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A- ALAN ARAŞTIRMASININ TANlMI, TEKNiKLERi ve 

DiNLER TARIHI AÇlSlNDAN ÖNEMl 

1- Alan Araştırmasının Tanımı 

Yukanda kısaca "dinler veya dini topluluklar hakkında bilgilerin araş
tırmacı tarafından bizzat yerinde gözlem veya millakat ile elde edilmesi" 
olarak bahsettiğimiz saha çalışması (field work) veya alan araştırması (field 
research) haklq.nda çeşitli tammlar yapılmıştır. Sedat V eyis Örnek, alan araş
tırmasım, "Soru kağıdan, karşılıkh görüşme, Jalavuz kullanma gibi araştırma 
tekniklerinden de yararlanarak olgulan dizgesel (sistemli) bir biçimde yerin
de gözleme ve saptami'6 ve "Öteki sosyal bilimlerde olduğu gibi, halkbilimsel 
araştırma ve çalışmalarda da seçilen konuya ilişkin özgün ve güvenilir bilgi 
elde etmek, değerlendirmek, deriemek için araştıncının araştırma yapacağı 
grubun ya da topluluğun yaşadığı yere giderek çalışması"7 olarak tammlamış
tır. Çobanoğlu ise, alan araştırması için "Tespit edilen araştırma konusu ile 
ilgili halk kültürü unsurlan hakkında bilgi almak için söz konusu unsurlann 
yaşadığı topluluğa gidilerek çalışmalarda bulunulmasi'8 tammım yapmıştır. 

Bunun yam sıra Evliyaoğlu ve Baylrurt'a göre alan araştırması, "özgün ve 
güvenihi· kültür ürünleri ve halkbilimle ilgili bilgiler deriemek için; araştır
macının ya da araştırmacı grubun, hakkında bilgi alınacak topluluğun yaşadı
ğı yere giderek çalışmalarda bulunması"dır.9 Diğer taraftan Seyitoğlu ise alan 
araştırması için "incelenen kişilerin gerçek yaşantılanna katılarak yapılan 
araştınnalardır'10 tammım uygun görmüştür. 

Yukandaki alan araştırması tammlan genel olarak Halkbilimcilerine 
aittir. Bunlardan yola çıkarak Dinler Tarihi açısından alan araştırmasım; 
"Tespit edilen araştırma konusu, bir dini grubu, bir din e ait belli bir dini UIJ
suru veya bir topluluğun dini hayatını incelemek olan araştırmacımn, sözü 
edilen din mensuplanmn yaşadığı bölgeye gidip onlarla gerek gözlem gerekse 
mülakat yolu istenilen bilgileri elde etmesi yöntemı" olarak tammlamak 

6 Sedat Veyis Örnek, Budunbilim Terimleri Sözlüğü, Ankara 1973, s. 12. 
7 Sedat Veyis Örnek, Türk Halkbilirni, Ankara 2000, s. 55. 
8 Özkul Çobanoğlu, Halkbilimi Kuramlan ve Araşnrma Yöntemleri Tarihine Giriş, 

Ankara 1999, s. 45. 
9 Sait Evliyaoğlu- ŞerifBaykurt, Türk Halk Bilimi, Ankara 1988, s. 27. 
10 Halil Seyitoğlu, Bilimsel Araşnrma ve Yazma El Kitabı, İstanbul1995, s. 26. 
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. Katılıınlı gözlem, araştırmacının araştırma yapacağı topluluğun içerisin
de kısa veya uzun süre kalarak, olay ve olgulann İcrasına bizzat kendiside katı
larak müşahede etınesi sonucu istenilen verileri toplaması şeklinde tanımlan
maktadır. Katılımsız gözlem ise araştırmacının olay ve uygulamalann İcrasına 
bizzat katılmayarak sadece bir seyirci olarak verileri toplamasıdır. 13 Dinler 
Tarihinde saha çalışmalannda genel olarak katılıınlı ve katılımsız gözlem, özel
likle de katılımsız tekniği yaygın olarak kullanılmaktadır. Biz gerek katılıınlı 
gerekse katılımsız gözlemin her ikisi için gözlem tabirini kullanacağız. Bu iki 
tanımdan hareketle, Dinler Tarihi açısından gözlemi, "Dinler Tarihçisinin, 
araştırma konusu ile ilgili topluluğun içerisinde bulunarak, imkanlar nispetinde 
onlann dini uygulamalanna katılarak veya seyird olarak gözlemde bulunması 
ve böylece istenilen bilgiye ulaşmasi' şeklinde tanımlamak mümkündür. 

Gözlem yoluyla elde edilebilecek veriler genel itibariyle toplumlann 
kültürel ve dini pratiklerinin dışa yansıyan yönleriyle sınırlıdır. 14 Bu nedenle 
gözlem tekniği ile elde edilen verilerin daha iyi anlamlandınlabilmesi için 
konu hakkında bilgi sahibi bulunan kaynak kişiler ile millakat yapılması 
önem arz etmektedir. 

b- Millakat 

Alan araştırmasında en çok kullanılan teknik olan millakat/görüşme, 
araştırmacının çalışma konusuyla ilgili bilgileri, araştırma yapılan yerde ken
disine bilgi verecek olan kaynak kişi veya kişiler ile soru-cevap şeklinde veya 
yüz yüze görüşüp sohbet ederek elde etmesidir. 15 Bu nedenle, saha çalışması 
yapan Dinler Tarihçisinin, araştırma yaptığı toplumun gerek dini inançları, 
uygulamaları, gerekse halk inançlarını ortaya çıkartabilmek için konu hak
kında uzman olan din adamlan veya kaynak kişiler ile görüşerek bilgi alması 
gerekmektedir. 

Yukanda bahsettiğimiz gerek gözlem, gerekse millakat tekniklerinde,'
fotoğraf makinesi, kamera, ses kayıt cihazı gibi araçlardan faydalanılması 
verilerin sağlıklı elde edilmesinde araştırınacıya büyük kolaylıklar sağlamak
tadır. Araştırmacının bu araçlardan verimli bir şekilde faydalanması, sahaya 

13 Sedat Veyis Örnek, a. g. e. , s. 55; Özk.ul Çobanoğlu, a. g. e. , s. 57; Metin Karadağ
Azat Kaya, a. g. e. , s. 117. 

14 Özkul Çobanoğlu, a. g. e. , s. 63. 
15 Sedat Veyis Örnek, a. g. e., s. 57; Metin Karadağ-Azat Kaya, a. g. e. , s. 118. 
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gitmeden önce bunlann kullanıını ve teknik özellikleri hakkında yeterince 
bilgiye sahip olmasına bağlıdır.ı6 

3- Alan Araştırmasının Dinler Tarihi açısından Önemi 

Saha çalışması, araştırma konusu insanı ve dini ilgilendiren bütün bi
lim dallan için önem arz etmektedir. Geçmişte yanşanınış olaylan inceleyen 
bir bilim dalı olan Tarih'in genel olarak veri toplama tekniği kütüphane ta
ramasıdır. Böyle olmakla birlikte, günümüzde önemli tarihçiler, araştırma 
konusu oları yeri veya tarihi olayın geçtiği bölgeyi gözlemlerneden eser orta
ya koymaktan kaçınmaktadır. Zira tarihin cereyan ettiği coğrafyanın görül
mesi, araştırmacı ve araştırma konusu açısından oldukça önemlidir. En azın
dan yazılı kaynaklardan elde edilen bilgilerin gözlem yapıları yerle örtüşüp 
örtüşmediğinin kontrolünü mümkün kılmakta, böylece düşillebilecek hatala
nn ortadarı kalkmasını sağlamaktadır. 

İlahiyat bilim dallan içerisindeki Din Sosyolojisi, Din Eğitimi gibi Din
ler Tarihi de konusu ve alanı gereği saha çalışması yapmaya en uygun bilim 
dalan arasındadır. Batıda yapılan Dinler tarihi çalışmalannda, saha araştırma
sı sonucu ortaya konulan eserler çoğunluktadır. Türkiye'de, Dinler Tarihi 
araştırmalannda kaynak olarak müracaat ettiğimiz Batılı din bilimcilerinin 
kitaplannın -bir dinin mensuplannın kendilerini tanıtmak için yazdıklan 
hariç- çoğu aları araştırması sonucu ortaya çıkmış veya alan araştırmasıyla 
oluşturulan kaynaklardan faydalanılarak yazı~ınış eserlerdir. Frazer'ın Altın 
Dalı; Mircea Eliade'ın Patanjali et le yoga (Editions du Seuil, Paris 1962); Le 
yoga. Immortalite et Jiberte (Payot, Paris 1972); Contribudons a l'etude de la 
philosophie de la Renaissance suivi d1dneraire italien (Gallimard, Paris 
1992); Techniques du Yoga (Gallimard, Paris 1975) gibi eserler bunlara birkaç 
örnektir. Her ne kadar Eliade, Dinler Tarihi alanındaki eserlerinin birçoğunu 
kütüphane taraması sonucu ortaya koymuş olsa bile, müracaat ettiği kaynak
lar saha çalışmasının ürünü kitaplardır. Diğer taraftarı kendisi Yoga: Essai sur 
fes origines de la mysdque indienne isimli doktora çalışması için 1928-1932 
yıllan arasında Hindistarı'a gitmiş, burada kaldığı dört yıllık süre içerisinde 
Sanskritçeyi öğrenmiş, altı ay Himalayalar'daki Rishikesh Hindu tapınağında 

16 Sedat Veyis Örnek, a. g. e. , s. 63. 
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(ashram) kalmış17 , bu tapınakta kendisi de yoga egzersizi yapmıştır. Bu gibi 
örnekleri çoğaltınak mümkündür. Batıdaki din bilimlerinde bilginin yerinde 
elde edilmesi önem arz ettiği için, saha çalışmalannın teşvik edilmesi gayet 
doğaldır. Diğer taraftan Batıda saha çalışmasına yönelik araştırmaların teşvik 
edilmesinin ekonomik boyutunu da unutınamak gerekir. Zira kütüphane 
taramasına dayalı araştırmalara nazaran sahada çalışma yapmak önemli bir 
maddi kaynak gerektirmektedir. 

Türkiye'de Dinler Tarihi alanında saha çalışmasını bilimsel araştırmada 
ilk kullanan akademisyen merhum Prof. Dr. Hikmet Tanyu'dur. Onun Dinler 
Tarihi alanında Türkiye'de akademik anlamda ilk yapılan çalışma olan ve 
1959 yılında tamamladığı Ankara ve Çevresinde Adak ve Adak Yerleri isimli 
doktora tezirıin verileri genel olarak saha çalışması sonucu elde edilmiştir. 
Tanyu ile başlatılan Dinler Tarihinde saha çalışmasına dayalı araştırma yap
ma geleneği, sonraki dönemlerde genel olarak gerektiği gibi yaygınlaştırıla
mamış, dahası çoğu zaman bu türde yapılan bilimsel yayınlar tasvip edilme
miştir. Gerçeği söylemek gerekirse, Batıya nazaran, Türkiye'de Dinler Tarihi 
araştırmalannda alan araştırmasına dayalı çalışmalara gereken önemin yete
rince verilmediği anlaşılmaktadır. Bu durum, üniversitelerimizin Dinler Ta
rihi alanında öğrencilere hazırlatılan lisans, yüksek lisans ve doktora tez ko
nulan incelendiğinde, belirgin bir şekilde kendini göstermektedir. 

Saha çalışması yapmak, Dinler Tarihçisine araştırma yaptığı dini toplu
luğun içinde bulunarak onların dini havasını teneffüs etmesini sağladığı gibi 
onlanri dini fenomenlerini anlamada/anlamlandırmada ve yorumlamada da 
önemli katkı sağlar. Bir din hakkında bütün yazılı kaynaklar elde edilip ince
lense dahi, araştırmacı, grubun içine girip, kendisini sanki onlardan biriymiş 
gibi düşünüp, aniann duygu ve düşüncelerini tam olarak kavrayamadan ça
lışma yaparsa bunun sağlıklı bir çalışma olduğunu söylemek mümkün gö.r 
zükmemektedir.18 Bu sebeple, Dinler Tarihçisinin araştırma konusu olan bir 
din veya dini grup hakkında doğru ve objektif değerlendirme yapabilmesi ve 
yazdıklannın grup tarafından kabul edilebilir nitelikte olabilmesi için alan 
araştırmasına müracaat etınesi gerekmektedir. Dolayısıyla alan araştırması, 

17 Bkz. Mircea Eliade, Les moissons du solstice. Memoire II, 1937-1960, Gallimard, 
Paris 1988, s. 263-282; Kürşat Demirci, "Eliade" TDVİA C. XI, İstanbu11995, s. 33. 

18 Şaban Kuzgun, Mukayeseli Dinler Tarihi Araştırmalarında Karşılaşılan Bazı Prob
lemler ve Düşünülen Çözümler, Türkiye 1. Dinler Tarihi Araştırmaları Sempozyumu 
(24-25 Eylül1992), Samsun 1992, s. 119. 
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Dinler Tarihçisini yapmış olduğu çalışmasında, taruşmaya yol açabilecek bir 
takım, hatalara düşmesini engellemiş olur. Diğer taraftan, alan araştırmasında 
elde edilen verilerin de sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesi ve yorumlana
bilmesi için yazılı kaynaklara ve yardımcı bilim dallarına müracaat edilmesi
nin gerekliliği unutınamalıdır. 

Türkiye'de kendi insanımız arasında, özellikle halk inançlan konusun
da yapılan saha çalışmalan, toplumumuzun dini değer yargısı hakkında bilgi~ 
lenmeınizi ve insanımızı daha iyi tanımamıza öneınli katkı sağlayacaktır. 
Çoğu zaman kitabi Müslümanlık ile halk Müslümanlığı birbiriyle örtüşme
mektedir. İşte saha çalışması, her şeyden önce günümüzde yaşayan halk dini 
hakkında bizlere güzel örnekler sunmaktadır. Bunun için, özellikle sosyal 
bilimler alanında Türkiye'den veya İslam ülkelerinden Batı üniversitelerine 
akademik çalışma için giden araştırmacılann doktora konulanna baktığımız
da aniann araştırma konulannın genellikle Türk ve Müslüman toplumunu 
tanımaya yönelik konular olduğu görülmektedir. Batı'da yaptınlan bu tür 
doktora tezlerinin, misyonerlik faaliyetleri için veri tabanı oluşturmaya yö
nelik olduğu düşünülmektedir. Türkiye'deki Dinler Tarihçisinin diğer top
lumlann dinleri hakkında çalışma yapması nasıl olağan bir durum ise kendi 
toplumundaki dini unsurlan ve halk inanışlan hakkında araştırma yapması 
da o kadar doğaldır. Zira Türkiye'de halk arasındaki yaşayan inanışiann ço
ğunun kaynağı Geleneksel Türk dinine ait unsurlardır. En azından saha ça
lışmasıyla Geleneksel Türk dinine ait unsurlar ortaya çıkartılarak Türk kültü
rüne katkı sağlanmış olur. 

B- ALAN ARAŞTIRMASINDA DiKKAT EDiLMESi GEREKEN 

HUSUSLAR VE KARŞlLAŞlLAN PROBLEMLERE ÇÖZÜM ÖNERiLERi 

Alan araştınnasında veriler toplanırken dikkat edilmesi gereken önemli 
hususlar bulunmaktadır. Her şeyden önce seçilecek olan konu alan araştınnası 
yapmaya uygun olmalıdır. Bunun yanı sıra, araştırmacının da saha çalışması 
yapmaya istekli olması ve araştırma süresince önyargılanndan kurtulması ge
rekmektedir. Özellikle bir dini grup hakkında önyargılannı üzerinden atama
yan araştırmacının saha çalışmasına çıkmaması en doğru davranıştır. 

Saha çalışmasında verilerin sağlıklı bir şekilde elde edilebilmesi ve kar
şılaşılabilinecek problemlerin en aza indirilebilmesi için sahaya çıkmadan 
önce mutlaka ön hazırlık yapılmalıdır. Bunun için araştıuna yapılacak dini 
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grup ve bölge hakkında yayınlanmış olan yazılı eserler okurunalıdır. Bu eser
ler sayesinde, bölgenin tarihi ve coğrafi özellikleri, dini grubun sosyal hayıtı, 
eğitim durumlan, siyası düşünceleri, dini ve sosyal kurumlan hakkında bilgi 
elde edinilmiş olunur. Ön hazırlık olarak yapılması gereken diğer bir husus 
bölgeyi ve dini grubu tanıyan kişi ya da kişiler ile temas kurulmasıdır. Bu 
şahıslann grup içinden olması, çalışma süresince araştırmacının daha sağlıklı 
veri elde etmesini sağlayacaktır. Bu türden yapılan ön hazırlık çalışmasıyla 
araştırmacı sınırlı olan zamanını en güzel şekilde kullanabilir. 

Yukanda bahsettiğimiz hususlann yanı sıra araştırmacının alan araş
tırmasına başlamadan önce alan formasyonunda yeterli donaruma sahip ol
ması ve gerek gözlem gerekse millakat tekniklerinde dikkat edilmesi gereken 
hususlara uyması gerekmektedir. 

1- Gözlem Tekniğinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ve 

Karşılaşılan Problemlere Çözüm Önerileri 

Saha çalışmasında gözlem yapacak olan araştırmacı, inceleme yapacağı 
gruba dışandan katıldığı için grubun nazarında ister istemez yabancı olarak 
değerlendirilecektir. Bu durum, araştırmacının işini zorlaştınr ve elde edece
ği bilginin güvenirliliğini tartışmalı hale getirir. 19 Dolayısıyla burada araştır
macı, gruba kendisini kabul ettirme problemi ile karşı karşıyadır. Araştırma
cı, bu problemi aşmak için, gözlem yapacağı gruba, grup üyelerinden biri ile 
gitmesi ve yapacak olduğu gözlemin bilimsel bir araştırma için olduğuna 
grubu inandırması gerekir. Tanıdık bir kişi bulma imkanı olmadığı durumda 
ise araştırmacı, ön hazırlık safhasında elde etıniş olduğu bilgileri dikkate ala
rak, grubun güvenini kazanmaya ve kendisini kabul ettirmeye yönelik dav
ranış modeli geliştirmelidir. Bu bağlamda, grubun özelliklerine uygun kıyafet
seçilmeli, saç, bıyık, sakal şeklinin, davranışıann ve kullarıılan ifadelerin 
grubun tepkisini çekecek türden olmamasına özen gösterilmesi gerekmekte
dir. Mesela dini hassasiyetleri yüksek bir köydeki halk inanışianın gözlemle
yecek olan araştırmacının, köylülerin kabullenemeyeceği kıyafet giymesi 
tepki çekebilir. Aynı zamanda genelinin siyasi düşüncesi bilinen bir toplulu
ğa, karşıt siyasi düşünceyi simgeleyecek bıyık şekli, arına; rozet, kolye, yüzük 
ile gidilmemesi önemli bir husustur. Farklı din, mezhep veya din anlayışına 

19 Sedat Veyis Örnek, a. g. e., s. SS. 
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sahip grup içinde, aniann değer yargıianna saygısızlık olarak kabul edilebile
cek ifadelerden sakınılroalıdır. Geleneksel din anlayışına sahip Müslüman bir 
topluroda genel kabul görmüş dini konunun aksine, doğru da olsa fikir beyan 
edilmesi onlar tarafından antipari ile karşılanır. Bu nedenle, araştırmacının, 
bu tür ifade ve görüşlerden sakınması gerekir. Bunun yerine konuşma esna
sında toplum tarafından kabul gören dini literatüre sıkça müracaat edilmeli
dir. Diğer taraftan, Hıristiyan bir grup içerisinde gözlem yapacak olan Dinler 
Tarihçisinin, "Hz. İsa" tabiri yerine "Mesih İsa" veya "İsa Mesih" tabirini 
kullanması, grubun güvenini kazanması açısından son derece önemlidir. Zira 
araştırmacının bir Hıristiyan grup içerisinde İsa'nın "Hz. İsa" şeklinde ifade 
edilmesinin, onu peygamber statüsüne düşürdüğünden dolayı hoş karşılan
mayacağını bilmesi gerekir. Böylece grubun araştırınacıyı yabancı olarak 
görmesi önündeki engellerden bazısı ortadan kaldırılmış olur. 

Araştırmacı, grup üzerinde uzun süre gözlem yapacak ise grup içeri
sinde, inıkanlar el verdiği ölçüde, evli ise hanımı veya beyi ile, bekar ise aile
siyle katılması önemli bir husustur. Bu dururo araştırmacının grup içerisinde 
daha rahat hareket etmesine imkan sağlar. Şayet tek başına gözlem yapması 
gerekirse gözlem süresini kısa tutroalıdır. 

Araştırma konusu uzun süreli gözlem yapmayı gerektirdiği durumda, 
yetkili merciierden gerekli izin alınarak, grubun yaşadığı yörede öğretmen, 
sağlık memuru, din adamı gibi görevde bulunulması, en sağlıklı gözlemin 
yapılmasını sağlar. Bu nedenle araştırmacının grup içinde icra edeceği mes
lekle ilgili yeterli bilgi ve beceriye sahip olması gerekir.20 Özellikle Türk top
lumunda günümüzdeki halk inanışlarını araştıran ilahiyat kökenli Dinler 
Tarihçisi için en ideal meslek din adamlığıdır. Zira din adamı dünürcülük, 
nikah, isim koyma, sünnet, cenaze merasimleri gibi pek çok pratiğin icrasın
da bizzat bulunur. Dolayısıyla, araştırmacının grup içine herhangi bir meslek . 
görevlisi olarak girmesi, toplum tarafından yabancı olarak algılanılması ve 
gruba kendisini kabul ettirmesi problemine en güzel çözürolerden birisidir. 
Ayrıca böyle bir uygulama, yapılacak olan gözlemin doğal ortamında gerçek
leşmesini engelleyecek unsurlan da ortadan kaldırroış ·olur. '' 

Yapılan gözlemden güvenilir veri elde edilmesi, olayın veya pratiğin 
tabii ortamında gerçekleşirken, grubun gözlemlendiğini hissettirmeden ya
pılmasını gerektirmektedir. Çoğu zaman bir araştırmacı tarafından gözlem-

20 Sedat Veyis Örnek, a. g. e., s. 56-57. 
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lendiğinin farkında olan grup üyeleri, alışıla gelmiş davraruş modelinden 
çıkıp daha titiz ve yapmacık hareket tarzı sergilemektedirler. Bazı durumlar
da ise kendileri hakkında olumsuz nitelendirilme korkusundan ve endişesin
den dolayı bir takım davranışları terk etmektedirler. Bu duruma, özellikle 

gözlem esnasında olayın fotoğraf makinesi, kamera gibi araçlar kullanılarak 
kayıt aluna alındığında daha çok rastlanmaktadır. Aslında bu durum normal 

gündelik davranışlar için de geçerlidir. Davranışlarırun veya konuşmasının 
kayıt aluna alındığıru bilen bir kişi, davraruşlarında ve konuşmalarında daha 
dikkatli olmaya özen gösterir. Bu nedenle gözlem, imkanlar ölçüsünde, gru

bun veya kişinin farkında olmadan, kayıt aluna alırunalıdır. Bu konuda diğer 
bir öneri ise, gözlem kaydırun, grup içerisinden önceden ikna edilen bir kişi 

tarafından yapılmasıdır. Böylece grubun tedirginliği en aza indirilmiş ve göz
lemin tabü ortamında kayda alınması sağlanmış olur. 

Birden fazla yerleşim birimindeki gözlernde fotoğraf makinesi kulla

ruldığında, herhangi bir karışıklığa meydan vermemek için çekilen fotoğraf

Iann detaylı olarak not alınması gerekir. Böylece en azından araşurma yapı
lan yerlere tekrar gidilme zahmetinin önüne geçilmiş olur. 

Gözlernde dikkat edilmesi gereken hususlardan birisi de, en uygun za
marun seçilmesidir. Gözlemi yapılacak konu, dini bir uygulama i:ıe bunun 

tarihi iyi bilinmeli ve gözlem yapmaya bu tarihte gidilmelidir. Gözlem yapı
lacak konu halk inanışlarla ilgili ise bu inaruşların en yoğun olduğu zaman 

seçilmelidir. 

Gözlemlenecek konunun özelliğine göre araşurmacının cinsiyeti önem· 

arz etmektedir. Özellikle kırsal kesimde geçiş dönemleriyle ilgili inanış ve 
uygulamalar gözlemlenmek isteniyor ise araşurmacırun cinsiyeti sağlıklı 

gözlem yapmada etkili bir unsurdur. Bazı durumlarda araşurmacının cinsiye
ti gözlemi imkansız kılar. Örneğin, bir köyde yapılan düğün adetlerini gö:v

lemlemek isteyen erkek araşurmacırun genellikle kadınlann kendi aralarında 

yapuklan kına gecesi uygulamasım gözlemlerne imkanı oldukça azdır. Diğer 
taraftan, bayan bir araşurmacının da düğünde sadece erkeklerin kendi arala

nnda yapuklan uygulamalan gözlemlernesi de oldukça zordur. Ayru durum 
cenaze törenleri için de geçerlidir. Bu nedenle, araşurmacırun gözlem yapa

cağı yere, kendisine yardımcı olabilecek yeteneğe sahip olan farklı cinsiyet
ten birisi ile gitmesi gerekir. 

Gözlemi yapılacak dini pratik veya halk inanışları, belli bir konu ise 
gözlemin diğer alanlara da yayılarak asıl konunun gözlemlenmesi, grubun 
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bir Dikkat edilmesi 
gereken bu husus Prof. Dr. Ankara ve

Adak ve Adak doktora bilgileri
bizim beraber

gozden nodar
yerlerde da durduk.

bir saha ederek intikal
ettik

2- DikkatEdilmesiGereken Hususlarwe

Problemlere

Dinler Tarihi saha gozlem nazaran
miilakat daha muracaat edilmektedir. sebebi, gozlem ile

edilebilecek bilginin miilakat ile de elde edilebilecek ve Dinler
Tarihi gozlemden ziyade miilakat daha
gun sebep ise, uzere,
elde edilecek bilgilerin itibariyle ve

yonleriyle ve bunlann
da miilakat

Saha gozlem dikkat edilmesi gereken husus-
lann miilakat de geqerlidir. Gozlemde, bir grup
dini veya halk dikkat edilmesi gereken 
hususlar geneli geqerli iken miilakat dikkat
gereken hususlar grup iqinde miilakat veya
dir. Bu nedenle on safhasinda grup iqinde inceleme konusu 
en bilgiye ve bunlann
gerekmektedir.

Miilakat Dinler Tarihi saha uygulanacak
en rastgele yontem (random method) ve kartopu

(snow-ball method) Rastgele yontem, bilgi verecek
rastgele Rastgele

ile miilakat sonucu, bu konusu
bilip bir onerecektir.

21 Ankara ve Adak ve Adak Ankara1967,s. 26.
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ile yapılan millakattan sonra aynı şekilde o da konuyla ilgili daha iyi bilgi 
sahibi olan başka birisini önerecektir. Dolayısıyla kartopu yönte:rrll, rastgele 
yöntemin aracılığıyla, sürekli konuyu iyi bilen kişilere yönlendirmedir22• Bu 
bağlamda millakat tekniğinin uygulanmasında söz konusu iki yönteme de 
başvurulması ve özellikle tanıdık bir kişi ile millakata gidilmesi, araştırma 
alanından sağlıklı bilgi toplama açısından önemlidir. Ayrıca araştırmasahası
na gitmeden önce millakat yapılacak kişilerin, dünya görüşü/siyasi düşüncesi, 
dini konulara bakışı, hoşlandığı şeyler gibi hususlar hakkında mümkün oldu
ğu kadar detaylı bilgi toplanmalı, konuşmalarda onların tepkisini çekmemeye 
gayret edilmelidir. Böylece millakata başlamadan önce, tanışma aşamasında 
resmiyet ortadan kaldırılmış olur. Şayet tanıdık bulunmadığı durumda, her 
şeyden önce genel geçer olan adap kurallarına uyulmanın yanında, millakat 
yapılacak kişinin bağlı olduğu grubun hassasiyetleri dikkate alınmalı ve onla
ra ait dini literatür sıkça kullanılmalıdır. 

Millakat esnasında, millakat yapılan kişinin güvenini kazanmanın en 
iyi yollanndan birisi, araştırmacının yapılan ikramı geri çevirmemesidir. 
Genel olarak Türkiye'de yaşayan her grup üyesi, evine veya iş yerine gelen 
herkese ikramda bulunmak ister. Her şeyden önce, ikramın kabul edilmesi 
ikram sahibini onurlandırmaktır. Araştırmacının, bazı istisnai durumlar ha
riç, ikramı geri çevirmesi millakat yapılacak olan kişiyi incittiği gibi araya 
mesafe konulmasına da sebep olur. Sizin mesafe koyduğunuz kişi de millakat 
esnasında size mesafe koyacaktır. Şayet yapılan ikram araştırmacının mensu
bu olduğu dinin kurallarına ay kın ise, "bu haramdır", "bunu yemek veya 
içmek caiz" değildir gibi itirazlar göstermek yerine, sağlık sebepleri gibi ma
zeretlı;!r öne sürülmeli ve alternatif bir ikramın kabul edilebilineceği belirtil
medir. Özellikle, ikram meselesi, Alevilik, Yezidilik gibi kapalı toplumlar 
hakkında millakatla bilgi alacak Dinler Tarihçisi için son derece önemlidir., 
Zira bu yapıdaki toplumlarda, ikramın kabul edilmesi, onlar hakkında halk 
arasında yaygın olan bazı yanlış anlayışlara araştırmacının sahip olmadığını 

22 H. Russel Bemard, Research Methods in Anthropology Qualitative and Quantitative 
Approaches, London 1994, p. 97; Pertti J. Pelto & Gretel H. Pelto, Anthropological 
Research The Structure of Inquiry, London 1978, pp. 131-133; Mustafa Ünal, A 
Comparative Study of Funeral Customs in Turkey and Azerbaijan with Particular 
Reference to Pre-Islamic Turlde AspectS, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Birming
ham 1996, p. 3. 
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gösterir. Böylelikle araştırmacı, üzerinde çalıştığı topluluk tarafindan kabul 
görmeye başlayacaktır. 

Araştırma konusu hakkında gerek kendi mensubu olduğu gerekse 
mensubu olmadığı dini gruptan birisi ile millakat yapan araşt:ırpıacının, araş
tırma konusu dışındaki meselelerde mümkün olduğu kadar tartışmadan uzak 
dunnası gerekir. Araştırmacının aynı dini inanca sahip olduğu birisi ile yapa
bileceği tartışma, genel olarak günlük siyasi ve dini meselelerdir. Araştırmacı, 
millakat yaptığı kişinin ortaya attığı fikirler yanlış dahi olsa itiraz etmeden 
sabırla dinlemelidir. Araştırmacının farklı din mensubu bir kişi ile tartışabi
leceği meseleler ise genel olarak dinlerin kurtuluş öğretisi etrafinda gerçek
leşmektedir. Bu durumda da araştırmacı millakat yapacağı kişiyi sabırla din~ 
lemeli ve kendi dini düşüncesinin daha iyi veya üstün olduğunu ispat etıneye 
çalışmamalıdır. Zira araştırmacının amacı kendi dünya görüşünü veya din 
anlayışını savunmak için tartışma yapmak değil, konusu hakkında sağlıklı 
bilgi elde etme olınalıdır. Bu dikkate alınmadan tartışma yapıldığında, çoğu 
zaman millakattan sağlıklı bilgi almak zorlaşmaktadır. 

Gözlernde olduğu gibi, mülakatta da önemli hususlardan birisi zaman
dır. Araştırmacı, millakat yapacağı kişinin en uygun zamanında millakatını 
gerçekleştinnelidir. Kırsalda birisi ile millakat yapılacaksa en uygun zaman, iş 
yoğunluğunun en az olduğu güz veya kış aylarıdır. Kırsalda millakat yapıla
cak kişinin iş yoğunluğunun en fazla olduğu yaz aylannda yapılan millakat
tan çoğu zaman sağlıklı ve detaylı bilgi alma imkanı oldukça sınırlı olmakta
dır. Millakat yapılacak kişi esnaf veya memur ise millakat için tatil günleri 
tercih edilmelidir. 

Mülakatta elde edilecek veriler, karşılıklı soru cevap şeklinden ziyade, 
bir plan çerçevesinde mümkün olduğu kadar sohbet havasında gerçekleşti
rilmeli, sorular sohbet içerisine serpiştirilınelidir. Karşılıklı soru cevap şek
linde yapılan mülakatta çoğu zaman kişi sorulara kısa cevap vermekte veya 
grubunun ayıplanacağı endişesinden dolayı cevap vermekten kaçınmaktadır. 
Bu nedenle araştırmacı mülakatı için önceden bir plan yapmalı, bazı durum
larda konuyu dağıtıp gerekli bilgiyi dalaylı yoldan elde etınelidir. Özellikle 
sorulacak sorular özenle seçilmeli ve kişiyi konuşturmaya yönelik olınalıdır. 

Dini inanç ile ilgili araştırma konulannda, mülakatta izlenilecek yol 
çok önemlidir. Burada araştırmacı, toplum tarafindan kabul görüneeye kadar, 
inanç ile ilgili soru sormaktan kaçınmalıdır. Araştırmacı, araştırma konusu 
dışında olsa dahi, öncelikle topluluğun sosyo-kültürel hayatıyla veya gi-
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riş/geçiş ritüelleriyle ilgili sorulara cevap aramalıdır. Araştırmacı, bunlardan 
aldığı cevapların arasında dini inançla ilgili bulgulardan yola çıkarak esas 
konusuyla ilgili sorulan o zaman sorınalıdır. Zira araştırmacı, sosyo-kültürel 
hayat veya giriş/geçiş ritüelleriyle ilgili soruların ceyaplanndan, topluluğun 
dini inançlan hakkında az çok bilgi sahibi olmuştur. Bu durumu araştırmacı 
iyi kullanmalı, millakat yaptığı kişi veya kişilere onların inanç sistemlerini 
bildiğini hissettirınelidir. Araştırmacının bu tür yaklaşımı, millakat yaptığı 
kişilerin yanlış bilgi vermesini engellemektedir. 

Saha çalışmalannın diğer tekniklerinde olduğu gibi millakat tekniğinin 
uygulanmasında da araştırınacının cinsiyeti önem arz etmektedir. Araştırma 
konusu halk inanışlan olan erkek bir araştırmacı, mülakata yanında işin uz
manı olan bir bayanla gitmelidir. Bu durum Çoğu zaman bayan araştırınacı 
içinde geçerlidir. Özellikle bayanların bilebileceği doğum gibi bazı inanışlar 
hakkında erkek bir araştırmacının bayanlarla millakat yapması oldukça zor
dur. Diğer taraftan toplumumuzda erkeklerden ziyade bayanların halk ina
nışianna müracaatı daha sık görülmektedir. Mülakatta bayan bulundurulma
dığı durumda ise yapılması gereken, yaşlı kadınlar ile mülakatın gerçekleşti
rilmesidir. Bazı durumlarda ise bayanların bilebileceği hususlar erkeklere 
sorularak, onların tavsiye ettiği bayanlar ile millakat gerçekleştirilmedir. 
Böylece araştırınacının bayanlarla görüşme talebi, doğrudan kendisinden 
değil, dalaylı olarak millakat yapılan kişi aracılığı ile gerçekleştirilmiş olur. 

Yapılan millakat ses kayıt cihazlanyla kayıt edilecek olursa, öncelikle 
mülakat yapılan kişinin izni alınmalı ve onun cihazla ilgili merakı giderilme
lidir. Ayrıca mülakatın tabü ortamında gerçekleştirilmesi için kayıt yapıldı
ğının mülakatçıya unutturulması gerekir. Aslında ses kaydının, millakat yapı
lan kişiye hissettirıneden yapılması sağlıklı bilgi elde edilmesi bakımından 
önemlidir. ,. 

Bir kişi ile yapılan millakat ile elde edilen bilgi, grubun diğer üyeleri 
tarafından doğruluk derecesi test edilmeden kullanılmamalıdır. Bunun için 
araştırınacının inceleme konusu ile ilgili mümkün olduğu kadar çok kişi ile 
millakat yaprak doğru bilgiyi elde etmesi gerekir. 
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