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Arş. Gör. Vefa Kaya ve Arş. Gör. Büşra Nur Topal nezaret�nde gerçekleşecek olan

programlarda, Türk�ye’de sosyal b�l�mler�n mevcut durumu çeş�tl� veçhelerden ele alınarak

sosyoloj�n�n nabzını tutmak hedeflen�yor.
 

İlk Konuk Prof. Dr. Kurtuluş Kayalı
 

Prof. Dr. Kurtuluş Kayalı’nın ağırlanacağı �lk programda, Vefa Kaya ve Büşra Nur Topal’ın

moderatörlüğünde, “İdr�s Küçükömer’�n Perspekt�f�nden Flu B�r Türk�ye Fotoğrafı” başlığı

�le Türk�ye’de ezber bozan b�r sosyal b�l�mc� ve aydın olarak İdr�s Küçükömer’�n

düşünceler� ele alınacak. 5 Şubat Cuma günü saat 20.00’de çevr�m �ç� olarak

gerçekleşecek program, �lg� duyan herkes�n katılımına açık.
 

Kurtuluş Kayalı’nın temel �lg� alanlarını; çağdaş Türk düşünces�, Türk�ye’de ordu-s�yaset

�l�şk�ler�, Türk kültürü ve Türk s�neması oluşturuyor. Ankara Ün�vers�tes� D�l ve Tar�h
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Samsun Ün�vers�tes� DÜSAM'da "Sosyoloj� Günces�"
başlıyor
Samsun Ün�vers�tes� Düşünce (SAMÜ) ve Sanat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkez� (DÜSAM)
“Sosyoloj� Günces�” d�z�s�n� 5 Şubat Cuma günü başlatıyor.

Samsun merkezl�, bölge gazetes�...

 
 

DOLAR   7.165 EURO   8.6552
GR ALTIN  427.23 ÇEYREK   701.14
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Coğrafya Fakültes� Tar�h Bölümü’nden emekl� olan Kurtuluş Kayalı’nın yayınlanmış çok

sayıda k�tabı ve makaleler� bulunuyor.

“Sosyal b�l�m cam�asının problem alanlarına yönel�k b�r farkındalık amaçlanıyor”
DÜSAM’dan konuyla �lg�l� yapılan açıklamada, “Sosyal b�l�mler alanında yöntem

tartışmalarının hemen her d�s�pl�n�n merkez�ne yerleşt�ğ� ve yöntem�n sınırları uzun yıllar

boyunca aşınmayan kalıp b�lg�lere dönüştürülerek aktarıldığı görülmekted�r. Yöntem

merkezl� eğ�t�m ve tercüme odaklı sosyal b�l�m anlayışı, tortulaşmış b�lg�ler�n alanda

dolaşıma g�rmes�yle yorumlama kapas�tes�n� bel�rl� b�ç�mler etrafında standard�ze etmekte

ve baskılamaktadır. Çalışma alanlarının zeng�nleşmes�n�n önüne geçen bu durum

etrafında araştırma prat�kler�n�n g�derek b�rb�r�ne benzed�ğ� görülmekted�r. Sosyal

b�l�mc�ler� atıl kılan bu durumun karşısında, araştırmacıları farklı d�s�pl�nlerden beslenmeye

yönlend�ren çalışmalara �ht�yaç duyulmaktadır. Yerel kaynakları �nceleme nesnes�n�n

gösterd�ğ�, konuştuğu ve �şaret ett�ğ� b�ç�mlerde ele alma çabası, etk� alanı g�derek

gen�şleyen sosyoloj� alanı �ç�n b�r d�ğer öneml� �ht�yaçtır. Bu program, söz konusu problem

alanlarına �l�şk�n b�r farkındalıktan hareket ederek sosyal b�l�m cam�asındak�

özdüşünümsel sorgulamaları duyulur kılmayı amaçlamaktadır. Her dönem �ç�n önceden

bel�rlenen b�r tema üzer�nden alanda öne çıkan sosyal b�l�mc�ler�n katkılarıyla şek�llenecek

olan Sosyoloj� Günces�, böylece bel�rl� meseleler�n sosyal b�l�m cam�asının gündem�ne

gelmes�ne b�r nebze de olsa katkı sağlamak hedef�nded�r. 2020-2021 bahar dönem�nde �lk

tema olarak yaptıkları çalışmalarla öncü olmuş sosyal b�l�mc�ler�m�z ele alınacaktır”

den�ld�. İHA
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