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Türkiye Araflt›rmalar› Literatür Dergisi’nin Türk Sosyoloji Tarihi say›s›nda

Prof. Dr. Bahattin Akflit ile halen çal›flmakta oldu¤u ‹stanbul Maltepe Üni-

versitesi Sosyoloji Bölümü’ndeki odas›nda görüfltük. 1946 y›l›nda Deniz-

li/Ac›payam’da do¤an Akflit, 1963’te Denizli Lisesi’ni, 1968’de ODTÜ Sosyal

Bilimler Bölümü’nü, 1971’de Chicago Üniversitesi Sosyoloji Bölümü yüksek

lisans program›n›, 1975’te ise yine Chicago Üniversitesi Sosyoloji Bölü-

mü’nün doktora program›n› tamamlad›. fiehir sosyolojisi, köy sosyolojisi,

bilim sosyolojisi, din sosyolojisi, sa¤l›k sosyolojisi, do¤al afetler sosyolojisi ve

baflka pek çok alanda önemli çal›flmalar yapt›. ODTÜ Sosyoloji Bölümü’nün

gelifliminde, ilk kuruldu¤u y›llardan itibaren çok önemli katk›lar yapan Ba-

hattin Akflit ile ODTÜ’deki ö¤rencilik y›llar›ndan Chicago’daki ö¤rencilik

y›llar›na, ODTÜ’den ‹stanbul’a uzanan akademik yolculu¤una iliflkin uzun

ve s›cak bir sohbet yapt›k. Özellikle ODTÜ Sosyoloji Bölümü’nün kurulufl ve

geliflmesinin birinci a¤›zdan hikâyesini dinledik. 

Akflit ile kendi akademik serüveni, Türkiye’de sosyal bilimler alan›n›n so-

runlar› ve Türkiye ve Bat› Asya toplumlar›n›n geliflme ve de¤iflme dinamik-

leri üzerine konufltu¤umuz, önemli tespit ve gözlemler içeren bu uzun mü-

lakat› dikkatlerinize sunuyoruz. Misafirperverli¤i için hocam›za ayr›ca te-

flekkür ediyoruz.

Hocam, isterseniz kiflisel serüveninizden bafllayal›m. Baflka konuflmalar›n›z-

dan ve yaz›lar›n›zdan bildi¤imiz kadar›yla mühendislikle bafll›yorsunuz üni-

versite e¤itiminize. Daha sonraki süreçte sosyolojiye geçifl nas›l gerçekleflti? 

Ben lisedeyken Fen kolundayd›m ve matematik, fizik, kimya gibi derslerde

iyiydim. Okudu¤um Denizli Lisesi, 1950’lerde ve 1960’larda, flimdilerde baz› üni-

versitelerde dahi olmayan laboratuarlara sahipti. Ben de o laboratuarlarda çal›fl-

may› çok seviyordum. Öte yandan tarih, felsefe ve sosyoloji derslerim de iyiydi. 
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Fen kolundan birincilikle mezun oldum. O zaman merkezi s›nav olmad›-

¤›ndan, ilk tercih olarak, ODTÜ’nün s›nav›na girdim. Demek ki, çevremde OD-

TÜ’nün ad› bir flekilde duyulmufl. Üniversite de¤il fakülte tercih ediliyor o za-

man. Fakülteye giriyorsunuz birinci y›l. Ama daha önce ‹ngilizce Haz›rl›k Oku-

lu’na giriyorsunuz. Haz›rl›k s›n›f›nda ‹ngilizce ö¤reniyorsunuz. Haz›rl›ktan

sonraki senenizde fakültenin temel derslerini okuyorsunuz. Sonraki y›lda da

ister elektronik, ister inflaat yani hangi bölümü tercih ediyorsan›z o bölümün

derslerini almaya bafll›yorsunuz. Ben esas›nda fen kolundayken her ne kadar

toplumun bask›s›yla mühendislik yazd›ysam da bilim insan› olmak istiyor-

dum. Esas›nda ilgimi çeken disiplin fizik idi. Hakikaten o s›rada Newton’un

parçac›k kuram› ve Huygens’in dalga kuram›yla, hani ‘Ifl›k nedir?’ sorusuyla il-

gileniyordum. Louis Victor de Broglie isimli bir fizikçi o s›ralarda bu konularda

yaz›yordu, onun bu konudaki kitab›n› okumufltum. Yani dalga m› parçac›k m›?

Sonra Einstein onu “foton” olarak birlefltirdi. Bu, atom alt› parçac›klar vb. gibi

konular çok ilgimi çekiyordu. Hatta bu konularla ilgili kitaplar getirttim OD-

TÜ’de mühendislik fakültesi yabanc› dil haz›rl›k s›n›f› ö¤rencisi olarak. Ama

sonralar›, fizikçiyseniz hele atomla ilgili çal›flacaksan›z büyük nötron laboratu-

arlar›nda çal›flmak gerekti¤ini düflündüm. O s›rada teorik fizik diye bir alan›n

oldu¤unu da bilmiyordum aç›kças›. Dolay›s›yla iyi bir laboratuar› olan bir üni-

versitede okumak için ya ABD’ye gitmek gerekiyordu ya da Sovyetler Birli¤i’ne.

Ben ikisine de o s›rada gitmek istemedim. 

Böyle bir alan›n Türkiye’de olup olmad›¤› konusundaki bilgi eksikli¤iniz

sosyolojimiz aç›s›ndan bir kazanç olmufl anlafl›lan.

Evet, teorik fizi¤in oldu¤unu bilmemem, yani sadece laboratuarlarda çal›-

fl›lacak diye düflünmem, Türkiye’yi iyi bir laboratuar olarak seçmemi sa¤lad›.

Ben daha mühendislik okumadan yeniden s›nava girdim ve bu sefer birinci

tercih olarak sosyal bilimler bölümünü tercih ettim ve kazand›m.

Bütün bunlar hangi y›lda oluyor? 

1963-1964 ders y›l›nda sosyal bilimlere geçtim. O s›rada sosyal bilimler bö-

lümü var. ‹çinde de sosyoloji ve psikoloji programlar› var. 

Fakülte olarak hangisi?

Fakülte olarak Fen-Edebiyat Fakültesi. Birinci s›n›ftan Mübeccel hocayla

bafllad›k.

Baflka hangi hocalar vard›?

O¤uz Ar› vard›. Bo¤aziçi’ne geçti bizden sonra. ‹lginç çal›flmalar› vard›r sa-

nayi sosyolojisi alan›nda. Bence de¤erlendirilememifl bir isim. Bir anlamda da

üzülüyorum unutulmufl oldu¤u için. Biliyorsunuz iki ciltlik Türkiye’de Sosyolo-
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ji: ‹simler-Eserler1 isimli yeni ç›kan bir kitap var. Eserde pek çok isim var ama

O¤uz Ar› yok. Orada O¤uz Ar›’n›n olmamas› bence büyük bir eksiklik. Hakika-

ten O¤uz Ar›, -özellikle de sanayi sosyolojisi alan›nda- do¤ru dürüst araflt›rma-

ya dayal› olarak çal›flan çok iyi bir sosyolog. 

Süleyman Çetin Özo¤lu diye bir e¤itim sosyolojisi ve metodoloji üzerine ça-

l›flan bir hocam›z vard›. fierif (Mardin) Hoca vard›. fierif Hoca, tam zamanl› de-

¤ildi, bize Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden geliyordu. Mesela ben siyaset sosyo-

lojisi dersini fierif Hoca’dan ald›m. 

O s›rada yabanc› hocalar çok gelip gidiyordu. Mesela sosyal psikolojide Le-

compte isimli bir ö¤retim üyesi vard›. Bir Türk ismi seçmiflti: Ayhan Lecompte.

Amerika’dan gelmifl Kirk Danserau diye bir hoca vard›. Mesela ondan da ekolo-

ji dersleri ald›m. George Helling diye baflka bir hoca vard›. Teori dersini ondan

ald›m. Daha baflka mesela Ula üzerine doktora tezi yazan Peter Benedict2 ve Of

üzerinde çal›flan Michael E. Meeker3 vard›. ‹kisi de benim hocalar›m oldu. 

Yabanc› hocalar aras›ndan benim esas hocam, -Chicago Üniversitesinde de

dan›flman›m oldu- Lloyd A. Fallers’d›r. Y›llarca Afrika’da çal›flm›fl bir kifliydi ve

Do¤u Afrika üzerine birçok araflt›rmas› yay›nland›. Edremit’te din antropoloji-

si üzerine bir çal›flma yapm›flt›, An Advent Ramadan [Ramazan›n Gelifli] diye… 

Advent, Paskalya demek. fiimdi tarihini tam olarak hat›rlayam›yorum, san›-

r›m 1966-1967 y›llar›yd›, belki de 1968. Neyse, o tarihlerde Paskalya ile Rama-

zan üst üste geldi. Dolay›s›yla “Paskalya Dönemindeki Ramazan: Edremit” ad›-

n› verebilece¤imiz bir saha çal›flmas› yap›yor. Bütün Ramazan boyunca Edre-

mit’te yats› namazlar›na kat›l›yor. Vaazlar› dinliyor, ö¤retmenlerle ve imamlar-

la konufluyor. Tâ o tarihlerde –flimdilerde fierif Mardin konufluyor ya- cami-

imam ile okul-ö¤retmenler üzerine çal›fl›yor… Yani çok güzel bir çal›flmad›r,

onu bulup okuman›z› öneririm. Lloyd Fallers aç›mdan çok önemli bir antropo-

logdu. Peter Benedict’le Michael Meeker da onun ö¤rencileridir. Bantu bürok-

rasisi üzerine bir baflka kitab› daha var.4

ODTÜ’de sosyal bilimlerin öyle bir özelli¤i vard› ki, disiplinler aras› bir

programd› bu. Yani sosyoloji çekirdekti, fakat bir sürü psikoloji dersi al›yorduk.

Birçok iktisat dersi ald›k. Mesela Yalç›n Küçük’ün planlama dersini ald›m. Tür-

kiye Ekonomisi dersini ondan ald›m. Atilla Sönmez –daha sonra dünya banka-

s›na gitti- iktisat bölümündeydi. Kapitalist sistem, sosyalist sistem üzerine olan
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dersleri ondan ald›m. ‹ktisat tarihi dersini Fransa’da doktoras›n› yapm›fl Ömer

Ya¤›z’dan ald›m. Yani bir çok iktisat dersi ald›m. Daha sonralar› TESEV’i kuran

kiflilerden biri olan Nejat Erder’den kamu yönetimi dersleri ald›m. Nejat Erder

de, Yalç›n Küçük de DPT’den gelmifllerdi. Oya Köymen’den yine iktisat dersi

ald›m. Dolay›s›yla o dönemin Orta Do¤u’daki iktisatç›lar, siyaset bilimcileri,

sosyologlar ve psikologlar›n›n ço¤undan dersler ald›k. Bence çok iyi bir for-

masyondu o. Daha sonralar›, sosyoloji bölümünde de baflka bölümlerden hep

seçmeli dersler ald›rtm›fl›md›r ö¤rencilerime ve bu sistemi savunmuflumdur.

Sonunda ben senatodayken de öyle bir karar ald›k. Yani kendi alan›ndan ald›-

¤› derslerin –ODTÜ’de 40 dersti lisansta- 40 dersin en fazla 20’sini kendi ala-

n›ndan, yani sosyolojiden alacak ve geriye kalan 20’sini de yan alanlardan ala-

cak… Mesela bizde felsefe kuvvetli oldu, felsefeye a¤›rl›k verdik. Tabi-

i psikoloji de var, kamu yönetimi de var, iktisat gene var, flehir bölge planlama-

dan alanlar oldu. 

Bu dersleri al›rken bizim flans›m›z Mübeccel K›ray’›n, Imre Lakatos’un ‘bi-

limsel araflt›rma program›’ kavram›na uyan bir anlay›fl içinde olmas›yd›. Bir

“sosyolojik araflt›rma program›” gelifltiriyordu. Biz ikinci s›n›fta kent sosyoloji-

si, köy sosyolojisi derslerini al›rken Mübeccel Hoca, Ere¤li: A¤›r Sanayiden Ön-

ce Bir Sahil Kasabas› ad›yla bas›lan çal›flmas›n› yapm›fl ve yay›nlanm›flt› bile.

Zaten bir yerde, ben onu okuyarak fizikten vazgeçip sosyolojiye girmifltim. 

Söke5 ile ilgili yapm›fl oldu¤u çal›flma da bu anlamda önemlidir. O çal›flma-

da da bir sosyal yap› analizi yapmaktayd›. Bir anlamda her iki çal›flma da, Be-

hice Boran’›n Manisa köylerinde yapt›¤› çal›flmalar›n biri flehirde, di¤eri köyde

yap›lm›fl devam› niteli¤indeydi. Biz ö¤renciyken, bir di¤er önemli çal›flmas›n›,

aynen Behice Boran’›n Manisa köyleri için yapt›¤›n›n bir benzerini Adana köy-

lerinde yapm›flt›. Adana’n›n iki ova köyü ile iki da¤ köyünü mukayese eden bu

araflt›rmada, Hollandal› bir sosyolog olan Paul Hinderink ile birlikte çal›flm›flt›. 

Mübeccel Hoca, kendisinden ald›¤›m›z Köy Sosyolojisi dersinde, bu köy

araflt›rmalar›nda ulaflt›¤› sonuçlar› heyecanla anlat›yordu. Bu köylerde ‘kendi

için üretim’den pazar için üretime, yani kapitalist üretime nas›l geçildi¤i, ora-

larda kapitalist iliflkilerin nas›l geliflti¤inden söz ediyordu. Ova köylerinde kapi-

talist iliflkiler nas›l geliflmifl, daha önce yerli pamuk türü üretimden daha ticari

olan pamuk türünün üretimine, pulluktan traktöre nas›l geçildi¤inden, büyük

toprak sahibinin traktör say›s›n›n nas›l artt›¤›ndan, bir taraftan traktör floförle-

ri ve ücretli iflçilik vs., öte taraftan da da¤ köylerinde de üretimin kendi içinde

nas›l yavafl yavafl de¤iflti¤inden söz ediyordu. Pulluk, az say›da traktör falan.

Yani derslerimiz bir anlamda araflt›rma sonuçlar›n›n sunuldu¤u ve de¤erlendi-

rildi¤i anlat›mlara dönüflüyordu. 
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Biz öylesine heyecanland›k ki, biz de benzer dönüflümleri Ankara’n›n biri

flehre yak›n, di¤eri uzak iki köyünde araflt›rma yaparak ortaya koymaya karar

verdik.  Ünal Nalbanto¤lu, Erdal Gürkan, ben ve Trude Smoore adl› Finlandi-

yal› bir antropolog arkadafl›m›zla birlikte, daha sonra yay›nlad›¤›m Türkiye’de

Azgeliflmifl Kapitalizm ve Köylere Girifli6 isimli çal›flmam›n temel verilerini su-

nan bir araflt›rma gerçeklefltirdik.

Size bu çal›flman›n hikâyesini k›saca anlatay›m. ODTÜ’de her ders için ara

dönem ödevi yaz›l›r. Mübeccel Hoca’n›n Köy Sosyolojisi dersinin ara dönem

ödevi olarak, kütüphane çal›flmas› yapmak yerine, ‘madem Mübeccel Hoca bi-

ri flehre yak›n bir köyde di¤eri bir da¤ köyünde bir araflt›rma yapm›fl, biz de bi-

ri Ankara’ya yak›n bir köyde di¤eri uzak köyde neden bir saha araflt›rmas› yap-

mayal›m’ diye düflündük ve Ankara’ya yak›n Yunuso¤lu köyü ile Elmada¤›’n›n

bir da¤ köyü olan Kuflçuali isimli iki köyünü mukayeseli bir flekilde ele alan bir

çal›flma yapmay› kararlaflt›rd›k. Ekibimiz Ünal Nalbanto¤lu, ‹ktisat bölümün-

de ö¤renci olan fakat dersimizi seçmeli olarak alan Erdal Gürkan, Trude Smoo-

re ve benden olufluyordu. Anketleri haz›rlad›k ve köyün bütün aile reislerine

tek tek uygulad›k. Daha sonra üniversiteye dönüp verilerin analizini yapt›k.

Mübeccel Hoca’n›n Adana’da, Söke’de yapt›¤› araflt›rmalar› baz alarak metni

haz›rlay›p teslim ettik. Türkiye’de Azgeliflmifl Kapitalizm ve Köylere Girifli kita-

b›n›n son bölümü bizim 2. s›n›fta Köy Sosyolojisi dersi için haz›rlad›¤›m›z bu

ödevin çok az de¤ifliklikle yaz›lm›fl halidir. 

O dönemde Kadro çevresinden ‹smail Hüsrev Tökin’in Türkiye Köy ‹ktisa-

diyat› bafll›kl› çal›flmas›n› okuduk. Yani o çok önemli bir kitapt›r bizim aç›m›z-

dan. Yapt›¤›m›z bu çal›flmalardan ben öyle bir heyecanland›m ki o yaz, ailemi

ziyaret için kendi köyüme gitmek yerine, Antalya’da orman mühendisi olarak

görev yapan a¤abeyimin yan›na gittim. Amac›m, Antalya ovas›nda iki köyde

araflt›rma yapmakt›. Mübeccel Hoca Çukurova’da yap›yor ya araflt›rmas›n›,

ben de baflka bir ovada, pamuk üretimi yapan iki köy üzerinde araflt›rmalar

yapmaya karar verdim. Mübeccel hoca gibi, biri büyük toprak sahibi olan, di-

¤eri de küçük toprakl› olan bir köy seçece¤im. Bunlar›n ikisinin dönüflümünü

inceleyece¤im. Hakikaten o yaz biri büyük toprak sahiplerinin oldu¤u Serik’te

bir köy buldum. Topra¤›n daha küçük parsellere bölünmüfl oldu¤u di¤er köyü

de Manavgat’ta buldum. Gündo¤du ve Il›ca isimli iki köy. O köylerde, yaln›z ol-

du¤um için bütün köye anket veremedim, örneklem seçip anketleri o örnekle-

me ç›kan aile reislerine verdim. Anketleri yapt›ktan sonra geri dönüp OD-

TÜ’nün ö¤renci yurdunda o yaz kitab› yazd›m: Azgeliflmifl Kapitalizm ve Köy-

lere Girifli: Kitab›n ana gövdesi Antalya köylerinde kapitalizmin geliflmesi so-

nucu ortaya ç›kan toplumsal yap›n›n  analizinden olufluyordu. Bu analizlerin

önünde 60 sayfal›k falan teorik tarihsel-sosyolojik bir girifl vard›r. Bu giriflte in-
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san toplumlar›n›n geliflimi “avlay›c› toplumlardan bugünkü kapitalist sanayi

toplumlar›na” kadar anlat›l›yor. Bat› kapitalizm/modernite ile Bat›-d›fl› kapita-

lizm/modernite kavramlaflt›r›lmaya çal›fl›l›yor Türkiye toplumu bu toplumsal

de¤iflmelerin/geliflmelerin neresinde duruyor bu soruya cevap aran›yor. 

Bütün bunlar 1966-1967’lerde oluyor. Bu tarihlerde, ‘azgeliflmifl kapitalizm’

nitelemesini kullan›yoruz. Bu tarihte azgeliflmifllik kuram›n›n dünyaca tan›n-

m›fl kurucular›ndan olan  Andre Gunter Frank’›n makaleleri henüz yay›nlan-

mam›flt›. Immanuel Wallerstein’›n kitab› henüz yay›nlanmam›flt›. Ama bir fle-

kilde Latin Amerika’da keflfedilen ‘azgeliflmifl kapitalizm’ kuram›ndan ba¤›m-

s›z olarak, ama ona paralel olarak diyelim, benzer bir kuram› Türkiye’de de biz

bulduk diye düflünüyorum. Yani ben onu o kitaba isim olarak verdim. Kitab›n

önüne yazd›¤›m 60 sayfal›k giriflte de bir anlamda onun çerçevesini gelifltiriyo-

rum. Ama bu kuram›, esas olarak, ertesi y›l yapt›¤›m›z K›r›kkale’deki araflt›rma-

y› formüle ederken biraz daha gelifltirdik. 

Biz bu araflt›rmalar› gerçeklefltirdik, verileri toplad›k ve analizlerini yapt›k.

fiimdi, bu kitab› nas›l yay›nlad›k? O zaman›n Sosyalist Fikir Kulübü kurulmufl

ODTÜ’de. Ona paralel bir Toplumcu Grup ç›km›fl. Daha önce Ar› Grubu, Çiçek

Grubu vs. isimli gruplar var ODTÜ’de. Köyden geldi¤imiz için, bize hitap eden

sorunlar› dile getiriyorlar diye düflünerek Toplumcu Grubu destekledik biz de.

Onlarla kaynaflt›k falan. Benim bu çal›flmam› duydular, okudular. Biz bunu ba-

sal›m dediler. Ben de kabul ettim. Böylece araflt›rma, ODTÜ Ö¤renci Birli¤i’nin

bir faaliyeti olarak yay›nlanm›fl oldu. 

Biz bu çal›flmalarla yetinmiyoruz elbette. Toplumu tan›ma çabam›za de-

vam etmek istiyoruz. Onun için yeni çal›flmalar planl›yoruz. Bu amaçla, Filiz

Kardam’la birlikte, yeni yay›nlanm›fl olan kitab›m›z› al›p dönemin ODTÜ rek-

törü Kemal Kurdafl’a gittik. O dönemde üniversitede inflaatlar devam ediyor.

Kemal Bey de s›k s›k inflaatlar› teftifl için dolaflmaya ç›k›yordu. Bizi de yan›na

ald›. Arabada kendisine o ana kadar ne tür çal›flmalar yapt›¤›m›z›, flimdi ise na-

s›l bir çal›flma yapmak istedi¤imizi ve kendisinden ne talep etti¤imizi falan an-

latt›k. ‘Ne istiyorsunuz?’ dedi. ‘Anket formu haz›rlayaca¤›z, anketçiler kullana-

ca¤›z vs. Bu ifller için bize bir araflt›rma fonu tahsis edin.’ dedik. ‘Tamam, ne

kadar istiyorsunuz? Projenizi haz›rlay›n gelin.’ dedi. Gittik birisi oldukça sana-

yileflmifl olan K›r›kkale, di¤eri bir ticaret merkezi olan Keskin’de bir sosyal de-

¤iflme araflt›rmas› yapmak üzere hemen projeyi yazd›k. On üç bin Türk liras› is-

tedik. Mübeccel hoca da kefil oldu. Bize bu miktar› tahsis ettiler, ‘ihtiyac›n›z ol-

dukça muhasebeden çekin’ dediler. 

Bafllad›k soraca¤›m›z sorular› gelifltirmeye. Üçüncü s›n›ftan dördüncü s›n›-

fa geçti¤imiz yaz. Sezgin Tüzün, Ünal Nalbanto¤lu, Filiz Kardam, ve ben Erdal

Gürkan’dan oluflan befl kiflilik ekip olarak çal›flt›k. Anketimizi oluflturduk ve

Mübeccel hocaya götürdük. Hoca bir bakt› ve ‘bu ankette güneflin alt›ndaki her

fleyi sormuflsunuz siz, olmaz bu’ dedi. ‘Kafan›zda bir kuram olacak, belli bir so-
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runsal olacak, o çerçevede yo¤unlaflacaks›n›z’ dedi. ‘Tamam’ dedik. ‘Bunu da

ö¤renelim, flunu da ö¤renelim’ derken sordukça sormufluz anlafl›lan. 

Rahat çal›flmak için Bolu’da bir otel odas›na kapand›k ve s›k› bir çal›flmaya
girifltik ve anketi çerçevesi daha belirgin bir flekilde çizilmifl hale getirdik. K›r›k-
kale ve Keskin’de anketi uygulamak için ODTÜ’den anketçi götürdük ama da-
ha çok anketçi olarak e¤itti¤imiz K›r›kkale ve Keskin’deki ö¤retmenleri kullan-
d›k. 1967-1968’de oldu bütün bunlar. 1965 seçim sand›¤› listelerini kulland›k
sistematik bir listeden örneklemimizi ç›karmak için. Tüm K›r›kkale nüfusunu
–elli, altm›fl bin nüfuslu- temsil eden bir örnekleme anketi verdik. K›r›kkale’de
1000, Keskin’de de 100 küsur anket uygulad›k. Sonra geldik bunlar›n analizini
yapaca¤›z. Daha önce köy araflt›rmalar›ndaki tasniflerimizi bilgisayar kullan-
madan “elde yaparak”  çapraz-tablolar oluflturuyorduk. Dediler ki, fizik bölü-
münün alt›nda büyük bir bilgisayar var. ‹lk defa bilgisayarla karfl›lafl›yoruz.
1968 y›l› bu. Hakikaten de büyükçe bir oda büyüklü¤ünde bir bilgisayar. Bilgi-
sayar de¤il de tasnif edici. Oradaki görevli, bize kodlama sayfalar› verdi. ‘Bir
kodlama çerçevesi gelifltirin ve anketinizdeki bütün bilgileri bu sayfalara kod-
lay›n; ben de buradan size çapraz tablolar› ç›karay›m’ dedi. ‹stendi¤i gibi yap-
t›k, bilgileri kodlad›k ve verdik. Tablolar geldi, alt›na da ki-kareleri hesapland›.
fiimdi biliyorsunuz SPSS’ler bunlar› istemedi¤iniz detayda h›zl›ca yap›p veri-
yor. Böyle ilk defa bilgisayar kullanarak analizler yapmak heyecanland›rd› bizi.

O y›l –sosyoloji dördüncü s›n›f›z- bir yandan bu bin anketin ç›km›fl analiz-
lerini yap›p paperlar/ödevler halinde de¤iflik derslere veriyoruz. Bir yandan da
bunlara paralel bir iflyeri anketi yapt›k. Oradaki sanayiciler, yedek parçac›lar
vs. san›yorum onlar›n tümüne anket verdik. Ayr› bir iflyeri anketi. Çünkü biz fle-
yi anlamaya çal›fl›yoruz: Bu sanayi atölyeleri Türkiye’deki az geliflmiflli¤i k›r›yor
mu yoksa k›rm›yor mu? Az geliflmiflli¤i k›rmak üzere devlet oraya bir fabrika
kurmufl. Makine Kimya Endüstrisi orada duruyor. Makine Kimya Endüstri-
si’nde çal›flm›fl, oradan emekli olmufl iflçiler var. Bu iflçiler gelmifller torna tez-
gâhlar› açm›fllar. Bunlar küçük müteflebbisler, giriflimciler. Bu atölyeler büyü-
müfl tamir atölyeleri haline gelmifller. Ama diyoruz ki acaba bunlar fabrika ha-
line gelecek mi? Arabay›, kamyonu ya da traktörü üretir hale gelecek mi? O za-
manki az geliflmifllik kuram› ba¤lam›nda cevap “hay›r gelemeyecek” fleklinde
oluyor. Neden? Çünkü, Wallerstein’›n kuram›n› tam bilmiyoruz zira kitap7 ya-
y›nlanmam›fl henüz, merkezde bir kapitalizm var, merkez-çevre iliflkileri var,
merkezde fabrikalar var: Onlar üretecekler bize satacaklar. Yani bizim, üçüncü
dünyadaki ülkelerin fabrika kurmalar›na müsaade etmez. Bize ancak yedek
parça tamircili¤i sanayi kurmak için müsaade eder. O zamanki tezimiz oydu.
Ama daha sonra biliyorsunuz enformasyonel kapitalizme geçince oras›, sana-
yi bizim gibi ülkelere kayd› ve Denizli, Çorum -biraz sonra gelece¤im oralara,
zira doktora tezimi Çorum üzerine yapt›m- veya Kahramanmarafl her birisi
“Anadolu Kaplanlar›” oldu. Bu az geliflmifllik çemberini k›rd›lar.
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Bu çal›flmalardan sonra siz Chicago’ya gittiniz. Tam da bu noktada Chica-

go y›llar›na gelsek biraz.

Evet. Ben de tam oraya geliyordum. Daha önce ODTÜ’de ders veren hoca-
lar ba¤lam›nda Lloyd Fallers, Michael Meeker ve Peter Benedict’ten söz ettim.
Bunlar›n hepsi Chicago Üniversitesi’nden. ‹flte Harvard var, California’da bir-
kaç üniversite var, Chicago Üniversitesi var. Dünya çap›ndaki s›ralamada, bili-
yorsunuz, flu anda dokuzuncu ya da onuncu falan Chicago Üniversitesi. ‹yi bir
üniversite oldu¤unu biliyorum. Oray› yazd›m ben Fulbright bursuna müracaat
etti¤imde, Michigan’› yazd›m ve belki bir de Harvard’› yazd›m. Michigan’da da
sosyoloji iyiydi o s›ralar. Üç tercih yap›l›yordu. Ama birinci tercihim, Fallers
orada oldu¤u için Chicago Üniversitesi’ydi. Onu kazand›m, dolay›s›yla bursu
ald›m ve ilk defa uça¤a binip Amerika’ya gittim. 

Yaflad›¤›m birinci flok köyden Denizli’ye gelmektir. Daha do¤rusu, çok geri-
lere gittim ama, ilk floku, bir da¤ köyü olan bizim köyden, pazar›n kuruldu¤u
–flimdi tam hat›rlayam›yorum- Yata¤an veya Ac›payam ya da Karahöyük’e git-
ti¤imde yaflam›flt›m. Bizim köyden sabaha karfl› saat 01:00’de falan yola ç›k›l›r.
Efleklere kiraz veya patates iflte neyse sar›l›r. Böyle karanl›kta gidiyorsunuz fa-
lan. Bir da¤a vard›k. Henüz 8-10 yafllar›nday›m. Afla¤›ya bir bakt›k. Ovada y›l-
d›zlar yan›p yan›p sönüyor. Ovada, afla¤›da y›ld›zlar. Gökte y›ld›zlar, yerde y›l-
d›zlar. Elektrik direklerindeki lambalar yan›p yan›p sönüyor gibi görünüyor-
mufl. ‹lk defa böyle elektrikle ayd›nlat›lm›fl ya Karahöyük’ü ya da Yata¤an’› gö-
rüyorum. Birinci flafl›rmam odur. 

Sonra Denizli’ye gittim. Beflinci s›n›f› bitirmiflim kay›t yapt›rmaya, büyük
flehre geliyorum. O zamanki köyden bak›fl›ma göre büyük. Bizim köyün bakka-
l› olan Süleyman amca kendi o¤lunu ve beni ald› getirdi Denizli’ye. Gerçi be-
nim a¤abeylerim de var o s›rada okuyorlar. Bir a¤abeyim benim astsubay ve
1950’lerde falan Kore savafl›na kat›ld› ve gazi olarak geri döndü. ‹kinci a¤abe-
yim sözünü etti¤im orman mühendisi. Ben de ailenin üçüncü çocu¤uyum. Do-
lay›s›yla o kadar da yabanc› de¤ilim dünyada olup bitenlere. Onlardan da bili-
yorum. Bir kere bir Kore diye bir yer var, bunu ben 6-7 yafl›ndayken duymu-
flum: Böyle dünyan›n öbür taraf›nda bir yerde uzun saçl› Çinlilerle Amerikal›-
lar›n savaflt›klar›n› falan biliyorum, bir karikatürde uzun saçl› bir Çinli görmü-
flüm, ben daha okuma yazma bilmiyorum henüz o s›rada ama. Köye nadir ge-
len bir gazeteye bakm›fl›m ve bir karikatürde uzun saçl› bir Çinli görmüflüm.
Neyse yani, öyle bir yerlerin oldu¤unu biliyorum ama böyle bir flehre ilk gelifl
bir flaflk›nl›k yarat›yor bende. Sonra ‹stanbul’a gelifl, Ankara’ya gelifl falan. On-
lar böyle büyüyerek gidiyor. 

Ama uça¤a binip bir baflka ülkeye gitmek çok daha ilginç bir tecrübe. Det-
roit’te indim ben. Detroit’i de biliyoruz sanayi sosyolojisinden falan. Amerikan
hayat›na al›flal›m, gitti¤imiz üniversitede zorluk çekmeyelim diye haz›rlanm›fl,
Fullbright’›n bir ayl›k oryantasyon program› var. Oraya kat›lmak için önce
Bloomington’a gidece¤im. Ama Bloomington’a gitmek için Indianapolis diye
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bir flehir var oraya uçman›z gerekiyor. 4 y›l ‹ngilizce ders okumuflum ODTÜ’de,
Amerikal› hocalarla. Ama kitap ‹ngilizcesi. ‘From where does the plane to Indi-
anapolis’ diyorum. Diyor ki oradaki adam “not police, not police”. Ben de “it is
not a police it is a city” diyorum. Adama böyle anlatmaya çal›fl›yorum. ‘India-
na Police’ diyor, ‘Detroit Police’ diyor. Bir türlü adama, flehrin ad›n› telaffuz
edip, anlatam›yorum. Telaffuzun ne kadar önemli bir fley oldu¤unu böylelikle
anlam›fl oldum. Sonunda adam anlad› ve do¤ru teleffuzunu söyledi. Neyse
derdimi anlatt›m ve oraya gittim. Böyle bir floktur. 

Ama bir baflka flok, Indianapolis’ten Chicago’ya uçufltur benim için. Chica-
go 150 km boyunca Michigan Gölü k›y›s›nda uzanan büyük bir flehirdir. Oraya
da uçakla geceleyin indim. Bizim köyün yan›ndaki Yata¤an’da, y›ld›zlar yeryü-
züne inmifl gibi gelmiflti ya bana, onun yan›nda Chicago, bir galaksi sanki. Afla-
¤›ya bak›yorum Chicago flehrine, sanki Samanyolu galaksisi. Gidiyorsunuz da
gidiyorsunuz uçakla, 10 dakika 20 dakika boyunca üzerinden ve Chicago de-
vam ediyor. Yani Samanyolu gibi hakikaten. Sonra iniyorum uçaktan ve Chica-
go Üniversitesi’ne var›yorum.

International House diye bir yurtta kalarak okula bafll›yorum orada. Elbette
Fallers’›n orada olmufl olmas› önemli benim için. Gerçi o antropolojide, ben
sosyoloji bölümüne gittim. O s›rada sosyoloji bölüm baflkan›,  ordu sosyoloji-
sinin ve flehir sosyolojisinin pirlerinden biri olan Morris Janowitz. Parsons’›n
arkadafl› Edward Shills de orada. Structural functionalism’in teorisyenlerinden
birisi. Donald Levine diye kuramda oldukça iyi olan birisi de var. Demografi
alan›na Donald Bouge ve Philip Houser var. Çin araflt›rmalar› alan›nda William
Parish var. Orta Do¤u Araflt›rmalar› Merkezi’nde Nur Yalman, Marvin Zonis
var. Daha sonralar› Halil ‹nalc›k geldi o merkeze. Yak›n Do¤u Araflt›rmalar› Fa-
kültesi’nde Fazlur Rahman, Fahir ‹z ve Günay Kut var.   ‹flte bütün bu hocalar-
dan dersler al›p yüksek lisans tezimi haz›rlad›m. Yüksek lisans tezimi K›r›kkale
ve Keskin’den toplad›¤›m›z verilerden yararlanarak yazd›m.8 Türkçe versiyo-
nunu burada yaz›p öyle gitmifltim oraya, ama baz› bölümleri eksik kalm›flt›. Ek-
sik kalan k›s›mlar› Ünal, Sezgin ve di¤er arkadafllar tamamlayacaklard› ama ta-
mamlayamad›lar ve çal›flma kitap olarak yay›nlanamad›. Ama benim yüksek li-
sans tezim onun üzerinedir. Fallers o zaman dan›flman›md›. 

Arkas›ndan doktora dersleri ald›m ve yeterlilik s›nav›na girdim. “Orta kent”
çal›flmak istiyordum ben. Lynd ve Lynd diye iki Amerikal› sosyologun Middle
Town9 diye bir kitaplar› vard›r. Sonra da Middletown in Transition10 diye,
ABD’nin ortas›ndaki bir flehrin 1920’lerden bafllayarak 1930 ekonomik krizini
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yaflayarak, 1930’lar›n sonuna kadar nas›l geldi¤ini araflt›ran klasikleflmifl, Mü-
beccel hocan›n da bize okuttu¤u, bir sosyolojik araflt›rma kitab› vard›r. Onun
bir benzerini Türkiye’de yapmak istedim ben. Bir anlamda da, Karadeniz Ere¤-
lisi’nden farkl› (A¤›r Sanayiden Önce Bir Sahil Kasabas›), Orta Anadolu’da, Tür-
kiye’nin ortas›nda yani do¤unun ve bat›n›n ortas›nda, orta büyüklükte 50-60
bin nüfuslu bir flehri çal›flmak istiyordum. 

Daha önce K›r›kkale’yi çal›flm›flt›m ama K›r›kkale devlet müdahalesiyle ge-
liflmifl bir flehir. Oysa ben, devlet müdahalesi olmayan, tamamen kendili¤in-
den büyüyen bir flehri çal›flmak istiyorum. Hani yedi basamakl› flehirler hiye-
rarflisi vard›r, Yi¤it Gülöksüz’ün. Yi¤it Gülöksüz bir ara toplu konutun bafl›nda
oldu, SODEP’›n kurucular›ndan, Erdal ‹nönü ile de çal›flt›. Onun tasnifine gö-
re; birinci basamak en küçük, en ücra köydür, ikinci basamak bizar daha büyük
çevresine hizmet vermeye bafllayan köydür, üçüncü basamak da kasabad›r.
Dördüncü basamak mesela Çorum gibi flehirlerdir. Çorum o zaman ya dör-
düncü ya da beflinci basamaktayd›. Alt› biraz daha büyük flehir. Yedi ‹stan-
bul’dur, yani Büyükflehir. Ben tam ortadaki dördüncü basamaktaki bir flehri
çal›flt›m. Benim orada girdi¤im ve yeterlili¤i savundu¤um –Fallers’›n bulundu-
¤u- jüri, öyle bir yeri çal›flmam› kabul etti. 1968’de gitti¤im Chicago’dan
1972’de ODTÜ’ye geri döndüm ve dersler vermeye bafllad›m. Bir yandan da,
1973’te bu araflt›rmaya bafllad›m Çorum’da. Belma ile o dönemde, 1973 fiuba-
t›nda evlendik. Elif de Ocak 1974’te do¤du. Ben evlilik ve Elif’in do¤umu esna-
s›nda Çorum araflt›rmas›n› yap›yorum. 1973’teki seçim sand›¤› listelerinden
600 civar›nda kifliyi örneklem seçtim orada. O s›rada üçüncü s›n›flara ders ve-
riyordum. Üçüncü s›n›flardan anketçiler e¤ittim. ‹leri gelen sosyologlar›m›z-
dan olan Ayfle Ayata ve Ayflegül Baykan o anketçilerin aras›ndayd›. Ondan son-
ra anketleri kodlad›m. Tabii o eski büyük bilgisayarlar de¤iflmiflti. Mainframe
ad› verilen bir bilgisayar merkezine ba¤l›yd› ama bizim sosyoloji bölümünde
de terminali vard›. Dolay›s›yla gidip terminalde analizlerini yap›yordunuz son-
ra da ç›kt›n›z› gidip esas yerden al›yordunuz.

Bütün o safhalar›n› gerçeklefltirdim ve yazmaya bafllad›m tezi. 1975’te Chi-
cago Üniversitesi’ne döndüm. Daha önce de belirtti¤im gibi Fazlur Rahman da
hocam oldu benim Chicago’da. Yak›ndo¤u üzerine araflt›rmalara yo¤unlaflm›fl
Near Eastern Languages’te akademik faaliyetlerini sürdürüyordu. AÜ ‹lahiyat
Fakültesi’nde hoca olan Bekir Demirkol isimli bir arkadafl›m onunla çal›fl›yor-
du. Hem gittim tezimi yazd›m, hem de Fazlur Rahman ve Leonard Binder’›n
birlikte yürüttükleri “Sosyal De¤iflme ve Din” projesine kat›ld›m. ‹mam hatip
okullar› araflt›rmas› o çerçevede yapt›¤›m bir çal›flmad›r. Neyse doktora tez ko-
num olan Çorum’a döneyim. Çorum’u yaz›yorum o dönem. Befl ay Chicago’da
kald›m ve orada analizlerimi tamamlad›m, tezimi yazd›m ve savundum (Tem-
muz 1975).11 Savundum ve döndüm doktoram› alm›fl olarak. 
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‹mam hatip araflt›rmas›na daha sonra bafllad›n›z. 

Evet, daha sonra bafllad›m.

Asistanl›¤›n›z ODTÜ’deydi san›r›m.

Esas›nda 1968’de Chicago Üniversitesi’ne giderken ben, asistan olarak ge-

lip gittim. Dolay›s›yla ben ODTÜ’den izinli olarak Chicago Üniversitesi’ne git-

tim. 1972’de dönünce de asistanl›¤›ma döndüm. 

Hocal›k döneminize geçmeden önce, geriye dönük olarak 68 y›llar›na dön-

mek istiyorum. 60’l› y›llar gençlik hareketinin zirve y›llar›. ODTÜ de en ha-

reketli en merkezi yerlerden birisi o dönemde. Fakat siz bu ortamda farkl›,

ampirik zenginli¤i olan pek çok araflt›rma yap›yorsunuz. Bir taraftan ku-

lüplere üyeli¤iniz de var galiba. O ortam›n ciddi hareketlili¤i içinde bir ta-

raftan bu tür akademik çal›flmalar›n da ortaya ç›kmas› da ilginç tabi. 

O hakikaten önemli bir fley. 

Genelde hareketlili¤in, eylem iste¤inin oldu¤u yerde, bu tür fleylerin olmaya-

ca¤› fleklinde bir kabul var sanki. Fakat siz bunu tersine çevirmifl görünüyor-

sunuz. 

Evet, tersine çevrilebiliyor. Bir anlamda bu ortam›n, teflvik edici oldu¤u da

söylenebilir. Zira toplum hakk›ndaki bilgilere yönelik bir talep de söz konusu.

Yani, iki fley var orada. Birincisi, Mübeccel K›ray’›n bir sosyolojik araflt›rma

program›n›n gelifliyor olmas›. Mübeccel K›ray tek bafl›na de¤il. fiehir ve bölge

planlama bölümünde ‹lhan Tekeli, ‹ktisatta Nejat Erder ve Yalç›n Küçük. AÜ

Siyasal Bilgiler Fakültesinde fierif Mardin. ABD’den sosyolog, antropolog ve

psikologlar gelip gidiyor.  Sosyal bilimlerde, Türkiye’de ne oluyor, Türkiye’nin

yap›s›n› nas›l anlar›z, sosyolojik aç›dan, iktisadî aç›dan, siyaset bilimi aç›s›n-

dan, flehircilik aç›s›ndan vs… K›sacas› her aç›dan Türkiye’nin durumunu nas›l

anlamam›z gerekiyor diye bir durum var. Yani Türkiye’nin modernleflmesinin

modelini, kuram›n› yapmam›z, çözmemiz gerekir diye bir düflünce var. Dola-

y›s›yla Mübeccel K›ray Adana’da Çukurova köylerinde yap›yor bunu. E, biz de

bafllam›fl›z bir ucundan. Bu Toplumcu Grup duydu bizim böyle bir araflt›rma

yapt›¤›m›z› ve kitab› bast›. Yani tam tersine bir mesaj bu: Mübeccel K›ray’›n

dersi için yapt›¤›m›z ödevden yola ç›karak -daha ikinci s›n›ftan üçüncü s›n›fa

geçmiflim ben- yaz›lan bir kitab› bu ö¤rencilerin kurdu¤u, oy verdi¤i ö¤renci

birli¤i bas›yor. Yani bir talep de var. Ha bu talep, belki de bizi çal›flmaya itti bir

yandan da. Anlat›n diyorlar: Köylerde nas›l, kentlerde nas›l, Türkiye nas›l de¤i-

fliyor, nas›l h›zland›rabiliriz toplumsal de¤iflmeleri diye soruyoruz kendi kendi-

mize. O zamanki gençlerin derdi o. Türkiye nas›l az geliflmifllikten kurtulur? Sa-

nayi devrimi Fransa’da, ‹ngiltere’de neden ve nas›l olmufl? Sovyetler Birli¤i’nde

279Bahattin Akflit ile Bilimsel Araflt›rmalar› ve Türkiye’nin Sosyolojik Dönüflümü Üzerine



merkezi planlamayla a¤›r sanayi nas›l kalk›n›yor? Öte yandan Çin devreye gir-

mifl. Türkiye de bu az geliflmifllik cenderesini k›rmal› ve sanayileflmifl, kalk›n-

m›fl, bir refah toplumu olmal› ve bunu gerçeklefltirirken de eflitli¤in oldu¤u,

herkesin bütün kaynaklara eflit olarak ulaflabildi¤i bir ülke olmal›. Yani, onun

için bize sosyalizm çekici geliyor. Çünkü kapitalist modelde bir k›sm›n zengin-

leflmesi, öbür k›sm›n topraklar›ndan olmas› ve o zenginleflen ve fabrika kuran-

lar›n fabrikalar›nda çal›flmas› gerekiyor yani mülksüzleflmesi gerekiyor. Böyle

bir model bize çekici gelmiyor. Acaba bu olmadan, eflitlikçi bir flekilde nas›l bir

kalk›nma modeli olabilir? Dolay›s›yla, öyle bir dünya sistemi ortaya ç›km›fl ki

Üçüncü Dünya ülkelerinin sanayileflmesine izin vermiyor dedi¤i için, az gelifl-

mifllik kuram› bize çekici geldi o s›rada. Yani ona sar›ld›k ve o ba¤lamda arafl-

t›rmalar yapt›k. Dolay›s›yla oradaki ö¤renci hareketleri bizi tam tersine cesa-

retlendirdi. Araflt›rma yapal›m, daha çok bilgi gerek bize diyorduk. Baz› arka-

dafllar, mesela Sezgin Tüzün, -büyük toprak a¤al›¤›n›n oldu¤u Antalya- Elma-

l›’da bir toprak iflgali oluyor, hemen oraya gidiyorlar. Giderken kaza geçiriyor-

lar falan. Baflka yerlerde baflka fleyler oluyor ve hepimiz bunlarla bir flekilde il-

gileniyoruz. Silahlanma falan daha sonraki olaylard›r. Yani benim dönemim-

de, 1965-1968 aras›nda yoktu öyle fleyler. 1969’da da yok. 1969’un bafllar›nda

falan san›yorum o tür fleyler bafll›yor ve bence o ifllerde tahrikler de var. Yani

çünkü o s›rada silahl› sald›r›lar olmaya bafll›yor. Sol-sa¤, ülkücü-devrimci ça-

t›flmas› falan. Seyrettiniz mi bilmiyorum, Hat›rla Sevgili adl› bir dizi oynad› bir

televizyon kanal›nda. Hani bir yerden dosyalar geliyor, sen fluraya, sen fluraya

fleklinde kamplaflt›rmalar oluyor. 

ODTÜ’de olan fludur: ODTÜ’de daha önce, s›navla ö¤renci almaya baflla-

madan önce, kolejlerden mezun olanlar, zaten ‹ngilizce bilenler oraya gelmiflti.

Bizimle birlikte haz›rl›k okulu aç›ld› ve Anadolu’dan ö¤renciler gelmeye baflla-

d›. Yani biz oraya Denizli Lisesi, Elaz›¤ Lisesi’den vs.den falan geldik. Bütün bu

liselerden geliyor, ‹ngilizce ö¤reniyor ondan sonra derslere bafll›yorduk. Halk

çocuklar› yani. Bu halk çocuklar› Toplumcu Grubu kurdu. Ar› Grubu’na, Çiçek

Grubu’na karfl›. Tamamen böyle eflitlikçi, bütün Türkiye kalk›ns›n söylemi falan

geliflti. Dolay›s›yla bizim köy araflt›rmas› da, flehir araflt›rmas› da yani köy sos-

yolojisi ve flehir sosyolojisi de bu talep çerçevesinde, bu ö¤renci hareketleri çer-

çevesinde ç›k›yor. Dolay›s›yla bizi engellemedi tam tersine cesaretlendirdi. 

Motivasyon olarak büyük bir  dinamizmin ç›kt›lar› bu talepler. 

Evet, o dinamizm önemli. ‹flte anketçiniz olal›m, araflt›rmaya gelelim sizin-

le, biz de araflt›rma yapal›m, biz de orijinal bilgiye ulaflal›m fleklinde bir istek

var. Daha sonra maalesef, sol analiz ve araflt›rma yerine, slogan tekrar›na gidil-

di. Yani küçük gruplar kuruldu. Her küçük grup kendi liderinin laflar›n› ezber-

leme yönüne gitti. Ama 1965, 1966, 1967’de ezber yok, analiz var. Yani belli bir
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teori var, teori teoridir. Teorinin bilim olabilmesi için verilerle karfl›laflt›r›lmas›

laz›m, analiz yap›lmas› laz›m. Mübeccel K›ray’›n bize ö¤retti¤i o. Yani bilim,

araflt›rmas›z olmuyor. 

ODTÜ Sosyal Bilimler Bölümü’ndeki, daha sonra Sosyoloji Bölümü’nün ku-

ruluflu ve devam›ndaki hocal›k döneminizden bahseder misiniz? Ayn› za-

manda bu süreçte idarecilik görevleri de üstlendiniz.  Çal›flmalar›n›zla bir-

likte bu dönemi de de¤erlendirebilir misiniz?

1973’te, bir flekilde 12 Mart 1971’in etkisi görüldü. Mübeccel hocay› sorgu-

ya ça¤›rd›lar. Sebebi ilginç. Deniz Kandiyoti, doktora çal›flmas› için köylerde

araflt›rma yapm›fl. Araflt›rma için kulland›¤› anketçilerin aras›nda Mahir Ça-

yan’›n da oldu¤u ihbar› yap›lm›fl. Onu ve Sezgin Tüzün’ü 12 Mart döneminin

savc›lar› sorguya ça¤›rd›lar. Bütün bu geliflmelerden tedirgin oldu Mübeccel

Hoca. Tam da 1923 do¤umludur, tam da cumhuriyet çocu¤udur. O tarihlerde

50 yafl›nda kad›nlar emekli olabiliyordu biliyorsunuz. Mübeccel Hoca da 1973

y›l›nda emekli oldu ve ‹stanbul’a geldi. Biz orada kald›k.

Sahipsiz kald›n›z.

Yani, bir anlamda öyle. Hasan Tan bölüm baflkan› oldu. Ayd›nlar Oca¤› üye-

siydi Hasan Tan ve daha sonra MC döneminde ODTÜ’ye rektör oldu. Hasan

Tan 1973-1978 döneminde bizim bölüm baflkan› oldu. O kendisini sa¤-milliyet-

çi kanatta konumland›rm›flt›. Tar›k Okyay’la birlikte, Ö¤retim Üyesi diye bir der-

gi ç›kar›yorduk, ö¤retim üyesi sorunlar›n› iflleyen. O s›rada ODTÜ ö¤retim ele-

manlar› derne¤i üyesiyiz ve de böyle bir dergi ç›kar›yoruz. Oraya o s›rada, Ay-

d›nlar Oca¤› üyesi olan Hasan Tan’›n da dâhil oldu¤u bir yemekli toplant›n›n

resimlerini koyduk. Beni ça¤›rd› nas›l koyars›n›z diye. Hakikaten böyle zor bir 5

y›l geçirdik. Sonra rektör oldu ve üniversitenin bütünü bir sorun yaflad› biliyor-

sunuz 1977-1978’de. Bütün üniversite istifa etti. Mütevelli heyeti onu görevden

ald›. MC o s›rada de¤iflti vs. Türkiye’nin yaflad›¤› tam bir kriz dönemi yani. Tür-

kiye, 1977’den itibaren krize girdi ve ilerleyen zamanda da türlü türlü krizler ç›-

kard›lar. Kahramanmarafl’taki Alevi-Sünni çat›flmas› vb. gibi. Hat›rla Sevgili’de

anlat›l›yor bunlar… Birilerine Çorum dosyas› nas›l veriliyor falan filan. Tam da

bu ifllerin oldu¤u bir dönem. Zor bir dönem hakikaten. O dönemi yaflad›k. 

Ben o dönemde yavafl yavafl imam-hatip çal›flmas›n› yapmaya bafllad›m.

Chicago Üniversitesi’ne gitti¤imde bu imam hatip okullar› araflt›rmas› için Faz-

lur Rahman’la konuflmufltum. 1976-1977’de Ankara’daki bir imam hatip okulu-

na, bir teknik meslek okuluna, bir de Adapazar›’nda bir ö¤rencim arac›l›¤›yla

imam hatip okuluna ve teknik liseye anketler uygulad›k. O anketleri analiz edi-

yorum: E¤itim sosyolojisi, din e¤itimi ile laik e¤itim, imam hatip okullar›n›n ye-

ri gibi sorunlar. Çok ilginç bir flekilde, imam hatip okullar›yla ilgili bir kitap bul-
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dum. Benim Denizli Lisesi’ndeki sosyoloji hocam Nahit Dinçer12 yazm›fl.

‹mam- hatip okullar›n›n tarihini anlat›yor. O s›rada da Milli E¤itim Bakanl›-

¤›’nda orta ö¤retim genel müdürü falan olmufl. Durkheim’c› birisiydi. O da sa¤,

ülkücü kesimde kendisini konumland›ran birisiydi ama minnettar›md›r, çünkü

bana sosyolojiyi sevdiren kiflilerden birisidir. Marks’› elefltiriyor ama Durkhe-

im’› sevdiriyor hani. Az bir fley mi, önemli bir fley hakikaten. Onun kitab›n› bul-

dum ve ben Denizli’deki lise hocam›n daha önce yapt›¤› bir araflt›rmay› al›p da-

ha ilerilere götürdüm. ‹mam-hatip okullar› konusunda Tapper’›n kitab›nda bir

makale olarak yay›nland›. Ça¤dafl Türkiye’de ‹slam diye çevirdiler Türkçe’ye

ama eksik bir çeviridir. Esas› Londra Üniversitesi’nde I.B Tauris’ten ç›kan kitap-

t›r.13

Bu çok önemli. ‹stanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’ndeki bir toplant›da

anlatt›m. Çal›flmamda klasik sosyolojik de¤iflkenler kullan›yorum. Nedir onlar?

Bir kiflinin, diyelim ki aile reislerini tutumlar›n›, görüfllerini aç›klamak için kla-

sik sosyolojik de¤iflkenlerimiz vard›r. E¤itim, yafl, kaç y›ld›r flehirde oturuyor,

nerede do¤mufl, köyde mi do¤mufl, flehirde mi do¤mufl, gazete okuyor mu oku-

muyor mu, radyo dinliyor mu dinlemiyor mu? Kitle iletiflim araçlar›yla olan

iliflkisi, s›n›f› veya tabakalaflmadaki konumu, mesle¤i, geliri gibi de¤iflkenleri

ele al›r›z ve aç›klamaya çal›flt›¤›m›z ba¤›ml› de¤iflkenle iliflkilerine bakar›z. 

fiimdi, aç›klamaya çal›flt›¤›m ba¤›ml› de¤iflkenlerden birisi kad›nlar›n top-

lum içindeki konumu. Kendim bir ölçek gelifltirdim. Likert tipi önermeler bun-

lar. Örnek verecek olursak… “Kad›n›n yeri evidir” (Önermelere cevaplar› flöyle

al›yoruz: 1. fikrime çok uygun, 2. fikrime uygun 3. karars›z›m 4. fikrime uygun

de¤il 5. fikrime hiç uygun de¤il). Di¤er önermeler flöyle: “Kad›n erkekler gibi

meslek sahibi olur”, “hiçbir k›s›tlama olmadan kamusal alanda çal›fl›r”; “Kad›-

n›n yan›nda bir erkek olmadan seyahat edemez”. Bu gibi önermelerden oluflan

bir ölçek gelifltirdim. Tabii ki  e¤itim, gelir, yafl, s›n›f gibi de¤iflkenler belirli dü-

zeyde aç›klamalar getiriyor. Ancak de¤iflkenlerimden birisi olan “oturulan evin

kiras›” de¤iflkeni en yüksek korelasyon katsay›s›n› ortaya koyuyor. Soruyu flöy-

le sormufltum: Kirada oturuyorsan›z ne kadar kira veriyorsunuz, kirada otur-

muyor da kendi evinizse, buran›n kiras› ne kadar olurdu? Dolay›s›yla herkes

için bir kira de¤eri var. Çok güzel bir interval de¤iflken. Kad›na karfl› tutumda

yine interval bir flekle getirebilmek için Likert ölçe¤i kullan›lm›fl ‹kisinin aras›n-

daki iliflki regresyon analizi yapt›¤›m›zda bile, nokta 42 düzeyinde. Bu flunu

aç›kl›yor: Oturulan evin kira de¤eri yüksek olanlar kad›na karfl› tutumlar›nda

daha modern önermelri benimsiyorlar:  Kad›n okuyup meslek sahibi olabilir,
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kamusal alanda serbestçe dolaflabilir,  Kira de¤eri düfltükçe de daha muhafaza-

kâr görüflleri benimsiyorlar: Kad›n›n yeri evidir, kad›n tek bafl›na seyahat ede-

mez vs. ‹flte böyle. 

Bunun anlam› nedir? Bu merkezden do¤ru gelen modernleflme projesiyle

bütünleflme düzeyini gösterir. Yani yüksek kiral› yerlerde, daha modern ko-

nutlarda oturanlar merkezden gelen modernleflme projesi ile daha çok bü-

tünleflmifltir, daha düflük kirada oturanlar daha az bütünleflmifltir. Yani, ma-

kul bir aç›klama. Tezimde böyle bir aç›lama yapt›m ve kabul edildi jürim ta-

raf›ndan onlar da daha iyi bir aç›klama ortaya koyamad›lar ve benim aç›kla-

mam› kabul ettiler. Fakat 1980 olaylar›ndan sonra Çorum’da bir anlad›m ki,

baz› mahalleler Alevi mahalleleri, baz› mahalleler Sünni mahalleleri. Verile-

rim bilgisayarda kodlu duruyor. Yeniden gittim bu örneklemdeki kiflileri, Ale-

vi mahallelerde oturanlar, Sünni mahallelerde oturanlar diye yeniden kodla-

d›m ve yeniden regresyon analizini uygulad›¤›mda bu kira olay›n›n aç›klay›-

c›l›¤› düfltü. Me¤er düflük kiral› yerlerde oturanlar, zaten Çorum’un merkezin-

de oturan muhafazakâr Sünnilermifl. Eskiden beri, eski evlerde oturduklar›

için kira de¤eri düflükmüfl. Aleviler ise köylerde oturduklar› için, daha çok

böyle sulak çay›rl›k köylerde oturanlar, traktör gelince o köyler verimli köyler

haline gelince zenginleflmifller. Bir de, çekinmeden Almanya’ya gitmifller.

Oralardan zenginleflerek dönmüfller. Kente göç edenler Aleviler -memurlar›n

d›fl›ndakiler- apartmanlarda, yüksek kiral› yerlerde oturuyorlar. Dolay›s›yla,

kad›na karfl› daha modern, eflitlikçi tutumu olanlar sadece merkezle bütün-

leflmifl olanlar de¤il ayn› zamanda Aleviler. Böylece burada Alevi-Sünni fark-

l›l›¤›n›n Türkiye’de önemli bir sosyolojik de¤iflken oldu¤unu, ben o zaman

1980 olaylar› dolay›s›yla, olgusal olarak keflfettim. Bunu önce fierif Mardin ve

Ayfle Öncü’nün 1982 y›l›nda düzenledikleri bir seminerde sözlü olarak sun-

dum daha sonra da 1985 y›l›nda yay›nlad›¤›m kitapta yaz›l› olarak sundum.14

Bu tür beklenmeyen bulgulara serendipitous finding diyor Merton, yani bek-

lenilmeyen/öngörülemeyen bulgu. Bir yerde analizleri yaparken tesadüfî ola-

rak ç›kan bulgu.15 Tabii biz sosyolog olarak bunu buluyoruz ama Hat›rla Sev-

gili’den izledi¤imiz kadar›yla, bunu Kahramanmarafl’ta baflkalar› önceden

keflfetmifl ve kullan›yorlar. 

Yani 1980’lerde ben bu Çorum araflt›rmas›, K›r›kkale araflt›rmas›yla ilgileni-

yorum ve bu araflt›rmalardan makaleler yaz›yorum. Onlar da daha çok ODTÜ

Geliflme Dergisi’nde ve Toplum ve Bilim’de ç›kt›. Yine Toplum ve Bilim’de, teo-

rik olarak bence önemli makalelerden birisi, “Toplumsal De¤iflme Kuramlar›

ve ‘Azgeliflmifllik’: Epistemolojik ve Kuramsal Bir ‹nceleme” bafll›kl› bir maka-

lem ç›kt›. Daha sonra onu Köy, Kasaba ve Kentlerde Toplumsal De¤iflme kitab›-
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ma da 9. bölümü olarak ald›m. Yani afla¤› yukar› 1977-1978’de ulaflt›¤›m ku-

ramlaflt›rma düzeyi, Toplum ve Bilim’de 1980’de (Güz, sy. 9-10, s. 78-102) ya-

y›nlanan bu makaledir. 

1966-1967’de yapt›¤›m araflt›rmalara ek olarak, 1978-1979’da köy araflt›r-

malar›na yeniden döndüm ben. Bu sefer Ça¤lar Keyder’le birlikte “Türkiye’de

K›rsal Dönüflüm Yollar› ve ‹ç Göçler-Mevsimlik Göçler” üzerine çal›flt›k. Böyle

bir araflt›rma projesi çerçevesinde ben, Ça¤lar Keyder, Tosun Ar›canl› ve Bo¤a-

ziçi Üniversitesi’nden Huricihan ‹slamo¤lu, Neyire Berktay ve Ayfle Saktan-

ber’den oluflan genifl bir ekip kurduk. Yani benim için bu araflt›rman›n önemi,

daha önce araflt›rma yapt›¤›m Antalya köylerine “revisit” yapmam oldu. 

Sosyal bilimlerde “revisit” çok önemlidir. ‹brahim Yasa’n›n 25 Y›l Sonra Ha-

sano¤lan’›, daha önce bahsetti¤im Lynd’lerin Middle Town ve Middle Town in

Transition’› gibi. Yani önce araflt›rma yap›l›yor, 15-20 y›l sonra “revisit” yap›l›-

yor. Çok önemlidir bu, sizlere de tavsiye ederim. Yani bir alanda araflt›rma ya-

p›p 10 y›l sonra, 15 y›l sonra oraya dönmek. Revisiti nas›l Türkçeye çeviririz bi-

lemiyorum. Ben böyle de¤iflik kelimelerin Türkçelerini bulmaya çal›fl›r›m. “In-

volution” kavram› vard›r mesela. Bu kavram› “evrimleflemeyen-karmafl›kl›k”

Türkçe karfl›l›¤›n› yerlefltirmeye çal›flt›m.16 “Glocal” kavram›n›n karfl›l›¤› olarak

da “Küyerel” veya “küreyel” gibi… Ama bu “revisit” için bir fley bulamad›m.

“‹kinci araflt›rma”, “yeniden araflt›rma”, ayn› alana yeniden gidifl falan gibi bir

fley. Bir flekilde Mübeccel K›ray’›n da etkisiyle, benim ilk dönem köy araflt›rma-

lar›m toprak kutuplaflmas›n›n ve kapitalistleflmenin oldu¤u, kapitalist çiftçili¤in

ve çiftliklerin ç›kt›¤› bir modeldir, köylerin kapitalistleflmesi modelidir. fiimdi

1979’da yeniden köylere gidince flöyle bir fley buldum: Lakatos’tan ödünç ald›-

¤›m yaklafl›mla bakacak olursam “araflt›rma program›”m›n revize edilmesi,

“problem shift” (sorun s›çramas›, sorunsal de¤iflimi) yap›lmas› gerekiyordu. 

fiöyle: Büyük toprak sahipli köyde, 7.000 dönüm topra¤› olan, 10-11 tane

traktörü olan bir kapitalist çiftçi vard›. Yani önce a¤aym›fl, ortakç›lar› varm›fl,

sonra kapitalist çiftçi olmufl bir kifli vard› ben 1966’da oraya gitti¤imde. Bir de

ortakç› köylüler vard›. K›raç topraklarda kara sabanla bu¤day, arpa üretiyorlar-

d›. Yani böyle bir kutuplaflma. Tam benim modelime uyuyordu bu. 13 y›l son-

ra tekrar gidince oraya flunu gördüm: Bir kere bu kapitalist a¤a ölmüfl. Onun

yerine o¤ullar› bu topra¤› paylaflm›fllar. Her birisine biner, bin befler yüzer dö-

nüm toprak düflmüfl. Dolay›s›yla daha önce 7.000 dönüm olan büyük çiftlik ye-

rine biraz küçülmüfl, parçalanm›fl iki üç tane kapitalist çiftlik ortaya ç›km›fl. Be-

nim, ilerleyen süreçte kutuplaflarak flehirlere göç edecek dedi¤im ortakç› köy-

lülerin, kara sabanla bu¤day, arpa üreten köylülerin, geçen 13 y›l içinde Devlet

Su ‹flleri Manavgat’tan bir baraj yoluyla sulama getirdi¤i için, o k›raç toprakla-
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r› sulan›r hale gelmifl ve onlar orada pamuk üretir hale gelmifller, traktör sat›n

alm›fllar. Yani sabandan traktöre geçmifller ve orta büyüklükte, yüz, yüz elli, iki

yüz dönümlük topraklar› olan küçük çapl› modern çiftçiler haline gelmifller.

Kapitalist diyemem, çünkü öbüründe oldu¤u gibi iflçi kullanm›yorlar. ‹flçileri

sadece çapa mevsiminde ve pamuk toplama mevsiminde kullan›yorlar. Kapi-

talist çiftçi ise traktör sürücüleri dahil sürekli tar›m iflçisi kullan›yorlar. Di¤erle-

ri ise mevsimlik tar›m iflçisi kullan›yor ama kendi eme¤ini de kullan›yor. Kendi

topra¤›n›n, kendi traktörünün floförlü¤ünü de yap›yor. Yani hem iflçi, hem ka-

pitalist/iflveren. Demek ki o zaman kutuplaflma ve topraklar›n tamamen sat›-

larak az elde toplanmas› yerine, küçük toprakl›l›k var ve küçük topraktan belki

de orta büyüklükte toprak sahipli¤ine do¤ru bir de¤iflme var. Ama bir kutuplafl-

ma yok. Dolay›s›yla Türkiye’de büyük kapitalist çiftlikle meta üretimi yerine,

küçük üreticilerin küçük meta üreticili¤i söz konusu. Yine pazar için üretim

var, yine bir kapitalist sistem için üretim var ama hem eme¤i, hem de toprak

sahibi olan küçük meta üreticileri. Biliyorsunuz bu sanayide de küçük atölye

sahibi olan zanaatkârlar, esnaflar var ve bu atölyelerin aras›ndan onlar› büyü-

tüp fabrika yapan oluyor ama di¤erleri tasfiye olmuyor. Yani Türkiye böyle ka-

pitalist ekonomi içinde, küçük üreticilerle var olmaya devam eden bir küçük

üreticiler dünyas›.

Çok yayg›nlaflm›fl bir küçük üreticiler cenneti.

Evet. fiimdi 1966-1967’deki modelimiz, küçük üreticileri giderek kutuplafla-

ca¤›, büyük üreticilerin oldu¤u ve üretim araçlar›ndan kopmufl ve iflçileflmifl

olanlar›n modeliydi. 1978-1980’de bu kuram›, küçük meta üreticili¤inin yayg›n-

l›¤› fleklinde revize etmek, dönüfltürmek zorunda kald›k, hem tar›mda17 hem de

tar›m d›fl›nda18 Yani önemli problem s›çramalar›ndan birisi budur. Baflka alan-

larda da tabi kuramlar›m›z sürekli de¤ifliyor. Yani kent ba¤lam›nda düflündü¤ü-

müz zaman da, o az geliflmifllik kuram›nda, K›r›kkale’de, K›r›kkale fabrikalar›n-

dan emekli olmufl, torna tezgâhlar› açm›fl, onu biraz büyütüp tamir bak›m atöl-

yeleri haline getirmifl bir durumdan söz ediyordum. 1980’lerin ikinci yar›s›nda

tekrar K›r›kkale’ye veya Çorum’a veya Denizli’ye gitti¤imizde bu tamir bak›m

atölyelerinin veya daha önce küçük tezgâhlarda tekstil üretenlerin büyüyerek

organize sanayi bölgelerinde fabrikalar kurduklar›n› gördük. 1980’lerde Türki-

ye’de birçok flehirde organize sanayi bölgeleri kurulmaya baflland›. 

Rahmetli Raci Bademli vard›. O da mesela Eskiflehir’le Gaziantep’i çal›fl›-

yordu. Bu flehirler böyle küçük üreticilikten fabrikalara do¤ru büyüyen bir ge-

liflimin içindeydi. fiimdi burada bizim azgeliflmifllik ve kapitalizm kuram›n›

formüle ederken göremedi¤imiz fley –ki 1960’larda hiç kimse göremedi bunu

bence- dünyan›n post-endüstriyel bir döneme geçece¤iydi. Yani mesela Dani-
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el Bell’in19 ya da Manuel Castells’in20 kitaplar› henüz yay›nlanmam›flt›. Cas-

tells Enformasyonel kapitalizm kuram›n› formüle ediyor. Yani ne demek bu?

Geri dönüp fark ediyor ki, o a¤›r sanayiden, büyük bütün bu oday› dolduran

bilgisayardan küçük notebooklar haline gelen veya diz üstü bilgisayarlar hali-

ne gelen veya hatta cep telefonu haline gelen bilgisayarlar›n dünya çap›nda

yayg›nlaflt›¤› bir döneme geçiliyor: Bir, hizmetlerin öne ç›kmas›, iki, bu enfor-

masyonel bilgi ekonomisinin geliflmesi, üç, enformasyonel iletiflim-biliflim

teknolojilerinin geliflmesi. Yani a¤›r sanayiden ve manifaktürden bu iletiflim

ve bilgi teknolojilerine geçifl. Bu geliflmeler, sanayiyi ikinci plana at›yor, hiz-

metleri öne ç›kar›yor ve bilgi ekonomisini öne ç›kar›yor. Avrupa ve Amerika

buna do¤ru yat›r›m yap›yor ve sanayi bu sefer az geliflmifl ülkelere do¤ru kay-

d›r›l›yor. Eme¤in ucuz oldu¤u yerlere do¤ru. ‹flte Türkiye’ye geliyor, Eskifle-

hir’e, Kahramanmarafl’a geliyor.

Ve bütün bu iller imalat merkezlerine dönüflüyor.

Evet. Bunu ne ben görebildim, ne de baflkalar›. 1968-1969’da bu azgeliflmifl-

lik kuram›n› formüle ederken biz bunun olaca¤›n› göremedik.

Bu çok do¤al, çünkü Silikon Vadisi’nden do¤makta olan fleylerin ne türden

sonuçlar do¤uraca¤›n› tahmin etmek çok da kolay de¤ildi.

Evet, birçok insan, hatta orada yaflayanlar bile bunu tahmin edemiyordu.

Ama Daniel Bell, iflte 1970’lerin bafl›nda post-endüstriyel bir fleyler oluyor gibi

fleyler söylüyordu. Böyle bir fley bafllad›. Castells buna “enformasyonel iletiflim

bilgileri paradigmas› devrimi” diyor. Üretim biçimi farkl›laflmas› de¤il de, kal-

k›nma biçiminin farkl›laflmas› diyor. Dolay›s›yla, bu enformasyonel kapitalizm

ortaya ç›k›nca da bütün bu geliflmeler oluyor. 

Benim kendi araflt›rmalar›ma dönersem, flöyle bir durum var. 1980’lerde

GAP planlamas› bafll›yor. GAP’›n birinci plan› yap›l›yor. Bölge plan› fikri, bak›n

ilk defa orada var. Güneydo¤u Anadolu Projesi, bir bölge plan›. Nippon diye bir

Japon firmas› onu al›yor. Ben de 1988’de orada köy sosyologu olarak çal›flt›m.

Daha önce 1979’da Ça¤lar Keyder’le birlikte Diyarbak›r köylerine gitmifltim. Bu

sefer, bu bölge planlamas› yap›lmas› ba¤lam›nda bütün o köylerde dolaflt›m.

Dolay›s›yla GAP projesiyle bu köyler nas›l dönüflece¤i üzerine araflt›rmalar

yapt›m. Daha sonra 1993’te bu sefer gene GAP ba¤lam›nda, Harran Ovas›’nda
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(hem de daha önceki sulamalar, daha sonraki sulamalar çerçevesinden baka-

rak) nas›l bir sulama sistemi gelifltirmek gerekti¤ini araflt›rd›k. Bence GAP o dö-

nemdeki en önemli araflt›rmalar›m›zdan birisidir. Araflt›rma projesinde Ünal

Nalbanto¤lu, Sencer Ayata, Kayhan Mutlu gibi isimler var. ODTÜ Sosyoloji bö-

lümünden genifl bir grup. Ziya Özcan da vard›, flimdiki YÖK baflkan›. O daha

sonra baflka bir araflt›rma için ç›kt› gruptan. 

Araflt›rma projemiz GAP’taki nüfus hareketleriydi. Bu çok büyük bir araflt›r-

mayd›. Afla¤› yukar› 2.500 civar›nda anketle çal›flt›k. Neredeyse elli köyü örnek-

leme dâhil ettik. GAP kapsam›ndaki Diyarbak›r, Gaziantep, Urfa, Mardin ve

Ad›yaman gibi befl ili, il merkezini ve her birinin birer kasabas›n› araflt›rmaya

dâhil ettik.  Bir de bölgede yaflayanlar›n göç ettikleri yerler olan Adana, Mersin,

‹zmir ve ‹stanbul’u örnekleme dâhil ettik. Bu araflt›rma raporunu bir kitap ha-

line getirecektik ama olmad›. Yani oralara revisit yap›lmal› art›k. 1996’da, Ça¤-

lar Keyder’in editörü oldu¤u New Perspectives on Turkey’de bu araflt›rmay›

özetleyen bir makale yay›nlad›m.21 Bence öyle çok büyük bir araflt›rmaya göre,

çok küçük bir yay›n. Bir de yurtd›fl›nda yay›nlanan sulamayla ilgili Internatio-

nal Journal of Water Resources isimli bir dergide de bir makale ç›kt›.22

Yine yapt›¤›m araflt›rmalar ba¤lam›na dönecek olursak söz etmem gereken

bir araflt›rma da ‹slami canlanma üzerine olan›d›r. 1987-1989’da Gencay fiay-

lan’›n baflkanl›¤›n› yapt›¤› Islamic Revival and Fundamentalism in Turkey diye

bir araflt›rma yapt›k. Bu benim için imam hatip okullar› araflt›rmalar›ndan son-

ra ‹slam çal›flmalar›ndaki ikinci araflt›rmamd›r. Bu araflt›rmada da, Gencay

fiaylan, Sencer Ayata, Ayfle Ayata ve Feride Acar’la birlikte çal›flm›flt›k. Feride

Acar’›n kad›n dergileri ile incelemesi var. Hem Fethullah Hoca hareketinin der-

gilerini çal›flt›k. Hem Nakflibendî tarikat›n›n dergilerini hem de di¤er ‹slami

dergileri. Ben daha çok ilk say›s›ndan çal›flmay› yapt›¤›m›z döneme kadar ki sa-

y›lar› üzerinden S›z›nt› ve ‹slam dergilerini çal›flm›flt›m.23 Mülakatlara girme-

dik o dönemde. Tamamen dergilerdeki yaz›lar üzerinde çal›flt›k. Oradan da iyi

bir ‹ngilizce tebli¤ falan da sundum ama iyi bir yay›n ç›kmad›. Esas›nda güzel

bir araflt›rmayd› o. Neden bilmiyorum, ona yönelik bir fley olmad›. 

1989-1990’da, eflimle birlikte, UNICEF’in destekledi¤i bir gecekondu çal›fl-

mas›na girdik. Belma Hoca daha çok niteliksel ve antropolojik araflt›rmalar

üzerine yo¤unlaflm›flt›r. Onunla birlikte UNICEF, Antalya’n›n Ahlatl› bölgesin-
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de bir gecekondu ev kiralad›. ‹ki k›z›m›zla birlikte gittik oraya yerlefltik. Kat›l›m-

c› gözlemle yap›lan, daha çok da uygulamaya yönelik olan bir araflt›rmayd›. Sa-

dece bilgi edinmeye yönelik, s›rf antropolojik araflt›rma yap›p bilgi toplama

amaçl› de¤ildi. Ayn› zamanda bir uygulama yap›p bölgedeki sa¤l›k merkezinin

oradaki kad›nlarla daha iyi iliflki kurup, sa¤l›k merkezinin sundu¤u hizmetleri

nas›l daha iyi kullanabileceklerini araflt›rd›k. Böylece kad›nlar›n kendilerinin

ve çocuklar›n›n sa¤l›klar›n› nas›l iyilefltirebilecekleri ve böylece Türkiye’de

yüksek olan bebek ve çocuk ölümü oranlar›n›n nas›l düflürülebilece¤i konu-

sunda bir araflt›rmad›r o.24 O s›radaki sorunumuz buydu. Hakikaten dünyaya

bakt›¤›m›z zaman, Türkiye’de kifli bafl›na düflen gelirle bebek ölümleri oranla-

r› aras›ndaki iliflkiye bakt›¤›m›zda Türkiye’de ölüm oran› beklendi¤inden daha

yüksektir. Yani olmamas› gerekiyor. Türkiye’nin kifli bafl›na düflen gelirine

oranla bakt›¤›m›zda bebek ölümlerinin daha düflük olmas› gerekiyor. Öyleyse

ne yapabiliriz? Hakikaten biz orada bu araflt›rma sonucunda toplum önderi

olabilecek kad›nlar› ortaya ç›kard›k. Onlar› kendi aralar›nda örgütledik ve do-

lay›s›yla devletin oraya götürdü¤ü hizmetleri toplulu¤un kullanmas›, toplulu-

¤un sahiplenmesi, “bu bizim” diyebilmesi için çal›flt›k. Sonuçta böyle bir fleyi

de sa¤lad›k. 

‹lginç bir fley oldu sonra. Buradaki bu kad›nlar, daha sonra öylesine bir ör-

gütlenmifller ki kart bast›rm›fllar –gecekondu kad›n› bunlar- ve valinin karfl›s›-

na ç›km›fllar. Bunu, UNICEF ad›na Filipinlere beraber yapt›¤›m›z bir ziyaret es-

nas›nda, valinin bizzat kendisi bana anlatm›flt›: Antalya’n›n Ahlatl› bölgesinde

gecekondulu kad›nlar bana geldi. “Böyle ç›kar›p, iflte kartlar›n› önüme att›lar,

gecekondular›n›n tapusunu almak için çat›r çat›r tart›flt›lar.” “‹flte onlar” de-

dim, “Vali Bey, onlar bizim 1989’da örgütledi¤imiz kad›nlar. Gecekonduda uy-

gulamal› antropolojik çal›flma yaparak örgütledi¤imiz kad›nlar.” Çok güzel bir

tesadüf ve insan› sevindiren bir fley. Yani yapt›¤›n›z uygulamal› araflt›rman›n

sonucunu baflka bir yerden flafl›rt›c› bir flekilde görüyorsunuz. Dolay›s›yla sa¤-

l›k sosyolojisine girdik eflimle birlikte. Bu mesela citation indexli (SSCI) yay›n-

lar›m›zdan bir tanesidir Social Sciences and Medicine diye bir dergide, 1989’da

yay›nland›.25

Ahlatl› çal›flmalar›ndan da yola ç›karak, çocuk ölümlerinin t›p dünyas›na

egemen olan biyomedikal t›p modeliyle de¤il, onu daha da geniflleten sosyo-

kültürel faktörleri de iflin içine katan, geniflletilmifl bir sosyolojik-antropolojik

bir çerçeveden kalkarak anlafl›labilece¤ini gördük. Mesela çocuk-bebek ölüm-

lerini azaltan faktörlerden birisi de kad›nlar›n e¤itilmifl olmas›. Kad›nlar›n her
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bir y›l›, bir y›l fazla okullaflmas› bebek ölümlerinde flu kadar düflüfle neden olu-

yor. fiehirde oturuyor olmalar› falan filan. Bunu vurgulayan yeni bir model ge-

lifltirerek onu yay›nlam›flt›k. ‹lgi çekti. Vietnam’dan, Latin Amerika’dan, Pakis-

tan’dan, Hindistan’dan bu yaz›m›za at›flar yap›ld›. 

Afla¤› yukar› 1993-1994’lere kadar, uygulamal› sosyoloji anlam›nda do¤rudan

do¤ruya toplumun refah›n›n art›r›lmas›, kad›n, çocuk, bebek, toplum sa¤l›¤›n›n

art›r›lmas› anlam›nda önemli çal›flmalarla ilgilendik: K›rsal kesimde ve gecekon-

dularda sa¤l›k alan›nda, sa¤l›k hizmetleri veren devlet hizmetlerine ek olarak bu

gönüllü e¤iticileri nas›l örgütleriz? Yani bir anlamda Çin’deki ç›plak ayakl› dok-

torlar gibi. Yani bu konuda UNICEF’le hakikaten güzel çal›flt›k ve sektörler aras›

sa¤l›k gönüllüleri, toplum gönüllüleri denen fleyi gelifltirdik. Biliyorsunuz bu

flimdi çok yayg›nlaflt›. Özellikle de 17 A¤ustos 1999 depreminden sonra. 

Daha sonra 1995 Dinar depremiyle birlikte deprem araflt›rmalar›na girdim

ben.26 Depremin ve depreme haz›rl›kl› olman›n sosyokültürel boyutlar› üzeri-

ne çal›flt›m.27 Ne yaz›k ki 1999’da Türkiye’nin, ne psikolojik, ne sosyolojik, ne

hizmetler ba¤lam›nda, ne devlet ba¤lam›nda ve ne de toplum ba¤lam›nda

depreme haz›r olmad›¤›n› gördük. Türkiye’nin nüfusunun neredeyse %90’› bi-

rinci, ikinci, üçüncü deprem bölgesinde yafl›yor ama sanki dördüncü, beflinci

bölgedeymifller gibi davran›yor. Yani depremin olmayaca¤› inanc›yla yafl›yor.

Bu bölgeler de, biliyorsunuz, sadece Ankara’n›n güneyiyle Konya bölgesidir.

Türkiye haritas›n›n büyük bir k›sm› k›pk›rm›z›d›r deprem riski aç›s›ndan. Be-

yaz olan yerler çok azd›r. ‹kisi aras›nda sar› da vard›r ikinci derece, üçüncü de-

rece risk alanlar› aç›s›ndan ama k›rm›z› ço¤unluktad›r. 

Bu haz›rl›ks›z olma durumunun fark›na vard›k ve Dinar Depremi araflt›r-

mas›ndan sonra Bursa’da da bir araflt›rma yapmaya girifltik. 1997 s›ralar›nda

yani, daha 1999’daki büyük deprem olmam›fl. ‘Acaba Bursa’da bir pilot uygu-

lama yapabilir miyiz’ diye düflündük. Bursa fay hatlar› üstünde, 1855’te bura-

da büyük bir deprem olmufl, bir büyük deprem daha olacak. Dedik ki, deprem

olmadan önce sizi örgütleyelim, gelin mahallelerde birimler kural›m, depreme

haz›rl›kl› olma, deprem oldu¤unda haz›rl›kl› olma, deprem oldu¤unda birbi-

riyle yard›mlaflma, deprem olmadan önce binalar›n depreme dayan›kl› oldu-

¤unu denetleyen faaliyetler yapal›m. 

289Bahattin Akflit ile Bilimsel Araflt›rmalar› ve Türkiye’nin Sosyolojik Dönüflümü Üzerine

26 “Dinar’da Afet Yönetiminin Psiko Sosyal Boyutlar›” (Pscho-social aspects of Disaster Mana-
gement in Dinar), (Nuray Karanc› ve Haluk Sucuo¤lu ile birlikte), T. Tankut (ed.), Erzincan
ve Dinar Deneyimleri Ifl›¤›nda Türkiye’nin Deprem Sorunlar›na Çözüm Aray›fllar›—Bildiri-
ler Kitab› (Erzincan and Dinar Disaster Experiences and Earthquake Problems of Turkey)
TÜBITAK Deprem Sempozyumu, Scientific and Technological Research Council of Turkey,
Ankara, 1996, s. 273-283.

27 “Dinar Halk›n›n 1995 Depremi Sonras› Psiko-sosyal Durumu ve Afet Yönetimi ‹le ‹lgili Gö-
rüflleri”, (Nefle Alkan, Evren Balta, A. Nuray Karanc› ile birlikte), Dördüncü Ulusal Deprem
Mühendisli¤i Konferans› Bas›lm›fl Tebli¤ler, ODTÜ: Ankara, 17-19 Eylül 1997, s. 647-654;
“Ekim 1995 Dinar Depremi ve Godot Beklentisi”, (N. Karanc› ve E. Balta ile birlikte), 3 P Psi-
kiyatri, Psikoloji, Psikofarmakoloji Dergisi, Haziran, 1997, c. V, Ek say›: 2, s. 51-55. 



Müteahhidi bafl› bofl b›rak›nca, demirinden, çimentosundan flusundan bu-

sundan k›s›yor ve depreme dayanma düzeyi düflük binalar yap›yor. Bunun

kontrolünü yapacak olan da mühendisler. Mühendisleri kontrol edecek olan

ise bina sahipleri. Yani o zinciri takip etmek gerekiyor. Evde oturan kullan›c›-

dan, o hizmetleri veren belediye ekiplerine, onun mühendislerine, onun kon-

trol edicilerine, müteahhitlere kadar o zinciri yeni bafltan kurmak, çal›flmak ve

örgütlemek gerekiyor. 

Çok zorland›k. Belediyeyi ikna edeceksiniz. Ama yine de belediye ba¤lam›n-

da biz Yerel Gündem 21 ba¤lam›nda bir çal›flma grubu kurmay› baflard›k. Yerel

Gündem 21 ba¤lam›nda Türkiye’de birçok flehir kent konseyleri kurmufl durum-

da. Kent konseyleri ile belediyeler ba¤lam›nda da Yerel Gündem 21 aras›nda ça-

l›flma gruplar› oluflturulmufl durumda. Biz Bursa’da Yerel Gündem 21 çal›flma

gruplar›na yeni bir çal›flma grubu ilave edip, depreme haz›rl›k yapan çal›flma

grubu kurduk. Bu grubun bir eylem plan› yapmas›, bu eylem plan› çerçevesinde

flehrin bütün mahallelerindeki insanlar› önce gönüllüler ba¤lam›nda e¤itmesi,

sonra da onlar›n kendi aralar›nda mahalle mahalle örgütlenmesini sa¤lamas›

gerekiyor. Bir yandan biz bir el kitab› haz›rlamaya çal›flt›k. Ama o zamanki vali

yard›mc›s› çok direndi bu ifle. Belediye bünyesindeki bu Yerel Gündem 21 ba¤la-

m›ndaki “halk” kat›l›ml› bir toplant›ya vali yard›mc›s›n› da ça¤›r›yoruz. Vali yar-

d›mc›s›, ‘beni bu ifle nas›l ça¤›r›rs›n›z’ diyor. ‘‹flleriniz daha kolay olacak’ diyo-

ruz. ‘Ama’, diyor ‘benim hizmet gruplar›m var, onlar›n planlar› var.’ ‘Tamam,

Vali Bey, planlar›n›z var ama raflarda onlar. Onlar›n raflardan indirilip deprem

olmadan önce kullan›labilmesi gerekiyor. Bunun için de bu gönüllülerin e¤itil-

mesi gerekiyor.’ Yani, çok zorland›k. Ama 1999 depremi olunca, bu sefer ‘aman

gelin flu bafllad›¤›n›z çal›flmay› yapal›m’ dediler. Yapt›k. Bütün bu deprem geçir-

mifl olan befl ilde yapt›k. El kitaplar›n› yazd›k, yüzlerce yerde da¤›tt›k.28

Araflt›rmalar ba¤lam›nda depremle de ilgili olan bir di¤er genifl kapsaml›

araflt›rmaya geçelim. TÜB‹TAK sosyal bilimlerde de önemli projeler veriyor.

SOBAG diye bir grup kuruldu, bafl›nda da Yusuf Ziya Özcan vard› YÖK baflkan›

olmadan önce. O grubun ilk araflt›rmalar›ndan birini ben, Ayfle Serdar ve Ba-

har Tabako¤lu ile birlikte ald›m. Onlar yüksek lisans ö¤rencileriydi o zamanlar.

2000’de, üçümüz bir proje yazd›k. Yüz milyarl›k büyük bir projeydi. Biraz önce

bahsetti¤im, depreme haz›rl›kl› olmak için sivil toplumun ve sivil toplum kuru-

lufllar›n›n güçlendirilmesi konusu. Çünkü 1999 depremi gösterdi ki, sivil top-

lum kurulufllar› olmasayd› bu y›k›nt›n›n alt›ndan zor kalk›l›rd›. Gölcük’te me-

sela, ‹stanbul’un bütün sivil toplum kurulufllar› oradayd›. Bütün toplum, sivil

toplum kurulufllar›n›n olmas› gerekti¤ini kabul etti. 
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Örgütten korkan -biliyorsunuz örgüt laf› çok tehlikeli bir laft›- devletimiz

bile 1999’dan itibaren bu gerçe¤i kabul etti. Bir musibet bin nasihatten ye¤dir

denilir, hakikaten öyle oldu. Biz tam da bu ba¤lamda sivil toplum örgütlerini ve

sivil toplumu nas›l güçlendiririz diye bir proje sunduk TÜB‹TAK’a ve kabul

edildi ve ODTÜ’nün döner sermayesine TÜB‹TAK’tan fon aktar›ld› ve bafllad›k

çal›flmaya. Önce niteliksel çal›flma yapt›k. Bu iki arkadafl›m, benim de yönlen-

dirmemle 130 kadar sivil toplum kuruluflunun baflkan›yla ya da baflkan yar-

d›mc›s›yla derinlemesine görüflmeler yapt›. Türkiye’de sivil toplum kuruluflu-

nun sorunlar› vs. hakk›nda önermeler gelifltirmeye çal›flt›k. Bir ölçek gelifltirdik.

Psikolojide haz›r ölçekler vard›r ama sosyolojide böyle ölçekler yok. Biz de, si-

vil toplum ve demokratikleflmeyle ilgili bir ölçek gelifltirdik. Ama kendimiz ge-

lifltirdi¤imiz için deneye deneye gelifltiriyoruz. Gelifltirdi¤imiz anketi ve ölçe¤i

bir örnekleme uygulamas› için Veri Araflt›rma’ya ihale ettik. Bin kadar sivil top-

lum kuruluflu üyesine bu anket ve ölçek uyguland›. Dolay›s›yla hem niteliksel

bir araflt›rma yapt›k, hem de niceliksel. Bütün verileri analiz edip bir araflt›rma

raporu yazd›k. 

‹yi ayr›nt›land›r›lm›fl ve kapsaml› bir çal›flma, 400 sayfa.

Evet, 400 sayfal›k bir sivil toplum kuruluflu araflt›rmas›. Orada bir tane den-

drogram vard›r. Murat Güvenç’le çal›flt›¤›m›z zamanlarda epey uygulam›flt›k.

Dendrogram bir anlamda faktör analizinin bir baflka türü olan cluster (küme-

lenme) analizi sonucu olarak ortaya ç›k›yor. Türkiye’deki bizim anket verdi¤i-

miz sivil toplum kurulufllar› dokuz kümeye ayr›ld› bu dendogramda. Mesela

Tarih Vakf› ile ‹nsan Haklar› Derne¤i ve Müslüman kesimde yer alan ‹HH ayn›

kümede, sivil toplumu savunan kümede yer ald›. Daha do¤rusu iki grup halin-

de geldi: Bir sol, bir de Müslüman kesim olarak. Ülkücüler falan baflka bir kü-

mede yer al›yor, Atatürkçü Düflünce Derne¤i,  Ça¤dafl Yaflam› Destekleme Der-

ne¤i yine baflka bir kümede yer al›yor, TÜRK‹fi vb. sendikalar ise merkezde yer

alan kümelerden birisinde…

O kümelenme ayn› zamanda Türkiye’nin de¤iflim rotalar›n› da özetliyor.

Evet, de¤iflim yollar›n› görmek mümkün bu küme analizi sonucu ortaya ç›-

kan dendrogram’da. Bu iki arkadafl›m›n tezleri de ç›kt› bu araflt›rmadan. Maka-

leler yay›nlad›k. Esas›nda o da bir kitap olarak yay›nlanamad›. Yani baflkas› ol-

sa bu yap›lan araflt›rma raporunu, ama böyle monograf kitaba dönüfltürmek

yerine ben hemen bir baflka araflt›rmaya geçiyorum. Ondan makaleler yaz›p

devam ediyorum.

Asl›nda sizin yay›n grafi¤iniz çok ciddi bir yekûn tutuyor.

Makaleler düzeyinde.
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Pek çok konuda çok say›da makale çal›flman›z var. De¤iflik dönemlerde ya-

y›nlad›¤›n›z birçok kitap da var. Fakat bütün eserleriniz henüz yok mesela.

Evet, bütün eserler yok. Bir ara Yasin Aktay Vadi Yay›nlar›’ndan böyle bir

fley yapal›m dedi. Hatta onun efli, benim Çorum üzerine olan doktora tezimi

çevirecekti. Sonra kald› o. Mübeccel Hocan›n bütün eserlerini Ba¤lam Yay›n-

lar› yay›nlad› biliyorsunuz. 

Evet, Sizin makalelerinizden de pek çok konuda derleme çal›flmas› yap›lmal›.

Evet, birkaç kitap ç›kar oradan. Bu araflt›rmalar kitap haline getirilebilir.

Herhalde yay›nlansa 7-8 kitapl›k bir seri olur.

Din sosyolojisi, e¤itim sosyolojisi, do¤al afetler sosyolojisi, flehir sosyolojisi,

k›rsal dönüflüm sosyolojisi gibi birçok alanda araflt›rma yay›nlar› toparla-

nabilirdi.

Olabilir. ‹flte köy sosyolojisi ayr› bir kitap olur, kent ayr› bir kitap olur. Bu si-

vil toplum kurulufllar›, deprem, ‹slam çal›flmalar› ayr› birer kitap olur. 

Bu noktada size flunu da sormak istiyoruz. Sizin kufla¤›n›z 1960’larda okuyup

1970’lerde yüksek lisans›n›, doktoras›n› veya doktora sonras› çal›flmalar›n›

yürüten bir kuflak. Hasan Ünal Nalbanto¤lu ve di¤er arkadafllar›n›z. Bir de si-

zin, 1990’dan sonra yetifltirdi¤iniz bir sosyolog kufla¤› var. Doktora tezlerini,

yüksek lisans tezlerini yönetti¤iniz bir kuflak var ve pek çok çal›flma yapt›lar.

Türkiye’nin genç sosyolog kufla¤›n›n bir bölümü diyebiliriz. Sizin kufla¤›n›zla

sizin yetifltirdi¤iniz kuflak aras›nda sosyolojik araflt›rmalar›n geliflmesi, fark-

l›laflmas›, çeflitlenmesi aç›s›ndan nas›l bir farkl›laflma görüyorsunuz? Bir de

Bourdieu’nün ›srarla birlikte kullan›lmas› gere¤inin alt›n› çizdi¤i niteliksel ve

niceliksel araflt›rma tipinden ziyade ya niceliksel araflt›rmalara yo¤unlaflan

ya da sadece niteliksel araflt›rmalara yo¤unlaflan bir körlük var sanki Türki-

ye’de. ‹ki araflt›rma sürecinin birlikte örgütlendi¤i bir çal›flma modeli Bour-

dieu’nün deyifliyle “topyekûn sosyal bilim” nas›l gelifltirilebilir?

Evet, ben kendimi Bourdieu’nün tan›mlad›¤› araflt›rma program› içinde gö-

rüyorum. Yani bir aya¤›m› niteliksel araflt›rmalarda görüyorum. Hani bu sözü-

nü etti¤im deprem araflt›rmalar› olsun, sivil toplum kurulufllar› çal›flmalar› ol-

sun bunun birinci aya¤›. ‹kinci aya¤› ise, yap›lan niteliksel araflt›rmadan sonra

bunu genellemek üzere niceliksel araflt›rmalar yapmak. Sonra niceliksel çal›fl-

madan ç›kan birtak›m sonuçlar› anlamak üzere tekrar niteliksel çal›flma yap-

mak. Yani formellefltirmek, ama sonradan tekrar niteliksel yapmak. Dolay›s›y-

la niteliksel, niceliksel ve sonra tekrar niteliksel. Bu ikisi o kadar birbirini ta-

mamlayan bir fley ki Bourdieu de hep öyle ikili gitmifltir. Öbür türlü, alan›, alan-

daki aktörlerin donan›mlar›n›, kültürel, toplumsal sermayesini veya aktörlerin
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habituslar›n› anlaman›z mümkün de¤il. Yani niteliksel araflt›rma olmadan, ka-

t›l›ml› gözlem yapmadan, orada yaflamadan, onlarla birebir konuflmadan bun-

lar› ç›karamazs›n›z. Ama ç›kard›ktan sonra da, genellemek istiyorsan›z da nice-

liksel araflt›rmaya geçmek durumundas›n›z. Yani büyük çapl› verilerle çal›fl-

mak durumundas›n›z. 

Bu kuflaklar aras›nda bir karfl›laflt›rma yapabilir misiniz? 

Dedi¤iniz gibi, iki yönde gitti herhalde. Biri, daha böyle niteliksel araflt›rma-

lar, içerik analizi, söylem çözümlemesi falan türünden giden ö¤rencilerim ol-

du. Mahmut Mutman, Medya Ye¤eno¤lu, Halil Nalçao¤lu gibi. Daha bir ileti-

flim sosyolojisi alan›na kayd›lar. Mehmet Küçük böyle biraz postmodern. Daha

post-yap›salc› analizler yapanlar oldu veya daha çok survey araflt›rmalar›yla ça-

l›flan ö¤rencilerim oldu: Ayfle (Serdar) ve Bahar (Tabako¤lu) gibi. Hayriye Erbafl

ile mesela bu K›r›kkale araflt›rmas›n›n ‘revisit’ini yapt›k. Ziya (Özcan) falan da

vard› o araflt›rmada. Bir aya¤› niceliksel araflt›rmalarda, bir aya¤› niteliksel

araflt›rmada. SPSS’i çok iyi bilmek gerekiyor sosyolog olacaksan›z, ama antro-

polojik araflt›rmay› da iyi bilmek gerekiyor. Ben bu yafl›mda flimdi NVivo’yu ve-

ya ATLAS.ti’yi ö¤renece¤im. Niceliksel araflt›rma yap›nca, niceliksel araflt›rma-

dan toplad›¤›n›z verileri SPSS’le nas›l analiz ediyorsan›z bu da nitelikselleri de

NVivo veya ATLAS.ti ile sistematiklefltirmek gerekiyor. Bir de Bourdieu’nün

correspondance analizi (mütekabiliyet analizi)  gibi analizler var. 

Niteliksel veriyle bir sosyal uzay infla ediyor.

fiimdi benzer bir fleyi aktörlerle yapt›¤›n›z derinlemesine görüflmelerden

yola ç›karak ve onun için de birtak›m kodlar› alarak yapabiliyorsunuz. Mesela

çok yak›n bir zamanda Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde dokto-

ra yapan birinin jürisindeydim. Enformasyonel esnek kapitalizm sektöründe,

bilgi, yaz›l›m sektöründe çal›flanlarla ilgili bir çal›flma yapm›fl, derinlemesine

görüflmelerle. Onun da NVivo ile analizini yapm›fl. Çok hofluma gitti.

fiimdi araflt›rmalar›m› anlatmay›p kestim esas›nda ama son araflt›rmam

Türkiye’de Toplumsal Yap› ve Din üzerine. Ayn› sivil toplum kurulufllar› arafl-

t›rmas›nda yapt›¤›m›z gibi önce niteliksel araflt›rmalar yapaca¤›z. Biliyorsunuz

flu anda Türkiye’nin gelip dü¤ümlendi¤i yer oras›. Türkiye’de Müslümanl›kla

laiklik, modernlik, demokrasi nas›l bir arada olacak? Nas›l bir arada oluyor? Bu-

radaki toplumsal cinsiyet konusundaki farkl›laflma ve gerilimleri bulmak isti-

yoruz: Bu alanda dedi¤im gibi niteliksel, derinlemesine görüflmeler, araflt›rma-

lar yap›yoruz. Yine burada benimle çal›flan Kurtulufl Cengiz, sivil toplum kuru-

lufllar› üzerine, inflaat mühendisleri odas› üzerine de bir baflka çal›flma yapm›fl-

t›. O ve birkaç arkadafl daha bu araflt›rmaya kat›l›yorlar. Fatih Üniversite-

si’nden din sosyolojisi çal›flan Recep fientürk var. Ben, fierif (Mardin) Hoca da
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var ama fierif Hoca Sabanc›’dan kat›lan bir doktora ö¤rencisi olan Önder Kü-

çükural’›n dan›flman›. Kurtulufl Cengiz ODTÜ’de. Onun dan›flman› Sencer

Ayata. Yani bu arkadafllar›n tezleri yaz›lacak bu araflt›rmadan. Ama oldukça ge-

nifl kapsaml› bir araflt›rma olacak. Bir de ondan önce bir fleyi atlad›m. 1997’den

bafllayarak ben Orta Do¤u ve Orta Asya’ya ilgi duymaya bafllad›m.

Ben de onu soracakt›m.

fiimdi hep söylemiflimdir, bunu ö¤rencilerime de söylerim. Yurtd›fl›na gi-

den ö¤rencilere derim ki, benim flimdiki akl›m olsa doktora tezimi dönüp Tür-

kiye üzerine de¤il de burs bulup Latin Amerika’da, Meksika’da bir araflt›rma

yapmak isterdim. Çünkü Türkiye’de zaten hayat›m›z boyunca araflt›rma yap›-

yoruz. Ama bir sosyolog karfl›laflt›rmal› olarak baflka bir toplumu Türkiye top-

lumu kadar bilmeli. Mesela ö¤rencilerimden bir tanesi, Ayfle Serdar, benimle

sivil toplum kurulufllar› araflt›rmas›n› yapan arkadafl›m›z, doktora tezini Arjan-

tin’de sendikalar üzerine yap›yor. Binghamton Sosyoloji bölümüne sunacak.

Yani benim sözümü tuttu. Bir baflka ö¤rencim Umut Beflp›nar Meksiko flehri

ile ‹stanbul karfl›laflt›rmas› üzerine yazd› tezini. 

Mustafa fien’in yapt›¤› araflt›rma da söylenebilir…

Hah flimdi ona gelece¤im. Mustafa fien, dan›flman›yd›m ben onun, K›rg›zis-

tan ve Kazakistan’da hem sanayiye, hem de e¤itime olan Türk yat›r›mlar›n› ça-

l›fl›yor. Mesela Fethullah Hocan›n okullar› ya da o grubun hizmetleri, sanayiye

olan yat›r›m› falan gibi fleyleri çal›flt›. Doktoras› onun üzerinedir. Daha sonra

bizim ‹senbike Togan vard›r. Zeki Veli Togan’›n k›z›, kendisi çok önemli bir ta-

rihçimizdir. fiimdi emekli oldu. TÜBA (Türkiye Bilimler Akademisi) bilim ödü-

lünü ald› tarih alan›nda. Onunla “Cedidcilikten Post-Modernizme: Orta Asya

Ülkelerinde E¤itim Kurumlar›n›n Dönüflümü ve Tarih Bilincinin Dönüflümü”

diye bir araflt›rma yapt›k: Mustafa (fien), ben ve Emre diye bir arkadafl›m›zla

birlikte. fiimdi o araflt›rma ba¤lam›nda ben öylesine oraya çekildim ki bu Ma-

nas projesi gündeme geldi. Biflkek’teki Manas Üniversitesi’nde Sosyal Bilimler

Enstitüsü Müdürlü¤ü yapt›m, eflim de iletiflim fakültesi dekanl›¤› yapt›,

2005–2007 aras›, yani iki y›l Manas’ta çal›flt›k. Daha önce yine Mustafa fien’le

bafllatt›¤›m›z Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›’n›n yurtd›fl› faaliyetleri üzerine çal›flma-

y› yürüttük. K›rg›zistan ve Kazakistan’daki kurdu¤u camiler, oradaki imamlar›n

çal›flmas› gibi sorunlar üzerine: Dinî alan›n, Bourdieu anlam›nda uluslararas›

bir dinsel alan›n (international religious field) kurulmas›. Buras› öyle bir alan

ki, öyle bir rekabet var ki bu alanda; bir yandan bütün bu H›ristiyan misyoner-

leri, Protestanlar, Katolikler, öbür yandan alt alan› olan Müslüman alanda da

Suudi ‹slam›’ndan Vahhabi’sinden tutun, Yemen’den, Pakistan’dan, fiia ‹ran’-

dan, Türkiye’nin afla¤› yukar› bütün cemaatleri diyelim ki Nakflibendilikten
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Fethullah Hoca’n›n faaliyetlerine kadar hepsi orada flu anda ve o alanda, yani

dinsel alanda birbirleriyle rekabet ediyorlar. 70 y›ll›k ateist dönem yaflam›fl bir

toplumun yeniden dinle karfl›laflmas›n›n sonucunda karmafl›k ve çok boyutlu

bir uluslar aras› dinsel alan›n kurulmas›. Bunu fierif Mardin’e Arma¤an’daki

makalede k›saca özetledim.29

O s›rada oradayken bafllad›¤›m›z ikinci bir araflt›rmadan flu anda Belma

(Akflit) ile ayr› ayr› iki tebli¤ yaz›yoruz. Central Eurasian Studies Society’nin bir

kongresinde sunaca¤›m›z tebli¤ler bunlar. Bu bir uluslar aras› dernek. Bütün

Orta Asya’da çal›flan sosyal bilimcileri bünyesinde toplam›fl bir dernek. Onun

bir kongresi oluyor Is›k Göl’de. 4-7 A¤ustos’ta (2008). Orada sunaca¤›z bu teb-

li¤leri. Bu da K›rg›z kimli¤i araflt›rmas›. Bu araflt›rma bir belge çekimli sözlü ta-

rih araflt›rmas›. Yetmifl yafl›n›n üstünde olan 70 K›rg›z kad›n ve erkekle 2 saat

süren çekimler yapt›k. Çok zengin bir veri kayna¤› ç›kt› ortaya. Hem sözel, hem

görsel-iflitsel. Sosyoloji, antropoloji, tarih ve iletiflim alanlar›n› birlefltiren bir

araflt›rma. Belgesel film ile sözlü tarihi ve sosyolojik araflt›rmay› birlefltiren bir

araflt›rma. 

Ama burada Ulus Baker’in doktora tezindeki tezini anmal›y›m. Benim da-

n›flmanl›¤›mda Ünal Nalbanto¤lu ile birlikte bitirtti¤imiz bir tezdir o. O tezin

ad› flöyledir: “From opinions to Images: Towards a Sociology of Affects.”30 Bu-

günkü Türkiye’yi anlamak için, Türkiye’deki korkuyu anlamak için, çok önem-

lidir bu tez. Rahmetli oldu maalesef kaybettik çocu¤u… Kaybetmemizin sebe-

bi de onun o habitusuyla belirli bir alanda yaflayabiliyordu. O alan Ankara’day-

d›. ‹stanbul’a giymifl. O alan da olmay›nca... Yani mesela Tan›l Bora olmas› ge-

rekiyordu onun yaflayabilmesi için. Tan›l Bora, Ankara’da. Neyse… Kaybet-

tik… Hakikaten büyük bir kay›pt›r…

Ulus’un o tezi önemli. Mesela niceliksel sosyolojide, maalesef araflt›rmalar

‘opinion’lar›n say›sal toplanmas›na indirgendi. XIX. yüzy›ldaki, XX. yüzy›l ba-

fl›ndaki sosyolojinin social type yaratma gelene¤inden kopuldu. Marks’›n “ka-

pitalist” tipi ya da Weber’in “Protestan giriflimci tipi”, Simmel’in “Stranger-Ya-

banc›” tipi. Bunlar›n her birisi bir sosyal tip. fiimdi sadece bir survey fleklinde

toplad›¤›n›z verilerden bir tip yaratamazs›n›z. Bu tipleri yaratabilmeniz için,

duygular› da alman›z laz›m. Onun için diyor ki Ulus, dökümanter/belgesel film

yapman›z laz›m. Yeni sosyolojinin dökümanter film de yapan, duygular› da ya-

kalayan bir sosyoloji olmas› laz›m. 

‹flte biz K›rg›z kimli¤i araflt›rmas›n› onun için bu yöntemle yapt›k: Belgesel

çekimli sözlü tarih araflt›rmas›. Maltepe üniversitesi iletiflim fakültesinden iki
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arkadafl, oran›n dekan› ve dekan yard›mc›s› olan Peyami Çelikcan ile fiahin Ka-

rasar geldiler Biflkek’teki Manas Üniversitesi’ndeki iletiflim fakültesine ve di¤er

ilgili birimlere ve bu araflt›rmay› birlikte yapmaya bafllad›k. 

Biliyorsunuz 1989-1990’da Sovyetler Birli¤i da¤›l›nca Orta Asya araflt›rma-

lar› canland›. 1990’lar›n bafl›nda bütün bu Türkî dillerin sözlü¤ünü ç›karma

projesi bafllad›. O zaman galiba SHP iktidardayd›. Galiba Fikri Sa¤lar da Kültür

Bakan›’yd›. Çok önemli bir hizmettir bu. Ahmet Bican Ercilasun da bu sözlük

çal›flmas› projesinin bafl›ndayd›.  Ahmet Bican Ercilasun’un o¤lu Konuralp Er-

cilasun ve Gülcanat Kurmangaliyev Ercilasun hem tarihçi olarak hem de bütün

yerel dilleri bilenler olarak bizim K›rg›z Kimli¤i araflt›rmas›n›n belkemi¤ini

oluflturdular. Örne¤in Konuralp ülkücü-milliyetçi kesimden do¤ru, belli bir ye-

re gelmifl bir genç arkadafl. Gülcanat Sovyet sisteminde yetiflmifl bir arkadafl.

Ben sol-Marksist bir bafllang›çtan do¤ru geliyorum. Ama hepimiz araflt›rma

ba¤lam›nda çok iyi anlafl›yoruz, analizler yap›yoruz. Mesela Yasin Aktay Müs-

lüman kesimden do¤ru belirli bir yere geldi ve benim dan›flmanl›¤›mda dokto-

ra tezini yazd›. Mustafa fien veya Mustafa Kemal Coflkun benimle tezlerini yaz-

d›lar. Yani benim böyle bir yerim var. ‹slamc› kesimden, ülkücü kesimden,

Marksist-solcu kesimden, bütün kesimlerden gelenlerle araflt›rma yapabiliyo-

rum. Böyle olmas› gerekti¤ini düflünüyorum. Yani dogmatik olmadan. Hani

Bourdieu’nün, alan› tan›maya, alandaki fuzzy logic’i (bulan›k mant›k) anlama-

ya, yani entelektüel düzeydeki kal›plaflt›r›c› fleylerden kurtulmufl olmaya iliflkin

tart›flmas› vard›r ya, öyle bir zihni aç›kl›k.

Ulus Baker’in duygu sosyolojisi ve metodoloji ba¤lam›ndaki tespitine ba¤la-

yacakt›n›z herhalde konuyu.

Evet. Neyse, bu ba¤lamda 70 yafl›n üzerindeki kad›n ve erkekle ikifler saat

süren görüflmeler yapt›k. 1920’lerden bafllayarak bugüne kadar dönem dönem

iflte ece, apa, ana, baba her neyse bu yafll› kifliye, ‘Stalin döneminde neler oldu?

O dönemde siz nas›ld›n›z? Stalin öldü¤ünde ne hissettiniz? Kruflçev gelince ne

oldu? Brejnev gelince ne oldu?’ fleklinde sorular sorduk. O da ‘Kruflçev döne-

minde, bir inek befl koyun besleyebiliyorduk, ondan önce galiba Brejnev’den

önce gelen k›sa dönemde geri ald›lar, çok a¤lad›k vs. Ondan sonra tekrar geri

verdiler vs.’ Yani böyle bütün ayr›nt›lar›yla araflt›rd›k. Tam bir Orta Asya mo-

dernleflmesinin bu sözlü tarih yoluyla ve okuduklar› dualarla, flark›lar›yla, duy-

gular›yla ve onlar›n 1916’daki, 1917’deki Rus ‹mparatorlu¤u döneminde Çin’e

sürülme öyküsüne dönerek çal›flt›k. Yani oldukça büyük bir k›y›m var o dö-

nemlerde. Ondan sonra, 1928’de k›tl›k var. 1938’de ayd›nlar›n öldürülmesi dö-

nemi var. Yani, birer birer her birisini sorarak kaydettik. Her birisi filmde var

bunlar›n. Bunlar›n 47 tanesi çözüldü. Bunlar, Belma Hoca ile bende. fiu anda

ben ‘K›rg›z kimli¤inin duygusal ve biliflsel boyutlar›’ üzerine bir analiz yap›yo-
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rum. Metinde bir kelime koyuyorum, mesela a¤lamak, a¤lamak kökünü ‘bul ve

de¤ifltir’le tar›yorum. 15 tane kad›n›n ikifler saatlik görüflmesi bunlar. De¤ifltir

dedi¤im anda say›yor onu program. Mesela 460 kere a¤la geçmifl, devlet bil-

mem flu kadar kere geçmifl. Yani basit bir analiz bu ilk etapta. Buradan söylem

analizine geçece¤iz. Giderek NVivo ile analizini yapaca¤›z. En son çal›flmala-

r›mdan birisi bu.

Bir de galiba bir Polonya köyü araflt›rmas› var…

Evet. En son bir Polonya köyü araflt›rmas›na bafllad›k. K›rgizistan’da yapt›-

¤›m›z› burada yapaca¤›z. 150 y›l önce Polonya’n›n yok oldu¤u bir dönemde,

Osmanl› ‹mparatorlu¤u buran›n bir k›sm›n› size vereyim burada önce köy ku-

run, bar›n›n demifl. Hatta bir k›sm› önce Sibirya’ya sürülmüfl bunlar›n. Sibir-

ya’dan sat›n al›nm›fl getirilmifl buraya yerlefltirilmifller. Bu Arif Dirlik’in “yere

sahip ç›kma” diye bir tespiti var. Yani küreselleflmeyle nas›l mücadele edece-

¤iz? Bütün kimlikleri ö¤üten bu küreselleflmeyle, ancak yerimize sahip ç›karak

mücadele edebiliriz. Acaba biz Türkiye’de olup, ayn› zamanda Polanyal› olan

bu Polonyal›-Türkiyeli çifte vatandafllar›n dönüflümünü ve onlar›n “yer”ini na-

s›l araflt›r›r›z? Bir yandan filme çekece¤iz, dökümanter filme, bir yandan derin-

lemesine görüflme ve sözlü tarih araflt›rmas› yapaca¤›z. Böyle bir araflt›rmaya

girdik. Ve bunu geniflleterek gitmeyi düflünüyoruz. Bütün ‹stanbul’daki yaban-

c›lara yayg›nlaflt›raca¤›z bu araflt›rmay› ve belgesel çekimleri. Bakal›m nas›l

olacak görece¤iz. Belki de bu çekimlerden ç›kan belgesel film ‹stanbul 2010

Kültür Baflkenti’nde sunulur. 

Size, Bourdieu’nün bir sözünü aktaraca¤›m. Diyor ki: “Sürekli olarak felse-

fecilerle çal›flma halindeyim ve sürekli olarak felsefecilerden yararlan›yo-

rum. Ama benim için fark, felsefi araçlar›n -bu kuflkusuz birer kutsall›¤› bo-

zacak- matematiksel araçlarla tamam›yla ayn› düzlemde olmalar›. Kant ya

da Platon’un bir kavram›yla faktör analizi aras›nda ontolojik bir fark gör-

müyorum.” Post-modern sosyolojiler için bu biraz rahats›z edici bir söz. Tür-

kiye’de de saf teoricili¤e do¤ru bir e¤ilimin son zamanlarda yayg›nlaflt›¤›n›

görüyoruz. Bir tarafta da hâlâ, o eskiden gelen, Mills’in deyifliyle “kör ampi-

risizm” e¤ilimi devam ediyor. Türkiye’deki sosyolojinin yeni kuflaklar›na bu

konuyla ilgili ne söylemek istersiniz.

Evet, çok güzel, çok do¤ru söylediniz. Bence Bourdieu’nün vurgusu çok

önemli. Türkiye sosyolojisinde alan olmadan sosyoloji olmaz. Felsefe olur tabi.

Felsefeden tabiî ki yaralanaca¤›z aynen Bourdieu’nün dedi¤i gibi. Ama felsefe

bize, Lakatos’un dedi¤i gibi bir bilgi felsefesi anlam›nda metodolojimizin önü-

nü açmada yard›mc› olacak. Sonunda, alanda daha iyi çal›flmam› sa¤lad›¤› za-

man felsefe benim aç›mdan önemli. Alandan getirdi¤im kavramlar› sistematik-
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lefltirmek, kavram analizi yapmak aç›s›ndan felsefe önemli. Ama benim için

bulgular alanda. Yani e¤er alandan veri yoksa bir zaman tart›fl›lan fley teorisi-

sizmdir. Althusser’in, Poulantzas’›n bir dönem Miliband’la Poulantzas’›n ara-

s›nda tart›fl›lan fley gibi. Kapitalist devlet ba¤lam›nda. Ben mesela Poulantzas’›n

intihar›n› biraz burada görüyorum: sosyal bilimden bir anlamda felsefili¤e o ka-

dar kay›yor ki teorisizme, teorikçili¤e. Yani e¤er sosyologsan›z art›k yeter yani.

Ya o zaman sosyolojiyi b›rak›p felsefeci olacaks›n›z ya da sosyologsan›z alana

gideceksiniz. Kuram, alandan gelen verilerle bilim olur. Alandan gelen verilerle

karfl›laflt›¤› zaman kuram yanl›fllan›r. Yanl›fllan›ncaya kadar da -tamam mutlak

bir do¤ru yok ama- do¤ru olanlarla bilim yap›yoruz biz. Bulgular›m›z öyle. Do-

lay›s›yla biz, Lakatos’un dedi¤i anlamda, bilimsel araflt›rma program›m›z› sü-

rekli gelifltirmek zorunday›z. Benim yapt›¤›m da o. Sosyolojide yapmam›z gere-

ken fley o. De¤iflik alanlarda birkaç tane, belki de yani çal›flt›¤›m›z alana göre,

sosyolojik araflt›rma programlar›m›z var. Bunlar›n aras›nda bir entegrasyon, bir

grand teori, flu ça¤da pek mümkün görünmüyor. Yani benim mesela 1980’de

Toplum ve Bilim’de yay›nlanan kuramsal makalem ile yine benim 1985’te ya-

y›nlanan kitab›mdaki makale aras›nda, ikisini de okuyan birileri aç›s›ndan, flöy-

le bir fark vard›r: 1980’de yay›nlanan genel bir toplumsal de¤iflme mümkündür

fikrinden yola ç›k›yor. 1985’teki ise art›k genel bir toplumsal de¤iflme, yani fel-

sefi anlamda, en genel anlamda Marks’›n, Morgan’›n veya Comte’un ilgilendi¤i

anlamda, genel bir sosyal de¤iflme anlam›nda bir kuram kuramay›z diyor. Öz-

gül toplumsal de¤iflmeler alanlar› kurabiliriz belki. Bir ülkenin veya birkaç ülke

grubunun de¤iflme alan›n› kurabiliriz belki. Bat›’n›n modernleflme kuram› bü-

tün toplumlar›n modernleflme kuram› de¤ildir. Dolay›s›yla modernleflme ku-

ramlar› veya moderniteler vard›r. Öyle bir kuram. Yani ‹slam çal›flacaksak bir ta-

ne ‹slam de¤il ‹slamlar: Türkiye’deki ‹slam, M›s›r’daki ‹slam. Hani kitaptaki ‹s-

lam de¤il, toplumda yaflayan ‹slam. Laiklikler… Türkiye’deki laiklik, flu dönem-

deki laiklik, bu dönemdeki laiklik, M›s›r’daki laiklik, Pakistan’daki laiklik,

Çin’deki laiklik. Yani laiklikler. Ço¤ullar. Yani ço¤ullaflt›r›lm›fl bir flekilde çal›fl-

mak gerekir. Ço¤ullaflt›rma yaparken de alanda çal›flaca¤›z.

Mübeccel K›ray, bir konuflmas›nda akademik hayatta merkez-çevre ülkeleri

aras›ndaki bir ifl bölümünden bahsediyor. Türkiye’de ve dünyada yap›lan

sosyolojiyi dikkate alarak genel bir de¤erlendirme yapabilir misiniz? 

Biz flimdiye kadar Orta Do¤u’yla, Orta Asya’yla ilgili bilgileri Bat›dan ald›k.

Son 10 y›lda dedi¤im fley flu: art›k bat› bizden almak durumunda. Yani Türki-

ye’yle ilgili bilgileri, K›rg›zistan’la ilgili bilgileri, Orta Asya ülkelerinin moderni-

telerini, ‹slam› yaflamalar›n›, evlili¤i, köy yaflam›n›, kalk›nmay› veya M›s›r’›n

veya Orta Do¤u ülkelerinin, bunlar›n bilgisini art›k Türkiye sosyal bilimcileri-

nin üretmesi, yazmas› gerekiyor. Art›k Amerikal›, ‹ngiliz, Frans›z bilim insanla-
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r›n›n da bizden bu bilgileri almalar› gerekiyor. Ve bu oluyor hakikaten, flimdiki

geldi¤imiz aflamada. Mesela benim en az iki, üç ö¤rencim Orta Do¤u üzerine

çal›flt›. Bir tanesi Tunus çal›flt›. Baflka bir ö¤rencim benim imam-hatip okullar›

araflt›rmas›n›n benzerini M›s›r’a giderek M›s›r’da yapt›. Yüksek lisans tezi yaz-

d› ve bas›ld› kitap olarak. Amazon’dan isteyebiliyorsunuz. M›s›r’da Din E¤itimi

diye. Baflka bir ö¤rencim Suriye çal›flt›. Mustafa (fien), Kazakistan-K›rg›zistan

çal›flt›. Emre Gürbüz, Kazakistan ve K›rg›zistan üzerine çal›flt›. Dolay›s›yla art›k,

bizim bütün sosyal bilim bölümlerinde özellikle de sosyoloji bölümlerinde,

“Türkiye ve Orta Do¤u ülkeleri”, “Türkiye ve Orta Asya ülkeleri” gibi çal›flma-

m›z gerek. Yani bunlar›n ikisi aç›s›ndan da çok avantajl› durumday›z. Birinci-

sinde dil aç›s›ndan avantajl› durumday›z. Yani tarih aç›s›ndan bir kopufl var

ama hani dil aç›s›ndan iki üç ayda dilini ö¤reniyorsunuz. Öbürüyle de tarih aç›-

s›ndan, M›s›r’la, Irak’la, Suriye’yle. Bunlar bizim Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun,

mirasç›s› oldu¤umuz 600 y›ll›k bir devletin parçalar›. Dolay›s›yla, o dili ö¤ren-

mek zor olabilir. Arapça zor. Ben Chicago Üniversitesi’ndeyken ö¤renmeye ça-

l›flt›m Arapçay›, hakikaten zor ama ö¤renmemiz gerekiyor.

Engels Marks’a ‘Arapça zor ama Farsça çok kolay’ demifl…

Evet, Arapça zor demifl ama de¤il mi? Ben de flimdi onu izleyip acaba Farsça-

y› m› ö¤rensem diyorum. Esas›nda Türkiye’deki sosyal bilimcilerin Arapça, Fars-

ça, Rusça, ‹ngilizce ve Çince ö¤renmeleri gerek. Bence bu befl dili bilmeleri gere-

kiyor. Bu befl dili bilen sosyal bilimcilerimiz oldu¤u zaman epey geliflme olacak. 

Giderek Çin’i çal›flmam›z laz›m, Pakistan’› çal›flmam›z laz›m, Hindistan’›

çal›flmam›z laz›m bizim. Ama buna çok güzel bir geçifl var: Bu ‹pek Yolu. ‹pek

yolu bizim yolumuz. Çin’in Sincan bölgesinden bafll›yor, K›rg›zistan’dan, Azer-

baycan’dan Anadolu’ya do¤ru iniyor. Bunun biraz güneyine indi¤in zaman

Hindistan, Pakistan; biraz do¤uya gitti¤in zaman Çin; biraz daha kuzeye, ku-

zeydo¤uya gitti¤in zaman Mo¤olistan. Yani böyle bir fley. Mesela Konuralp Er-

cilasun bir Kazak’la evlendi. Bizim Orta Do¤u’dan mezun. Yüksek lisans›n›

yapt›. Manas’ta doktoras›n› yapt›. Bu kifli Rusça’y› biliyor, ‹ngilizce biliyor,

Frans›zca biliyor. Orta Asya dillerini biliyor. Konuralp Çince’yi biliyor, Tay-

van’da yapm›fl yüksek lisans›n›,   ‹ngilizce biliyor, Türki dilleri biliyor.  Mesela

bu çift Farsça’y› biraz biliyorlar, Arapça’y› biliyorlar, biraz da Osmanl›ca’y› ta-

rihçi olduklar› için biliyorlar. Bunun ço¤almas› gerekiyor. Hani siz benden geç-

mifli de¤erlendirmemi istiyorsunuz ama ben flimdi gelece¤i de¤erlendirmeye

do¤ru gitmek istiyorum. Yani gelecekteki sosyal bilimler için böyle bir ufuk var.

Müthifl bir ufuk bu. Müthifl bir bilgi üretmeye gidiyor. Dünya sosyal bilimi için-

de yer alabiliriz, e¤er bu yolda gidersek.

Geriye do¤ru gidecek olursak, Mübeccel K›ray’dan bafllad›m ben. Esas›nda

Mübeccel K›ray’›n araflt›rma program› 1939-1942’de DTCF’de bafllam›flt›r.
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Orada o dönemde Behice Boran, Muzaffer fierif, Niyazi Berkes, Pertev Naili Bo-

ratav var. Hakikaten hepsi de tamamen alana yöneliktir. Niyazi Berkes Ankara

köylerine hemen ç›km›flt›r. Behice Boran Manisa köyleri demifltir. Muzaffer fie-

rif zaman ve mekân araflt›rmalar›n› yapm›flt›r: Bugün sosyal psikolojide onun

ad›yla bilinen teori çok önemlidir. Sonra biliyorsunuz 1947’de tasfiye ediliyor-

lar. Çünkü süper güç gerçe¤i ç›k›yor ortaya ve ya oraya ya buraya diyor. E¤er

buraya girecekseniz orayla olan bütün iliflkilerinizi koparacaks›n›z diyor. O za-

man bafll›yor solcu av›na.

Biz de Amerika’n›n yan›na girmek için Muzaffer fierif’i kovuyoruz. 

Evet,  paradoksal biçimde solculuktan suçlanan Muzaffer fierif Amerika’ya

gidiyor ve oran›n en büyük sosyal psikologlar›ndan birisi oluyor. Niyazi Berkes

Kanada’ya gidiyor. Pertev Nail Boratav, Fransa’ya gidiyor. Ama kendi aya¤›na

kurflun s›kma olaylar› bunlar. E¤er o zaman bafllam›fl olsayd›, flimdi belki de

daha önceki flu benim dedi¤im yere, Orta Do¤u’yu, Orta Asya’y› icab›nda Latin

Amerika’y› çal›flan ‘Türkiye’den ç›km›fl bir sosyal bilim’e flimdi ulaflm›flt›k. Ha-

ni bir zamanlar nas›l Latin Amerika’dan bu azgeliflmifllik kuram› ç›kt›ysa, Tür-

kiye’den de flimdi art›k bu bölgedeki moderniteleri, laiklikleri, dinsellikleri in-

celeyen kuramlar ç›kacak ve Bat› onlar› bizden ö¤renecekti yani.

Orta Do¤u’ya ve Orta Asya’ya do¤ru aç›lma ve daha tarihsel ve karfl›laflt›r-

mal› bir sosyolojide ilerlemek gerekiyor. Hani Türkiye’yi incelemekten baflla-

y›p bütün di¤er ülkelerin modernitelerini inceleyen bir yerden do¤ru gitti¤imiz

zaman oradan do¤ru bir güç alaca¤›z. Bu sefer Türkiye’deki uygulamalarda ve-

ya Türkiye’de özellefltirmede bir gücü olur diye düflünüyorum onun. Dezavan-

taj›m›z flu: Türkiye’de parti üyeleri, bürokratlar, mühendisler, yarg›çlar, dok-

torlar, generaller sosyal bilim yapt›klar›n›, bildiklerini düflünüyorlar.  Dolay›-

s›yla bizden rol çal›yorlar, bizimle bu alanda rekabet eden çok rakiplerimiz var. 

Belki bilim ad›na iyi bir fley.

Evet. Yani rakipler iyidir. Bourdieu’nün en çok vurgulad›¤› fleylerden birisi-

dir: Daha baflka bir alanda fliddetle sa¤lanan fley, yani fliddet kullan›larak çözü-

len fley, bilim alan›nda fliddetin s›f›ra indirilip rekabetle çözülmesi. Gerçi s›f›ra

tam inemez fliddet. Çünkü manevi fliddet denilen bir fley de var. Ama boksta na-

s›l yumrukla savafl›l›yorsa, burada da kavramlarla ve verilerle bir mücadele. Ya-

ni Bourdieu’nün en sevdi¤im yönü budur. E¤er alanda rekabet eden yoksa oyun-

cular yoksa field-alan kurulamaz. Dolay›s›yla Türkiye’de bir sosyal bilim, bir sos-

yoloji field’›-alan› olabilmesi için, alan›n içinde olan ve alan›n s›n›rlar›ndan mü-

dahil olan rakiplerimiz olacakt›r. Rakiplerimizin bir k›sm› ideolojidir. Çünkü biz,

sürekli ideolojiyle mücadele ediyoruz. Yani ideolojiyle flöyle mücadele ediyoruz.

Burada Althusser’e bir at›f yapaca¤›m: ‹deoloji bizim hammaddemiz. Hani kefl-

ke ideoloji olmasayd› diyemeyiz. Çünkü ideoloji toplumun dokusu.
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Doksalar…

Evet doksalar. Yani toplumun her türlü bilgisi, duygusu, de¤erleri, ahlak›,

töreleri, inançlar›. Onlar olmadan toplum olmaz. Toplum o, yani toplum ide-

oloji. ‹deoloji burada kurucu bir ö¤e. Dolay›s›yla bütün bu aktörler yani top-

lumsal alan›n, siyasal alan›n aktörleri orada e¤er fliddet kullanarak baflka flekil-

lerde ideolojik ayg›tlarla mücadele ediyorsa biz de o aktörlerin ideolojik reka-

betlerine mücadelelerine paralel, teorik ve veriye dayal› bilimsel ayg›tlarla mü-

cadelenin yap›ld›¤› paralel bir alan› kurmak durumunday›z. Ama bu iki alan

sürekli birbirine müdahale ediyor, daha çok da gücü elinde bulunduranlar.

Onun için de Bourdieu’nün üniversite çal›flmas› “Homo Academicus” çok

önemlidir: Hangi sosyal bilim alanlar›n›n iktidar alan›na yak›n oldu¤u, iktidar

alan›na do¤ru yaklaflt›kça bu rakiplerin ve bu alanda mücadele eden sermaye-

lerin hangi sermayeler oldu¤u, hangi habituslar›n oraya girebildi¤i, hangileri-

nin oradan d›flland›¤› hepsi var. Kitab›n Appendix’indeki tablolarda, hangi

sosyal bilimcilerin o katman›n, dörtlü da¤›l›m›n neresinde oldu¤unu görüyor-

sunuz. Mesela ona benzer bir fleyi Türkiye’de bütün bu sosyal bilimcileri koya-

rak kurabilmemiz, görebilmemiz laz›m. Yani ben ümitsiz de¤ilim. Mesela flim-

di fierif Mardin y›llarca d›flland›. Türkiye Bilimler Akademisi üyesi yap›lmad›.

Sanki bir dönem sak›ncal› bir cemaatin üyesiymifl gibi davran›ld› ona. Oysa ki

bence fierif Mardin özerk bir sosyal bilimci. Hiçbir cemaatin üyesi olmayan

özerk bir sosyal bilimci. Son zamanlarda belki onlar da k›z›yorlard›r fierif Mar-

din’e. fiimdi mahalle bask›s› kavram› öyle bir kavram ki iki taraf› da kesiyor esa-

s›nda. ‹ki taraf› kesen b›çak.

Hocam son soru: Mesle¤e yeni giren sosyal bilimcilere neler söylemek istersiniz.

Bourdieu araflt›rma ekibiyle birlikte The Weight of The World adl› çal›flmas›n-

da flöyle diyor: Bir mülakat yaparken, bir ibadet yapar gibiyimdir. Yani mülakat

yapt›¤›m kifli evsiz olabilir, bir sokak dilencisi olabilir, bir holding sahibi olabilir,

bir cumhurbaflkan› olabilir. Ne olursa olsun, bir sokak çocu¤u olabilir. Yani her

birisiyle konuflurken, sanki ibadet ederken ki mütevaz›l›¤› tak›n›r›m. Tak›nmak

durumunday›z, sosyal bilimciler olarak diyor. Yani çok müthifl bir fleydir. 

Her fleyden önce bilim yapmak ayn› zamanda bir aflk, bilgiyi sevme iflidir de

diyor. 

Ama bir de tevazu. Dedim ya, ideoloji bizim hammaddemiz diye. O ideolo-

jiyi dönüfltürebildi¤iniz kadar ilerliyor bilim. Onu bilimsel bilgi haline getirdi-

¤iniz ve kullan›lmaya bafllad›¤› anda o da ideoloji haline dönüflüyor. Dolay›s›y-

la, sürekli üretmemiz gerekiyor. Sürekli yeniden ve bir öncekini elefltirerek ye-

niden üretmemiz gerekiyor. Onu tekrarlad›¤›n›z anda ideoloji haline geliyor.

Yani bilimsel bilgi ile ideolojik bilgi aras›nda böyle bir diyalektik iliflki var. Biz
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san›yoruz ki, bir kere bilim insan› oldu¤umuz zaman yapt›¤›m›z ifl, söyledi¤i-

miz laflar bilimsel oluyor. Hay›r. Biz sürekli, toplumsal varl›klar olarak, ideolo-

jik bilgi içindeyiz. ‹deolojik bilgi içinde yüzüyoruz, söyledi¤imiz her fley ideolo-

jik. Bunu, elefltirel olup, bir kuramla süzgeçten geçirip verilerle yanl›fllad›¤›m›z

zaman bir önerme bilimsel olur. Bir süre için, yani tekrar yanl›fllan›ncaya kadar

bilimsel bilgi veya ideolojik olarak kullan›lmay›ncaya kadar. Kullan›ld›¤› anda,

o yeniden elefltirilip dönüfltürülmek durumunda.

Çok teflekkürler hocam. Zaman ay›rd›n›z. Çok güzel bir sohbet oldu. 

Esta¤furullah. Ben teflekkür ederim.

Mülakat ve düzenleme:

Yücel Bulut ve Alim Arl›
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