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Hegemonya Mücadelesi Bağlamında 
Filantropi ve Sosyal Bilimler: 1953 Yalova 
Konferansı Örneği 

Cangül Örnek* 

Özet: Soğuk Savaş’ın iki bloğu arasındaki ideolojik mücadele entelektüel yaşam ile 
kültürel ve sanatsal üretimi derinden etkiledi. Bu bağlamda, üniversite ve sosyal 
bilimler hegemonya inşası için verilen mücadelenin alanları haline geldiler. Đkinci 
Dünya Savaşı’nı takiben ABD’de sosyal bilimlerde iki önemli eğilim ortaya çıktı. 
Birincisi, amprisizmin sosyal bilim metodolojisi olarak egemenliği ikincisi ise, Batı’nın 
üstünlüğü fikrini korumakla birlikte Batı dışı toplumların Batılı sosyal bilim 
disiplinleriyle incelenebileceğini öne süren ‘Soğuk Savaş Şarkiyatçılığı’nın gelişimi. Bu 
çalışma, Rockefeller Vakfı’nın Amerikan sosyal bilim anlayışının yaygınlaşmasında ve 
gelişmekte olan bölge araştırmalarına yerel bilgi sağlamada üstlendiği rolü 
incelemektedir. Vakfın Türkiye’deki faaliyetleri de bu bağlamda ele alınmıştır. 1953 
yılında Yalova’da düzenlenen sosyal bilim konferansına, vakfın Türkiye faaliyetlerinin 
bir örneği olarak odaklanılmıştır. Konferans boyunca yapılan tartışmalar Amerikan 
etkisine olduğu kadar buna gösterilen tepkiye ilişkin ipuçları verdiği için önemlidir.   

Anahtar Kelimeler: Rockefeller Vakfı, Yalova Konferansı, sosyal bilimler, Şarkiyatçılık, 
Soğuk Savaş.  
Philanthropy and Social Sciences in the Context of Struggle for Hegemony: 
The Case of Yalova Conference in 1953 
Abstract: The ideological struggle between the two blocs of the Cold War had profound 
impact on intellectual life and cultural and artistic production. In this regard, university 
and social sciences became the areas of the struggle to establish hegemony. Following 
the Second World War there occurred two significant tendencies in the social sciences 
in the US. First was the dominance of empiricism as the methodology of social sciences 
and second was the development of ‘Cold War Orientalism’, which preserves the idea 
of Western superiority but suggests analyzing the non-West with the help of Western 
social science disciplines. This study scrutinizes the role of the Rockefeller Foundation 
in the pervasion of the American social science approach and supplying local 
knowledge for the developing area studies through the foundation’s research supports, 
particularly in the non-West. The activities of the foundation in Turkey are analyzed in 
this context. Particularly, the social science conference that held in 1953 in Yalova was 
examined as an example to the foundation’s activities in Turkey. The debates during the 
conference are important since they give hints of the reaction to the American impact as 
well as the extent of American influence.  
Key Words: Rockefeller Foundation, Yalova Conference, social sciences, orientalism, 
Cold War. 
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1953 yılının Temmuz ayında Đstanbul’a yakın sayfiye yerlerinden Yalova’da 
Türkiye’nin önde gelen sosyal bilimcilerinden bazıları bir araya geldi. 6-7-8 
Temmuz günlerinde öğrencilerden, idari görevlerden ve büyükşehir 
karmaşasından uzak, Türkiye’de sosyal bilimlerin içinde bulunduğu durumu 
tartıştılar. Türk-Amerikan Üniversiteler Derneği’nin düzenlediği konferansın 
masraflarını Rockefeller Vakfı üstlendi.  

Rockefeller Vakfı, masrafları üstlenmekle kalmadı. Toplantının yapılması 
konusundaki fikirleri en başından itibaren destekledi, hatta bu fikirlerin 
tohumlarını attı. “Türkiye’de Araştırmanın Sorunları” başlıklı toplantının 
çağrıcısı, her ne kadar Türk-Amerikan Üniversiteliler Derneği olarak görünse 
de, Rockefeller Vakfı, fikir aşamasından itibaren içeriği büyük oranda 
belirleyerek toplantının esas mimarı oldu. 

Bu makalede Rockefeller Vakfı’nın sosyal bilim yaklaşımı ve bu yaklaşımın 
Türkiye’de sosyal bilimlere etkileri ele alınmakta, bu çerçevede bir örnek olarak 
“Yalova Konferansı” üzerinde durulmaktadır. Rockefeller Vakfı, Türkiye-ABD 
ilişkilerinin gelişmeye başladığı II. Dünya Savaş sonrası dönemde Türkiye’de 
üniversiteler ile sosyal ve beşeri bilimlerle ilgilenmeye başlamıştır. Bu yıllarda 
Amerikan kültürel ürünleri, Türkiye’de entelektüel-kültürel hayatı etkilemeye 
başlamıştır.  Türkiye sosyal bilimlerinin bu etkileşimin de etkisiyle içerik ve 
yöntem açısından yenilendiği bir süreçte, Rockefeller Vakfı gibi kuruluşların bu 
yenilenme sürecindeki etkinliğini ve bunun Türkiyeli sosyal bilimciler 
tarafından nasıl karşılandığını anlamak önemlidir. Konferans bu açıdan ilginç 
bir örnek oluşturmaktadır.  

Rockefeller Vakfı’nın Türkiye’de bir sosyal bilimler konferansı 
düzenlemesi, vakfın Soğuk Savaş’la birlikte yoğunlaşan ve coğrafi olarak 
yayılan sosyal bilim faaliyetlerine bir örnektir. Rockefeller’ın gittikçe artan bu 
etkinliği, bu çalışmada Antonio Gramsci’nin “hegemonya” kavramı ekseninde 
tartışılmaktadır. Kavram, burada uluslararası ölçeğe taşınmakta ve dünya 
çapında kültürel-düşünsel alanda hakimiyet kurma arayışını açıklamak için 
kullanılmaktadır. Ayrıca, Soğuk Savaş koşullarının Rockefeller Vakfı’nın 
faaliyetleri üzerindeki yönlendiriciliği nedeniyle, bu çalışmanın dayandığı 
teorik-kavramsal çerçeve belli bir tarihsellikteki güç mücadeleleri ile 
ilişkilendirilmektedir.  

Yalova Konferansı örneği, geniş bir bağlama oturtularak ele alınsa da, 
böylesi tekil bir örneğin hegemonya ve sosyal bilimler başlığında kapsamlı bir 
değerlendirmeye olanak tanıyamayacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu 
nedenle bu çalışmada, öncelikle Rockefeller Vakfı’nın sosyal bilim anlayışı ve 
bunun hegemonya mücadelesiyle ilişkisi, ardından ise vakfın Türkiye 
faaliyetleri ele alınacak; ve bu bağlamda Yalova Konferansı örneğine 
odaklanılarak sürecin gerilim noktaları üzerinde durulacaktır. 
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HEGEMO&YA&I& SĐVĐL AKTÖRÜ OLARAK ROCKEFELLER 
VAKFI 

Türkiye’de, üniversitelerin ve çeşitli kamu hizmetlerinin gelişiminde 
Rockefeller ve Ford Vakfı gibi dünyanın önde gelen ‘filantropi vakıfları’ dikkat 
çekici bir rol oynamışlardır. Bu vakıfların şimdiye kadar etraflı bir çalışmanın 
konusu olmayan Türkiye faaliyetlerinin incelenmesi,1 etkin oldukları alanların 
gelişim tarihinin anlaşılması açısından büyük önem taşımaktadır. Ne yazık ki, 
bu konudaki en büyük sorun, bugüne kadar bu tür vakıfların faaliyetlerine 
ilişkin tartışmaların, ‘konspiratif’ ve güncele hapsolan bir yaklaşımla tıkanmış 
olmasıdır. Halbuki, sadece Türkiye’de değil, dünyanın pek çok bölgesinde 
faaliyet yürüten bu büyüklükteki vakıfların nasıl bir dünya görüşüyle hareket 
ettikleri, sosyal sorunlara hangi öncüllerle yaklaştıkları, belli alanlardaki 
araştırmaları desteklerken o alana nasıl yön verdikleri ve böylece hegemonya 
mücadelelerindeki yerleri özellikle düşünce tarihi ve sosyal bilimler tarihiyle 
ilgilenenlerin gözardı edemeyeceği önemde bir mecra oluşturmaktadır. Nitekim, 
bu konuda başını ABD ve Đngiltere’deki araştırmacıların çektiği kıymetli bir 
literatür de oluşmuş bulunuyor. Bu literatüre katkı yapanlardan Edward 
Berman, konuyla ilgili çalışmasının başında ‘aktif komplo’ yaklaşımından uzak 
durmasının nedenlerini şöyle açıklamaktadır:  

“Bu çalışmada geliştirilecek olan iddia, böyle bir komplo ihtiyacının şu 
gerçek nedeniyle ortadan kalktığına işaret etmektedir: 1945 yılından sonra belli 
başlı vakıfları yönetenler ya da bu vakıflarda çalışanlar, (1) Amerikan stili 
demokrasinin ihraç edilmesinin ve gelişmekte olan ülkelere ait çevre 
ekonomilerinin ABD’ye bağlanmaya ve entegre olmaya devam etmesinin, bu 
ülkelerin halklarına başka herhangi bir yaklaşımdan daha fazla hizmet 
edeceğine ve (2) eğitim ve kültür programlarının, Üçüncü Dünya elitlerinin belli 
başlı Amerikan enstitüleri ve onların taşıdıkları normlar ile bağlantı kurmasında 
önemli rol oynayacağına inandılar. Vakıfları yöneten ya da oralarda görev 
üstlenenler, dikkat çekici bir şekilde benzer özgeçmişlere sahip ve benzer 
değerleri paylaşan insanlar oldular. Bu insanlar sadece Üçüncü Dünya halkları 
için değil ABD için de kendi yaklaşımlarının doğru olduğundan emindiler. 
Onlar, çağlarının, Üçüncü Dünya ülkelerinin bağımsızlığını kazandığını ve 
uluslar topluluğunda yerini aldığını görmek isteyen liberalleriydi. Aynı 
zamanda, bu ülkelerin liderlerinin sosyalist dogmanın cazibesiyle baştan 
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çıkmamalarını ve ekonomilerinin kapitalist nüfuza açık kalmasını garanti altına 
almak istediler.”2 (Berman, 1983: 26-27) 

Berman’ın bahsettiği bu görevliler, Gramsci’nin kullandığı anlamda 
hegemonyanın kurucuları arasında sayılabilirler. Gramsci, kapitalist devletin, 
toplumu sadece zor kullanarak yönetemeyeceğini belirterek ‘rıza üretimi’ 
anlamında hegemonya inşasının önemine işaret etmiştir. Gramsci’ye göre 
üstünlük kurmak için bir yandan çatışma içinde olunan gruplara hükmederken 
diğer yandan yakınında olan kesimlere “entelektüel ve ahlaki liderlik” 
(Gramsci, 1971: 57) yapabilmek gerekir. Üstyapıyı siyasi ve sivil toplum olarak 
ikiye ayıran Gramsci, sivil toplumu çelişkilerin böldüğü ve kültürel, düşünsel, 
ideolojik mücadelenin sürdürüldüğü alan olarak tarif etmiştir. Buna göre sivil 
toplum hegemonyanın kurulduğu alan iken doğrudan egemenlik ve devlet eliyle 
uygulanır (Gramsci, 1971: 12). Dolayısıyla, ideolojik kontrolün, yani 
hegemonyanın öncelikle burada sağlanması gerekir. Bu yaklaşım, Soğuk 
Savaş’taki uluslararası egemenlik mücadelelerini anlamak açısından da ön 
açıcıdır. Sosyalizm ile kapitalizm arasında çoğunlukla doğrudan zor 
kullanımına dayanmayan bir ideolojik çekişme olarak Soğuk Savaş, kültür ve 
düşünce dünyasında etkili bir hegemonya mücadelesine yol açtı. Mücadeleye 
sahne olan Avrupa’da ve Batı dışı dünyada ABD’nin liberal-kapitalist değerleri 
ve fikirleriyle üstünlük sağlayabilmesi, Gramsci’nin ifadesiyle “entelektüel ve 
ahlaki liderlik” yapabilmek için, Amerikan değerlerine bağlı ve bu değerlerin 
yayılmasını isteyen Rockefeller gibi özel kuruluşların sivil toplum alanında 
etkin olmalarına ihtiyaç duyulmuştur.3 Sivil aktörlerin devletlerden bağımsız 
görünen faaliyetleri, söz konusu değerlerden kaynaklanan fikir ve yaklaşımların 
sunuldukları toplumlarda ‘doğal’ ve ‘tartışılmaz’ kabul edilebilmesi için 
önemlidir.  

Beşeri ve sosyal bilimler, politika yapımı için gereksinim duyulan bilginin 
üretilmesinin yanısıra, fikir hayatını belirleme kapasitesi nedeniyle hegemonya 
mücadelesinin alanları arasında yer almıştır. Akademik araştırmalar söz konusu 
olduğunda bu mücadelenin bir boyutu “bilimin ne olduğu ve nasıl yapılacağı” 
sorularına verilen yanıtları içermektedir. ABD kaynaklı yaklaşımların, 1950’li 
yıllardan itibaren ABD’nin ekonomik ve siyasi nüfuzuyla eşzamanlı olarak 
yaygınlaşmasıyla birlikte, Rockefeller Vakfı’nın da savunduğu “çok disiplinli”,  
“sorun odaklı”, “uygulamalı” araştırmanın gerçek bilim olduğu fikri gittikçe 
daha geniş bir çevrede kabul görmeye başladı (Fischer, 1993: 9). Yalova 
Konferansı, hegemonik hale gelmeye başlayan bu anlayışın Türkiye sosyal 
bilimlerine etkisi hakkında ipuçları vermektedir. Halbuki sosyal bilimlerin bilim 

                                                           
2 Çeviri bana ait. 
3 Augelli ve Murhpy, Gramsci’nin hegemonya kavramını uluslararası ilişkiler disiplinini kapsamında tartışan 

çalışmalarında, uluslarası iktisadi ilişkiler üzerinde durmuş; bu bağlamda, uluslararası sivil toplum örgütle-
rinin iktisadi politikaların yaygınlaşmasındaki rolüne vurgu yapmışlardır (Augelli - Murphy, 1993).  
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olabilmesi için ampirik yönteme dayanması gerektiği fikri ve öncelikle siyasa 
üretiminin gözetilmesi, genel olarak Anglo-Sakson geleneğine dayanan bilim 
felsefesini, özel olarak ise II. Dünya Savaşı sonrası Amerikan akademisinde 
hakim hale gelen metodolojik eğilimi yansıtmaktadır.4 ABD’de bu dönemde 
sosyal bilimleri belirleyen bir diğer akademik olgu, devlet ve vakıflar tarafından 
desteklenen bölge araştırmalarının büyümesidir. Bölge araştırmaları sayesinde, 
farklı disiplinlerin temsil edildiği, ‘siyasa üretimi’ne yol göstermeyi hedefleyen 
ve kantitatif tekniklerde uzmanlaşan bir sosyal bilim pratiği egemen hale 
gelmiştir. 

Rockefeller gibi vakıfları faal olmaya teşvik eden etkenler arasında Soğuk 
Savaş hegemonya mücadelesi kadar Berman’ın da değindiği ‘değer ihracı’ ile 
buna eşlik eden ‘modern olmayı öğretme’ isteği sayılmalıdır. ABD’de bu istek 
öncelikle dışa açılmacı liberaller tarafından bir tür sorumluluk savıyla 
savunulmuştur. Örneğin; Henry Kissinger izolasyoncu muhafazakarlara karşı 
savunduğu liberal müdahaleciliği “Amerika’nın aydınlatıcı bir ışıldak olması 
veya kendi değerlerini bütün dünyaya yayma görevi yapması” olarak tanımlar 
(Kissinger, 2004: 10).5 Dış dünyayla ilgilenmeyi ve değer ihracını savunan bu 
liberal gelenek, bir yandan Soğuk Savaş mücadelesinde sosyalist blok 
karşısında öne geçmeyi gözetirken, diğer yandan Batı dışı toplumlar karşısında 
doğal bir üstünlüğe sahip olduğu iddiasındaydı. Dönemin özgün koşulları, 
Doğu’ya karşı geleneksel Batı şarkiyatçılığının yerine, Doğu’nun da Batı’ya 
benzeyebileceğini iddia ederek Doğu’yu sosyalizmden uzak tutmayı gözeten bir 
‘Soğuk Savaş şarkiyatçılığı’ üretti. Buna göre, Batı dışı toplumlar da batılı 
değerleri benimsediklerinde kapitalistleşme sürecinde başarıya ulaşabilecektir. 
Bu yeni tür şarkiyatçılık, ifadesini en fazla Doğu toplumlarının Batı’nın daha 
önce katettiği kapitalistleşme yolunu takip etmeleri durumunda aynı neticeye 
varacaklarını iddia eden modernleşme okulunda bulacaktır.6 Artık bu aşamaya 
gelindiğinde, Batı’da daha önce egemen olan Şark’ı Şark’a özgü ‘bilimlerle’ 
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benimsenmesi gerektiğini düşünen sosyal bilimciler; teorik, izlenimci yaklaşımlardan uzak durarak gözlem 
ve deneye dayalı ampirik yöntemi benimsemişlerdir. Psikoloji disiplininde insan davranışlarını gözlem ve 
deney yoluyla inceleyen davranışsalcı ekol, yapısalcı ve işlevselci yaklaşımların yerini almış ancak bir süre 
sonra psikoloji disiplininin ötesinde diğer sosyal bilimleri de etkilemeye başlamıştır.  ABD’de özellikle si-
yaset bilimi ve uluslararası ilişkiler disiplini II. Dünya Savaşı’ndan sonra yoğun olarak davranışsalcılığın et-
kisi altında kalmıştır. Savaş sonrası Amerikan sosyal bilimlerindeki gelişmeler ve bunun Türkiye’ye etkisi 
üzerine bkz. Örnek, Cangül (2012), “1950’li Yıllarda Amerikan Sosyal Bilim Anlayışının Türkiye’de Disip-
linler Üzerinde Yarattığı Metodolojik ve Tematik Etkiler”, Toplum ve Bilim, Bahar, Sayı 123, s. 204-231. 

5 Kissinger, bu karşıtlık için “yalnızlık veya misyonerlik” ifadesini de kullanmakta ve her iki durumda 
ABD’nin dünya karşısındaki rolünü şöyle tarif etmektedir: “Birleşik Devletler, dünyadaki en iyi yönetim 
sistemine sahiptir ve insanlığın geri kalan bölümü, ancak geleneksel diplomasiyi terk edip, onun uluslararası 
hukuk ve demokrasiye olan saygısını kabul ederse, barış ve refaha kavuşabilir” (Kissinger, 2004: 10). 

6 Modernleşme teorisinin Soğuk Savaş yıllarındaki kurucu çalışmalarının başında Walt Rustow’un 1960 yılın-
da yayınlanan The Stages of Economic Growth: A Fon-Communist Manifesto (Ekonomik Büyümenin Aşa-
maları: Komünist Olmayan Manifesto) kitabı gelir. Daha sonra Martin Seymour Lipset, Daniel Lerner, Da-
vid McClelland gibi isimler tarafından geliştirilmiştir.  
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inceleme fikri arkaik olarak değerlendirilmektedir. Şark’ın bir dizi beşeri ve 
sosyal bilimin işbirliği ile çözümlenebileceği fikri taraftar kazanmaktadır 
(Gulbenkian Commission, 1996: 39-40). ABD’de II. Dünya Savaş sonrası pek 
çok üniversitede başlatılan “bölge araştırmaları” bu yöntemi benimseyerek 
gelişecektir. Bölge araştırmaları kapsamında Amerikan Yakın Doğu 
incelemeleri alanındaki ihtisaslaşmayı, Edward Said, “Şarkiyatçılığın, temelde 
filolojik bir disiplin, muğlak, genel bir Şark kavrayışı olmaktan çıkıp bir sosyal 
bilim mütehassıslığı haline gelmesi”7 (Said, 2001: 303) olarak değerlendirmiştir. 
Said, haklı olarak şarkiyetçılığın ABD’liler elinde tanınmaz hale geldiğini 
belirtmişse de yeni tür şarkiyatçılığın Soğuk Savaş mücadeleleriyle ilişkisini 
kapsamlı biçimde ele almamıştır. O yıllarda kültürel-düşünsel alanda 
hegemonya kurmayı öngören bu anlayışın, klasik güç mücadelelerinden ve 
emperyal yayılmacılıktan tamamen farklı olduğu düşünülüyordu.8 Said, bu 
yayılma ideolojisini, ABD’nin liberal aydınlarına (George Kennan ve Walter 
Lippmann) gönderme yaparak şöyle anlatmaktadır:  

“Yine de Amerikan liderliği ve ayrıksılığı fikri hiç bir zaman eksik olmadı. Bu 
otoriteler ABD’nin ne yaptığından bağımsız olarak kendisinden öncekiler gibi bir 
emperyal güç olmasını istemediler. Onun yerine ‘dünyaya karşı sorumluluk’ 
kavramını bir gerekçe olarak tercih ettiler. Monroe Doktrini, Manifest Destiny ve 
benzerleri gibi daha önceki gerekçeler, ABD’nin Đkinci Dünya Savaşı’ndan sonra 
artan küresel çıkarlarına ve dış politika ile entelektüel elit tarafından formüle edilen 
devasa gücüne tam olarak karşılık gelen ‘Dünyaya karşı sorumluluk’ fikrine 
götürdü”9 (Said, 1993: 285) 

Bu sorumluluğun gereği olarak Türkiye’ye gelerek düşünsel hegemonyanın 
kurulmasına katkı koyan başlıca devlet dışı aktörler arasında Ford ve 
Rockefeller vakıfları bulunmaktadır. Soğuk Savaş’la birlikte büyüyen 
vakıflardan olan Ford, Türkiye’de 1950’li yıllardan itibaren çeşitli alanlarda 
projeler geliştirmeye başlarken, Ford’dan daha eski olan Rockefeller Vakfı’nın 
faaliyetleri yeni döneme göre şekillenmeye başladı. 

ROCKEFELLER VAKFI VE SOSYAL BĐLĐMLER 

Rockefeller Vakfı’nın sosyal bilimleri destekleme kararının bir nedeni, 
sosyal bilimlerin 19. yüzyılın sonundan itibaren kapitalizmin yarattığı sosyal 
sorunların tespitinde ve çözümünde bir teknik olarak itibar kazanmaya 
başlamasıdır. Aynı zamanda büyük bir sermaye grubu olan Rockefeller Vakfı, 
başlangıçta iktisadi faaliyet alanlarını doğrudan ilgilendiren araştırmalar 

                                                           
7 Çeviri bana ait. 
8 Aslında bu farklılık, ABD’nin artık ömrü tükenmeye başlayan sömürge imparatorluklarından farklı bir em-

peryal yapı kurmaya çalışmasından kaynaklanmıştır. Yoksa, benzer bir Doğu’ya karşı sorumluluk fikri, Đngi-
liz sömürgeciliğini Rudyard Kipling’in ifadesiyle “beyaz adamın yükü” olarak güzelleyen anlayışta da gö-
rülmektedir.  

9 Çeviri bana ait. 
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yapılmasını teşvik etmiştir. 1920’lerden itibaren ise özerk bir yapısı olan Laura 
Spelman Rockefeller Memorial bünyesinde sosyal bilimlerin desteklenmesine 
başlanmıştır.10 1929 iktisadi buhranının ortaya çıkardığı toplumsal sorunlar, 
sosyal bilim araştırmalarının önemini artırınca Laura Spelman Memorial, 
kurumsal olarak. Rockefeller Vakfı’na katılmıştır. 

Soğuk Savaş’la birlikte, ABD açısından sosyal bilimler bu kez dünya 
çapında hegemonya inşası açısından önem kazanmıştır. ‘Güvenlik’ ve ‘istikrar’ 
ile ‘bilgi’ arasında güçlü bir ilişki olduğu genel kabulü ile Amerikan 
değerlerinin yayılması için ABD hükümetine yardım edilmesi gerektiği fikri, 
vakıfları, sosyal bilimlere büyük kaynaklar aktarmaya sevk etmiştir. Bu 
doğrultuda yol alabilmek için öncelikle Batı dışı toplumların tanınması 
gerekiyordu. Đlk başta, Szanton’un da vurguladığı gibi, “ABD’nin kendi 
dışındaki dünyaya ilişkin cehaleti çarpıcıydı”11 (Szanton, 2004: 9). Bu  gözlemi 
paylaşan Ford, Rockefeller ve Carnegie arasında bir dizi toplantı 
düzenlenmiştir. Bu toplantılarda ABD’nin farklı ülkelerle ilgilenmek üzere özel 
olarak yetiştirilmiş uzmanlara ihtiyaç duyduğu sonucuna ulaşılmıştır (Szanton, 
2004: 9). 

Devletin ve vakıfların öncelikleri, sosyal bilimler üzerinde gerek tematik 
gerekse metodolojik açıdan yönlendirici olmuştur. Bu vakıflar savundukları 
bilim anlayışının, bilim olma kriterlerini karşıladığından ve evrenselliğinden 
şüphe etmiyorlardı. Bu doğrultuda, gerek ABD’de gerekse ABD dışında sosyal 
bilim çalışmalarını destekleyerek yönlendirmeye çalıştılar.  

Örneğin, 1949 yılında Rockefeller Vakfı’nın sosyal bilim bütçesi gözden 
geçirilirken yapılan öneri; bütçenin yüzde 35’inin sosyal davranış 
araştırmalarına, yüzde 35’nin ise uluslararası ilişkiler dahil olmak üzere sosyal 
bilimlerin sosyal sorunlara uygulanmasına ayrılması yönündeydi. Sosyal 
bilimlere ilişkin etik ve felsefi konuların desteklenmesi için uygun bulunan oran 
ise sadece yüzde 10 oldu. Geri kalan yüzde 20 ise eğitim, burslar ve ödeneklere 
ayrıldı (Geiger, 1988: 325). Soğuk Savaş’taki sosyal bilim destekleri için 
genellenebilir olan bu yaklaşım sonucu, ampirik yöntem ve uygulamalı sosyal 
bilimler altın çağını yaşamıştır.  

Rockefeller ve diğer vakıfların yarattığı etkileri tek tek farklı beşeri ve sosyal 
bilim disiplinlerinde incelemek mümkündür. Rockefeller Vakfı, örneğin, kamu 
yönetimi alanına aktardığı fonlarla siyaset-yönetim ikiliğini disiplinde yerleşik 
hale getirdiği gerekçesiyle eleştiri konusu olmuştur (Roberts, 1994: 221-228). 

                                                           
10 1914 yılında Rockefeller ailesinin maden ocağı işlettiği Colorado maden bölgesinde grevci madencilere 

karşı gerçekleştirilen ve tarihe “Ludlow katliamı” olarak geçen katliamdan sonra, endüstri ilişkilerini ele 
alan bir araştırma nedeniyle yoğun eleştiri alan vakıf (Gitelman, 1988: 45) sosyal araştırmalardan bir süre 
daha uzak durmayı tercih etmiştir. 1920’li yıllardan itibaren sosyal bilimler alanındaki faaliyetler Laura 
Spelman Rockefeller Memorial bünyesinde yürütülmüştür.   

11 Çeviri bana ait. 
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Đki savaş arası dönemden itibaren sosyal antropolojinin yükselmesine yardımcı 
olarak, antropolojinin uygulamalı ya da yöneticiler için yararlı bir disiplin 
haline gelmesine yaptığı katkı da eleştirilmiştir (Fisher, 1986: 7). Öte yandan, 
bu tür vakıflar, kurdukları araştırma enstitüleriyle ve üniversitelere sağladıkları 
fonlarla yeni bir kuşak sosyal bilimcinin yetişmesini sağlamışlardır. Bu yeni 
kuşağın yetişmesiyle birlikte “Vakıflar ve hükümet, daha önce özerk olan 
akademik alanlarla hükümeti birbirine bağlayan yeni profesyonel ağlar 
yaratmıştır”12 (Nugent, 2010: 23).  

Rockefeller Vakfı, Soğuk Savaş’ta yükselişe geçen bölge araştırmalarını, 
esas olarak mali kaynak sağladığı Social Science Research Council aracılığıyla 
desteklemiştir. Farklı bölgelere odaklanmak üzere bölge komitelerinin 
oluşturulduğu konseyde, 1951-1959 yılları arasında Yakın ve Ortadoğu 
Komitesi kurulmuştur.13 Bu adımlar, bir yandan bölgeleri iyi tanıyan uzmanların 
yetişmesine bir yandan da bölgelerin farklı yönlerinin bir arada 
incelenebilmesine olanak sağlayacak bir ‘çok disiplinli’ çalışma kültürünün 
yerleşmesine katkıda bulunmuştur.  

ROCKEFELLER VAKFI’&I& YALOVA KO&FERA&SI Ö&CESĐ 
TÜRKĐYE FAALĐYETLERĐ 

Rockefeller Vakfı’nın Türkiye coğrafyasıyla ilgilenmesi ise Osmanlı 
Đmparatorluğu dönemine kadar geriye gider. Rockefeller ailesine ait Standart 
Oil şirketi I. Dünya Savaşı’nın hemen öncesinden itibaren Osmanlı 
Đmparatorluğu’nun petrol bölgelerine yatırım yapmaya başlamıştır.14 Rockefeller 
Vakfı da, yaklaşık olarak aynı dönemde Osmanlı topraklarına yönelik filantropi 
faaliyetleri örgütlemeye girişmiştir. Bu örtüşme, Rockefeller Vakfı’nı farklı 
coğrafyalarla ilgilenmeye sevkeden maddi nedenlerin göz ardı edilmemesi 
gerektiğini göstermektedir. 

Faaliyet konularına bakıldığında, Rockefeller arşiv belgeleri15 ilk yıllardaki 
faaliyetlerin neredeyse tamamının savaş ve göçle ilgili olduğunu 
göstermektedir.16 Özellikle I. Dünya Savaşı yıllarında yardım faaliyetlerinin ve 

                                                           
12 Çeviri bana ait. 
13 Social Science Research Council bünyesinde Yakın Doğu ve Ortadoğu Komitesi 1951 yılında kuruldu. 

1959 yılında American Council of Learned Societies, komitenin sponsorları arasında yer almaya başladı 
(Sibley, 2001: 210). 

14 Standart Oil, 1898’de Mısır’da bir şube, 1911’de ise Đstanbul’da ve Đzmir’de dağıtım acenteleri kurdu (De-
novo, 1963: 39). Yakın Doğu Yardım Komitesi’nin (Near East Relief Committee) Ermeni mültecilere yöne-
lik çalışmaları ise 1896 yılında başlamıştı. 

15 Çalışmanın bu kısmında yer verilen savaş, göç, arkeoloji, sağlık ve eğitim konulu arşiv belgelerine ilişkin 
bilgi, Türkiye’ye ait arşivlerin tasnifini yapan araştırmacı Kenneth Rose’dan edinilmiştir. Bu belgeleri ayrın-
tılı olarak incelemedim. 1945 sonrasına ait belgeleri ise ayrıntılı olarak inceledim.  

16 Rockefeller arşiv koleksiyonu içinde ilgili belgelerden bazıları şu şekilde tasnif edilmiştir: Rockefeller Fo-
undation Grant Files on Turkey, RG 1.1, Series 100 N, Boxes 76-77, Files 718-726. Ayrıca “Near East Re-
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mültecilere ilginin arttığı, Ermeni tehciri ile birlikte mülteci Ermenilere yönelik 
kampanyalar düzenlendiği görülmektedir.17 19. yüzyıl sonunda Rockefeller adı, 
arkeoloji, eğitim ve tıp gibi alanlarda da görülmeye başlanmıştır. 

Rockefeller Vakfı’nın faaliyetlerinin yoğunlaşması ise erken Cumhuriyet 
dönemindedir. Vakfın, dinsel misyonerlikten farklı olarak seküler ve 
modernleştirici bir filantropi anlayışı ile hareket etmesi, Cumhuriyet yönetimi 
tarafından kabul görmesini kolaylaştırmıştır (Rose, 2008: 4). Bu anlamda vakfın 
Batılı değerlerin özellikle eğitim ve sağlık alanında hakim olabilmesi için bir tür 
‘seküler misyonerlik’ yaptığı söylenebilir. Nora Şeni, dinsel ve seküler 
misyonerliği “hayırseverlik” ile “iyilikseverlik” olarak ayırmıştır. Şeni’ye göre, 
18. yüzyılın sonundan itibaren “hayırseverlik” dinsel Hıristiyanlıkla 
özdeşleşirken “iyilikseverlik” Aydınlanma’nın ürünüdür (Şeni, 2009: 66-72). 
Ancak Şeni’nin konuyla ilgili çalışmasında, çıkar mücadeleleri bağlamında 
filantropinin oynadığı role değinilmemiştir. Halbuki, Rockefeller Vakfı’nın 
faaliyetlerinden de anlaşılacağı üzere, “iyilikseverlik” çıkarlardan ve sosyal 
mücadelelerinden tamamen bağışık değildir. 

Vakfın Cumhuriyet dönemi çalışmalarına bakıldığında öne çıkan alanlar 
arkeoloji, tıp, eğitim ve sosyal araştırmadır. Rockefeller Vakfı, Cumhuriyet’in 
ilk yıllarında Anadolu’daki arkeolojik mirasla yakından ilgilenmiştir. 
Cumhuriyet yönetimi, Osmanlı Đmparatorluğu’nun kazı yapan yabancı 
arkeologların, kazılarla gün ışığına çıkan eserlerin bir kısmını ülkelerine 
götürebilmeleri uygulamasına son vermiştir. Ankara’nın ‘üleştirme’ tekliflerine 
itibar etmemesi, yabancı arkeologların ve onlara maddi kaynak sağlayarak gün 
ışığına çıkarılan eserleri dışarıya taşımalarını bekleyen çevrelerin, yürüttükleri 
faaliyetleri gözden geçirmelerine yol açtı (Goode, 2004: 48-65). Yine de 
Chicago Üniversitesi Oriental Institute ve enstitünün başındaki James Breasted, 
özellikle iki savaş arası dönemde Anadolu’da önemli çalışmalar yürütebilmiştir. 
Oriental Institute arkeolojik faaliyetleri için gerekli olan kaynağı ise 
Rockefeller Vakfı’ndan temin etmiştir. Vakıf kayıtları, 1923 ile 1931 arasındaki 
faaliyetlerin desteklendiğini göstermektedir. Rockefeller, ayrıca, Efes’teki kazı 
çalışmalarını da finanse etmiştir.18   

Rockefeller Vakfı, Cumhuriyet’le birlikte tıp alanına daha sistematik bir 
şekilde ilgi göstermeye başlamıştır. Cumhuriyet’in sağlık hizmetlerinin 

                                                                                                                                              

lief Committee, 1896-1925”, Rockefeller Family Archives, RG 2, Office of the Messrs Rockefeller, World 
Affairs Series, Box 41, Folder 356.  

17 Konuyla ilgili bazı dosyalar şunlardır: “Turkish Relief-Armenian Refugees Fund, 1916-1922”, Rockefeller 
Foundation Grant Files on Turkey, RG 1.1, Series 100 N, Box 77, File 726; “Near East Relief Committee, 
1896-1925”, Rockefeller Family Archives, RG 2, Office of the Messrs Rockefeller, World Affairs Series, 
Box 41, Folder 356.  

18 “Archeological Survey of Asia Minor, 1923-1931”, Rockefeller Family Archives, RG 2, Office of the 
Messrs Rockefeller, Cultural Interests Series, Box 48, Folder 480 and “Deisman Excavations at Ephesus, 
1925-1946”, Box 48, Folder 481. 
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örgütlendiği bir dönemde, özellikle tıp eğitimi ve hemşirelik başlıklarına 
yoğunlaşan Rockefeller Vakfı19, bu kez iktidar merkeziyle daha yakın bir mesai 
yürütmüştür. Vakfın özellikle erken Cumhuriyet döneminde yaptığı 
çalışmaların Türkiye’de kamu sağlığının örgütlenmesini ne yönde etkilediğine 
dair kapsamlı bir çalışma yapılmamıştır. Oysa ki, Rockefeller Vakfı’nın 
uluslararası faaliyetler yelpazesi içinde üzerinde belki de en fazla durulan ve 
eleştirilen bu alandaki etkinliğidir. Örneğin, Rockefeller Vakfı’nın sağlık 
programları konusunda kapsamlı çalışmaları olan E. Richard Brown20 vakfın 
diğer ülkelerdeki programlarının bu ülkelerin piyasalarını ve kaynaklarını 
kontrol etmekte ABD’ye yardımcı olma niyeti taşıdığını belirtir (Brown, 1976: 
897).21  

Dil eğitimi ve edebiyat, Rockefeller Vakfı’nın faaliyet alanlarından bir 
diğeridir. Cumhuriyet döneminde ABD ile ilişkilerin gelişmesiyle birlikte, 
Đngilizce daha fazla alanda kullanır olmuş ve akademi-kültür-sanat alanındaki 
Fransızca ve Almanca tahakkümü kırılmaya başlamıştır. Rockefeller Vakfı da 
bir yandan Robert Koleji’nin eğitim programının iyileştirilmesi ile ilgilenmiş bir 
yandan ise üniversitelerde Amerikan kültürü ve edebiyatı kürsülerinin 
kurulmasına katkıda bulunarak bu süreçte rol oynamıştır.22 Vakıf, uzun yıllar 
Đstanbul ve Ankara üniversitelerindeki ilgili bölümleri, özellikle misafir öğretim 
üyeliği için sağladığı burslarla desteklemiştir.23 

Genel olarak eğitim, vakfın en çok önem verdiği konular arasında yer 
almıştır. Sosyal sorunların çözümünü, hatta ekonomik kalınmanın yolunu 
modern eğitimin yaygınlaşmasında gören modernleşmeci yaklaşım (Coleman, 
1965), filantropi faaliyeti yürütenleri, el uzatılması gerektiğini düşündükleri 
Batı dışı toplumların eğitim sorunlarıyla ilgilenmeye sevk etmiştir. Dolayısıyla 
                                                           
19 Rockefeller Foundation Grant Files on Turkey, RG 1.1. Projects, Series 805 Turkey, Box 1 içindeki dosya-

larda  “Publich Health in Turkey”, “Nursing: Study of Conditions” gibi başlıklarda belgeler yer almaktadır.  
20 Bu konuda bkz. E. Richard Brown, Richard E. (1979), Rockefeller Medicine Men: Medicine and Capitalism 

in America, University of California Press, Berkeley, Los Angeles, London. 
21 Ayrıca, Brown’a göre bu programların dayandığı çeşitli savlar vardı. Brown’ın sıraladığı savlar arasında 

özellikle işaret ettiği bu iki nokta dikkat çekicidir: “Üçüncüsü, tropik hastalıkların, özellikle de kancalıkurt, 
sıtma, sarı humma gibi hastalıkların, az gelişmiş ülke insanlarının ‘medeniyetin nimetlerinden’ yararlanma-
sına ve ülkelerinin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmalarına engel olduğuna inanılmaktaydı. Ve dör-
düncüsü, vakfın stratejistleri, biyomedikal bilimlerin ve bu bilimlerin kamu sağlığı programları yoluyla uy-
gulanmasının, bu insanların sağlığını iyileştireceğine, çalışma kapasitelerini artıracağına; batılı endüstriyel 
kültürü ve ABD ekonomik ve siyasi egemenliğini kabul etmeleri konusunda teşvik edeceğine inanmaktaydı-
lar” (Brown, 1976: 897).  

22 Bilindiği gibi, dil ve edebiyat, şarkiyatçılığın gözde alanlarıdır. Rockefeller Vakfı, Türk dili ve edebiyatı 
alanında Fahir Đz’in Fuzuli incelemelerini ve Ahmet Hamdi Tanpınar’ın 19. Yüzyıl Türk edebiyatı çalışma-
larını desteklemiştir. Bkz. “Istanbul University-Đz, Fahir, 1956”, The Rockefeller Foundation Archives 
(RFA), RG 1.2, Series 805R Turkey, Box 8, Folder 78; “Istanbul University-Tanpınar, Ahmet Hamdi, 1958-
60”, Folder 81.  

23 Bkz. “Istanbul University-American Studies, 1954-56”, RFA, RG 1.2., Series 805R Turkey, Box 8, Folder 
76; “Istanbul University-American Studies, Turhan, Vahit, 1953-55, 1958-61”, Box 8, Folder 77; “Univer-
sity of Ankara-American Studies, 1949-56”, Box 11, Folders 102-107; “University of Ankara-American 
Studies 1957-60”, Box 11, Folders 108-111.  
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Rockefeller Vakfı, bir yandan Türkiye’de eğitim ve akademi alanındaki 
faaliyetlerini modernleştirme sorumluluğu ile yürütürken, diğer yandan ABD’de 
bu coğrafyaya ve yeni Türkiye’ye ilişkin bilgi birikiminin artmasına katkıda 
bulunmaya çalışmıştır. Bu bağlamda, öncelikle Cumhuriyet’in yarattığı 
dönüşümü açıklamaya çalışan araştırmalar ve araştırmacılar desteklenmiştir. 
Örneğin, Yalova Konferansı’nın düzenlenme nedenlerinden biri, Türkiyeli 
araştırmacıların yeni Türkiye hakkında özgün araştırmalar yapmalarını teşvik 
etmektir. Neticede, bu araştırmalar ABD’deki bölge çalışmalarını da 
besleyecektir.  

YALOVA’DA SOSYAL BĐLĐMLER 

Yukarıda açıklanan çerçeve, Rockefeller Vakfı’nın Yalova Konferansı da 
dahil olmak üzere Türkiye’deki sosyal bilim faaliyetlerini dönemin güç 
mücadelelerinden ve ideolojilerden bağımsız bir ‘iyilikseverlik’le açıklamaya 
çalışmanın yanlışlığını ortaya koymaktadır.  

Yalova Konferansı’na ilişkin bu çalışmada kullanılan malzeme, konferans 
raporundan ve Rockefeller Vakfı’nın bu proje konusundaki yazışmalarından 
oluşmaktadır. Raporun ve yazışmaların kuru dili, tartışmaları aktarmaktan çok 
konferansın içeriğini betimlemekle yetinmeleri, konferans konusunda kapsamlı 
yorum yapmayı zorlaştırmaktadır. Ancak bu malzeme yukarıda çizilen çerçeve 
ışığında ele alındığında bazı tartışmaların gerisindeki ideolojik fon bir nebze 
olsun açığa çıkarılabilmektedir. Yapılan tartışmalar öncelikle konferans 
katılımcısı sosyal bilimcilerin Rockefeller Vakfı’nın bu inisiyatifi ile ABD 
hegemonyası arasındaki ilişkiyi göz ardı etmediklerini göstermektedir. Ancak 
bu farkındalığa rağmen, örneğin; Türkiye’nin önde gelen kimi sosyal 
bilimcilerin, bu yıllarda neredeyse hegemonik hale gelen bilimselliğin ampirik 
yöntemle sağlanabileceği iddiasını çok sorgulamadan kabul ettiği 
görülmektedir. Bu kanaatin taraftar toplaması, kuşkusuz, tek başına Yalova 
Konferansı’yla ya da Rockefeller Vakfı’nın diğer faaliyetleri ile açıklanamaz. 
Konferans, bu iddianın gündeme geldiği platformlardan sadece biri olmuştur. 
Yine konferans raporuna yansıyan tartışmalardan, bu tür etkinlikler 
düzenleyerek bir tartışma ortamı yaratmayı amaçladığını savunan Rockefeller 
Vakfı’nın, yeri geldiğinde bilimsel araştırmanın nasıl yapılacağı konusunda 
‘ders verici’ bir üslup takınmaktan kaçınmadığı anlaşılmaktadır. Aşağıda bu iki 
konudaki tartışmalar daha ayrıntılı biçimde ele alınmaktadır. 

Bu tartışmalara geçmeden önce, Yalova Konferansı’nın düzenlenme biçimi 
ve gündemi üzerinde durmak yararlı olacaktır. Konferans, özellikle bölge 
araştırmalarında olduğu gibi bir araştırma projesi üzerinde farklı disiplinlerden 
uzmanların birlikte çalışmasını öngören çok disiplinlik yaklaşımıyla 
örgütlenmiştir. Bu doğrultuda, konferansa çağdaş tarih, sosyoloji, filoloji, 
edebiyat, sanat, hukuk, ekonomi, arkeoloji ve antropoloji disiplinlerinden öne 
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çıkan bilim insanları çağrılmıştır.24 Davet edilen katılımcıların yüksek niteliği, 
konferansa verilen önemin bir göstergesidir. Konferansın konukları arasında ise, 
Princeton Üniversitesi’nden Türkiye ve Türk dili çalışmalarıyla bilinen Profesör 
Lewis Thomas yer almıştır. Princeton, ABD’deki ilk Yakın Doğu 
enstitülerinden birine ev sahipliği yapması ve Ortadoğu ile Türkiye’nin 
araştırılmasında önemli işlev üstlenmesi nedeniyle yükselmekte olan bölge 
araştırmaları açısından önemli bir merkez olagelmiştir.  

Öte yandan, katılımcılardan alanlarına ilişkin kapsamlı bir felsefi-tarihsel 
analiz beklenmemiş, ileride yürütülebilecek araştırma projeleri için başlıklar 
önermeleri istenmiştir. Bu nedenle konferans raporu ardı ardına sıralanan 
araştırma projesi önerileri ile doludur.  

ROCKEFELLER FĐ&A&SMA&I&I& YARATTIĞI TARTIŞMALAR 

Konferans, her alanda dönemin en yetkin isimlerini bir araya getirmeyi 
başarmışsa da daveti geri çevirenler de olmuştur. Vakfın konferansla ilgili 
yazışmalarda Adnan Adıvar’ın konferansa davet edildiği halde katılmayı 
reddettiği bilgisi yer almaktadır. Adıvar’ın Rockefeller yetkilisi John Marshall 
ile yakın ilişkisine rağmen, “Türkiye’de masraflarını yabancıların karşıladığı bir 
şey yapmayacağı” gerekçesiyle bu öneriyi reddetmesi, konferansı örgütleyenler 
için beklenmedik bir gelişme olmuştur. Türk-Amerikan Üniversiteliler 
Derneği’nin de konferans fonunun Amerikalılar tarafından karşılanması 
konusunda tereddüt göstermesi Rockefeller Vakfı’nı şaşırtmıştır. Yapılan 
yorumlarda, derneğin bu yaklaşımının sorumlusu olarak, bu fikre tereddütle 
yaklaşan Ömel Celal Sarç gösterilmiştir.25 Bu değerlendirmenin ne kadar doğru 
olduğu bilinmiyor. Ancak Amerikalıların beklemedikleri bir tavırla 
karşılaşmalarında, Adıvar isminin ‘Amerikan mandacılığı’ ile özdeşleştirilmesi 
gibi kişisel çekincelerin yanı sıra; Cumhuriyet’in bu ilk kuşağının, Osmanlı 
Đmparatorluğunu çöküşe götüren kapitülasyonların ve dış borçların yaratmış 
olduğu ve uzun süre atlatılamayan travmanın etkisiyle, yabancılardan para 
almaya kuşkuyla bakması rol oynamış olabilir. 

                                                           
24 Katılımcılar ise şu isimler oldu: Ekrem Akurgal (Arkeoloji, DTCF), Ömer Lütfi Barkan (Đktisat Tarihi, ĐÜ 

Đktisat Fakültesi), Hikmet Bayur (Türk Devrim Tarihi Profesörü ve eski Milli Eğitim Bakanı), Z. Fahri Fın-
dıkoğlu (Sosyoloji, ĐÜ Đktisat Fakültesi), Afet Đnan (DTCF), Mehmet Kaplan (ĐÜ Edebiyat Fakültesi), Enver 
Ziya Karal (Tarih, DTCF), Fadıl Hakkı Sur (Ekonomi ve Maliye, AÜ SBF), Mümtaz Turhan (Psikoloji, ĐÜ 
Edebiyat Fakültesi), Sabri Ülgener (ĐÜ Đktisat Fakültesi), Hilmi Ziya Ülken (Sosyoloji, ĐÜ Edebiyat Fakülte-
si), Hıfzı Veldet Velidedeoğlu (Medeni Hukuk, ĐÜ Hukuk Fakültesi Dekanı), Aydın Yalçın (Đktisat, AÜ 
SBF), Ahmet Emin Yalman.Gözlemciler: Lewis Thomas (Princeton University), Albert Gabriel (College de 
France).Konferans yürütme kurulu üyeleri: Ömer Celal Sarç, (Đstatistik ve Đktisat, Đktisat Fakültesi, eski ĐÜ 
rektörü), Hasan Refik Ertuğ, (ĐÜ Genel Sekreteri) Robert Kerwin (USIS Istanbul, Halkla Đlişkiler Uzmanı), 
David Garwood, (Karşılaştırmalı Edebiyat, Robert Koleji.) 

25 “From JM’s Diary, Robert Kerwin Public Affairs Officer, July 28, 1953”, bkz. “Turkish American Univer-
sity Association-Turkish Research, 1953”, RFA, RG 1.2, Series 805R Turkey, Box 9, Folder 96. 
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Üstelik Yalova Konferansı’nın düzenlenmesiyle sadece Rockefeller Vakfı 
değil, ABD’nin kültürel ilişkilerini yürüten Amerikan Haberler Merkezi (USIS) 
de ilgilenmiştir. Nitekim, organizasyon komitesinde yer alanlar arasında dikkat 
çekici isimlerden biri, Türk-Amerikan Üniversiteliler Derneği yöneticisi ve aynı 
zamanda Đstanbul’daki USIS’te halka ilişkiler yetkilisi olarak çalışan Robert 
Kerwin’dir. Kerwin’in katılımı, konferans ile diplomatik faaliyetler arasında 
bağlantı kurmuştur. 

Ne yazık ki, konferans raporundan ve yazışmalardan konferans finansörünün 
bir Amerikan vakfı olmasının ve bir devlet yetkilisinin konferansa katılmasının 
daha yaygın bir huzursuzluk yaratıp yaratmadığı anlaşılmamaktadır. Ancak 
yukarıda bahsedilen itirazlar ve tereddütler bile, Rockefeller Vakfı’nın etkinliği 
ile ABD hegemonyasının birbirinden tamamen bağımsız düşünülmediğini 
göstermektedir. Öte yandan, yaşanan tereddütler, devletle doğrudan bağlantısı 
olmayan özel örgütlerin rıza üretme kapasitelerinin yüksek olduğu düşüncesiyle 
çelişmektedir. Bunun nedeni, teorik bir yanılgıdan ziyade Türkiye’deki söz 
konusu akademisyen kuşağının geçmişten kaynaklanan endişeleridir. Bu 
kuşağın Đmparatorluğun çöküş döneminde yaşananların etkisiyle şekillenen 
belleği, ‘yabancı parası’ ile iş yapılması fikrine tereddütle yaklaşmalarına yol 
açmış olmalıdır.  

TÜRKĐYE’YE GÖSTERĐLE& ĐLGĐ&Đ& &EDE&LERĐ 

Nihayet 6 Temmuz 1953 günü konferans, Türk-Amerikan Üniversiteliler 
Derneği’nin başkanı olarak Ömer Celal Sarç’ın konuşmasıyla başlamıştır. 
Sarç’ın konuşması, ABD’li bir vakfın Türkiye’de sosyal bilimlerin gelişimiyle 
neden ilgilendiğini açıklar niteliktedir: 

“Bildiğiniz gibi, son zamanlarda ABD’de Yakın Doğu’ya yönelik ilgi artmıştır. 
Özellikle bizim ülkemize, Türkiye’ye daha fazla ilgi gösterilmektedir. Bunun tek 
nedeni Türkiye ile ABD arasında güçlenen siyasi ve ekonomik işbirliği ya da Türk 
askerinin Kore’de gösterdiği yiğitlik değildir. Bu ilgi, aynı zamanda Türkiye’nin 
gerçekleştirdiği özgün kültürel devrimin dünya çapındaki önemini daha iyi 
anlamaktan kaynaklanmaktadır. Bugün, azgelişmiş ülkeler hangi yolu izleyecekleri 
konusunda önemli bir tereddüt yaşamaktadırlar. Bazıları, bugünkü koşullar altında 
bile, eski kültürlerine bağlı kalmayı ve geleneksel sosyal düzenlerini korumayı 
arzulamaktadırlar. Bazıları ideolojik alanda muhafazakar kalırken, teknik alanda 
devrimci olmayı istemektedir- başka bir değişle, eski ideolojiyi modern teknoloji ile 
uzlaştırmayı deneme eğilimindedirler. Başka ülkelerde ise, bireysel özgürlük ve 
hoşgörü ilkelerini tanımayan ve bu haliyle batı kültürüyle tam bir zıtlık içinde 
bulunan totaliter ideolojinin güç kazandığını görüyoruz. Ancak Türkiye bu 
bağlamda tamamiyle farklı bir yol seçmiştir. Đdeolojisi ve teknolojisiyle birlikte batı 
medeniyetini bir bütün olarak benimsemeye karar vermiştir. Bu amaca ulaşmak için 
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en radikal devrimlerden bile kaçınmamış; alfabesini bile değiştirmiştir”26 (Turkish-
American University Association,27 1953: 4).  

Görüldüğü gibi, Sarç, konuşmasında ABD’lilerin Türkiye araştırmalarına 
gösterdikleri ilginin nedenlerini anlatırken siyasal bağlamı merkeze koymuştur. 
Bu çerçevede, önemli bir noktaya işaret ederek, II. Dünya Savaşı sonrasında 
farklı kalkınma seçeneklerine yönelen ülkeler arasından Türkiye’nin topyekün 
batılılaşma yolunu tutması nedeniyle sıyrıldığını belirtmiştir. Bu esnada Batı 
dışı dünya anti-sömürgeci ve anti-kapitalist hareketlerle çalkalanmaktaydı. 
Bilindiği gibi, Türkiye’nin bu istisnai durumu, modernleşme okulu 
perspektifiyle yapılan pek çok araştırmaya konu olmasını sağlamıştır. 

Konferansın amaçları belirtilirken ‘Türkiye devrimi’ne yapılan vurgu bu 
siyasal bağlamla doğrudan ilişkilidir. Đçinde bulunduğu bölgedeki genel siyasi 
atmosferden farklı olarak batılılaşma yolunda önemli mesafe kat eden ve Soğuk 
Savaş’ın başlamasıyla birlikte Batı bloğunun bir parçası olmakta tereddüt 
etmeyen bir ülkenin incelemeye değer olduğu düşüncesi, Rockefeller Vakfı’nın 
Yalova Konferansı gibi projeler geliştirmesinin nedenlerinden biridir. Üstelik 
vakıf, Yalova Konferansı’ndan önce Türkiye devriminin araştırılması için Türk-
Amerikan Üniversiteliler Derneği bünyesinde bir komitenin oluşturulmasına ön 
ayak olmuştur.28 Böylece, resmi olmayan biçimde bölge araştırmalarının 
Türkiye ayağının oluşumuna öncülük edilmiştir. Dolayısıyla, konferans, ‘Yeni 
Türkiye’ye ilişkin dinamikleri anlama çabasının bir parçasıdır. Bu dinamikler 
anlaşıldıkça modernleşme okulu çerçevesinde yapıldığı gibi, Türkiye, diğer 
ülkeler için ‘model’ olarak gösterilebilecektir. Türkiye’deki modernleşme 
projesinin başarılı olduğu kabulünden kaynaklanan olumlu bakış, 1950’lerin 
sonundan itibaren ve özellikle 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından yerini 
temkinli yaklaşımlara bırakacaktır.  

Ancak Rockefeller Vakfı’nın yegane gayesi, Türkiye’de topyekün bir 
batılılaşma projesi yürütülebilmesini sağlayan dinamikleri ve bu sürecin 
sonuçlarını anlamak değildir. Vakıf, Türkiye dışındaki ülkeler için söz konusu 
olduğu gibi Türkiye’de de beşeri ve sosyal bilimlerin gelişimiyle yakından 
ilgilenmiş, kaynaklarını kullanarak bu gelişime belli bir yön vermeye 

                                                           
26 Konferans raporundan yapılan bu ve diğer tüm çeviriler bana ait. 
27 Metnin devamında rapora yapılan atıflarda TAUA olarak kısaltılacaktır.   
28 Bkz. “Turkish-American University Association, Meeting of December 16, 1952, proposed by Robert W. 

Kerwin” başlıklı belge. Daha sonra bu komitede yer alacak isimler şunlar olmuştur: Hıfzı Timur, Osman 
Okyar, Robert Kerwin, Ömer Lütfi Barkan, Hilary Sumner-Boyd, John Kinsley Birge. Bkz. “Turkish-
American University Association-Turkish Research, 1953”, RFA, Boxes 9-10, Folders 96, 98. 

Ayrıca “JM’s Diary, April 7, 1953” başlığı altında komite hakkında şu bilgi verilmiştir:  
“Belirtildiği gibi, ABD’de Türkiye hakkındaki akademik bilgiyi geliştirmek için ne yapılabileceğini görmek 

için bir komite oluşturuldu. Kerwin’e göre, bu fikir, JM’nin [John Marshall, benim notum] Sarç, Hifsi Timur 
ve diğerleriyle Türk devrim tarihi konusunda Türk çalışmalarına duyulan ihtiyaç hakkında yaptığı konuşma-
lardan doğdu.” Bkz. “Turkish-American University Association-Turkish Research, 1953”, RFA, Box 9, Fol-
der 96. 
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çalışmıştır. Bu yön, doğal olarak, vakfın kendi ‘bilim’ kıstaslarına göre 
belirlenmiştir. Nitekim Rockefeller Vakfı, Türkiye’de nitelikli araştırma 
faaliyetlerinin noksanlığına dikkat çekerek, Yalova Konferansı’nda kişiler ya da 
kurumlar tarafından yürütülebilecek ve ‘Yeni Türkiye’nin güncel meselelerini 
ele alacak araştırma projelerine ilişkin fikirlerin paylaşılmasını istemiştir 
(TAUA, 1953: 6). Hatta, konferans boyunca önerilecek bazı projeler için 
ayrıntılı planlar hazırlanabileceği de düşünülmüştür. Ömer Celal Sarç 
konfrenasın araştırma gündemini maddeler halinde şöyle özetlemiştir:  

“1. Bugünün kültürel ve sosyal sorunları, özellikle Türkiye devrimiyle ilgili 
üzerinde araştırma yapılması yararlı ve mümkün olan ana konuları belirlemek, 
2. Hangi kişilerin ya da kurumların bu önerilen projeleri yürütebilecekleri ve bu 
işi nasıl başarabilicekleri konusunda öneride bulunmak, 3. Eğer mümkünse, 
önerilen bazı araştırma projeleri için daha ayrıntılı planlar hazırlamak” (TAUA, 
1953: 5). 

Konferanstan neler murat edildiğinin tartışıldığı ilk oturumdan sonra, 
konuşmacılardan araştırma konuları ile ilgili öneri ve yorumda bulunmaları 
istenmiştir.29 Konuşmacıların ortaya attıkları öneriler kabaca sınıflanacak olursa, 
ağırlıklı olarak köy ve şehir araştırmaları ile sosyal ekonomik yapıdaki 
değişimin incelenmesini isteyenler bir grup olarak ele alınabilir. Bunlardan, 
Mehmet Kaplan köy araştırmalarının önemine dikkat çekmiş, köylere 
reformların henüz yeterince nüfuz etmediğini ve gerici tepkilerin buralarda 
yaşamaya devam ettiğini söylemiştir (TAUA, 1953: 8). Aydın Yalçın ise 
köylerdeki sosyal değişimin incelenmesi gerektiğini belirtmekle birlikte esas 
olarak şehirlerdeki dönüşüm üzerinde durmuştur. Büyük kentlerde oluşmaya 
başlayan gecekondu alanlarının ve buralardaki iktisadi ve sosyal ilişkilerin 
incelenmesi Yalçın’ın önerilerinin ağırlık noktasını oluşturmaktadır. Yalçın’ın 
dikkat çeken diğer önerileri ise, Türkiye toplumunun sınıf yapısına dair 
olanlardır. Yalçın ayrıca, sendikalar ve işçi liderleri konusunda da çalışılmasını 
önermiştir (TAUA, 1953: 8). Hilmi Ziya Ülken de yaptığı çok sayıda öneri30 
arasında şehir ve köy monografilerine de yer vermiştir (TAUA, 1953: 35-38).  

1950’lerde özellikle monografiler şeklinde çok sayıda köy araştırması 
yapılmıştır. Bu nedenle, konferansta birden çok sosyal bilimlerin bu başlığın 
önemine ilişkin konuşmaları şaşırtıcı değildir. Köy araştırmalarının bu yıllarda 
yükselişte olmasının nedeni ise, dönemin siyasi ve toplumsal gelişmeleridir. 

                                                           
29 Bu bölümde, ayrıca, daha sonra konferansı gazetedeki köşelerinde de duyuracak olan iki gazeteci; Ahmet 

Emin Yalman ile Hasan Refik Ertuğ da konuşmuştur. Yalman’ın gündeminde, savaş sonrası dönemden iti-
baren siyasal alana çıkmaya başlayan gerici akımlar nedeniyle, laiklik araştırmaları vardır (TAUA, 1953: 
12). Ertuğ ise araştırma yapılması için yeni bir araştırma kurumu kurulmasını gündeme getirmiştir (TAUA, 
1953: 12).  

30 Ülken’in önerdiği diğer araştırma konuları şunlardır: Türkiye’nin batılılaşma tarihini de içeren tarihsel araş-
tırmalar, istatistiksel araştırmalar, maddi ve ideolojik kültürler üzerine çalışmalar ve sosyal psikoloji çalış-
maları (TAUA, 1953: 35-38). 
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Savaş sonrası düzende Türkiye’nin uluslararası işbölümünde tarım ihracatçısı 
olarak belirlenmiş ve Marshall Planı çerçevesinde Türkiye’ye yapılan yardımlar 
tarımsal mekanizasyona yönelik olmuştur (Çavdar, 2003: 337). Tarımsal 
modernleşme sonucu açığa çıkan işgücü fazlasının göç etmesiyle birlikte 
kentlerde gecekondulaşma başlamış; kentlerin bu şekilde büyümesi beraberinde 
yeni sorunlar getirmiştir. Bir diğer bağlantılı neden ise, çok partili yaşama 
geçilmesiyle birlikte, Demokrat Parti’nin siyasi söyleminde merkeze oturan 
köylünün siyasal ağırlığının artmasıdır. Demokrat Parti köylülüğü 
siyasallaştırmakta başarılı olmuş (Keyder, 1987: 54) ve köylü desteği partiyi 
uzun yıllar iktidarda tutmuştur. Tüm bu nedenlerle kırsal yaşam ve bu yaşamı 
şekillendiren değerler sisteminin modernleşme sürecinden nasıl etkilendiği 
merak uyandırmıştır. Kırsal yapıları inceleyen araştırmalar arasında ağırlığı, 
ampirik veri toplama yöntemiyle yapılan monografiler  oluşturmuştur.31 

Konferansta Türk devrim tarihi incelemeleri başlığında da çok sayıda 
araştırma önerisinde bulunulmuştur. Bu önerileri dile getirenlerden Enver Ziya 
Karal, Türk devriminin çeşitli yönleriyle araştırılmasını istemiştir (TAUA, 
1953: 12). Osman Okyar’ın önerileri ise kısa ve uzun vadeli projeler biçiminde 
Türk devrim tarihinin, yaklaşık 150 yıllık bir tarih olarak incelenmesi 
üzerinedir. Kapsamlı bir devrim tarihi araştırması yapılmasını isteyen Okyar, bu 
çerçevede devrimin liderleri ile mülakatlar yapılmasını, devrimin Asya ve 
Ortadoğu’daki etkisinin incelenmesini de önermiştir (TAUA, 1953: 9). Okyar 
bu tarihin siyasi gelişmelere yoğunlaşılarak araştırılabileceğini söylese de, Nihat 
Reşat Belger yaptığı konuşmada buna karşı çıkmış ve bireysel ve sosyal 
reformlar üzerinde durulmasını, medeniyetin köylere ulaşması gerektiğini 
savunmuş, “ABD’de gözlemlediğim pratik metodları uygulamadığımız sürece, 
sorunlarımız sadece yönetsel ve siyasi gelişmelerle çözülemez” demiştir. 
(TAUA, 1953: 10).  

Devrim tarihi konusunda araştırma önerilerinde bulunulması, konferansın 
açılışında açıklanan araştırma gündeminin ilk maddesiydi. Ancak, burada, öneri 
yapan akademisyenlerin, Rockefeller Vakfı’nın Türkiye’nin yakın tarihi 
araştırmalarını teşvik ederken güttüğü amacı paylaştığı savunulmamaktadır. 
Örneğin, Enver Ziya Karal zaten bu konuda yaptığı çalışmalarla anılan 
isimlerden biridir.  

Son grup, kimi noktalarda yukarıdakilerle örtüşen öneriler yapan ancak 
öncelikle yürüttükleri araştırmaların ya da yöneticisi oldukları araştırma 
kurumlarının desteklenmesini gündeme getirenlerdir. Bunlardan biri, Ömer 
Lütfi Barkan’dır. Barkan konferansta, daha önce hazırlayarak konferansın 

                                                           
31 Özellikle II. Dünya Savaşı sonrasında Le Play sosyolojisinin monografi tekniği ampirik ABD sosyolojisine 

kaynaklık etti. Le Play sosyolojisi ve monografi tekniğinin Türkiye’ye etkisi üzerine bkz. Demiray, Tahsin 
(1958), Le Play Sosyolojisinin 100. Yılı: Dünyada ve Türkiye’de Tesirleri, Türk Sosyoloji Cemiyeti, Türki-
ye Yayınevi ve Basımevi, Đstanbul. 
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dikkatine sunduğu araştırma önerisiyle ilgili görüş bildirmiştir. Öneriler 
arasında Türkiye iktisat tarihi müzesinin desteklenmesi, Osmanlı 
Đmparatorluğu’nun farklı coğrafyalarının tarihinin paralel olarak incelenmesi, 
üretim araçları ve teknikleri ağırlıkta olmak üzere Türkiye’nin son yirmi beş 
yılında yaşanan değişimin çok sayıda parametre üzerinden incelenmesi yer 
almıştır.32 Ziya Fahri Fındıkoğlu’nun gündeminde ise ĐÜ Sosyoloji 
Enstitüsü’nün araştırma projeleri vardır. Fındıkoğlu bu projeleri ana başlıklar 
halinde; Türkiye toplumunun etnik açıdan araştırılması, Türkiye’deki 
sanayileşme hareketlerinin çalışılması, diğer sosyal kurumlara kıyasla hukuki 
kurumların durumunun incelenmesi ve kendisinin şahsi olarak da ilgilendiği 
Türkiye’de sosyal sınıflar meselesi olarak sıralamıştır (TAUA, 1953: 33-34). 
Hıfzı Veldet Velidedeoğlu’nun önerileri arasında dikkat çekici noktalar ise, 
medeni kanunun uygulanması sırasında etkin olan gelenek, göreneklerin 
incelenmesi ve krimonoloji başlığıyla ilişkili olanlardır. Ancak Velidedeoğlu’na 
göre bu alanlardaki araştırmalar için yeni yapılanmalara gerek yoktur. Var olan 
Türk Devrim Tarihi Enstitüsü ile Krimonoloji Enstitüsü’ne araştırma için 
kaynak sağlanması yeterlidir (TAUA, 1953: 10).33  

Görüldüğü gibi, konferansta dile getirilen öneriler oldukça geniş bir 
yelpazeye yayılmıştır. Katılımcıların kendi araştırma konuları ya da 
yöneticiliğini yaptıkları kurumların ilgi alanları çerçevesinde ortaya attıkları 
önerilerden tam bir bütünlüğe ulaşmak zordur. Dile getirilen pek çok konu, bir 
araştırma önerisi olmaktan ziyade, son derece genel, birkaç araştırma başlığına 
bölünebilecek niteliktedir. Gözlemlenen dağınıklığın bir nedeni, konferansın 
örgütlenme stratejisinden kaynaklanan sorunlar olabilir. Oturumların bireysel 
sunumlar şeklinde düzenlenmesi ve çok az kişinin hazırladığı önerileri önceden 
iletmesi, muhtemelen konferansın ortak bir zemin sunmaktan ziyade, her bir 
katılımcının kendi ilgilendiği başlıkları dile getirdiği bir ortama dönüşmesine 
yol açmıştır. Ancak daha önemlisi, Türkiye’deki sosyal bilimciler bu yıllarda 
henüz, ABD’de devletin ve büyük vakıfların kaynaklarıyla yürütülen ortak 
araştırma projeleri ile bölge araştırmalarından türeyen yeni akademik kültüre 
oldukça yabancıdır. Dolayısıyla, bir çok proje önerisi hayata geçirilme 
olanakları dikkate alınmadan sıralanmıştır. Aynı yıllarda Türkiye’de 
üniversiteler bünyesinde kurulan çeşitli araştırma enstitüleri de ABD 
örneğinden farklı bir şekilde işlemekteydi. Bu enstitülerde az sayıda 
araştırmacıyla ve kısıtlı bütçe olanaklarıyla mütevazi araştırmalar faaliyetleri 
yürütülmekteydi.  

                                                           
32 Barkan’ın önceden hazırladığı öneri raporun ekinde verilmiştir (TAUA, 1953: 25-29). 
33 Bunlara ek olarak, Fadıl Hakkı Sur, konuşmasında Ankara Üniversitesi’nde yürütülmekte olan projelerin 

desteklenmesini istemiştir (TAUA, 1953: 10-11). Aynı şekilde Afet Đnan’ın gündeminde de Kadınların Sos-
yal Hayatlarının Araştırılması Derneği’nin çalışmalarına destek bulmak vardır (TAUA, 1953: 12). 
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Đlk iki oturumun sonunda konferanstaki bu dağınıklığın ortadan kaldırılması 
için ortak bir karara varılarak “Arkeoloji, Sanat, Edebiyat ve Filoloji”, “Tarihsel 
Araştırmalar”, “Sosyoloji, Hukuk ve Ekonomi” olmak üzere üç komite kurma 
yoluna gidilmiştir. Ancak bu komitelerin ortak önerilerini sundukları bir sonraki 
oturumda ilgiyi, komitelerin sunumlarından ziyade, yaşanan bir tartışma ve 
Robert Kerwin’in bu oturumdaki çıkışı çekmiştir.   

YABA&CI UZMA& TARTIŞMASI 

Konferansın ikinci gününde Hıfzı Veldet Velidedeoğlu başkanlığında 
üçüncü bir oturum yapılmış ve bu oturumda komite sekreteryalarının 
konferansta kabul edilen araştırma projesi listelerini sunmaları istenmiştir.  

“Sosyoloji, Ekonomi ve Hukuk Komitesi”nden Aydın Yalçın’ın komite 
önerilerini okuduğu bölüm ilginç bir tartışmaya sahne olmuştur. Komitenin 
hazırladığı listedeki ilk proje açıklanırken kullanılan “Köy morfolojisi, maddi 
ve ideolojik kültürleri ve bunların sanayileşmeye etkisi-Rockefeller Vakfı’ndan 
talep edilecek iki yabancı uzman tarafından Turhan ve Ülken ile işbirliği 
halinde” ifadesi (TAUA, 1953: 18), katılımcılar arasında tartışma yaratmıştır. 
Konferans raporundan tartışmanın ne kadar hararetli olduğunu anlamak 
mümkün değildir. Ancak çok sayıda kişinin konuyla ilgili görüş bildirme gereği 
duyması ve “çatışan görüşler dile getirilmesi” (TAUA, 1953: 18) konferansın en 
ciddi fikir ayrılığının bu konuda yaşandığını göstermektedir. 

Tartışmanın başlamasından hemen önce, konuyla ilgili ilk sözü alan Ömer 
Celal Sarç, Amerikan sosyolojisinin yöntemsel olarak dayandığı “vaka 
incelemesi” tekniğinin bir ifade olarak metne eklenmesini önermiştir. Ancak 
Sarç’tan sonra söz alan Ömer Lütfi Barkan “iki yabancı uzman” önerisine karşı 
çıkmıştır. Barkan’ın yabancı uzman getirilmesine karşı çıkarken öne sürdüğü 
gerekçeler konferans raporuna ne yazık ki yansımamıştır. Ancak Barkan’ın 
çıkışının etkili olduğu, en azından tartışma yarattığı verilen tepkilerden 
anlaşılmaktadır. Karal, bir ara yol olarak, Türk araştırmacıların ABD’ye 
gönderilerek bu alanda yetiştirilebileceğini söylemiş ve böylece yöntem olarak 
Amerikan yaklaşımının benimsenmesine itirazda bulunmamıştır. Barkan’ın 
itirazı karşısında Thomas, bir orta yol olarak bu alanda lisans üstü çalışma 
yapan ABD’li öğrencilerden yararlanılabileceğini söylese de, araştırma projesini 
yürütmekle görevli Turhan ve Ülken yabancı uzman konusunda ısrar 
etmişlerdir. Turhan’ın gerekçesi aksi takdirde bilimsel standartların 
tutturulamayacağı, Ülken’inki ise teknik ekipmana da ihtiyaç olacağı 
şeklindedir (TAUA, 1953: 19). Barkan’ın itirazına karşı çıkan Sarç’in 
söyledikleri ise, Türkiyeli sosyal bilimcilerin Amerikan sosyolojisinin 
yöntemsel üstünlüğünü nasıl savunduklarını göstermesi bakımından 
kaydadeğerdir:  
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“Entelektüellerimiz kırsal alanları bilmiyorlar; bilenler ise entelektüel 
sınıftan değil. Bu nedenle, köy araştırmalarında vaka incelemesi yöntemi elzem. 
Ne yazık ki, biz bu yöntemi iyi bilmiyoruz. Dışarıdan gelen uzmanlar bize bu 
yöntemi öğretecekleri gibi, genç Türkleri de bu tip araştırmalar konusunda 
eğitirler. Vaka incelemesi mükemmel örnekleri olarak, Morrison’un Alişar 
köyünde ve Paul Stirling’in Sakaltutan köyünde yaptığı araştırmaları 
hatırlatmak isterim. Yabancı uzmanların hizmetinden yararlanma fikri, 
Rockefeller Vakfı’nın ilkelerine aykırı değil. Truman doktrininin ‘Kendilerine 
yardım edenlere yardım etme’ ilkesine katılıyor. Bu alanda iki yabancı uzmanın 
gerekliliği konusunda ısrarcıyım” (TAUA, 1953: 18). 

Bu tartışma, öncelikle vaka incelemesi tekniğine atfedilen öneme, bu 
tekniğin kullanılmaması durumunda, araştırma yapılamayacağı kanısının 
Türkiye akademisinde ne tür argümanlarla kabul edildiğine işaret etmesi 
bakımından dikkate değerdir. Bu anlayış, yukarıda bahsedildiği gibi, Amerikan 
sosyal bilim anlayışının artan hegemonyasına paralel olarak ampirizminin, 
bilimsel araştırma yapmanın kriteri haline gelmesiyle yakından ilgilidir. Bu 
bağlamda, konferans boyunca başka bir yöntemsel yaklaşımın tartışılmaması da 
dikkat çekicidir.   

Öte yandan, yöntem tartışmalarından bağımsız olarak yabancı uzman 
çağrılması fikrine tepki gösterilmesi önemlidir. Konferansın hazırlık 
aşamasında, finansmanın Rockefeller’dan sağlanmış olmasının yarattığı 
hoşnutsuzluğun ardından, yabancı uzman konusunun tartışma yaratması, ABD 
ile işbirliğinin, en az sorgulandığı dönemde bile pürüzsüz olarak 
sürdürülemediğine ilişkin bir ipucu olarak değerlendirilebilir. Bu konuda daha 
fazla yorum yapmak için Barkan’ı tam olarak neden itiraz ettiğini bilmek 
gereklidir. Bu itirazın, Fransız ekolünden bir iktisat tarihçisi olan Barkan’dan 
gelmesi, kişisel eğilimlerin bir neticesi olarak değerlendirilebilir. Yine de, 
Sarç’ın Truman Doktrini’nin Türkiye’ye yardım yapılmasını öngördüğü 
yönündeki hatırlatmasına rağmen, Barkan’ın ‘yabancı uzman’ fikrine karşı 
çıkması, Türkiye’deki akademik gelenek ile Amerikan etkisi arasındaki bir 
çatışma olarak yorumlanabilir.  

En az bu tartışmalar kadar ilgi çekici olan bir diğer olay, tartışmalar sürerken 
söz alan Robert Kerwin’in uyarıları ve bu uyarıları yaparken kullandığı ders 
verici dildir. Ayrıca, Kerwin’in uyarıları raporda geniş bir şekilde yer alırken 
Barkan’ın itiraz gerekçesinin rapora yansıtılmamış olması, ilişkinin nasıl 
‘eşitsiz’ biçimde kurulduğunun bir göstergesi olarak yorumlanmalıdır. Sonuç 
olarak Kerwin, konferans raporunda uzun alıntılarla aktarılan konuşmasında, 
öncelikle tartışmaya yöntemsel bir müdahalede bulunarak konferansın araştırma 
projelerine ilişkin ayrıntıların tartışılması için doğru yer olmadığını söylemiştir. 
Rockefeller Vakfı’nın herhangi bir araştırma projesini finanse etmek şeklinde 
bir taahhüt altına girmediğini belirten Kerwin, sadece araştırma projeleri 
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konusunda fikir egzersizi yapılmasının amaçlandığını eklemiştir. Kerwin, 
ayrıca, Rockefeller dışındaki vakıfların da araştırmaları destekleyebileceğini 
belirterek “Dahası, burada konuştuğumuz konular Türkiye’de araştırma 
yapılmasıyla ilgilenen herhangi bir Amerikan vakfı için önemli olacaktır. 
Örneğin, Ford Vakfı, köy kalkınmasıyla yakından ilgilenmektedir. Carnegie 
Endowment for International Peace ise uluslararası ilişkilerle ilgilenmektedir. 
Bu konferans sadece bir örgütün amaçlarına hizmet etmek için toplanmamıştır” 
(TAUA, 1953: 19) diyerek, diğer Amerikan vakıflarının da Türkiye 
araştırmalarıyla ilgilenebileceğini hatırlatmıştır. Kerwin sözlerini daha sonra 
üstten bir dille yaptığı uyarılarla sürdürmüş ve Türkiye’de araştırma yapmak 
için giderilmesi gereken tek eksiğin para olmadığını iddia ederek şöyle demiştir: 

“Bu konferansta önerilen pek çok araştırma projesi Türk kurumlarının kaynaklarıyla 
ve dış destek alınmadan da yürütülebilir. Bu nedenle, finansal desteğin yanı sıra, şu 
soruları inceleyebiliriz: 1) Türkiye’de araştırma yapmaya uygun araçlar, yani, 
bibliyografyalar, periyodik başvuru kitapları, kütüphane olanakları, vs., bulunmakta 
mıdır? 2) Araştırma yapma yetisi olan genç insanlar yetiştirilmekte ve 
desteklenmekte midir? 3) Var olan kurumlar rutin işler dışında araştırma yapılması 
için yeterli özgürlüğü sağlamakta mıdır? Bunlar, şahsen konferansa katılanların 
yanıtladığını görmek istediğim sorulardır” (TAUA, 1953: 20). 

Kerwin’in tartışmalara nokta koyma amacıyla yaptığı ve gerçekten de 
konunun kapatılmasını sağlayan konuşmasının ardından öneri listesinin 
oylanmasına geçilmiştir. Konferansın bundan sonraki seyrinde, bilim 
insanlarının tek tek Kerwin’in sorularını yanıtlamaya girişmeleri dikkat 
çekicidir. Ertuğ, ‘Türkiye’de neden yeterince araştırma yapılamadığı’ sorusunu 
yanıtlamaya dönük bir tartışma yapılmasını önererek buna ön ayak olmuştur 
(TAUA, 1953: 22).  

Bu bölümde Hilmi Ziya Ülken’in ve Hifzi Veldet Velidedeoğlu’nun 
yaptıkları özeleştiri, ampirik pragramatik Amerikan sosyal bilimlerinin egemen 
olmaya başlamasıyla birlikte teorik-bütüncül yaklaşımların yeterince bilimsel 
olmadığına ilişkin kanının sosyal bilimciler arasında benimsendiğinin de bir 
göstergesidir. Ülken, araştırmanın önündeki engelleri sayarken öncelikle 
bürokrasinin fazlalığından ve siyasi faktörlerin belirleyiciliğinden yakınarak 
siyaset ve eğitimi ayırmak gerektiğini savunmuştur. Ülken, ‘alışkanlıklar’ı da 
gündeme getirmiş ve “denizin kenarında duruyoruz ancak içine dalmaya 
gönülsüzüz” diyerek Türkiye sosyal bilimlerinin araştırma yapmaktan geri 
durduğunu öne sürmüştür (TAUA, 1953: 22). Velidedeoğlu ise, uzmanlaşmanın 
eksikliğinden, tüm sorunların sadece mantık yoluyla çözülebileceği inancından 
bahsederken, ampirisizm yerine soyutlayıcı aklın etkinliğinden yakınmıştır. 
Velidedeoğlu, “kitaplara ve yazılı materyallere sıkı sıkı bağlıyız; fazla teorik 
kalıyoruz” derken konuya aynı kaygıyla yaklaşmaktadır. Velidedeoğlu’nun 
yakındığı noktalardan bir diğeri ise, yeni metodlar ve araştırma etkinlikleri 
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karşısında duyulan şüphe, reformlara ve değişikliklere karşı olunmasıdır 
(TAUA, 1953: 22). Konferans, Kerwin’in sorularına verilen bu ve benzer 
yanıtlarla son bulmuştur.  

Görüldüğü üzere, Türkiye’deki sosyal bilim pratiğinin teorik, farazi, masa 
başı olduğuna ilişkin kanaat farklı isimler tarafınden çeşitli argümanlarla ileri 
sürülmüştür. Tüm bu argümanların ortak noktası, sosyal bilim yapmanın 
teoriden pratiği yönelerek, vaka inceleyerek, veri toplayarak yapılabileceği 
varsayımı üzerinde kurulmuş olmalarıdır. Gerçekten de, özellikle 1950’lerde tek 
bir köyde ya da karşılaştırmalı olarak birkaç köyde veri toplamaya ve bu 
verilerin yorumlanmasına dayanan çok sayıda monografik çalışma yapılmıştır. 
Bu çalışmaların ilgi çekiçi olmasının bir nedeni, yukarıda bahsedilen sosyo-
politik gelişmelerse diğer ise, Türkiye sosyal bilimleri için yenilik teşkil 
etmeleridir. Türkiyeli sosyal bilimcilerin giderek daha iyi tanıdıkları Amerikan 
akademisi ise, özellikle sosyoloji disiplini kapsamında, bu tür araştırmalarda 
uzmanlaşmıştır. 

Konferansın en somut çıktısı Yeni Türkiye adlı kitaptır.34 Kitap, Türkiye 
devrimi incelemelerine gösterilen ilgiye uygun olarak Cumhuriyet öncesi ve 
sonrasının, farklı konular üzerinden ve o konunun uzmanı tarafından yazılan bir 
anlatımıdır. Kitabın önsözünde, kitabı hazırlama fikrinin, plan ve muhtevası ile 
Yalova Konferansı’nda kararlaştırıldığı ve kitabın “Türk toplumunun 1959 
yılına kadar tarihî, siyasî, iktisadî ve sosyal ve kültürel olayların gelişmelerinin 
etüdlerini” içerdiği kaydedilmiştir. Yine önsözde belirtildiği üzere, kitabın 
hazırlanması için gereken maddi kaynak Rockefeller Vakfı tarafından 
sağlanmıştır.35 Yeni Türkiye, Bernard Lewis’in 1961’de çıkan The Emergence of 
Modern Turkey (Modern Türkiye’nin Doğuşu) başlıklı kitabı gibi alana giriş 
kitaplarının henüz ortada olmadığı bu dönemde, kısmen benzer bir işlev 
üstlenmiştir.36  

Konferansın bir diğer çıktısı ise, Türk Amerikan Üniversiteliler Derneği 
üyesi Aydın Yalçın’ın Türkiye araştırmalarını geliştirmek üzere ABD’ye 
akademisyenlerle görüşmeye gönderilmesi olmuştur.37 O dönem, böyle bir 
çalışma için en uygun görünen yer, Türkiye üzerine yazılı kaynakların 
bulunabildiği ve Türkiye üzerine araştırma yapan akademisyenler için bir 
buluşma ortamı sağlayan ABD’deki Hoover Enstitüsü’dür. 

                                                           
34 Ertuğ, Hasan Refik (1959), Yeni Türkiye, Nebioğlu Yayınevi, Đstanbul.  
35 Kitabın editörleri asında Hıfzı Timur, Osman Okyar, David Garwood ve Robert Kerwin yer almıştır. Kitap-

la ilgili olarak bkz. “Turkey Turkish American University Association Modern-Turkish History, 1955-60”, 
RFA, Series 805R Turkey, Box 9, Folder 95. 

36 Bu değerlendirme kitapların içeriklerinden yola çıkarak yapılmaktadır. Yoksa, okuyucuların bu iki kitaba 
aynı işlevi yükleyip yüklemedikleri bilinmemektedir.  

37 Aydın Yalçın’ın yazdığı gezi raporu için bkz. “Turkish American University Association-Turkish Research, 
1954-55”, RFA, Series 805R Turkey, Box 10, Folder 97. 
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Bunların dışında konferans raporu, ABD’de Türkiye araştırmaları ile 
ilgilenebilecek olan kurumlara da iletilmiştir. Konferansın Türkiye içerisinde 
yankısı ise son derece zayıftır. Dönemin akademik dergilerinde, kısa haberler 
dışında, konferansın sonuçlarına ilişkin kapsamlı bir tartışmaya 
rastlanmamaktadır.  

SO&UÇ 

‘Đyilikseverliğe’ farklı coğrafyalarda afet ve felaket sonrası yardım 
faaliyetleri örgütleyerek başlayan Rockfellerlar, 20. yüzyıl itibariyle 
kapitalizmin sosyal yan etkilerinin anlaşılmasını ve sosyal sorunların 
kontrolünü sağlayacak araştırmalara kaynak ayırmaya başlamışlardır. Bu 
dönemde bir sermaye grubu olarak Rockefellerların ihtiyaçları ile araştırma 
destekleri eşgüdümlüdür. Rockefeller Vakfı, yüzyılın ikinci yarısından itibaren 
ise, ABD’nin Sovyetler Birliği ile girdiği büyük ideolojik çatışmada ABD’nin 
üstünlük kurması ve Amerikan değerlerinin farklı toplumlar tarafından 
benimsenmesi doğrultusunda yeni işlevler üstlenmiştir. Soğuk Savaş boyunca 
kapitalist ve sosyalist kamplar arasındaki mücadele düşünce dünyasının farklı 
kulvarlarını içine almış ve akademi bu çatışmanın merkezi alanlarından biri 
haline gelmiştir. Amerikan değerlerinin sivil toplumda hegemonik kılınmasına 
dönük mücadelede çıkarlardan bağımsız hareket ettikleri kanısı uyandıran bu tür 
vakıflar, önemli işlevler üstlenmiştir. Bu çalışmada da vurgulandığı gibi, 
özellikle akademik alanda, gerek çevreden merkeze bilgi aktarımı gerekse ABD 
kaynaklı yaklaşımların yaygınlaşması açısında bu tür vakıfların sosyal ve beşeri 
bilim destekleri etkili olmuştur. Rockefeller, Ford ve Carniege gibi üç önemli 
vakfın akademi ve sosyal bilimler faaliyetlerine tam da bu dönemde çok büyük 
kaynak aktarmaları tesadüf değildir.  

Makalede vurgulanan noktalardan bir diğeri ise, bu tür faaliyetlerin sadece 
etki etme niyetiyle yapılmadığı şeklindedir. ABD, II. Dünya Savaşı sonrasında 
Đngiltere’nin bıraktığı hegemonya boşluğunu Batı adına doldurmak üzere Batı-
dışı toplumlara yönelirken bu toplumlar hakkında bilgi edinmeye ihtiyaç 
duymuştur. Bu bilgi, Amerikan üniversitelerinde kurulan bölge araştırmaları 
sayesinde üretildiği gibi, yerel araştırmalar yoluyla da edinilmiştir. Rockefeller 
Vakfı’nın Yalova Konferansı öncesinde ve konferans gündeminin bir parçası 
olarak ‘Yeni Türkiye’ incelemelerini teşvik etmesi, bu çerçevede 
düşünülmelidir. Türkiye, gerek Kemalist devrimin Batıcı modernleşmeciliği 
gerekse Soğuk Savaş’ın başlamasıyla sergilediği militan Batı bloku destekçiliği 
nedeniyle, bölgesindeki Batı’ya ve batılı yöntemlere mesafeli ülkeler için bir 
‘model’ teşkil edecektir. Böyle bir modelin kurulabilmesi için Türkiye’nin 
tarihsel ve sosyal dinamiklerinin ortaya çıkarılması gerekmektedir. Rockefeller 
Vakfı’nın Türkiye incelemelerini desteklemesinin arkasında yatan nedenlerden 
biri budur. Ancak Türkiye’deki gelişmeleri olumlayan bu yaklaşımın, 
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Türkiye’nin 1950’lerin sonundan itibaren çalkantılı bir siyasi döneme 
girmesiyle birlikte gözden geçirilmesi gerekmiştir. 1960’larla birlikte bu siyasi 
çalkantının kaynaklarından biri üniversitelerde de yaygınlaşan anti-Amerikan 
tepki olacaktır.  

Yalova Konferansı, hem Amerikan sosyal bilimlerinin etkisini hem de bu 
etkiye karşı oluşan tepkiyi anlamak açısından ipuçları sunmaktadır. Türkiye’de 
sosyal bilimlerin durumu ile araştırma önerilerinin ele alındığı konferansta 
yegane yöntem tartışması vaka incelemesi tekniği ve bu tekniğin ABD’li 
uzmanlardan öğrenilmesi konusundadır. Bu tartışma sırasında alanlarının önde 
gelen isimlerinden olan sosyal bilimcilerin, Türkiye’deki hakim sosyal bilim 
pratiğini kitabi kalmakla eleştirmeleri ve sosyal sorunların somut olarak 
incelenebilmesi için ampirik yönteme dayanılması gerektiği yönünde görüş dile 
getirmeleri önemlidir. Bu tartışma, Kıta Avrupası’nın kuramsal sosyal bilim 
geleneği karşısında özellikle II. Dünya Savaşı’ndan sonra yükselişe geçen ABD 
kaynaklı ampirisizmin, Türkiye akademisini de etkilediğini göstermektedir. Öte 
yandan, yine Yalova Konferansı’ndaki tartışmalar ve itirazlar, sosyal bilimlere 
de yansıyan ABD düşünsel hegemonyasının herkes tarafından aynı şekilde 
benimsenmediğine işaret etmektedir. Üstelik, Rockefeller Vakfı’nın bağımsız 
kimliği sayesinde devletle özdeşleştirilmemesi beklenirken, konferansın 
örgütlenme aşamasında bir ABD’li vakıf tarafından finanse edilmesi rahatsızlık 
yaratmıştır. Yaklaşık bir on yıl sonra, bu tür eleştiriler daha geniş bir toplumsal 
kesim tarafından paylaşılacaktır. Ancak konferans vesilesiyle 1960’lardaki 
siyasi gerilimlerin ilk nüvelerinin 1950’lerde ortaya çıktığı anlaşılmaktadır.  

1950’lerin sonu itibariyle patlak veren siyasi çalkantılar karşısında, 
Rockefeller Vakfı, Batı’daki kapitalist deneyimlerin Batı dışında da 
yaşanabileceği şeklindeki modernleşmeci söylem yerine, yaşanan sorunların 
kaynağı olarak eksik-hatalı modernleşmeye vurgu yapmaya başlamıştır. Bu 
bağlamda, vakıf, örneğin; Robert Kolej tarafından Türkiye’nin doğu ve batı 
medeniyetleri arasında kaldığı ve bu iki medeniyeti sentezlemesi gerektiği 
iddiasını temel alarak hazırlanan “beşeri bilimler” dersi projesine destek 
vermiştir.38 Rockefeller arşivlerinde bulunan proje ilerleme raporunda projenin 
gerekçeleri sıralanırken bu yaklaşım şöyle ifade edilmiştir: 

“Bu ders fikri iki koşulun dikkate alınmasından doğmuştur: Birincisi, çağdaş 
Türkiye’de geleneksel otoriteler ile değerleri sağlayan ve davranışları sürdüren 

                                                           
38 Bu projeyle ilgili arşiv dosyaları için bkz. “Robert College Humanities, 1956-1965”, RFA, RG 1.2, Series 

805R Turkey, Box 9, Folder 89-91. Folder 91 içinde projeyle ilgili çok sayıda rapora erişilebilmektedir: 
“From Robert S. Hardy (dean) to Charles Fahs, May 23, 1961” ve ekindeki ilerleme raporu; “From Howard 
P. Hall (vice president) to Rockefeller Foundation, October 4, 1961” ve ekindeki 1961-1962 bütçe talebi;  

“From Howard P. Hall to Charles B. Fahs, August 13, 1962” ve ekindeki rapor; “From James Brainerd (vice 
president for business affairs) to Charles B. Fahs, October 25, 1963” ve ekindeki 1962-1963 raporu; “From 
James Brainerd to Charles B. Fahs, September 23, 1964” ve ekindeki mali rapor; “From Howard Hall to 
Charles B. Fahs, September 26, 1964” ve ekindeki 1959-1964 final raporu. 
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kıstaslar büyük ölçüde ortadan kaldırıldı ve yerlerine ‘Batılı’ (‘modern’) 
eşdeğerlerini ikame etme girişimleri bölük pörçük, yüzeysel ve tek taraflı kaldı. 
Sonuç; Türkiye’nin Doğulu, Đslami geçmişinin kaybedildiği ya da bozulduğu; Batılı 
geleneğin değerlerinin takdir edilmediği ve bu değerlerden yararlanılmadığı, 
bazılarının ise rahatsız edici bir biçimde yarım-özümsendiği ve çarpıtıldığı 
entelektüel, kültürel ve etik bir ikilemdir. Beşeri bilimler eğitiminin bu ikilemin 
çözülmesine katkı koyabileceğini düşünüyoruz.”39  

Bu satırlar, Rockefeller Vakfı’nın Türkiye’ye ilişkin yeni dönem 
değerlendirmelerin konusunda fikir vermektedir. Vakfın, Türkiye’ye ilişkin 
faaliyetlerinde hemen 1960’lardan başlayarak bu yaklaşımı tamamıyla 
benimsediğini söylemek abartılı olacaktır. Ancak, en azından, Türkiye’nin 
modernleşme projesine ilişkin mutlak başarı değerlendirmesinin yerini sürecin 
sorunlarına dair tespitlere ve Türkiye’nin kimliği ile ilgili tartışmalara 
bırakacağı anlaşılmaktadır. 
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