a insanm izini ta~lyan her maddi ve manevi iiriin,
malzeme ve materyalin de tarihlendirilmesine daha "ok ozenin gosterilecegi
umut edilmektedir. Bu tespitlerin dogru yapllmasl emege saygmm otesinde bir
ba~ka husus i"in de gereklidir ki 0 da sosyoloji tarihimizin olay dizimiolmanm
Otesine ge9ip yorumlanabilir bir metne donii~ebilmesidir. Ugur Mumcu'nun
dedigi gibi, bilgi olmadan fikrin de olamayacagml dii~iiniiyorsak, 0 zaman, olan
bitene ili~kin bilgimizi kavile~tinneye onem vermemiz gerekecektir. Olan bitene
ili~kin bilgimizi kavile~tirelim ki onun iizerine yorum getirebilelim; olan
bitenin, 19me yerle~tirdigimiz gergevedeki yenm gerekgeli olarak
temellendirebilelim. Neyi neden yaptIglmlzl, neyi neden oyle yapageldigimizle
baglantlh olarak dile dokebilelim, miizakere ede ede hikayemizi kurabilelim.
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ABSTRACT
Writing History of Sociology in Turkey

Paper presented at "Symposium on Sociology in Turkey: Ziya Gokalp",
organized by Istanbul University, Department of Sociology, 25-26 October
2004, Istanbul.
In modern times measuring time and space becomes more important than
ever. Alongside measuring time and space, recording of events becomes more
important than ever too. Scrutinity becomes necessity in recording. In the
paper, some contradictions found in writings on Ziya Gokalp have been
presented.
Key Words: Social distance, History of Sociology in Turkey, Writing
history, Ziya Gakalp.

