


O
rganizasyonlar da canlı varlıklar gibidir. Onlar da 
tıpkı vücudumuzdaki hücreler gibi birbirleri ile  
irtibatlı olup, bir sistem olarak hem içeriden hem 
de dışarıdan enerji alıp, enerji verirler. Mensubu 

bulunduğumuz Sakarya Sosyoloji Bölümü de bir canlı gibi 
çeşitli faaliyetlerde bulunmakta ve bu enerjisini hem kendi 
üyeleri, hem diğer paydaşları ve hem de dostları ile payla-
şarak enerji almak ve vermek istemektedir. 

Toplumu, toplumsal olay ve olguları anlama ve açıklama 
misyonu ile var olan Sosyoloji Bilim dalının öğretici, araş-
tırmacı ve uygulayıcısı olan Bölümümüz, ortaya koyduğu 
faaliyetleri, performansı, heyecanı ve sonuçları başta öğ-
rencileri olmak üzere bu alanda çalışan diğer bölümler ve 
ilgi duyan herkesle paylaşma amacı taşıyarak bu bülteni 
çıkarmıştır.

Bültende ağırlıklı olarak, her düzeyde gerçekleşecek faali-
yetleri ve görüşleri içerecek olan bu bülten, genel olarak bir 
tanıtım ve paylaşım bülteni niteliğinde olacaktır.  

1994 yılında kurulup 1995 yılında ilk sayısı çıkarılan Sos-
yoloji Bülteni’nin yeni serisi olarak düzenlenen bu çalışma, 
aradan çok zaman geçmesi nedeni ile yeniden 1 sayısı ile çı-
karılmaya başlanmıştır. Her dönem elektronik olarak 2 sayı 
çıkarılması planlanmış olup, imkan bulunduğu takdirde az 
sayıda baskı olarak da çıkartılabilecektir. Bültenimizin Bö-
lümümüz ve Sosyoloji camiası için hayırlı olmasını dileriz. 

Bölüm Başkan Yardımcısı
Doç. Dr. Ali Arslan

OOrganizations are entities, just like living organisms. They have con-
nections with other entities, as the cells do in our bodies, and they 
exchange energy with others. Our Sociology department too, which 
we are proud members of, is a living organism that engages in various 

activities and seeks to share its energy with its partners, friends and the inter-
ested public in general.

With the mission of “understanding and explaining society,” our department, 
prepared this bulletin in order to inform and share teaching and research 
activities, as well as its exciting activities and results. The bulletin represents 
and speaks to all staff, including professors, research assistants, and to stu-
dents, those working in related departments, and the interested public. 

This bulletin is composed of interviews, opinions, news items and related 
information about the past and present research activities of the department. 
It is intended as a presentation and sharing platform.

Altough the Department of Sociology was established in 1994 and published 
the first issue of Department’s bulletin in 1995, because it was not published 
for along time therefore we decided to start from the beginning.  

It will be published as an electronic newsletter and we hope that it will be 
welcomed by our Sociology community in general. 

Associate Professor  Dr. Ali Arslan – 
Vice-head of Sociology Department

editörden from the editor

Hayırlı Olsun!
Welcome
and Good Luck!

tumsausos @sausosyoloji sosyoloji@sakarya.edu.tr

ADINA İMTİYAZ 
SAHİBİ

GENEL YAYIN 
YÖNETMENİ

GRAFİK-TASARIM

İLETİŞİM

YAYIN KURULU

Doç. Dr. Ali ARSLAN

Doç. Dr. Ali ARSLAN

Yusuf Temizcan

Meryem KÖSE

Tuğba İNAN
Merve ÇEVİK

Ayşegül TİRYAKİ

y.temizcan@gmail.com

Adres: FEF Yeni Bina, 
Sosyoloji Bölümü, Esentepe 
Kampüsü
Serdivan/Sakarya
E-Mail: sosyoloji@sakarya.
edu.tr

Yıl:1 Sayı: 1  Temmuz 2014

ALİ ARSLAN
aliarslan@sakarya.edu.tr

 SOSYOLOJiBÜLTENi

Sakarya Üniversitesi
Sosyoloji Bölümü
Yayınıdır.



Organisationen  sind wie  Lebewesen. Sie gleichen den Zellen in unserem 
Körper, ständig in Kontakt, in einem zusammenhängenden System, be-
kommen  von innen und aussen Energie und geben Energie ab.

Als Angehörige der Soziologischen Fakultät der Sakarya Universität befinden wir 
uns in einer lebendigen, aktionsreichen Atmoshphäre, wollen diese einerseits 
mit  eigenen Mitgliedern und Akteuren, andererseits mit Freunden  und Teilha-
benden in einem energetischen Austausch verwirklichen.

Die Mission der Sakarya Universität hat sich zum Ziel gesetzt, die Gesellschaft, 
gesellschafteiche Zusammenhänge und Sachverhalte zu verstehen und diese zu 
erläutern.

Unsere Soziologische Wissenschaft versucht durch Forschung, Lehre und Praxis 
die von ihr mit Elan und Begeisterung ausgehenden Aktivitäten, Darstellungen, 
die Ergebnisse /Erfolge  erst unter den Studierenden, dann mit den anderen  Fa-
kultäten/Departements/Abteilungen und allen Interessenten zu teilen. Zu die-
sem Zweck haben wir dieses Bulletin herausgebracht. Das Schwergewicht des 
Bulletins liegt darin, Untersuchungen und Sichtweisen in allen Bereichen wieder 
zu geben.

Nach der Entstehung des Soziologischen Departments 1994 , erschien nach lan-
ger Zeit der Überarbeitung, das  «Soziologische Bulletin» als Neuvorstellung mit 
Nr. 1 in elektronischer Mitteilung. 

Es wird geplant, 2 elekronische Ausgaben pro Semester heraus zu geben. Nach 
Möglichkeit soll das «Soziologische Bulletin» in weniger Anzahl gedruckt wer-
den.
 
Der Dozent Dr. Ali Arslan
Vize Abteilungsleiter für Soziologie

von der Redaktion

Frohes Schaffen!
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BÖLÜMDEN
HABERLER

20. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ
KUTLANDI

1993 yılında kurulan Sosyoloji Bölümümüz 
20-21 Aralık 2013 tarihinde 20. Kuruluş Yıl-
dönümünü kutladı. 

İlk başlangıcı, 1978-1979 yılları arasında İTÜ Sa-
karya Mühendislik Akademisinin Endüstri Mühen-
disliği Bölümü bünyesinde kurulan “Hukuk ve Sos-
yoloji” kürsüsüne dayanan fakat Bölüm olarak Prof. 
Dr. Sami ŞENER başkanlığında 1993 yılında kurulan 
Sosyoloji Bölümümüz 20. Kuruluş Yıldönümünü 
kutladı. 

2 gün halinde gerçekleşen programın  1. Gününde 
Adapazarı Orman Bölge Müdürlüğünün Kaynarca 
mevkiinde tahsis ettiği ağaç dikim alanında Tarih 
Bölümü ile müşterek olarak 3000 ağaç dikimi ger-
çekleştirdi. 

Birinci gün programı Proje yöneticisi Doç. Dr. Ali 
Arslan, Tarih Bölümü Başkan Yardımcısı Doç. Dr. 
Haşim  Şahin, Adapazarı Orman Bölge Müdürü Ha-
san Türkyılmaz, Adapazarı Orman İşletme Müdürü 
Nacettin Doğan, Şube Müdürleri ve çok sayıda Sos-
yoloji ve Tarih Bölümü öğrencisi katıldı. Yapılan 
konuşmalardan sonra 3000 ağaç dikilerek  gelecek 
nesillere temiz bir çevre mirası bırakılmaya çalışıl-
dı. 

Sakarya Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinde 
gerçekleştirilen 2. Gün programı zengin bir kutla-
ma ile gerçekleştirildi. Doç. Dr. Ali Arslan’ın konuş-
ması ile başlayan programa, bölümün ilk mezun-

larından bu güne kadar mezun olmuş çok sayıda 
öğrenci katıldı. Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sami Şener 
ve Üniversite Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas’ın 
konuşmalarından sonra Sosyoloji Bölümünün mis-
yonu ile ilgili bir tiyatro gösterisi sunuldu. 

20 yılı içeren Bölüm çalışmaları, öğrencilerin Sa-
karya Sosyoloji Bölümü ile ilgili düşüncelerini orta-
ya koyan öğrenci görüşleri, vatandaşların sosyoloji 
hakkında ne bildiğini gösteren tanıtım videoları ilgi 
ile izlendi. 

Hocaların karikatürleri ve kara kalem resimleri ile 
birlikte, özel olarak hazırlanmış sunum eşliğinde 
öğretim elemanlarının sahneye davet edildiği ve 
her yılı temsilen mezun konuşmalarına yer verilen 
bölüm, programın genelinde olduğu gibi çok yük-
sek bir coşku ve beğeni ile karşılandı.   

Plaketlerin dağıtılması ve tüm öğretim elemanla-
rının katılımları ile çekilen hatıra fotoğraflarından 
sonra program son buldu. Programda gösterilen ve 
20 yılı özetleyen video ile birlikte, diğer videolara 
ekteki linklerden ulaşılabilir.

Tanıtım videosu:  https://www.youtube.com/
watch?v=yoaL2ER3UdA  

Günümüzde Sakarya Sosyoloji: https://www.youtu-
be.com/watch?v=agdYitkBQZc

Sosyoloji Nedir? Vatandaş Ne diyor? https://www.
youtube.com/watch?v=-ZMpQEh6iT0

20. KURULUŞ 
YILDÖNÜMÜ 2.gün
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20. KURULUŞ 
YILDÖNÜMÜ 1.gün

BÖLÜMDEN
HABERLER

5. TOPLUMU KONUŞMA 
GÜNLERİ YAPILDI

Sosyoloji Bölümümüz tarafından geleneksel 
olarak 5 yıldır düzenlenen ve öğrencilerimi-
zin konuşmaları ile gerçekleşen 5. Toplumu 
Konuşma Günleri programı 13 Mayıs 2014 

Salı günü gerçekleştirildi. 

Üniversitemizin Kongre ve Kültür Merkezi’nde, “İs-
lam Dünyası’ndaki Kaosun Nedenleri ve Sonuçları” 
ana konusu ile gerçekleştirilen programda, ayrıca 
onur konuğu olarak katılan, Yıldırım Beyazıt Üni-
versitesi Öğretim Üyesi, sosyolog, Prof. Dr. Yasin 
Aktay’ da “İslam Dünyasının Bugününü Anlamak ve 
Geleceğin İnşası” konulu bir konferans verdi. Proje 
Yöneticisi ve Bölüm Başkan Yardımcısı, Doç. Dr. Ali 
Arslan’ın açılış konuşması ile başlayan program, Ya-
sin Aktay’ın konferansı ile devam etti. 

Konferans’tan sonra Bölüm Başkanımız Prof. Dr. 
Sami Şener bir konuşma yaptı ve bu konuşmayı mü-
teakip, Bölümümüz öğrencileri tarafından, “Sosyo-
lojik Düşünme ve İslam Dünyası” konulu bir tiyatro 
gösterisi sunuldu. 

Öğleden sonra 3 panel ile gerçekleşen bölümde 
seslendirmen Enes Çalış’ın seslendirdiği, “Müslü-
manların Gerilemesi ile Dünya Neler Kaybetti” su-
numu gerçekleştirildi ve İslam Dünyasının çektiği 
sıkıntıları dile getiren bir şekilde bu güne uyarlan-
mış güftesi ile “Hastane Önünde İncir Ağacı” türkü-
sü, Emel Süer tarafından seslendirildi. 

Konuşmaların tamamlanması ile birlikte çekilen 
hatıra fotoğrafından sonra, programda ve tiyatroda 
yer alan konuşmacı ve oyuncular “Nice yeni prog-
ramlara” diyerek öğretim üyeleri ile birlikte yor-
gunluk çayı içerek yorgunluklarını giderdiler.

İlgili haberler için bakınız: 

http://www.milliyet.com.tr/toplumu-
konusma-gunleri-nin-onur-konugu-sakarya-
yerelhaber-196548/

http://yerel.iha.com.tr/toplumu-konusma-gunleri-
nin-onur-konugu-yasin-aktay-oldu-sakarya-
20140514AW0...
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BÖLÜMDEN
HABERLER

PROF. DR. ZBİGNİEW KAZMİERCZAK 
BÖLÜMÜMÜZDE SEMİNER VERDİ

Polonya, Bialystok Üniversitesi’nde öğretim 
üyesi olarak görev yapan ve ERASMUS prog-
ramı çerçevesinde Bölümümüze gelen Prof. 
Dr. Zbigniew Kazmierczak, bölümümüzde, 

“Polonya Toplumunda Katolik Öğretimin algılan-
ması” konulu bir seminer verdi. Seminerde, Polon-
ya Katolik esaslara dayanan din öğretimi ile Po-
lonya toplumu arasındaki ilişkiler ve yaşanan bazı 
sorunlar anlatıldı.   

Kazmierczak, Katolik olan Polonya toplumundaki, 
Din Sosyolojisi kapsamında, Katolik dini üzerine 
yapmış olduğu dindarlık araştırmasını karşılaştır-
malı verilerle sundu. Sunumda, komünist dönemde 
Katolik Kilisenin özgürlük savunucusu olduğu be-
lirtilirken, bugün genellikle özgürlük için bir teh-

like olarak algılandığı, Katolik Kilisesinin sadece 
Katoliklerin değil, tüm topluma ahlaki kurallarını 
empoze etmeye çalıştığı, liberal demokrasi ve laik 
toplumun doğasını anlamadığı belirtildi. Polonya 
toplumunda kiliseye giden insanların az olduğunu, 
ancak % 40’larda olan bu oranın, diğer milletler ile 
kıyaslandığında yüksek bir oran olduğu belirtildi.   

Polonya toplumunun hemen hemen % 90’ının ken-
disini Katolik olarak kabul ettiğini, fakat, Katolik ah-
lak ve inanç öğretilerini kabulde seçici davrandık-
larını belirtti.   

Öğretim Üyeleri ve Araştırma Görevlileri tarafından 
ilgi ile takip edilen seminer, karşılıklı soru ve ce-
vaplardan sonra son buldu.

BÖLÜMDEN
HABERLER

BÖLÜM HOCALARIMIZIN
YURTDIŞI ZİYARETLERİ

Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyelerimiz zaman 
zaman yurt dışına giderek tecrübe paylaşı-
yor. 

Yrd. Doç. Dr. Sevim Atila Demir 2013 Şubat -2014 
Şubat dönem aralığında bir yıllığına ABD’nin Flori-
da Eyaletinin Başkenti de olan Tallahassee şehrin-
de bulunan  Florida State Üniversitesi’nde “Center 
for Demography and Populatıon Health” departma-
nında  görev yaptı. 

Burada, Amerikan aile yapısı, boşanma nedenleri 
ve Amerika’ya eğitim amacı ile giden Türklerin sos-
yal ilişki ağlarını kullanma biçimleri başta olmak 
üzere bazı konularda çalışmalar yaptı.    

Daha önce Prof. Dr. Sami Şener 3 ay, Osman Özkul 
3 ay, Ali Arslan 7.5 ay, Mustafa Kemal Şan da 2 yıl 
sürelerle Amerika’da çeşitli üniversitelerde, tec-
rübe paylaşımında bulunmuş, bilimsel araştırma 
yapmışlardır. Arslan, bulunduğu üniversitede bir 
dönem de ders vermiştir. 

Sevim Atilla Demir

Sami Şener

Mustafa  
Kemal 
Şan

Osman Özkul

Musa Taşdelen

Ali Arslan
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Sosyologlar derneği 
hangi amaçla kuruldu? 
Şu ana kadar neler yap-
tı, bundan sonra neler 

yapmayı hedefliyor?

Sosyologlar Derneği, Sosyoloji 
bilimini gündemde tutmak ve 
bu bilgi dalının genelde top-

lumun özelde ülkemizin te-
mel prob-

lemlerini çözmede önemli bir 
çalışma alanı olduğunu ve top-
lumu anlayarak çeşitli mese-
leleri daha derinden kavrama-
ya imkan verdiğini toplumun 
çeşitli kesimlerine anlatmak 
ihtiyacı ile kuruldu. Aynı za-
manda, sosyoloji eğitimi alan-
ların, toplumda ‘hangi mesleki 
alanlara yönelmeleri’ ve ‘ne 
tür pozisyonlarda görev yapar-
larsa, ülkeye faydalı olacak-
larını’ gün yüzüne çıkarmak, 
bu hususları çeşitli meslek ve 

yönetim gruplarının ilgisine 
sunmak üzere oluşturuldu. 

Yukarıda belirttiğimiz hu-
susları, kişisel çabalarla 
çözmek mümkün olma-
dığı ve bu alanın uzman-
larını ve mezunlarını 
kurumsal bir anlayış 
çerçevesinde bir araya 
getirmenin önemli ol-
duğu düşüncesinden 
hareket ederek böyle 
bir derneğin kurulma-
sı gerçekleşti. 

Dernek, Sosyologları 
önemli ölçüde bir ara-
ya getirdi ve onların 
bazı mesleki haklarını 

elde etmek üzere, çe-

şitli toplantılar yaptı. Derneğin 
oluşumundan once, Sakarya 
Sosyoloji bölümü çerçevesin-
de oluşturulan iki tane Sosyo-
loji Çalıştayı’nın yapılması da, 
derneğin kuruluşunu sağlayan 
öğretim üyeleri ve mezunlar 
tarafından gerçekleştirildi.

Sosyologlar Derneği, Devlet 
Bakanı Beşir Atalay ve Sos-
yoloji Dalındaki önemli Sos-
yologların katıldığı bir açılış 
programı ile çalışmalarını 
başlamıştır. Dernek, Türkiye 
çapında, Aile ve Sosyal Politi-
kalar Bakanı ve Müşteşarı ile 
görüşerek, Sosyologların Aile 
Danışman unvanını almasını 
sağladı. Bünyesinde, “Avrupa 
Birliği Projeleri” ve “Kurumsal 
Araştırma ve Proje Yürütme” 
eğitimleri yaptı. Sosyologların 
mesleki geleceği ile ilgili, beş 
üniversitenin Sosyoloji Bölü-
mü başkanlarının ve bir YÖK 
görevlisinin katıldığı bir Çalış-
ma Platformu gerçekleştiril-
miştir. Bir Basın toplantısı ile, 
Sosyologların Türkiye için öne-
mi ve mesleki geleceği çerçe-
vesinde bir bildiri yapılmıştır.

Marmara Üniversitesi Rektör-
lüğü konferans salonunda, her 

Prof. Dr. Sami ŞENER

SOSYAL BİLİMLERİN 
‘DEĞER’ KAVRAMI 
ÜZERİNE 
KURULMASI GEREKİYOR

Sakarya Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. 
Sami Şener ile yeni kurdukları Sosyologlar Derneğini 
(SOSYODER), planlarını, hedeflerini ve istihdam gibi 
konulardaki görüşlerini sorduk.

Röportaj: Yusuf Temizcan
y.temizcan@gmail.com

DE
ĞER

ay; bir konferans planlamış 
ve bunların birini gerçekleş-
tirmiştir. 2013 Haziran ayı-
na kadar, her ay tanınmış bir 
Sosyolog tarafından bir kon-
ferans verilmesi şeklinde bir 
program oluşturmuştur. 

Hocam siz, sosyal hizmet me-
zunlarının istihdam problem-
lerinin olmaması ve PDR’de 
mezun sayısından daha fazla 
öğretmen alınması durumuna 
karşı sosyoloji mezunlarının 
istihdam sıkıntısı yaşaması  
hakkında ne düşünüyorsu-
nuz? Ne öneriyorsunuz?

Sosyal Hizmet alanı, 
Türkiye’de bazı politik veya 
grupçu anlayışlar ile kadro 
ihdası fazlasıyla oluşturulmuş 
bir çalışma alanı olarak günü-
müzde problemli bir duruma 
ulaşmıştır. Dünyanın hiçbir 
yerinde, Sosyal Hizmet diye 
bir eğitim programı yoktur. 
Bu alan, ya Sosyolojinin veya 
Sağlığın bir bölümü ve eki 
olarak eğitim programların-
da yer almaktadır. Türkiye’de 
Sosyal Hizmet yanlısı bir grup, 
mesleki bir taassup ve kur-
nazlık ile, Sosyoloji’yi ikinci 
plana atarak, Sosyal Hizmet’i 
bir meslek dalı olarak kamu-
oyuna sunmuştur. Hiçbir ilim 
dalının teorisi olmadan prati-
ği olamaz. Dolayısıyla, Sosyal 
Hizmet alanı da, Sosyoloji’nin 
bir uygulama alanıdır ve 
dünyanın gelişmiş ülkelerin-
de de yapılan çalışmalar bu 
yöndedir. Bugün Türkiye’deki 
tablo, Sosyoloji alanının iş ve 
hizmete kapatılarak, Sosyal 
Hizmet diye bir alanın kur-

gulanması ve bu eğitimi alan 
kişileri de, maalesef şovenist 
bir şekilde, her türlü sosyal 
alan hizmetinin kendilerine 
has olarak gelişeceğine inan-
dırılmış olmasıdır.

PDR konusu da, aynen sosyal 
hizmet alanında olduğu gibi, 
bu konudaki bazı grupların 
mesleki taassup ile, sadece 
psikolojik konuları değil, sos-
yolojinin de bazı konularını 
kendi tekellerine alma ihtiya-
cından doğmuş ve bu gruba 
mensup yetkili kişiler de, aynı 
taassubu ortaya koyarak, ken-
dileri ile aynı eğitimi alan sos-
yolog ve psikologlara karşı ay-
rıcalıklı bir tavır ortaya koyma 
teşebbüsünde olmuşlardır. 

Mesleki Şovenizm

Ben yaklaşık dört yıldır, Sos-
yoloji son sınıf öğrencilerimi-
ze Sosyologların hangi çalış-
maları nasıl yapabilecekleri 
ile ilgili seminerler düzenle-
yerek, Sosyologların hem ka-
muda, hem özel sektörde ve 
hem de sivil toplum kuruluş-
larında çok sayıda görev ve 
iş yapabileceklerini anlatıyo-
rum. Hatta, bu konuda kendi 
yaptığım bazı çalışmalardan 
da örnekler gösteriyorum.

Dolayısıyla; Sosyologların 
çalışabileceği birçok meslek 
alanı bulunmaktadır. Bunları 
kısaca isimlendirmek gere-
kirse şu alanları gösterebili-
riz: İnsan Kaynakları, Halkla 
İlişkiler, Kültür Organizasyon-
ları, Eğitim Organizasyonla-

Sosyologların istihdamı ile ilgili sorunların 
çözümü için neler öneriyor dernek?

* Sosyologların çalışma alanları ile ilgili 
ihtisaslaşmanın eğitim döneminde başlatılması,

* Sosyologların görev tanımlarının yapılarak, 
kamu ve özel sektörde, belirli alanlarda 
çalışabilmelerinin sağlanması,

* Sosyologların kamuda kadro alabilmeleri 

için, ilgili bakanlıklar olan Aile ve Sosyal Politi-
kalar, Çalışma, Milli Eğitim, Kültür, Sağlık, Genç-
lik, Sanayi başta olmak üzere çeşitli bakanlıklar 
bünyesinde kadrolar ihdas edilmesinin temini,

* Bütün bunların yanında, Sosyoloji 
eğitimlerini Türk toplumunun meseleleri 
etrafında ve köklü bir bilimsel alt yapı ve 
uygulamalı çalışmalar çerçevesinde bir eğitim 
programının gerçekleşmesi

İstihdam Sıkıntısı İçin Öneriler

rı, Eğitim İhtiyaç Çalışmaları, 
Saha Araştırmaları, Kurumsal 
Analizler, Performans Sistemi 
Çalışmaları, İletişim Analizleri, 
Yönetim Araştırmaları, Kariyer 
Çalışmaları, Sosyal Danışman-
lık, Aile Danışmanlığı, Reklam 
Metin Yazarlığı gibi…

Türkiye’de Sosyal Bilimler 
alanlarında yapılan çalışma-
ları diğer gelişmiş ülkelere 
kıyasla nasıl buluyorsunuz? 
En büyük eksiğimiz nedir, öne 
çıktığımız yönlerimiz nedir?

Bu konuda en büyük eksiği-
miz, kendimizi başkalarının 
gözüyla tanımaya çalışmak ve 
klasik sosyoloji veya sosyal bi-
lim kaynaklarımızdan habersiz 
olmaktır. Öne çıkabileceğimiz 
yönlerin başında; insanı en 
iyi tanıyan ve insanı merkez 
alan bir kültür ve medeniyetin 
mensubu olarak, bu çerçevede 
çok iyi analiz ve değerlendir-
me yapabilecek bir gelene-
ğe sahip olmamızdır. Ben bu 
konuda, “İnsan Kaynaklarının 
Sosyal Boyutu” isimli çalış-
mam ile, İngiltere ve Ameri-
ka’daki akademik çevrelerden 
oldukça olumlu tepkiler almış 
olmanın rahatlığı ile konuşu-
yorum. Ayrıca, birkaç ay önce 
Sosyoloji alanında Uluslararası 
bir toplantıda, Arap ülkelerin-
den çeşitli ilim adamları da, 
sosyal bilimleri “değer kavra-
mı üzerine kurmak” konusun-
daki görüşümden fazlasıyla 
etkilendiklerini ifade ettiler. 



15

SosyolojiBülteni SosyolojiBülteniSayı1 Sayı1Temmuz2014 Temmuz2014www.sosyoloji.sakarya.edu.tr www.sosyoloji.sakarya.edu.tr

14

Hocam size Bölümümüze hoş geldiniz 
diyerek, öncelikle sizin eserlerinizi 
tanımak ve yaptığınız araştırmalar 
hakkında bilgi almak istiyoruz. 

Teşekkür ederim. Öncelikle Bölümünüz benim 
için yabancısı olduğum bir yer değil. Hocala-
rınız olan meslektaşlarımla uzun zamandır 
tanışıyoruz. Sayısız defa doktora jürilerine 
davet ettiler, bir dönem ders vermek üzere de 
gelmiştim. Son yıllarda Sosyoloji Bölümü’nde 
giderek yükselen bir enerji, bir motivasyon 
dışarıdan fark edilecek düzeyde görülüyordu.  
Kısacası, bu sosyoloji şevki beni de aranıza 
çekti. Sizlerle birlikte olmaktan çok memnu-
num. Akademik çalışmalarıma gelince, galiba 
verbal bir kişiyim. Yazmayı değil, anlatmayı 
tercih ediyorum. Yazarken mümkün olduğun-
ca özlü ifade etmeye, olmasa da olur bir cüm-
le kurmamaya dikkat ediyorum. Böyle titiz-
lenmek de çok yazmaya engel oluyor. 

Doktora tezimin başlığı “Sosyal Tabakalaşma 
ve Günümüz Fransız Sosyolojisinin Yaklaşım-
ları.” İstanbul Üniversitesi’nde çok değerli ho-
cam Prof. Dr. Mehmet Fikret Gezgin’in danış-
manlığında yaptım. Prof. Dr. Zeki Arslantürk 
ile birlikte hazırlamış olduğumuz “Kavramlar, 
Kurumlar, Süreçler, Teoriler” alt başlıklı Sos-
yoloji kitabımız “Çamlıca Yayınları” arasında 
çıkıyor, çok sayıda baskı yaptı. Birçok Bölüm-
de ders kitabı olarak okutuluyor. Uzun yıllar 
Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor 
Yüksekokulu’nun kadrosunda görev yaptığım 
için spor sosyolojisi alanında çok sayıda yayı-
nım var. Sporda Sosyal Bilimler kitabının için-
de Spor Sosyoloji başlıklı bölümü hazırladım. 
“Alfa Yayınları” tarafından basılıyor. Altmış 
sayfa kadar kısa bir metindir, ama sosyolojinin 
bu alt dalı hakkında derli toplu bir bilgi edin-
mek isteyenler için yararlı bilgiler içerdiğini 
söyleyebilirim. 

Henüz yayın yapmadığım ve üzerinde çalışmaya devam et-
tiğim bir konu var: Ahlâk. Türkiye’nin en büyük sorununun 
ahlâk problemi olduğunu düşünüyorum. İkinci büyük soru-
nunun ise ciddiyet.

Konuşan: Gönül Yıldız

Bildikleri-
min 
Hocası, 
Bilmedik-
lerimin 
Talebesiyim

Prof. Dr. TayfunAmman

İstanbul’da yaşayan, sporcu kimliği olmayan 
ve bir tesise giderek spor yapan kadınların 
sporla ilişkilerini modernleşme sürecinin di-
namikleri ekseninde incelediğim bir saha ça-
lışmam “Morpa Yayınları” tarafından “Kadın 
ve Spor” adıyla kitap olarak neşredildi. Bu 
alanda ayrıca çok sayıda makalem ve ulusal 
ve uluslararası bilim kongrelerinde sunulmuş 
tebliğlerim vardır. Marmara Üniversitesi İlahi-
yat Fakültesi’ne geçtikten sonra aile, toplum-
sal cinsiyet, din ve yaşlılarla ilgili araştırmalar 
yaptım. Bu konulara ilgi duyan arkadaşlarımız 
için belirteyim. İnternet’ten İSAM Kütüphane-
si Makaleler Veri Tabanına girip adımı yazarak 
bu makaleleri PDF formatında indirebilirler. 
Yakın zamanlarda çalıştığım konular daha çok 
kültür, aile ve din. Bir de henüz yayın yapma-
dığım ve üzerinde çalışmaya devam ettiğim 
bir konu var: Ahlâk. Türkiye’nin en büyük so-
rununun ahlâk problemi olduğunu düşünüyo-
rum. İkinci büyük sorununun ise ciddiyet… - 

Bildiğimiz kadarıyla Tıp kökenlisiniz? Neden 
Tıp’tan Sosyolojiye geçtiniz? 

Evet, tıp doktoruyum. Bizde tarihi II. Meşru-
tiyet dönemine uzanan bir söz vardır: Tıb-
biyeden her şey çıkar, ara sıra doktor.  GATA 
Tıp Fakültesi mezunuyum. Üç yıl hekim ola-
rak çalıştıktan sonra sosyoloji doktorasına 

başlayarak sosyal bilimlere geçiş yaptım. Ta-
bii olarak böyle bir geçiş arka planı olmadan 
mümkün değil. İlkokul sıralarından itibaren 
asıl ilgi ve merakım sosyal ve beşeri alanlar-
dı, tarih, edebiyat gibi… Ortaokuldan sonra 
askeri lise sınavlarına girdim. Bursa’da Işık-
lar Askeri Lisesi’ni kazandım. Orada Fransızca 
kolej eğitimi aldık. Ahmed Cevdet Paşa, İbn 
Haldun ve daha birçok klasiği lise dönemin-
de özel merak ile okudum. O zamanlar siyasal 
bilgilere gitmeyi arzu ediyordum. Fakat askeri 
öğrenci olduğumuz için seçeneklerimiz Kara 
Kuvvetleri’nin uzman ihtiyacına göre belirle-
diği kontenjanlarla sınırlıydı. Bizim mezun ol-
duğumuz 1981 yılında Tıp hariç hiçbir branş 
için kontenjan açılmadı. Üniversite sınavında 
tek tercih olarak GATA’yı yazdık. Kazanırsak 
oraya gönderilecek, kazanamazsak sınavsız 
olarak Kara Harp Okulu’na gidecektik. O şart-
lar altında çok yüksek bir puanla GATA’yı ka-
zanmak nasip oldu. Üniversiteye giriş sınavın-
da matematik sorularında boşum ve yanlışım 
yoktu. Doğa bilimleri bana hiçbir zaman zor 
gelmemiş, ama sosyal bilimleri her zaman çok 
sevmişimdir. 

Tıp fakültesinde öğrenciyken derslerin ve sı-
navların en yoğun olduğu zamanlarda bile 
sosyal bilim okumalarını bırakamıyordum. 
O zamanlar çok beğendiğim Fransız sosyo-
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log Raymond Aron’du. Cumartesi 
günleri Kızılay’da Fransız Kültür 
Merkezi’nin kütüphanesine gider, 
kitap okur, dergileri takip ederdim. 
Haftalık “l’Express” dergisinin tam 
ortasındaki iki sayfa Aron’a aitti. 
Vefat ettiği tarihe kadar onun ma-
kalelerini hiç kaçırmadım. Fransız 
edebiyatına olan merakım lisede 
aldığım temeller üzerinde o dö-
nemde gelişmiştir. 1987 yılında 
fakülteyi bitirdim. Üç yıl askeri he-
kim olarak görev yaptım. Hekimlik 
çok itibarlı bir meslekti, bugün de 
öyledir. Severek yapıyor, ama sos-
yal bilimleri daha çok seviyordum. 
Askerlik de sevdiğim, saygı duydu-
ğum bir meslektir. Bana sosyal bi-
limlere geçiş imkânı verilseydi, as-
kerliği de bırakmazdım. Üsteğmen 
tabip olarak görev yaparken 1990 
yılında istifa ederek ayrıldım. 1991 
yılında sosyoloji doktorasına baş-
ladım. Doktoraya başlamam, daha 
sonra danışmanlığımı üstelenecek 
olan, değerli meslektaşım Mahmut 
Karaman vasıtasıyla tanıştığım Fik-
ret Gezgin hocamın teşviki ve yön-
lendirmesiyle olmuştur. Fransa’da 
hem hekim, hem de sosyolog olan 
kişiler olduğunu biliyordum, ama 
bizde böyle bir geçiş imkânı oldu-
ğundan haberim yoktu. 

Doktoraya başladıktan sonra ilk 
olarak, o güne kadar olan okuma-
larımın ancak genel kültür sayı-
labilecek bir sınırlılıkta kaldığını, 
üstelik 1980 öncesinin katı ide-
olojik kutuplaşmasının izleriyle 
malûl ve tek yönlü olduğunu fark 
ettim. Fikret bey hocam, beni zıt 
okumalara yönlendirerek, eleş-
tirel düşünme ve farklı açılardan 
bakabilme becerimi geliştirmiş, 
bilim felsefesine ilgi duymamı 
sağlamış, metodolojik hassasiye-
tin bilimin vazgeçilmezi olduğunu 
bana öğretmiştir. Başta rahmetli 
Amiran Kurtkan hocamız olmak 
üzere bütün hocalarımı saygıyla 
anarım. Ancak sadece formel dü-
zeyde değil, gerçek anlamıyla da 
“sosyolog” olabilmeyi öncelikle 
Fikret bey hocama borçluyum ve 
daima müteşekkirim. 1993 yılında 

Marmara Üniversitesi’nde öğretim 
görevlisi olarak atanmam da ken-
dilerinin teşviki, hatta emri vakisi 
ve tavassutuyla olmuştur. 

Tıp ile sosyoloji arasında nasıl bir 
ilişki kuruyorsunuz? 

Benim hayatımda tıp ile sosyoloji 
arasındaki ilişki her şeyden evvel 
öncelik sonralık ilişkisi… Türkiye 
şartlarında tıbbı kazanmak, üniver-
site sınavı gibi büyük bir yarışta 
ilk yüzde bire girmeyi gerektiri-
yor. Bu sıkı bir çalışma alışkanlığı 
edinmeden mümkün değil. Sonra-
ki altı yılda bu çalışma disiplinini 
daha yüksek bir tempoyla sürdür-
mek zorundasınız. Şahsen bilimin 
özel bir beyin yapısı gerektirdiği-
ni düşünmüyorum. Bu belki sanat 
için söz konusu olabilir. Bilim için 
branşını sevmek ve çok çalışmak 
yeterli. Tıp bana çalışma disiplini 
kazandırdı ve tabii ki saygın bir 
meslek sahibi olmanın özgüvenini. 
Tıbbı başarmışsan her şeyi başa-
rabilirsin duygusunu. Çalışmak ve 
özgüven, ikisi birleşince aşılama-
yacak engel, açılmayacak kapı yok-
tur. İkinci olarak tıp bana sistemli 
düşünmeyi öğretmiştir. Önce bir 
sistem olarak insan organizmasını 
öğreniyorsunuz, anatomi, fizyoloji, 
histoloji ve biyokimyasıyla. Sonra 
bir rahatsızlık varsa bu nasıl orta-
ya çıkıyor, yani fizyopatoloji. Daha 
sonra bu patoloji nasıl giderilebi-
lir diyorsunuz, yani farmakoloji ya 
da cerrahi müdahale. Çok net, çok 
açık bir ilişkiler ağı içinde somut 
bir neticeye ulaşmak durumunda-
sınız.  

Sosyoloji için de aynı şey geçerli... 
Karşınızda bir toplumsal olgu ya 
da sorun var. Bu olgusal durumu / 
sorunu ortaya çıkaran etkenler ne-
ler diye bakmak durumundasınız. 
İşte bu noktada tıp ile sosyolojinin 
farkı ortaya çıkıyor. Tıp, insanı ta-
biatın bir parçası olduğu yönüyle 
inceliyor, sosyoloji ise insanı tabi-
attan, yani diğer canlılardan ayrıl-
dığı yönüyle. İnsanın insana özgü 
niteliklerinin inşa ettiği durumları 

Evim Üsküdar 
Çengelköy’de. 
Çocuklarımın 
işi, okulları vs. 
taşınmamız 
mümkün değil, 
ama üç yıldır 
İstanbul’da 
zaruret mik-
tarı kalıyor, 
Sakarya’da 
mütevazı, 
doğal bir hayat 
yaşıyorum, köy 
evi denilebi-
lecek bir ev ve 
bahçede… Ke-
dilerim, tavuk-
larım… Toprak-
la uğraşmayı 
seviyorum.

“
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inceliyor. Doğa bilimleri ‘hep böy-
le olan’, sosyal bilimler ise ‘başka 
türlü de olabilen ya da hiç olmaya-
bilen’ üzerinde çalışıyor. Sonuçta 
ancak genel geçerliliği olmayan, 
zaman ve mekânla kayıtlı bilgile-
re ulaşabiliyorsunuz. Çoğul düşü-
nebilmek, farklı olabilirlikleri göz 
önünde bulundurmak zorundası-
nız. Tıpta çok beğendiğim bir söz 
var: Hastalık yoktur, hasta vardır. 
Bir hastalığın atipik bir formla 
karşınıza çıktığında yanılmamanız 
için söyleniyor. Bunu ‘insan yok-
tur, insanlar vardır’ diyerek sosyo-
lojiye taşıyalım. Aile değil aileler, 
grup değil gruplar, toplum değil 
toplumlar, kültür değil kültürler… 
Fernand Braudel’in Maddi Uygarlık 
ve Kapitalizm’de çok güzel belirt-
tiği gibi, tarihte her şey çoğul hale 
getirilerek konuşulmalıdır. İşte bu 
noktada sosyolojinin tıbba kıyasla 
zorluğu görünüyor. Bence tıp zor 
sanılan kolay, sosyoloji ise kolay 
sanılan zor... Ama şunu da söyle-
meliyiz: Sosyolojinin kötüsünü 
yapmak, tıbbın kötüsünü yapmak-
tan kolaydır. 

Sosyoloji niçin önemli? 

Tıp her toplumda önemlidir, çünkü 
insan sağlığı söz konusu… Sosyo-
loji öyle değil. Sosyoloji değişen, 
karmaşıklaşan toplumlarda önem 
kazanıyor. Alain Touraine “sosyo-
loji kendisi üzerinde düşünebilen 
toplumların bilimidir” diyor, “ken-
disi üzerinde düşünebilen”, yani 
kendisini dönüştürebilen… Ülke-
mizde sosyolojinin giderek önem 
kazanması bununla alâkalıdır. Bir 
zamanlar öncelikli sorumuz nasıl 
sanayi toplumu olabiliriz idi. Şimdi 
öncelikli sorumuz, sanayileşme-
nin getirdiği sorunlarla nasıl başa 
çıkabiliriz oldu. Başka bir ifadeyle 
söylemek gerekirse, Türkiye’nin 
toplumsal dinamikleri sosyolojiyi 
‘ideolojik’ bir bilim olmaktan ‘iş-
levsel’ bir bilim olmaya doğru gö-
türüyor ve bu süreçte sosyolojinin 
önemi giderek artıyor. 

Bölüm tercihlerinde kimler sosyo-
lojiyi tercih etmelidir? 

Kısaca toplumsal durumları dert 
edinenler, en azından merak eden-
ler, bunun için okumaktan, kafa 
yormaktan haz duyabilenler… 

Sakarya Sosyoloji Bölümü ile ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Daha önce de ifade ettim. Burada 
bence en önemli olan şeyi, sosyo-
loji şevkini görüyorum. “Biz kimiz” 
sorusuna haykırarak “Sakarya sos-
yoloji” cevabını veren öğrenciler, 
bu heyecanı uyandıran hocalar…  
Uyumlu çalışan dinamik bir ekip 
var. Üniversite yönetimi de araş-
tırmaları teşvik ediyor, başka ül-
kelerle akademik ilişkileri geliş-
tirmeye yönelik fırsatlar sağlıyor, 
diğer üniversitelerden alanında 
uzman hocalar konferans vermek 
üzere davet ediliyor, çeşitli sosyal 
ve kültürel faaliyetler düzenleni-
yor, kütüphane imkânları güzel…  
Böyle giderse önümüzdeki yıllar-
da Sakarya Üniversitesi’nin yıldızı 
giderek parlayacak. Bölümümüz 
de belki sosyoloji camiasında ken-
disinden “Sakarya ekolü” olarak 
söz ettirecek bir noktaya erişebilir. 
Olmaması için bir sebep göremi-
yorum.- 

Bundan sonra Bölüm ve kendi ha-
yatınızla ilgili hedefleriniz neler-
dir? 

Bölüm’le ilgili hayalimi söyledim. 
Hayatımla ilgili olarak, bildikleri-
min hocası, bilmediklerimin tale-
besi olarak yaşıyorum, diyebilirim. 
Niyetim, ömrümün son gününe 
kadar bu çizgide devam etmek... 
Yazmayı arzu ettiğim konular var. 
Biraz da yazmaya odaklanmak is-
tiyorum. 

Türkiye’deki ve Dünyadaki sosyo-
loji çalışmaları hakkında bir de-
ğerlendirme yapar mısınız? 

Türkiye’de sosyal bilimler hızla 
gelişiyor. Yirmi yıl önce sosyoloji 

Sekiz asır önce 
İran’lı bilgenin 
şu sözü bir 
kâğıda yazılıp 
sık sık gözü-
müze çarpacak 
bir yere asıl-
maya değer: 
“Gafil halk yor-
gun argın bir 
laf eder: ‘Yarın 
olsa da bir iş 
işlesem’. Bil-
mez ki bugün 
dünkü günün 
yarınıdır. Bu-
gün ne işlemiş-
tir ki, yarın ne 
işlesin.”

“
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yayınlarının tamamını, diğer sosyal bilimlerle 
ilgili de pek çok yayını takip edebiliyordum. 
Son yıllarda yayınlar o kadar arttı ki, şimdiler-
de sosyolojik çalışmaları bile tamamıyla takip 
edebilmek mümkün değil. Yani, Türkiye’de 
sosyologların bir alt dal seçerek o alanda uz-
manlaşmasına elverişli bir zemin oluştu diye-
biliriz. Dünyada sosyoloji ise uçsuz bucaksız 
bir derya… Çok bilmenin değil, bilgiye ulaş-
manın ve ulaştığı bilgiyi hedefleri doğrultu-
sunda kullanılabilir bilgiye dönüştürmenin 
önemli hale geldiği bir dünyada yaşıyoruz. 

Kendinizden biraz daha bahseder misiniz? 
Günlük yaşamınızı neler yapıyorsunuz, za-
manınızı nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Bir akademisyen olarak dersler, seminerler, 
öğrencilerle görüşmeler, yönettiğim tez ça-
lışmaları ve okumalar… Okuyabildiklerim, 
okumayı arzu ettiklerimin hep gerisinde ka-
lıyor. Kalabalıklardan hoşlanmıyorum. Yalnız 
kalmayı seviyorum. Metropoller, hele beton 
yığınlarına dönüştürülen ve trafik çilesiyle 
yaşanmaz hale gelen İstanbul bana çok itici 
geliyor. Evim Üsküdar Çengelköy’de… Çocuk-
larımın işi, okulları vs. taşınmamız mümkün 
değil, ama üç yıldır İstanbul’da zaruret miktarı 
kalıyor, Sakarya’da mütevazı, doğal bir hayat 
yaşıyorum, köy evi denilebilecek bir ev ve 
bahçede… Kedilerim, tavuklarım… Toprakla 
uğraşmayı seviyorum. Yaz aylarında neredey-
se pazara gitmiyoruz diyebilirim. Kendi eme-
ğinizin ürünü olan sebzeyi, meyveyi dalından 
koparıp yemek tarif edilmez bir mutluluk. 
Eşimle birlikte bahçemizin meyvelerinden 
reçel ve sirke yapıyoruz, komşumuzun ineği-
nin sütünden yoğurdumuzu… Yaylalara çık-
mayı, çadır kurup birkaç yaşamayı, ormanlar-

da yürümeyi seviyorum. Teknolojik araçlarla 
ilişkimi asgari düzeyde tutmaya çalışıyorum. 
Facebook, Twitter vs. kullanmam. Maillerime 
acil bir durum olmadıkça haftada bir bakarım. 
Televizyon, bir reklâm, eğlence ve propagan-
da aracı. Uzak durmaya çalışıyorum. Özellikle 
tarihî dizilerin zihinlerde inşa ettiği çarpık ta-
rih tasavvurundan rahatsızım. İnternet, bilinç-
li kullanmak şartıyla yararlı.

Kitaplar benim vazgeçilmezim. Şahsi kütüp-
hanemde yedi bin civarında kitap var. Kolek-
siyoncu değilim. Okumayacağım, okumayı 
planlamadığım kitabı satın almam. Ders dö-
nemlerinde çoğunlukla sosyal bilim oku-
maları, yaz aylarında ise daha özgür okuma-
lar yapıyorum. Tarih, edebiyat gibi. Şiiri çok 
seviyorum. Ezberimde yüzlerce şiir vardır. 
Kelâmın zirvesidir şiir. Sizin bir kitap yazarak 
anlatabileceğiniz şeyi, büyük şairler bir be-
yitle ifade edebiliyorlar. Edgar Morin seksen-
li yaşlarda Metodoloji’sinin beşinci kitabını 
yazdı: “İdentité humaine”. Yani beşeri kim-
lik.  Bu kitabıyla ilgili bir dergide yayınlanan 
mülâkatında “Altmış yıllık bilgi birikimimi bu 
kitapta hülâsa etmeye çalıştım. Ama hakikatin 
ifadesinde en ileri gidebilen şiir de dâhil ol-
mak üzere, kelimelerin tükendiği bir yer var. O 
sınırda duruyorum” diyor. 

Öğrencilerinize neler tavsiye edersiniz? 

Mesleğini hayat gayesi görüp, ciddiyetle yap-
mayı. Okumayı, çalışmayı sevmeyi. Çok kitap 
okumak değil, kaliteli kitapları çok okumak 
lâzım. Notlar tutarak, özetler çıkararak oku-
mak. Zaman zaman oluyor, “şu kitabı okudum” 
diyen bir öğrencime “o kitaptan bize neler an-
latabilirsin” diyorum, bir cümle söyleyemiyor. 

Bu okumak değildir. 

Kural şu: İyi bilinen şey, iyi ifade edilir. İyi 
ifade edilen şey iyi yazılır. Sadece sosyoloji 
kitaplarıyla iyi bir sosyolog olunmaz. Sosyo-
lojinizi zengin kılmak istiyorsanız özellikle üç 
alanla onu beslemelisiniz: Sosyal tarih, sosyal 
antropoloji ve sosyal psikoloji. 

Sosyolojinizi güçlü kılmak istiyorsanız ise fel-
sefe okumalarına önem vermelisiniz. Bilim 
kavramlarla yapılır. Sosyoloji sözlüğündeki 
kavramların her biri bir teoriye aittir. Her teori 
bize bir gözlük verir. O gözlükle bakılınca gö-
rünen durumları, kavramlaştırarak ifade eder. 
Sosyolojide gözlük değiştirmek, yani farklı 
teorilerle bakabilir hale gelmek önemlidir. 
Herhangi bir olguya, diyelim ki spora, fonksi-
yonalist, marksist, feminist gözlüklerle baktı-
ğınızda göreceğiniz şeyler değişecektir. Eleş-
tirel teorinin gösterdiği spor ile Bourdieu’nün 
bir ad vermekten kaçındığı, -“Adlandırmak 
gerekirse “inşacı yapımcılık” ya da “yapımcı 
inşacılık” diyebilirim” dediği- teorisinin gös-
terdiği spor aynı olmayacaktır. Peki, spor o 
mudur, bu mudur? Hem odur, hem de bu… 

Kısacası, teorilerde zayıf iseniz toplumsal ol-
guları birçok yönden görebilmeniz mümkün 
olmaz. Sosyoloji teorilerinin temelinde ise 
bilginin mahiyetine dair epistemolojik kabul-
ler, onun da altında insanın ve toplumun do-
ğasına dair ontolojik kabuller vardır. Bu yüz-
den sosyolojiniz ancak felsefeyle güçlü olur, 
diyorum. Sosyoloji her şeyden önce eleştirel 
bir düşüncedir. Sorgulamadığımızı, eleşti-
remeyiz. Eleştiremediğimizi geliştiremeyiz. 
Sosyal olgular ‘başka türlü de olabilir ya da 
hiç olmayabilir’ olgular ise -ki böyledir- insan-
lık adına olması tercih edilir durumlara nasıl 
ulaşabilir, olmaması arzu edilen durumlardan 
nasıl kaçınabiliriz? İşte bu nedenle sosyoloji-
de zıt okumalar yapmak önemlidir. 

Madem işimiz dille… edebiyatla bağımız güç-
lü olmalı. Yabancı dil bilmeden olmuyor, ama 
önce anadilimizi, Türkçeyi iyi bilmeliyiz. Bu-
nun da yolu edebi eserlerle haşır neşir olmak. 
Kim edebiyattan ne kadar uzaksa dili o kadar 
zayıf olur. Dilimizin sınırı düşüncelerimiz sını-
rıdır.  Edebiyattan nasibi olmayanın konuşma-
sını dinlerseniz tat alamazsınız, yazısını okur-
sanız yavan bulursunuz. 

Ve öğrencilerimize zamanlarını iyi değerlen-
dirmelerini tavsiye ederim. Günlük, haftalık, 

aylık, yıllık planlar yaparak çalışmalı, boş şey-
lerle vakit geçirmemeli, gece yatma vakti gel-
diğinde o günün hesabını çıkarıp heba edilen 
saatler için üzüntü duyabilmeliyiz. Sekiz asır 
önce İran’lı bilgenin şu sözü bir kâğıda yazılıp 
sık sık gözümüze çarpacak bir yere asılmaya 
değer: “Gafil halk yorgun argın bir laf eder: 
‘Yarın olsa da bir iş işlesem’. Bilmez ki bugün 
dünkü günün yarınıdır. Bugün ne işlemiştir ki, 
yarın ne işlesin.” 

Muhteşem bir medeniyetin çocukları olduğu-
muzu asla unutmayalım. Modern zamanlara 
maalesef ‘medeniyet kırılması’ diyebilece-
ğimiz büyük bir tarihî kırılma ile geçiş yapa-
bildik. En azından beş büyük kırılmayı içeren 
tarihî bir kırılmadır bu… Kültür, dil, tarih, din 
ve devlet kırılmaları… Sosyokültürel yapımız 
bu kırılmaların üzerinde şekilleniyor ve bu kı-
rılmaların izlerini hem taşıyor, hem de gider-
meye çalışıyor. Başka bir seçeneğimiz yok. Ya 
bu medeniyetin haylaz mirasyedileri olarak 
mankurtlar gibi yaşayacağız ya da bu kırılma-
ların sonucu olan defoları giderme yolunda bir 
bilinç ve çaba ile… Medeniyetimizin rönesansı 
ancak böyle bir bilinç ve çabayla gerçekleşe-
bilir. Ve bizler ancak o zaman bu ülkenin ecda-
dına layık gerçek evlâtları olabiliriz. Arif Nihat 
Asya’nın şu iki mısraını unutmayalım: “Benim 
dedemle yan yana yazılı kalacak adım / Yıldız-
ların söneceği güne yıldızlar sakladım.” 

Son olarak da dört bin yıl önce Çin’de merme-
re kazınmış, oradan İran edebiyatı yoluyla di-
van şiirimize taşınmış bir sözü sizlerle paylaş-
mak isterim: “Doğduğun ânı hatırlıyor musun? 
Sen ağlıyor idin, ama herkes gülüyordu. Öyle 
bir ömür geçir ki, öleceğin vakit, sen gül, herkes 
ağlasın.” 

Bunun dışında söylemek istedikleriniz? 

Shakespeare’den bir cümle: “Daha ne söyle-
yeyim efendimiz?” 
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SAKARYA SOSYOLOGLARI ÇOK DİNAMİK: 
UZUNÇINARI ARAŞTIRDILAR

Teori ve Uygulamayı bir bütün olarak götür-
meyi amaçlayan Sosyoloji Bölümümüz, öğ-
rencileri ile Uzunçınar’da araştırma yaptı. 

Doç. Dr. Ali Arslan’ın önderliği ile, yakın zaman 
önce mahalle statüsüne dönen, ancak köy özellik-
lerini sürdüren ve Adapazarı’na 15-20 km uzaklıkta 
bulunan Akyazı Uzunçınar’da araştırma gerçekleş-
tirildi. Yaklaşık 50 kişinin katıldığı çalışmada hem 
nicel hem nitel araştırma uygulandı. 

Köy muhtarı Maksut Terzi’nin verdiği destekle ha-
nelere gruplar halinde dağılan araştırma ekipleri, 
akşam geç saatlere kadar süren araştırma nede-
niyle öğle yemeklerinde evlerde misafir edildiler 
ve  Uzunçınar‘lıların misafirperverliğinden istifade 
ettiler. Araştırma ekipleri, çalışmanın Miraç kandili 
gününe denk gelmesi ve davet edilmeleri nedeni 
ile, kandil gecesinde tüm köye verilen akşam pila-
vına ve Mevlid’e de katıldılar. 

Bütün evlerden tarihi özelliği olan fotoğraflar top-
lanarak tarama yapıldı. Araştırma ile, 93 harbi ola-

rak isimlendirilen ve 1877-1878 yıllarına denk 
gelen Osmanlı-Rus savaşı yıllarında zorunlu göç 
nedeniyle gelenlerin kurduğu köyün kuruluşundan 
bugüne kadar gerçekleşen olay ve olgular arasında 
bağlantılar kurulmaya çalışılıyor. Hem tarihi hem 
de sosyolojik perspektif ile yapılan analizler sonu-
cunda “Tarihi, Sosyal ve Kültürel Boyutları ile Uzun-
çınar” kitabı yazılması hedefleniyor. 

Başta Muhtar olmak üzere tüm Uzunçınarlılara te-
şekkür eden, hocaları ve araştırma koordinatörleri; 
Esra Saydın, Gülcan Saygı, Özlem Gürbüz ve Hatice 
Arslan ile hep birlikte yorgun fakat mutlu olan araş-
tırmacılar; Uzunçınarlılar ile birlikte hatıra fotoğraf 
çektirdiler. 

Araştırmacıların geç saatlerde dönmelerine ve bu 
çalışmada çok yorulmalarına rağmen, çok mutlu ol-
duklarını, çok şeyler öğrendiklerini ve öğrenmeye 
devam edeceklerini, bu dinamizmlerini de bir gün 
ile sınırlı değil araştırma sonuçlanıncaya ve kitap 
ortaya çıkıncaya kadar sürdüreceklerini belirterek, 
“durmadan yola devam edeceğiz” dediler.

BÖLÜMDEN
HABERLER

SOSYOLOJİ DEMEK, UYGULAMA DE-
MEK: SİZ DE BUYURUN

Doç. Dr. İsmail Hira yönetiminde sürdürülen 
Sosyal ve Kültürel Antropoloji dersleri, öğ-
renciler için tam bir tecrübe ve neşe kay-
nağı oluyor. 

Birinci sınıfın ikinci döneminde verilen Sosyal ve 
Kültürel Antropoloji dersi ile Sosyoloji Bölümü öğ-
rencileri Sakarya’daki kültürleri araştırıyor, onları 
yerlerinde ziyaret edip, röportajlar yapıyor, onla-
rın yemeklerini ve kıyafetlerini sınıfa getirip tam 
bir uygulama tecrübesi kazanıyorlar. Her bir kültür 
grubunun ayrı gruplar halinde ve takım çalışması 
ile incelendiği çalışmalar sırasında ihtiyaç duyul-
ması halinde bu grupları temsil eden kişiler de 
derse davet ediliyor ve onlarla birlikte uygulamalı 
çalışmalar yapılıyor. 

Lazlar, Abazalar, Çerkezler, Kürtler, Boşnaklar, Arna-

vutlar, Manavlar vb. kültür gruplarının kültürlerinin 
incelendiği çalışmalar sırasında bu grupların hazır-
ladığı yiyecekler, uygulamalı derslere davet edilen 
misafirlere ve diğer öğrencilere  ikram ediliyor. 

Bu uygulamalı çalışmalarından dolayı Doç. Dr. İs-
mail Hira hocamızı, çalışkan öğrencilerini ve bu 
uygulamalı çalışmalara destek veren herkesi tebrik 
ediyor, sundukları ikram ve misafirperverlikler için 
Bölüm adına teşekkür ediyoruz. 

Diğer hocalarımızın yaptığı uygulamalı çalışmalar 
ile birlikte ele alınınca “Toplumu anlamak ve anlat-
mak için” için sloganını benimseyen Sakarya Sos-
yoloji Bölümümüz öğrencilerinin toplum labora-
tuvarında her zaman uygulamanın içinde bulunma 
imkanına sahip oldukları görülüyor.
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SOSYOLOJİ ÇALIŞIYOR: MEZUN OLUR-
KEN BİLE TARAKLI’YI ARAŞTIRDILAR

Mezun olmaya günler kala bir grup Sakar-
ya Üniversitesi  Sosyoloji Bölümü öğ-
rencisi,  27 Mayıs 2014 Çarşamba günü   
Taraklı’da  bir araştırma gerçekleştirdi.  

Değişim Sosyolojisi  dersi  çerçevesinde   Taraklı’da  
sosyal ve kültürel değişimi  araştıran  öğrenciler,  
ilçenin   işyerlerini ve evlerini ziyaret ederek, Ta-
raklı’daki  değişimin boyutlarını ve  niteliğini öğ-
renmeye çalıştılar ve adeta “Mezun olurken bile 
araştırma yaptılar” dedirttiler. 

Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sami Şener ve  
Bölüm öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Sevim 
Atila Demir’in  rehberliğinde  ilçeye gelen öğren-
ciler, önce  araştırma  çalışmalarını yürüttüler. Daha 
sonra, eski  Taraklı Belediye meclis üyesi  olan  Ala-
addin Yılmaz beyin  mihmandarlığında  Taraklı’nın 
önemli tarihi ve kültürel yapılarını ziyaret ettiler ve  
Aladdin Yılmaz’dan  Taraklı’nın tarihi ve gelenekleri  

hakkında bilgi aldılar. 

Öğrenciler ile birlikte araştırmayı yürüten Prof. Dr. 
Sami Şener; yaptığı değerlendirmede “Taraklı’nın 
Osmanlı döneminde  iktisadi, ticari ve ilmi açıdan  
önemli merkezlerden biri olduğu ve daha son-
ra, nüfusun çeşitli  yerlere göç etmesi ile birlikte, 
beldenin  eski  önemini kaybettiği  anlaşılıyor. Fa-
kat, yakın zamanda  belediyenin ve yöre halkının 
çalışmaları ile Taraklı’nın yeniden bir cazibe odağı 
haline geldiği  ve kültürel yönü itibariyle  ülkenin 
önemli turizm  merkezlerinden biri olduğu  anla-
şılmaktadır” dedi ve araştırmaya katkıda bulunan-
lara teşekkür etti. Mezun olma heyecanı yaşayan 
Sosyoloji Bölümü öğrencileri,  hocaları ile birlikte  
Taraklı’nın  tarihi evlerini, Şehir müzesini, Yolcu ha-
nını ve şehrin önemli  konağını gezerek çalışmala-
rını  bitirerek bu önemli  tarih ve kültür ortamından 
ayrıldılar.

BÖLÜMDEN
HABERLER

İLKOKULA 1000 KİTAP

Sosyoloji Topluluğu”nda çalışan Sosyoloji Bö-
lümü öğrencileri; “Bir Kitap da Sen Getir” 
adıyla düzenledikleri kampanya ile İlimizin 
Karapürçek İlçesi Teketaban İlkokuluna ba-

ğışlanmak üzere 1000 kitap topladılar. Kitapları 
toplayan Sosyoloji Topluluğu öğrencileri; Öğretim 
ve Araştırma Görevlileri ile birlikte, 20.05.2014 
Salı günü kitapları okula teslim ederek, güzel bir 
kütüphane kurulmasına öncülük ettiler. 

Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Kemal 
Şan; “Sosyoloji’nin sadece masabaşında yapılma-
yacağını, alanda da olunmasının gerekliliğini gös-
teren bu faaliyete katılan tüm öğrencilerimizi kut-
luyorum” dedi. Topluluk Başkanı Vahdet Tozan ise; 
“Öğrenci arkadaşlarıma ve bizi destekleyen hocala-
rımıza teşekkür ederim, çalışmalar devam edecek” 
dedi.



24 25

SosyolojiBülteni SosyolojiBülteniSayı1 Sayı1Temmuz2014 Temmuz2014www.sosyoloji.sakarya.edu.tr www.sosyoloji.sakarya.edu.tr

BÖLÜMDEN
HABERLER

ÖĞRETİM ÜYELERİMİZ KADIN VE ÇO-
CUK KONFERANSINDA KONUŞTU

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) ko-
ordinasyonunda Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı, Sakarya Üniversitesi,  Kocaeli 
Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Abant İz-

zet Baysal Üniversitesi, Yalova Üniversitesi ve Geb-
ze Yüksek Teknoloji Enstitüsü işbirliğiyle 27 – 28 
Şubat tarihleri arasında düzenlenen ‘‘Kapsayıcı ve 
Sürdürülebilir Bir Kalkınma için Kadın ve Çocuk So-
runlarının Farkındayız’’ Konferansı Sakarya Üniver-
sitesi Kültür ve Kongre Merkezinde yapıldı.

Konferansa Sakarya Valisi Mustafa Büyük, Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Doç. 
Dr. Aşkın Asan, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Muzaffer Elmas,  Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 
(MARKA) Genel Sekreteri Fatih Akbulut,  akademis-
yenler, öğrenciler, Doğu Marmara illerinde bulunan 
kamu kurum ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri 

ve ajans uzmanları katıldı. Yerel yönetimler, sivil 
toplum kuruluşları ve üniversitelerin bir araya gel-
diği konferans  iki gün  sürdü. 

Konferansta Sosyoloji Bölümünü temsilen Bölüm 
Başkanımız Prof. Dr. Sami Şener, Bölüm Öğretim 
Üyemiz ve Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcı-
sı, Doç. Dr. İsmail Hira, Bölüm Başkan Yardımcımız 
Doç. Dr. Ali Arslan ve Yrd. Doç. Dr. Pınar Yazgan ka-
tıldılar. 

Doç. Dr. İsmail Hira’nın Çocuk İstismarı oturumda, 
Oturum Başkanlığı yapmasının yanısıra; Prof. Dr. 
Sami Şener; “Çocuğun Sosyalleşmesinde Kadının 
Rolü”; Doç. Dr. Ali Arslan; “Aile İçi Problemlerin Ço-
cuk Üzerindeki Etkisi”; Yrd. Doç. Dr. Pınar Yazgan 
ise Hilal Akman ile birlikte “Medya ve Kadına Şid-
det” konulu bildirilerini sundular.

BÖLÜMDEN
HABERLER

FERHAT KENTEL BÖLÜMÜMÜZDE 
KONFERANS VERDİ

Sosyoloji Topluluğu’nun davetlisi olarak Sa-
karya Üniversitesi Sosyoloji Bölümüne ge-
len Prof. Dr. Ferhat Kentel, Bölümümüzde, 
geleneksel olarak Çarşamba günleri düzen-

lenen konferanslardan birisini verdi. 02.04.2014 
Çarşamba günü saat 18.30 ‘da  Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde düzenlenen konferansın konusu, 
“Sosyoloji; Modernite ve Modernizm” idi. Salonun 
tamamen dolduğu konferans, öğrenciler ve diğer 
katılımcılar tarafından ilgi ile izlendi.   

İstanbul Şehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğ-
retim Üyesi olan Kentel, Sosyoloji’ nin ortaya çık-
masının nedeni olan tarihi süreci ve bu süreçte 
Sosyoloji’nin üstlendiği işlevleri sorguladı ve gü-
nümüzde Sosyoloji’nin yeniden ele alınması gerek-
tiğini vurguladı.   

Özellikle, Modernite ile başlayan ve günümüze ka-
dar devam eden tarihsel süreçte, çok köklü icatların 
ortaya çıkması sonucu yeteneklerimizin ve hayata 
bakışımızın, buna bağlı olarak da, sosyolojiye yük-
lenen fonksiyonların değiştiğini  söyledi. Çok yönlü, 

olay ve olguların devreye girmesinin hayatımızı et-
kilediğini, zaman algılarımızın ve referanslarımızın 
değiştiğini, bunun sonucu olarak ta, klasik mensup-
ları tarafından, toplumsal değişimi yönlendirmede 
bir değişim aracı olarak kullanılan ve Sosyoloji’ye 
yüklenen, eski dayatmacı işlevlerin artık kabul edi-
lemeyeceğini; hayatımızın anlamını ve toplumsal 
dinamikleri anlamaya çalışan Sosyoloji’nin fonksi-
yonlarının yeni baştan sorgulanmasına ihtiyaç ol-
duğunu ve yeni bir sosyolojik bakış açısı geliştiril-
mesi gerektiğini vurguladı.   

Çok sayıda öğrenci ve öğretim üyesinin izlediği 
konferans sonunda, Sosyoloji Topluluğu adına Yar-
dımcı Doçent Dr. Sevim Atila Demir tarafından pla-
ket ile konuya uygunluk açısından Bölüm Başkan 
Yardımcısı Doç. Dr. Ali Arslan’ın kendisi tarafından 
tercüme edilen “Sosyolojik Düşünme Pratik Uygu-
lama Kitabı” takdim edildi. Yoğun soruların sorul-
duğu program sonunda Öğretim Üyeleri, Sosyoloji 
Topluluğu Öğrencileri ve izleyicilerle hatıra fotoğ-
rafı çekildi. 
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BULGARİSTAN MÜSLÜMANLARI Dİ-
YANETİNDE GELECEK PLANLAMASI

SOSYOLOG ADAYLARIMIZ 
ARTIK SOSYOLOG

Bölümümüz Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Arslan 
tarafından, ülkemizdeki Diyanet İşleri Baş-
kanlığına karşılık gelen Bulgaristan Başmüf-
tülüğünde Arama Konferansı adı ile gelecek 

planlaması yapıldı. 

8-9 Haziran 2014 Pazar ve Pazartesi günleri Veling-
rad, Draginovo’da, Bulgaristan Başmüftüsü Dr. Mus-
tafa Hacı başta olmak üzere, tüm çalışanların katı-
lımı ile çalışma düzenlendi. Başmüftü Yardımcıları 
Vedat S. Ahmet, Birali Birali ve Murat Pingov ile Ge-
nel Sekreter Ahmed Ahmedov’un da katıldığı Ge-
lecek Planlaması toplantısında, değişen dünyanın 
analizi yapılarak Bulgaristanda yaşayan Müslüman-
lar için Başmüftülükçe takip edilecek yol haritası 
çıkartılmaya çalışıldı. Çalışmaya ev sahipliği yapan 
Pazarcık Bölge Müftüsü Abdullah Salih de katıldı. 

Katılımlı, coşkulu ve yüksek motivasyonla gerçek-

leşen toplantıda Bulgaristan Başmüftülüğünün 
olumlu ve olumsuz yanları belirlendi ve gelecekte 
yapılması gereken işler masaya yatırıldı. Çalışmaya 
başından sonuna aktif ve istekli bir şekilde katılan 
tüm personel ile farklı konularda çok sayıda beyin 
fırtınası gerçekleştirildi. 

Çalışma sonunda görüşlerini belirten Başmüftü Dr. 
Mustafa Hacı; “bu tür bir çalışmayı çok uzun bir za-
mandır bekliyorduk ama bir çıkış yolu bulamıyor-
duk, bu çalışma çok arzu ettiğimiz ve çok memnun 
kaldığımız bir çalışma oldu” dedi. Çalışmanın hem 
bazı eksikliklerimizi görmemiz açısından hem de 
Bulgaristan’da yaşayan Müslümanlar’ı için somut 
bir yol haritası oluşturması bakımından çok önemli 
bir katkı sağladığını söyledi ve çalışmanın yöne-
ticisi Doç. Dr. Ali Arslan’a teşekkür ederek, bu tür 
çalışmaların tüm Bulgaristan çapında yaygınlaştı-
rılmasını arzu ettiklerini belirtti.

Bölümümüzde 4 yıldır eğitim gören Sosyolog 
adayı öğrencilerimiz, 2013-2014 Öğretim 
Yılı mezuniyet töreni ile sosyolog oluşlarını 
ilan ettiler. 

SAÜ BESYO Spor kompleksinde, Fen-Edebiyat Fa-
kültesi diğer bölümleri ile birlikte düzenlenen 
mezuniyet törenine Rektörümüz Prof. Dr. Muzaf-
fer Elmas, Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Mehmet 
Ali Yalçın ve Prof.Dr. Ümit Kocabıçak, Fen-Edebiyat 
Fakültesi Dekanımız Yılmaz Daşcıoğlu, Dekan Yar-
dımcısı Sosyolog Doç. Dr. İsmail Hira, Bölüm Başkan 
Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Kemal Şan, akademis-
yenler, araştırma görevlileri, idari personel, öğren-
ciler ve aileleri katıldı.
Mezuniyet töreni, tören yürüyüşü ve Fen-Edebiyat 
Fakültesi Prof. Dr. Yılmaz Daşçıoğlu’nun açılış ko-
nuşması ile başladı. Teşekkür konuşması yapan 
Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer Elmas;  “üniversite-
mizin gün be gün biraz daha büyüdüğünü, bu bü-
yümede Fen-Edebiyat fakültesinin ne kadar önemli 
olduğuna değinirken üniversitemizin öğrenci sayısı 
ve aileleri, akademik ve idari personeliyle yaklaşık 
yarım milyonluk bir aile olduğuna” dikkat çekti. 
Yapılan konuşmaların ardından fakültede ve bö-
lümlerinde dereceye giren öğrenciler ilan edildi ve 
hediyeleri takdim edildi. 

Bölümümüz birincisi Adil Çoşkun olurken, ikincimiz 
Fatih Tunç ve üçüncümüz Mehtap Erol oldu. 
  
Mezun öğrencilerimizin keplerini havaya fırlatması 

sonrasında tören sona erdi. Mezun olma sevinci ya-
şayan yeni sosyologlar sevinçlerini dostları, aileleri 
ve sevdikleri ile beraber hatıra fotoğrafı çekerek 
paylaştılar. 
Mezun olarak sosyolog olan öğrencilerimize hayat-
ta başarılar dilerken, kendilerine Sakarya Sosyoloji 
Bölümü Şiirini hediye ediyoruz. 

Sanmayın ki
Aklımızda sadece teorilerimiz vardır. 
Karanlık çağları aydınlatan bizleriz. 
Aydınlık toplumlara geçerken dünya
Rasyonel düşünceyi yayan bizleriz. 
Yenileşme açısından değişiklikleri
Anlatan  da bizleriz.   

PEKİ YA BİZ KİMLERİZ? BİZ SAKARYA SOSYOLOJİYİZ! 

Sağlam ve doğru bilgilerle 
Oluruz topluma kılavuz 
Sosyal sorunları araştırır çözeriz. 
Yılmadan,azim ve kararlılıkla 
Olay ve olguları analiz eder değerlendiririz. 
Lüzumsuz söze yer yoktur bizde 
Organize bilgiler üretiriz 
Jübile yapmak yakışmaz bize 
İlim yolunda yürürüz biz hep birlikte… 

PEKİ YA BİZ KİMLERİZ? BİZ SAKARYA SOSYOLOJİYİZ!   

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ BAŞ-
KANLIĞI
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ÖĞRETİM ÜYELERİMİZE CÜBBELERİ 
GİYDİRİLDİ BELGELERİ VERİLDİ

2013-2014 Akademik Takviminin son gün-
lerinde yapılan Üniversite Akademik Genel 
Kurulunda, atama ve yükselme kriterlerine 
uygun olarak yükselen akademisyenlere 

cübbeleri giydirildi, belgeleri takdim edildi ve çe-
şitli alanlarda ödüle lâyık görülenlere ödülleri ve-
rildi. 

18 Haziran 2014 Çarşamba günü SAÜ Kültür ve 
Kongre Merkezi’nde düzenlenen toplantıda, 2013 

Yılı Profesörlük ve Doçentlik Akademik Yükselme 
Giysi Töreninin ardından 2013 Yılı Teşvik Ödülü ka-
zanan akademisyenlere ödülleri verildi.

Üniversite Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer Elmas’ın 
bir konuşma yaptığı toplantıda, Bölümümüz Öğre-
tim Üyeleri Doç. Dr. Ali Arslan ile Doç. Dr. Abdullah 
Taşkesen; Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Yılmaz Daşcıoğlu tarafından cübbeleri giydirildi ve 
kendilerine doçentlik belgeleri takdim edildi.

tumsausos @sausosyoloji sosyoloji@sakarya.edu.tr

www.sosyoloji.sakarya.edu.tr


