Dostum ve meslektaşım Hamit Fişek
Hamit Fişek Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Bölümü’ne 1978’de katıldı. Kendisi Psikoloji
Bölümü’nün kurucu üyelerindendir; yıllar boyunca bölümün gelişimine hem bölüm üyesi hem de
Bölüm Başkanı olarak (2004-2007 yılları arası) emek vermiştir. Ayrıca, 1992-1996 ile 19982000 yılları arasında akademik işlerden sorumlu Rektör Yardımcılığı görevini yürütmüş ve
üniversitemize önemli katkılarda bulunmuştur. Bilim Akademisi’nin kurucu üyelerinden olan
Hamit Fişek, aynı zamanda Avrupa Bilim Vakfı Sosyal Bilimler Sürekli Komitesi gibi
uluslararası kuruluşlarda da Türkiye'yi temsil etmiştir.
Psikoloji bilimi açısından bakıldığında Hamit Fişek’in, küçük grup süreçlerini kişiler arası
ilişkiler düzeyinde inceleyen bir sosyolog olarak sosyal psikoloji çalışmalarına özgün bir
perspektif getirmiş olduğunu görüyoruz. J. Berger ve R. Norman ile oluşturdukları kuramsal
çerçeve küçük grup çalışmaları üzerinde belirleyici rol oynamıştır. Araştırmaları, grup içindeki
bireylerin statü özelliklerinin (yaş, cinsiyet, ırk gibi) grubun işleyişini ve kişilerin performansını
nasıl etkilediği, ve toplumsal dağıtım/bölüşüm adaleti ile buna ilişkin davranışlar gibi konuların
incelenmesine odaklanmıştır. Kendisinin sosyal bilimlerde matematiksel modelleme üzerindeki
çalışmalarının da önem taşıdığını belirtmek gerekir.
Hamit Fişek’in bir metodolog olarak katkıları Psikoloji Bölümü ile sınırlı kalmamıştır. Hem
bölüm arkadaşları hem de üniversiteden birçok meslektaşı yürüttükleri araştırmanın herhangi bir
aşamasında çekinmeden kendisine başvurmuş, görüş alıp yardım istemiş, o da bilgisini ve
zamanını cömertçe paylaşmıştır. Bölümde yapılan her tez çalışmasının jürisinde bulunması
çalışmanın başarısı için adeta bir garanti olarak görülürdü diyebiliriz. Verdiği istatistik ve
araştırma yöntemleri dersleri öğrencilere sanırım sadece araştırma rasyoneli, yöntemleri ve
analiz tekniklerini anlatmakla kalmamış, berrak ve mantıklı düşünmeyi de öğretmiştir. İster
akademik dünyadan ister iş dünyasından öğrencilerinin sesine kulak verdiğimizde hepsinin
kendisinden edindiği araştırıcı ruhu ve araştırma bilgisini teşekkürle andıklarını duyuyoruz. Bu
seslerin birleştiği diğer bir husus da hocaları Hamit Fişek’in engin bilgisine ve zekasına
hayranlıklarının yanı sıra onun “bilge, her daim rehber, saygılı, kapısı açık, mütevazi, sakin,
zarif, müşfik, babacan, sevecen, içten, nüktedan” gibi sıfatlarla tanımladıkları kişiliğine derin
saygı ve sevgilerini belirtmiş olmalarıdır.
Öğrencisi olmuş veya olmamış tüm Psikoloji Bölümü öğretim üyeleri için Hamit her zaman ve
hemen her konuda akıl danışabildikleri bir kişi, güvendikleri bir dost, keyifli zamanlar
paylaştıkları bir arkadaş oldu. Akılcı ve sakin tutumu ile meselelere yaklaşırken nazik ve muzip
tavrını da hiç elden bırakmadı.
Onu her açıdan çok arayacağız, özleyeceğiz.
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