iLMi iLE AMiR BiR BiLiM iNSANI, AMiRAN KURTKAN BiLOisEVEN
HOCAMIZIN ARDINDAN
BeyIii DiKE<;LiGiL'

Bir giizel insan daha bu diinyadan g«:tii. On giin kadar onceki en son telefon
konu~mamlzda "hastahaneden ~Iktlglm ve ~ok zaYlfladlgml" soylemi~ti. Yine zihni
pml pml, ifadesi aklcl ve sesi yine gen~ti. Bir yazlsmda; a~k ile iman edenlerin ve
ilim i~in ~ah§anlann, uzun ya§asalar da gen~ dimaga sahip olacaklanm yazml§tl.
Telefonu kapattIglmda, bunlan hatlriayarak, bu ger~egin yanslmasml tekrar
gormekten mutlu oldum, yamnda bulunamanm hiizniiyle kan§lk. insan, oliimii,
hayatm akl§1 i~indeki dogal adlmlardan biri olarak gorse de, kimselere, hele
sevdiklerine hi~ yakl§tlramIYor. Amiran Kurtkan Bilgiseven hocam hi~ olmemi§ gibi
geliyor bana. Ama yakl§tIramamaktan kaynaklanan bir duygu degil: Sevgili hocam
i~in oliim, biitiin giizel insanlann inandlgl gibi, Sevgili'ye kavu§maktI.
Evlendiginde aldlgl ikinci soyadl, onun en onemli ozelliklerinden birini
yansltlyordu. Sevgili hocam, biitiin giizellikleri sessiz ve derinden ya§adl. Onun
sessiz ve vakur miitevazlhgmm ardmdaki sevgi ve §efkati hissedip de ona hayran
kalmamak elde degildi. ilk ve kIsa gorii§melerde daha ~ok sessiz kahrdl. Zorunlu ve
siirekli ili§kilerde ise onun i~in giiven ve i~tenlik ~ok onemliydi. Bu duyguyu
kendisine veremeyenlere ise her zaman kapah kaldl.
Hocamm ilk doktora tez ogrencisiydim. Kendisi ile ne kadar §ansh bir donem
ya§aml§ oldugumu, 1981 Ylh ortalannda, Hacettepe Sosyoloji BOliimii'ne ge~tikten
sonra, daha iyi anladlm. Hi~bir kaprisi olmayan, ki§ilik hiyerar§isine girmeyen, §u
veya bu §ekilde baskl kurmayan, minnet yiikii ile bir omiiriiik kul edinmeye
~ah§mayan bamba§ka bir hoca idi. ~u anda, hocamm sahip oldugu giizel hasletleri
anlatmak i~in, mevhumu muhalif olarak da olsa, olumsuz ifadeler kullamrken onun
hatlrasma hakslzhk etmi§ gibi rahatslzhk duyuyorum. Ger~ek bir bilim insanma
yakl§an olgun ve asil davram§lan, koydugu mesafenin otesini gorenler i~in gayet
a~lktl.
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vefatmdan sonraydl, samnm 1983 ya da 1984 Ylh. MEB bUnyesinde
yazllacak olan sosyoloji kitabmm kapsamml hazlrlamak Uzere olu~turulan bir
komisyonda gorevliydi. Bir ara rahatslzlandl. Aglr bir rahatslzhk degildi, ama biraz
etkilenmi~ti. Onu birka~ gUn evimizde misafir etmenin huzur dolu mutlulugunu
ya~aml~ttk. "BeylU, olUm dUgUndUr ashnda, ama ~imdi olmek istemiyorum; yazacak
~ok ~ey var. Daha hizmet etmek istiyorum" demi~ti. Bu hizmeti de ger~ekten yaptl.
Sevgili hocam, daha fazla zaman bulabilmek amaclyla, emekli olduktan sonra her iki
Yllda, bir kitap yaymladl. Ne var ki, kitaplann dagltlmmm yetersiz olu~u, her zaman
okurlar i~in bir sorun oldu. Bu konuda her ~eyi, kendi akl~ma blrakml~ gibiydi. Onun
i~in onemli olan eserlerin ortaya ~Ikmasl idi. Umanm bu sorun klsa zamanda ~ozUlUr.
Bilgiseven'in eserleri sadece bilgi baklmmdan degil, uslup a~lsmdan da
kendine ozgU, ozgUn eserlerdir. ilk eserinden son eserine kadar klvrak ve keskin
zekasml, saglam ve derin muhakemesini yansltan uslubu beni her zaman
bUyUlemi~tir. TUrkiye'yi saran i~ ~atl~malann oldugu, 1970'lerin sonlanna dogru bir
donemdi. Farkh dtinya gorU~Une sahip degerli bir iktisat hocasl, "Amiran Hamm ne
zaman yaZlyor bu kadar aklcl uslupla bu derin yazllan? Gece, sessizlikte mi
yazlyor?" diye haber gondermi~ti. Meseleyi ortaya koyu~u; kullandlgl bir kavraml,
ge~tigi paragrafta degilse, bOlUm i~inde mutlaka tammlamasl, cUmlelerinin saglam
gramer yaplsl, ba~hk ve all ba~hklan, cumleleri, paragraflan birbirine baglayan fikir
akl~1 kelimenin tam anlamlyla bUyUleyiciydi. En ~etrefil bir dtigUmtin, bir fikir akl~
i~inde nasll ~ozUldtigUnU adlm adlm izlerken onun muhakeme gUcUne kendinizi
kaptlflrdmlz.
• <;ok saYldaki eserlerinin i~inde ~ocuk hikayelerinin ayn bir yeri vardlr. Uslup
ustahgl sizi orada da kar~llar. Diger kitaplannda ele aldlgl ve derinlemesine
~ozUmledigi ve yorumladlgl degerleri ~ocuklara aktarmak i~in yazdlgl "bu
hikayelerdeki olaylann btiyUk bir ~ogunlugu, kendi ya~adlgl ve ~evresinde
gozlemledigi olaylann yanslmalan" oldugunu soylerdi. Bu hikayeler aym zamanda
~ocuklara duydugu sevgi ve ~efkatin hizmete donU~mesidir, diyebiliriz. Nitekim
agabeyisinin ogluna, maddi ve manevi anlamda, anneden ote bir annelik yapml~tlr.
Eserlerinin kapsammm, emekli olduktan sonra ba~layan akademik hayatmm
ikinci doneminde biraz farkhla~tlglm gortiyoruz. Bu hususu dikkate alarak eserlerini
iki doneme aYlrabiliriz. Birinci doneme ait eserleri dogrudan sosyoloji ile ilgili olan,
her biri sosyoloji literattirU i~in ayn bir kazan~ saytlabilecek ttirden eserlerden olu~ur.
ikinci doneminde yazdlgl eserlerini ise sosyal bilimler felsefesi kapsammda
dU~Unebiliriz.
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Sosyoloji literatiiriine aldlglmlz kitaplanndan bazlianm en klsa bi~imde
tamtmak zorunda kalsaydlk, ~unlan soylebilirdik: Doktora tezi olan Maliye
Sosyolojisi, alanmda tek eserdir ve bir olgunun sosyolojisinin nasli yapliacagml
gosteren onemli bir ornektir. Egitim Yolu jle Kalkmmamn Esaslarl, biitiincii
yak:la~lmm olgular arasmdaki baglanulan nasli kurdugunu gosteren bir ba~ka degerli
eserdir. Genel Sosyoloji'de toplum tamml kadar toplumu, makro ve mikro
goriiniimleri ve siire~leri i1e yansltan bir ba~ka tamm yapllmaml~Ur ve kavramlan
netle~tirmedeki ustahk degi~me, geli~me ve bUyiime kavramlannda bir kere daha
yanslf. Fmdlkoglu'ndan sonra metodoloji tarihini i~eren ikinci kitap olan Sosyal
nil/lier Metodolojisi'nin ilk onbe~ sayfasl pozitivistik nedensellige (katl
determinizme) kar~l, yeni bilim anlaYI~mm nedensellik a~lklamasmm ana
~er~evesidir. Kitapta Gazali'nin Descartes, Biruni'nin Bacon iizerindeki etkilerine
i~aret edilerek modern bilimin kurulu~unda dogunun etkisi gosterilir. Kadmm tAke
Ekonomisindeki Yeri, ashnda dort cilt olan ve yaymclhgm ~artlan nedeniyle ozet cilt
olarak tek kitapta toplanml~ bir saha ara~Urmasmm sonu~landlr. Eser, sadece teoriuygulama uyumu gostermek baktmmdan degil, veri toplama a~amasmdaki titiz
uygulamalan i1e de Iiteratiirde kendisine farkh bir yer edinmi~tir. Bir toplumsal
soruna ~oziim getirmek amacl ile yazllml~ olan Tasavvuf ve Laiklik, ele ahp tartl~tJgl
konular ve sorunlar a~lSIndan doneminin ~ok ilerisinde bir eser olma ayncahgma
sahiptir. Deger kavramma somut ornekler vermesi baklmmdan Tiirk Kiiltiiriiniin
Manevi Degerleri, bili~sel yakla~lmm gii~lendigi bu donemde, bili~sel boyut ve
davram~sal boyutu birlikte ele alacak olan ve Tiirk toplumu iizerinde ara~tJrma
yapmak isteyen sosyologlann, sosyal psikologlann ve kiiltiir analistlerinin i~ini
umulmadlk bi~imde kolayla~tJracaktlr. Tiirk-hliim Kiiltiiriinde Fert ve Cemiyet
ni§kisi ve jslamt Kavramlar, her ~eyin siyasana~tlfllmaktan kurtuldugu bir toplum
yaplsma kavu~tugumuzda sosyolojinin ba~ eserlerinden biri olacaktJr. Bugiin
sosyoloji teorilerinin geli~iminden habersiz bir ~ogunlugunun sandlgmm aksine,
'birey-yapl ili~kisi' Giddens ile sosyolojinin giindemine gelmi~ degildir. Sosyolojinin
en eski meselelerinden biri olarak birey-yapl/birey-toplum i1i~kisi, bir sosyologun
paradigmasml belirleyen ana saylitJlardan biri olagelmi~tir. Oyle ki, onceligin hangi
kavrama verilmi~ olmasmm bile anlaml vardlr; bu nedenle 'toplum-birey' veya
'birey-yapl' terimleri bile sessiz sozlerle farkh ~eyler anlatlr. Bu i1i~kide toplum mu
belirleyicidir; yoksa birey mi? Kurtkan, Giddens'tan once ve ondan habersiz, kar~lthk
mantJgl ile sorulan ve pozitivistik ve fenomenolojik sosyoloji paradigmalanmn ayracl
olan bu sorunun cevabml siyah-beyaz tercihinin dl~mda kalarak vermi~tir.Bu bile
sosyolojik dii~iincenin geli~imi ~izgisinde Kurtkan'm yerini gostermesi baklmmdan
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onemli bir ozelliktir. Sosyolojimizde ihmal edilen birey-toplum ili~kisi,
Kurtkan'm her zaman gUndeminde olmu~ ve diger kitaplannda da ele ahnml~ ve
olgunla~ml~ hali ile Tiirk-isUim Ki1ltiiriinde Fert ve Cemiyet ili$kisi ve islamf
Kavramlar 'I ku~atml~tlr.
Amiran Hocanm ikinci donemde yazdlgl eserleri, sosyoloji i~in vazge~ilmez
bir disiplin olan sosyal bilimler felsefesine bUyUk katkldlr. Bu eserlerin degeri,
sosyologlar ve diger sosyal bilimcilerin, halta fen bilimcilerin bilimsel sorunlan ve
ara~tJrma konulanm paradigma baglamma yerle~tirebildikleri oranda anla~llacaktlr.
Zira, ger~ek anlamda bilim yapabilmek, kUreselle~me siirecinde evrensel ile yerel
bilgi arasmda verimli ili~kileri kurarak bilimi, bilimin anlam haritasil paradigmasl
i~inde algllamakla mUmkUndUr.
Amiran Hocanm, ilk bakl~ta dogrudan din ile ilgili gorUnen, ikinci doneme ait
~ah~malanna, Sosyolojik A,ldal! jsliimiyet ve jslam! Kavramlar, Niyazi MIsrf'den
Esimiler, TUrk-isHim KUltUrUnde Fert ve Cemiyet ili~kisi ve islam! Kavramlar,
Kur'anda Be$ Hikmet, ilm-i Lediin (Genel Teoloji), jmtihan, Yol ba~hkh eserlerini
omek olarak verebiliriz. Nitekim kendisi son gorU~melerimizden birinde, "Artlk
sosyoloji ile dogrudan ilgilenmiyorum. Benim yaptJglm teoloji" demi~ti. Bu yUzden,
ilm-i LedUn adh kitabmm ba~hgmda parantez i~inde genel teoloji ifadesi yer ahr.
Bazllanna gore Amiran Kurtkan Bilgiseven bu eserlerle, bilimin dl~mda kalan
tehlikeli bir bolgeye adlm atml~ oldu. GUnUmiiz bilim anlaYI~mdaki donii~iime, yani
paradigmll kaymasma ragmen, "bilim ile felsefe, metafizik ve teoloji arasmda ne gibi
bir ili~ki olabilir!" mahiyetindeki itirazi soru hala yaygmdlr. Oysa bilim ve din
arasmdaki ili~ki konusunda iki sorunun cevabl ~ok onemlidir: Hangi din? Bilimsel
paradigma nedir?
Ulkemizde, bilim ve din arasmda herhangi bir ili~ki olamayacagl konusundaki
genel egilim "Hangi din?" diye sormakslzm, Batl felsefesi ve bilimindeki eski
tartl~malann bize aktanlmasl yonUndedir. Bilindigi gibi Batmm karanhk orta~agmda,
doguda Tiirk-islam medeniyeti en parlak ~agml ya~lyordu. Din, gerek batJda gerekse
doguda, orta~agl belirleyen en onemli olgu olduguna gore, din ve bilim arasmdaki
ili~kiye, zaman-mekan baglaml i~inde ve olgular araSI (felsefe, din, bilim, sanat,
kiiltiirel kodlar, ekonomi, siyaset, cografi ~artlar vb.) etkile~imi dikkate alarak
bakmamlz daha uygun olacaktlr. Boyle bir yakla~lm, her ~eyden once birtaklm
onyargtlardan kurtulmaYI da talep eder.
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Bilim ve din arasmdaki ili§kiye nesnel bakl§1 engelleyen ikinci neden, konunun
19.yiizYII pozitivist bilim paradigmasmm i~ine hapsedilmi§ olmasldlr. 20. yiizYllm ilk
~eyreginden itibaren kuantum fizigi ile ba§layan ve ba§ka alanlarda da devam
etmekte olan geli§melerle pozitivist bilim paradigmasmm teme! saYlltJianmn I
onciillerinin yanh~landlgl bilinen bir ger~ektir. Kartezyen evren tasanml, katl
determinizim, mutlak kesin bilgi, bilimin amaCI, bilimsel dii~iinme yontemi, bilimin
nesnelligi gibi pozitivist bilirilin, yani modern bilimin temel dayanaklanl sayJitiian da
aym durumdadlr. Biitiin bu geli~melere ragmen, bu kiiflenmi~ kaygl ve Isrann
stirdtirUlmesi, ancak bilimdl~1 kaygiiar da dikkate ahndlgmda a~lklanabilir
goriiniiyor. Amaclmlz politika yerine bilim yapmak olduguna gore, yine bilimsel
paradigma konusuna donelim.
Bilim anlaYI~mdaki degi~melerin anla~llabilmesi i~in sadece bilimsel
bulu~lann kronolojik bilgisi yetmemektedir. Kuhn'un 1960 yIlmda yaymladlgl
Bilimsel Devrimlerin Yaplsl adh eseri ~ok onemli bir i~levi olan paradigma kavramml
sunuyor. Bilime dair dagmlk bilgilerin diizene konulmasmda ve bilim denen olgunun
anla~llmasmda bu kavram anahtar rol oynar. Bu nedenl~ paradigma kavramml
anlamak bilimin ne oldugunu anlamaktlr, diyebiliriz. Kuhn'un bu eseri, ikinci basklsl
yapiiana kadar ge~en yedi Yllda, bilim anlaYI~1 konusunda koklU degi~ikliklere neden
oldu. Kitap, 20. ytizyIlda en derin ve yaygm etkisi olan eserler i~inde yerini aid!. Ne
val' ki, lilkemizde bilim dUnyasmda ko~e ta~1 eserlerin Tiirk~eye aktanlmasl
konusundaki gorUnmeyen kural yine i~ledi. Eser yinni iki Yllhk bir gecikmeden
sonra, TUrk~e olarak yaymland!. Bilimsel Devrimlerin Yaplsl, Nilufer Kuya~'m
degerli ~evirisiyle, 1982 Ylhnda TUrk~eye kazamlml~ oldu. <;:evirinin
yaymlanmasmdan bu yana ~eyrek yiizyIl ge~ti. Bu, bir kitabm etkisi anlammda, hi~
de yabana atiiacak bir sUre olmamasma ragmen, ne yazlk ki bizde Batldaki gibi bir
yankllanmadan soz edemiyoruz.
Amiran Hoca ile ilgili bir yazl kapsammda, konuyu dagltmadan sosyolog gozti
ile baktIglmlzda, bilim ve din, halta her ttirlti metafizik arasmdaki ili~kinin akademik
diinyamlzda hala hassas bir konu oldugunu soyleyebiliriz. Bu nedenle konuya nesnel
yakla~lmm altml ~izmek anlammda bazl a~lklamalann yapIlmasl bizce onemlidir.
Bilim anlayl~1 demek olan paradigmaya ve paradigma donU~timUne/kaymasma
dair Kuhn'un a~lklamaJan i~inde ikisi, digerlerinin konumu belirleyen koordinatlar
gibidir: Birincisi, "bilim anlaYI~1 demek olan paradigma bir dizi sayIltIya dayamr."
ikincisi ise, "bu sayIltiiar kiilttirlere ve zamana gore degi~ir."

F.4
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Kuhn bize, bilimin temelinde bilimsel olarak smanmasl miimkiin olmayan,
ancak dogru bilgi olarak kabul edilen onermelerin oldugunu gosterdi; bilim anlayl~l,
yani paradigma bir dizi inan~lardan olu~uyordu, Bu yiizden de onemli bilimsel ke~if
ve icatlara ragmen paradigma kaymasl uzun Ylllar almaktadlr, Her tiirlii metafizigi
reddeden pozitivist bilimin de temelinde de, bu bilim-dl~mdaki alanlara ait saytlttlar/
aksiyomlar/kaziyeler, ktsacasl metafizik onciiller vardl. Bilime konu olan ger~ekligin
dogasl I yapl ta~1 nedir? Olgular arasmda ne tiir bir ili~ki vardlr? Bu ger~ekligin
bilgisi ne tiir bir bilgidir? Bilimin amacI nedir? Bilimsel bilgiye nasll ula~lhr? gibi
bir~ok soru, paradigmayl olu~turan, gozlem ve deney ile smanmaya elveri~li olmama
anlammda, bilimsel olmayan onermelerdir. Bunlan ontolojik, epistemolojik ve
metodolojik olmak iizere ii~ grupta ele alabiliriz. Zihinsel siire~te ise, hepsi birbirine
kenet1enmi~tir, birbiri i~ine yuvalanml~tlr.
Peki, neden paradigmanm temelinde bilim dl~1 alanlann bilgisine dayanan bu
tiir saYlltllar yer ahr? Bunlara neden ihtiya~ vardlr? Bu soru, bilimin sadece din ile
degil, diger bilgi tiirleri ile olan ili~kisine kapl a~an bir sorudur.
Cevap ise ~ok basittir : Zihin bir tabula rasa I bo~ levha degildir. YapIsI geregi
zihin belirli referans noktalan olmadlk~a i~e koyulamaz. Bir be~eri faaliyet olarak
bilimsel faaliyetin ger~ekle~ebilmesi i~in de, bilim insanlannm bu tiir zihinsel hareket
noktalanna I referans noktalanna ihtiya~lan vardlr. Evrende her ~eyin bilimsel
bilgisine ula~tlamadlgma gore ve bilime ili~kin temel onciiller bilim dl~l alanlarda
kaldlgma gore bu referans noktalanmn olu~turulmasmda bilim dl~1 al'anlann bilgisine
ihtiya~ vardlr.
Kuhn'un ikinci onemli katklsl, saytltllann kiiltiirden kiiltiire zamandan zamana
noktasmda idi. Bilimsel paradigmaYI yani bilim anlaYI~lm olu~turan i~ i~e
ge~mi~ saYllttlan u~ kategoride topariarsak, bu katkl daha iyi aydmlanabilecek
gorunuyor: Bilime konu olan ger~ekligin dogasl ve olgular arasl ili~kilere dair
ontolojik, bilginin ne'ligine ve imkanlanna dair epistemolojik, bilimsel bilgiye nastl
ula~llacagma dair metodolojik saytlttlar ... Bunlardan ilk ikisi felsefe, din, teoloji,
mistik gelenekler klsacasl her tiirlii metafizigin alamna girer ve varhgm dogasma
ili~kin orltolojik saYlltl bUtiin hepsine rengini veren ana kaynaktlr. Ancak bu sayIltl ve
digerleri zamandan zaman ve kiiltiirden kiiltiire farkhhk gosterirler.
degi~ecegi

.
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Nitekim, Ronesans'tan beri geli~mekte olan ve 19.yiizYllda son ~eklini alan
modern bilim/pozitivist bilimin temeli Kartezyen mekanistik evren tasanmma
dayamr. Bu ontolojik sayIltl, bilime konu olan ger~ekligin madde ve zihin olmak
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Uzere iki pan,ah oldugunu ve belirli kanunlara gore bir makina gibi dUzgUn i~ledigini
ileri sUrer. indirgemecilik, gozlem ve deney, determinizm, tahmin edilebilirlik gibi
ilkeler, yani diger saYlltllar, bu saYlltldan kaynaklamr. Ve en onemlisi 'ya-ya da'
~eklinde
ifade edebilecegimiz dikotomik mantIga (Aristo mantlgIlklasik
mantlk/kar~lthk mantIgl) dayamr. Newton mekanigi ile zirveye ula~an ve 19.
yUzYllda son ~eklini alan modern / pozitivist bilim paradigmasmm sayIltIlannm, 20.
yUzYllda kuantum fizigi ile ba~layan geli~melerle yanh~landlgml biliyoruz. Capra'nm
ifadesi ile, Kartezyen bir dUnyada ya~amadlklanm anladlklannda kuantum fizik\,ileri
varolu~
problemi ya~aml~lardlr. Bu bilim insanlan, bilimsel bulu~lann
yorumlanabilmesi ve bOylece teorinin tamamlanabilmesi i\,in gerekli olan bilgileri,
ozellikle Taoizm, Budizm gibi uzak dogu mistik geleneklerinden alml~lardlr. Ve
bunu da a\,lk\,a da ifade etmi~lerdir. Benzer, hatta daha derin, a\,lklamalar getiren Sufi
gelenege uzak kah~m tarihsel nedenleri oldugunu hatIrlamahYlz.
Kuantum fizigi ile ba~layan yeni bilim / biitUncUl bilim, bir ba~ka ifade ile
sistemler bilimi paradigmasmm giderek geli~tigini ve gU\,lendigini biliyoruz.
Sibernetik, sistem teorisi, kaos teorisi, gaia hipotezi gibi bilimsel yakla~lmlar, yeni
paradigmamn geli~mesini ve giderek gU\,lerimesini saglamaktadlrlar. Hepsinin
a\,lklamalan bize, makine dUzeninde i~leyen ve iki par\,aya ayn~tIrllabilinen bir evren
tasanmmm imkanslzhgml gostermektedir. Par\,alardan \,ok bagmtIlann soz konusu
oldugu, par\,alann toplammdan daha fazla bir ~ey olan bUtUn ile par\,alan arasmda
organik etkile~imlerin bulundugu dinamik ve ahenkli bir bUtUn anlaYI~I, ontolojik
saYlltl olarak, yeni paradigmamn temelinde yer ahyor. Boyle bir evreni anlamak i\,in
de, 'hem-hem de' ~eklinde ifade edebilecegimiz bulamk mantlk (sa\,akh mantlk /
fuzzy mantlk) gerekiyor. Uzak dogu mistik geleneklerinin ve sufi gelenegin dU~Unce
tarzml bi\,imlendiren bu mantlga klasik mantlk, paradoks mantlgl adml vermi~ti.
Bilgiseven'in ikinci donem eserleri, yeni bilim paradigmasmm geli~mesine
katklSl olan, Kuhn'un ontolojik, epistemolojik ve metodololjik saYlltilann kUltUrlere
ve donemlere gore degi~tigi konusundaki gorU~UnU somutla~tlran yerli bir kaynaktlr.
Bu eserlerde, bir \,agda bilimin onderligini yapml~ ve Batl biliminin kurulmasmda
bilgi kaynagl olmu~ islam kUltUr dairesinin bilim anlaYI~lm bi\,imlendiren saYlltIlann,
\,agda~ bilgi birikimi ile beslenerek yeniden yorumlandlgml gorebiliyoruz.
Bu
I
eserlerin degerini takdir edebildik\,e sadece sosyolojinin degil bUtUn bilimlerin onU
a\,llacaktlr. Evrensel bilime katkl, yabanci dilde yaym yapmaktan ote bir durumdur.
Yeni bilim paradigmasl hakklyla kavramldlgl Ol\,Ude bilimdeki geli~meler ozUnden
yakalanacak ve yeni bulu~lara zemin hazlrlanml~ olacaktlr. Bu sadece sosyoloji veya
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diger sosyal bilimlerin degil, doga bilimlerinin de ortak ger~egidir. Gerek
paradigmatik sayiltllar gerekse bilimsel bulu~lar dUzeyinde TUrkiye'nin bilime ve
insanhga katklsmm artmasl ve bu katktlann derin etkilerinin olmasl bir hayal
degildir.
Bunun i~in, ardl ardma gelen ~u U~ onerme bize yol gosterebilir: Bilim ve
bilgiler arasmda ka~lmlmaz ili~ki vardlr. Bu i1i~ki paradigmatik saYlltllar
dUzleminde kuruldugu takdirde, her iki bilgi tUrUnUn baglmslzhgmm korundugu
verimli bir etkile~im ortaya ~Ikar. Bunun i~in de hem dini hem de dUnyevi
ideolojiden gelecek saptlrmalan onleyecek bir bilimsel ele~tiri ortammm kurnlabilmi~
olrnasl gerekir.
bilim-dl~1

Boyle bir ortamda, Amiran Kurtkan Bilgiseven'in eserleri, tabii ki
ele~tirilebilirlik kaydlyla, onemli bir rol oynacaktlf. YabancI dillere de ~evirildigi
takdirde bazl eserlerinin yeni bilim anlaYI~lmn geli~mesinde derin etkisi olacagma
inamyorum. Kendisi fikirlerinin yayilmasl i~in herhangi bir ~aba gostermeden yazdI.
Eserleriyle ya~amak gibi bir kaygl da ta~lmadl. Onun i~in yazmak, kendisine verilen
yetenege ve bilgiye te~ekkUr borcunu Odemek ve hizmet etmekti, diyebiliriz. Bu
nedenle onu herhangi bir ideolojinin, siyasi gorU~Un dar kahplanna solanaya
~ah~mak onu hi~ anlamamak anlamma gelir.
Medya ~agmm imaj sorunlanndan uzakta, kendi derin dUnyasmda verimli
kalemi ile yUzytllann eskitemeyecegi kahcI eserler blrakan giizel insan, Sevgili'sine
kavu~tu. Ardmda, hayatml istedigi gibi verimli ya~ayabilmi~ huzurlu ve mutlu bir
insan ornegini, eserlerinin sayfalannda bize blrakarak ...
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ABSTRACT
Dedicated to the memory of Amiran Kurtkan Bilgiseven the purpose of this
paper is to give an insider account of her life and works. Amiran Kurtkan Bilgiseven
was a professor of Istanbul University and a prominent member of scientific
community and a prolific writer of sociology with wide genuine interests ranging
from sociology of finance to economics, from rural sociology to development and
industry, from sociology of religion to Sufism and theology. Her wide range of
interests rendered her sociological approach a unique character. Bilgiseven's
integrative sociology found its sources deep into the Turkish-Islamic culture. But she.
remained well above all ideological conceptions of religious and secular sorts in her
thought and worldview. Her contributions to Turkish sociology will be much
appreciated proportionately as critical approach among the scientific community in
Turkey gets stronger. Her books, articles and Works not only provide comprehensive
knowledge on the subjects but also show evidence of strong reasoning and unique
style to the reader. Beyond her valuable contributions to sociology as a scientist,
Professor Bilgiseven has been much appreciated and admired for her kind and
accomplished personality, for her altruism and richness of her deep inner world. by
all who know her.
Key Words: Amiran Kurtkan Bilgiseven, sociology, integrative approach,
methodology, theology

