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İki yıl sonraki Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi’nde bilim, teknoloji ve sanayide 

gelebildiğimiz düzeyle toplumsal kültürümüz arasındaki bağları irdeleyen 

bildiriler de bulmak dileğiyle… 

Türk Sosyal Bilimler Derneği’nin (TSBD) düzenlediği 13’üncü Ulusal Sosyal Bilimler 

Kongresi geçen hafta (4-6 Aralık) Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nin (ODTÜ) ev 

sahipliğinde Ankara’da toplandı. İlki 1980 yılında, sonraki üçü 1989, 1992 ve 1995’te 

düzenlenen, 1995 sonrasındaysa iki yılda bir toplanmaya başlayan bu kongrelerin ev 

sahipliğini ilk kongreden bu yana ODTÜ yapıyor. 

1980 yılındaki ilk kongreye sadece 60 bildiri sunulmuşken, oturum ve bildiri sayıları zamanla 

önemli bir artış göstermiş… 2011 Aralık ayındaki 12’nci Kongre’ye, 72 oturumda 288 bildiri 

sunulmuş ve 350 bilim insanı ve araştırmacı katkı sağlamışken, kuruluşunun 46’ncı yılını 

kutlayan TSBD’nin bu yılki kongresinde, 80 oturumda 326 bildiri sunuldu. Bildiri sunanlar 

dâhil, Kongre’ye katkıda bulunan toplam bilim insanı ve araştırmacı sayısıysa 454… Bu 

sayının kurumlara göre dağılımında Türkiye’den 60, yurtdışından 13 üniversite ve diğer 

kurumlar var. Anılan 60 üniversiteden 33’ü Türkiye’nin üç büyük kentinde yerleşik devlet ve 

vakıf üniversiteleri dışında kalan üniversitelerdi. 

Bu kongrelerin bir başka özelliği de TSBD’nin, kuruluşunun 20. Yılı nedeniyle 1987’de 

başlattığı "Genç Sosyal Bilimciler Yarışması” sonuçlarının açıklanması ve kazananlara 

ödüllerinin açılış oturumunda verilmesidir. “Disiplinler arası çalışmaları genç sosyal 

bilimciler arasında özendirmek amacıyla gerçekleştirilen” bu etkinlikte ‘doktora tezi’, 

‘yüksek lisans tezi’ ve ‘kitap/makale’ kategorilerinde ödül veriliyor. Bu yıl bu ödüllere, 

sosyalist mücadelenin anıt isimlerinden sosyolog Behice Boran anısına mücadele arkadaşları 

ve dostlarınca konan ‘Doktora Tezi Kategorisinde Behice Boran Özel Ödülü’ de katıldı. Bu 

ödüle başvuranların tezlerinin ödül jürisince değerlendirilmesini sağlamayı da TSBD’nin 

üstlenmiş olması büyük bir değerbilirlik örneği… 

Bu ilk Behice Boran Özel Ödülü’nü Dr. Ali Rıza Güngen “Debt Management and 

Financialisation as Facets of State Restructuring: The Case of Turkey in the post-1980 

Period” konulu doktora teziyle aldı. Derneğin geleneksel doktora tez ödülünü ise Dr. Ali 

Somel “Kamulaştırmanın Dönüşümü: Özel Yarar İçin Kamulaştırmanın Gelişimi ve 

Türkiye’de Kamu Politikasına Yansımaları” konulu teziyle kazanırken aynı kategoride Dr. 

Reyhan Atasü-Topçuoğlu ve Dr. Tolga Tören de mansiyon kazandılar. 

Yüksek lisans tezi kategorisinde “Cumhurbaşkanının Cezai Sorumluluğu” konulu teziyle 

Osman Serkan Gülfidan ödüle değer görülürken Zeynep Baykal ve Fırat Korkmaz da 

mansiyon aldılar. Kitap/makale kategorisindeyse Gözde Orhan ve Yonca Güneş Yücel 

“Yurttaşlıkta ‘Ezeli’ Eşitsizlik: Evli Kadının Kimliği” konulu çalışmalarıyla ödül aldılar. Dr. 

Görkem Akgöz de bu dalda mansiyon kazandı. 

Kongrede CBT okurlarının ilgisini çekeceğini tahmin ettiğim son derece dikkate değer pek 

çok oturum yer aldı. Bunlardan yalnızca birinin konusunu yazayım: “Türkiye’de Bilim, 

Teknoloji, Yenilik, Çevre ve Sağlık Haberciliği”… Yaptıkları araştırmaların sonuçlarını bu 

oturumda sunan bilim insanları ve araştırmacılarımıza, bulgularını bizim dergimizin 

okuyucularıyla da paylaşmaları dileğimi ilettim. Burada da yineliyorum.  
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Sizlerle paylaşmak istediğim bu kısa bilgileri şu izlenimimle noktalayayım. Bilim 

dünyasındaki sorumluluklarının yanında toplumsal sorumluluklarının da farkında olduklarını 

her şart altında cesaretle ortaya koyan akademisyenleriyle ve kurumun yurtsever, devrimci 

geçmişine bugün de sahip çıkan, bu geleneği sürdüren öğrencileriyle Ortadoğu Teknik 

Üniversitesi’ne sosyal bilimlere de ev sahipliği yapmak doğrusu çok da yakışıyor. 
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