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Sosyal Bilimlerde Yazmak
Konuşma Metni
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Kadın Araştırmaları Merkezi
leyla bektaş ata

v

Nasıl bir formasyona sahibim?
Gazetecilik ve Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri alanında lisans eğitimi aldıktan sonra yüksek lisans ve doktoramı iletişim bilimleri alanlarında yaptım. Formel bir sosyoloji eğitimi almamış olmanın ve gazetecilik içerik üretim pratiklerine yakınlığın beni daha parçalı, daha metinlerarası düşünme ve
yazmaya ittiği kanaatindeyim.

Ne şekilde yazıyorum?
Yazma biçimimi en iyi şöyle anlatabilirim: Gündelik bilgiyi akademik bilgiye
dönüştürme, fakat akademiyle sınırlı kalmamanın yollarını farklı metodolojileri ve yazma biçimlerini kullanarak arama.
En genel anlamda: Herkesin içinde yazmak, hayat devam ederken… Yazmadan önce kelimeler ve cümleler üzerinde değil bağlam üzerinde düşünürüm.
Yine hayat devam ederken. Yazmak için bilgisayara ihtiyacım var. Kalem kağıda değil. Kelimeleri geldiği gibi yazıyorum. Çoğunlukla da çok değiştirmiyorum. Masaya her oturduğumda önce daha önce neler yaptığımı okuyorum,
hatırlıyorum. En uzun zamanı burada harcıyorum.
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Salonda yazıyorum. Çalışma odası varken hiç kullanmadım sonra da böyle
bir oda ayırmayı anlamsız buldum. Sabahları çalışıyorum. Çalışma biçimimi
anlattığım yakında yayınlanacak bir metinden bir parça:
Doktora tezimi yazabilmek için işten ayrılıyorum. Tam zamanlı tez yazıyorum evde. Sabahları eşimle birlikte erkenden kalkıyorum. Kahvaltımızı, her
sabah biraz yana ittiğimiz üst üste yığılı kitapların yanında yapıyoruz. Eşim işe
gidince ben önce etrafı topluyorum. Evi toparlamadan zihnimi toparlayamıyorum. Kirlileri çamaşır makinesine atıp dijital göstergeden ne kadar sürede
yıkanacaklarını görebilmek her şeyin bir düzen içerisinde seyrettiği hissiyatı
veriyor. Makineyi çalıştırıyor, yeşil çayımı demliyor, şanslıysam pencereden
giren günışığının evi biraz ısıtmasına izin veriyor, o gün yapılacakların listesini yapıyor, bilgisayarımı açıp saha görüşmelerini deşifre etmeye başlıyorum.
Mümkün mertebe makine bitene dek masadan kalkmadan çalışıyorum. Kulaklarımda tezin saha araştırması için dinlediğim kadınların sesleri… Çamaşır makinesinin bitiş alarmını duyuyorum. Kaydı durdurup kalkıyorum.
Çamaşır selesine boşaltıyorum yıkananları ve kapalı balkona kurduğumuz
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kurutma makinesine taşıyorum. Akşama doğru kuru çıkardığım çamaşırları
katlıyorum arka odada. Onlarla birlikte o günü, yazdıklarımı ve yazamadıklarımı, listeden yaptıklarımı ve yapamadıklarımı, hayatlarına ortak olduğum
kadınların dertlerini ve umutlarını da katlayıp yerleştiriyorum yerine. Ertesi
gün katlarını yeniden açmak üzere.
Şimdi kızımlayken (16 aylık) daha parçalı, daha az konsantreyim ve bu yeni
hale uyumlanmaya çalışıyorum. Bu halin içinde yazmaya.
Akademik olanla olmayan arasında keskin ayrımlarım yok. Farklı mecralar
için yazmayı seviyorum. Yazıyı ilişki kurmak ve ilişkileri sürdürmek için bir
aracı olarak da görüyorum.
Bu aralar “birlikte yazmak” bana daha iyi geliyor.
Bu esnada üç yılı aşkın süredir Dikiş Makinesi adını verdiğimiz üç kişilik
bir ekiple birlikte hikayeler yazdığımızı da söylemem gerekir. Baştan bir planı olmayan, birimizin kaldığı yerden diğerinin devam ettiği yazma süreci.
Kanada-Amerika-Galler’deydik başladığımızda. Zamanla farklı yerlere gidip
geldik. Şimdi iki kişi TR’de bir kişi Kanada’da devam ediyoruz. Hemen her
Pazar akşamı bir araya gelmeye çalışıyoruz. Bir terapi ve güçlenme birlikteliği
bu aynı zamanda. Kadın yazının güçlendirici etkisi. Belki bir gün hikayelerimiz gelir masalarınızın üzerine.
Çok iyi bir ikinci gözüm var. Şanslıyım. Her yazdığımı yayınlanmadan okur,
yapıcı dönütler verir.

Ne çalışıyorum?
Gündelik hayat çalışıyorum: Önemsiz, sıradan, rutin olanı bir mekân üzerinden çalışmak. Şu sorular her çalışmamda benimle birlikte:

Yaptığım çalışmalarda bu soruları zihnimin bir köşesine yerleştiriyorum ve
onlara tatmin edici yanıtlar vermeye çalışıyorum.
Özellikle iki saha çalışmam üzerinde durarak ilerlemek istiyorum:
İlki 2015’ten: İlk etapta yüksek binalarda yaşam ilgimi çekmeye başlamıştı. İnsanlar bu tür mekânlarda neden ve nasıl yaşıyor? Gündelik hayatları
nasıl değişiyor? İstanbul’un farklı muhitlerindeki yüksek binalarda yaşayan
insanlarla görüştüm. Sonra, peki, ben yaşasam nasıl değişir gündeliğim, diye
sormaya başladım.
2015’te sponsor buldum ve Başakşehir’e taşındım. Ben burada neler yapıyor-yapamıyorum? Mekân bizi nasıl değiştirir, kısıtlar ya da kentle nasıl
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“İyi hikâye nedir? Yalnızca iyi bir hikâye yeterli midir? O hikâyeyi bilimsel kılmak için neler eklemek gereklidir? Hikâyelerden kavramları nasıl çıkarırız ve bu
kavramları insanları anlamak için nasıl kullanırız?” Ruthellen Josselson
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ilişkilendirir? Ne tür olanaklar, anlamlara kapı aralar? (Bektaş, L. (2016). Bir
Güvenlikli Site Hikâyesi, Fe Dergi)
İkincisi ise, doktora tezimin sahası. Bu araştırmayı yürütmek için kentin dezavantajlı gruplarının/ kent yoksullarının yaşadığı bir gecekondu mahallesine
gittim. Benim de çocukluk ve ilk gençlik mahallem. Cevap aradığım soru
en genel haliyle: Kentsel dönüşüm öncesinde gecekondu sakinlerinin evleriyle, mahalleleriyle, kentle ve birbirleriyle ilişkisi nasıldır? Ne tür değişimler
ya da süreklilikler gözlemleriz? Dönüşümü bekleme halini nasıl anlatıyorlar
ve deneyimliyorlar? (Bektaş Ata, L. (2021). Limontepe’ de Yaşamak, Büyümek,
Beklemek: Kentsel Dönüşüm Öncesi Bir Mahalle Anlatısı. Ankara: İdealkent
Yayınları)

Nasıl çalışıyorum?
"Sahada veri toplama"
Bu iki araştırmanın başka şehirler, başka sınıfsal gruplar, yaşam biçimleri ve
konut tiplerini ele almakla birlikte bir ortak noktası var: Araştırmacı deneyimini önemsemek ve araştırmacının da sahaya dönüşmesine kapı aralamak.
—Sahada çalışıyorum: öncesi ve esnası
Saha: Sınırları var mıdır sahanın? saha nerede başlar, nerede biter? kenarlarında dolaşılıp takip edilecek fiziksel bir düzlem midir? Saha, söze başlamanın,
anlatıyı derlemenin önemli bir aracı ve hatta başlı başına sözün ve anlatının
kendisi. Öncesi, esnası ve sonrasıyla çokkatmanlı bir düşünme-üretme-tartışma zemini. Kendimi algıları, sezgileri çok açık biri olarak görmüyorum, ama
sahaya çıkmadan önce ve sahadayken bolca yazıyorum: Notlar ve ses kayıtları
alıyorum kendim için. Bazen sokak seslerini kaydediyorum ya da sessizliğini. Gelen geçenle selamlaşmaları… Olabildiğince uzun kalmaya çalışıyorum
sahada.

Saha araştırmasına başlamak: Çok cesur değilim. Sahaya yaklaşsam da sahada olmam zaman alıyor: “saha korkusu” - Bilmediğimiz bir yerde sahaya adım
atmaya korkarız nelerle karşılaşacağımızı bilmediğimiz için. Peki ya bildiğimiz yerde neden korkarız? Saha Notları’1nda bunun üzerine yazmıştım:
"İyisiyle kötüsüyle tatlı bir nostaljiye bürünmüş, çocukluğun halesiyle sarmalanmış geçmişe uzanmak, bugünden geçmişe giden bir yolculuğa çıkmaya,
hafızanın taşlarını yerinden oynatmaya davetiye çıkarıyor. Tasanın kaynağını ise bu yolculuğa çıkmanın riskleri oluşturuyor. On dokuzuncu yüzyıl
1 https://sahanotlari.blogspot.com/
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Ludwig Feuerbach, “bir sarayda farklı düşünülür, bir kulübede farklı” der.
Araştırdığımız mekânda olmak, oradayken yazmak ve üretmek önemli. Her
şey unutulur! En unutulmaz görünen anların araştırma için anlam ifade eden
detayları ve hatta kendisi zaman içinde silinir. Uykusuzluktan harap olsam
da yatmadan önce yazıyorum az ya da çok.
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Paris’inden söz ederken Satürn benzetmesi yaparak, Satürn’ün halkasını,
“Satürn sakinlerinin akşamları hava almaya çıktıkları, dökme demirden
yapılma bir balkona” benzeten Walter Benjamin’in endişesine benzer bir
korkudur, bu. Bir mekâna, muhite yüklenen ve zamanın tozuyla çevrelenen
aurayı yitirme, hatırlamak istediğin gibi yeniden yazdığın tarihin zeminini
kaydırma korkusudur. İyi insan ve iyi komşuya dair güncel kabullerin, izinsiz, bir anda bugünden geriye doğru işleyebileceği, meyve ağacında salınan
minik kızı dalından düşüreceği korkusudur".

Örneğin bunu tanımlamak da sahayı düşünmek ve kavramsallaştırabilmek
için önem taşıyor.
Sahada neler yapıyorum:
Sahaya net sorularla gitmemek: Karşılaşmaların ve görüşmelerin yeni kapılar
açmasına izin vermek - Grounded theory’nin gücünün farkında olmak- Fakat
tabii ki bomboş bir zihinle de değil.
Pilot görüşmelerin önemini hafife almamak.
Geniş zamanlarda görüşmecilerle bir araya gelmek. Uzun uzun havadan sudan da konuşmak (en çok buralardan veri sağlıyorum).
Sahada gündeliğin akışına uyumlanmak: Görüşmeleri ve gözlemleri görüşmecilerin olabildiğince doğal ortamlarında gerçekleştirmek.
İnsanları bıktırmadan bol bol fotoğraf çekmek.
Saha sonrası
Deşifreleri kendim yapıyorum. Görüşmecilerin seslerini tekrar duymanın
saha hissini ve deneyimini çağırdığını düşünüyorum. Donra bu sesler zihnimde dolaşmaya devam ediyor.

Yazarken
Yazma öncesi literatür okumalarımı Drive'da alıntılar halinde biriktiriyorum.
Herkesin anlayacağı dilde yazmak/ ağdalı değil sade yazmak: Aracılığıyla bilgi ürettiğimiz grupların okuyabileceği metinler üretmek.
Edebiyatı toplumu anlamak için aracı kılmak. Anlatıma katabileceği olanakların farkında olmak.
Otoetnografiye gelince,
Ben otoetnografiyi şöyle tanımlıyorum: Araştırmacının kendi sahasına dönüşmesi. Nedir bu otoetnografi?
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En ilkel yöntemlerle deşifreleri okuyup farklı renklendirmelerle sınıflandırma
yapıp notlar alıyorum.
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Akademik yazının sınırlarını genişletmeye, akademik olanla olmayan arasındaki keskin ayrımları yumuşatmaya olanak tanıyor.
Kendim üzerine yazarken, deneyimlediklerimin kültürel bağlamla ilişkisini
kuruyorum: Limontepe örneğinde kısıtlanan, evin çeperinde tutulan kız çocuklarının deneyimini kendimden doğru daha rahat anlıyorum: Benim deneyimim yalnızca bana ait değil.
Sosyolojik kavrayışı geliştirmek için kişisel deneyime ses vermek (Wall, 2008,
39)
Geleneksel bilimsel yöntemleri bertaraf etmek yerine bu yöntemlerin baskınlığını sorgulayan ve bilgi toplama ve paylaşma yöntemlerinin çeşitli yollarla
olabileceğini gösterir
Derinlemesine, analitik ve yaratıcı bir yazma süreci olan otoetnografi, araştırma yapma hikâyesinden ziyade, araştırmayı yaşama hikâyesidir (Stacy, der.
Adams vd. 2015, 5).
Otobiyografik ve kişisel olanı, kültürel ve toplumsal olana bağlar.
Eylem, duygu, özfarkındalık ve içe bakışı ortaya koyma özelliği taşır.
Otoetnografik metinler, katılımlı gözlem, özdüşünümsel yazım, görüşmeler,
belgeler gibi çoklu kaynaklara dayanır. Bu da otoetnografik kayıtların yalnızca araştırmacının fikri olmadığını, diğer kaynaklarla da desteklenip doğrulandığını gösterir (Duncan 2004, 5).

Hikayelerden kavramları nasıl çıkarıyorum?
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Bir Güvenlikli Site Hikâyesi’ne başlayana dek toplumsal cinsiyetin birtakım
deneyimleri açıklığa kavuşturmak için ne denli önemli bir bileşen olduğunun farkında bile değildim. Mekân analizi yapabilmenin içsel bir öğesi olduğunun ve aksinin düşünülemeyeceğinin. Ve günün sonunda orta alt sınıf
genç bir kadın akademisyenin mekân deneyimi ortaya çıktı: Kentin “ayrıcalıklı” periferisinde (araştırma amaçlı) kendine sıradanlaşmasını arzu ettiği
bir hayat kurmaya çalışan, otomobile göre tasarlanıp inşa edilmiş güvenlikli
siteye toplu ulaşım ve yürümenin imkânlarıyla ulaşmaya çalışan, işe gidip
gelirken kent içerisinde çoğunlukla ayakta yaklaşık 4 saat yolculuk yapan,
çevre yolunun kenarından yürüyerek binaya ilerlerken kenardan geçen tırların, kamyonların kornasını duyunca ne giydim ben diye kendi üstünü başını
gözden geçiren, 28 yaşında ve evli olmadığı için sitede karşılaştığı kadınların
kendisini birileriyle tanıştırmak istemelerini savuşturmaya çalışan… Bu çalışmanın adı Bir Güvenlikli Site Hikâyesi. Hikayesi ilgi çekici. Ama baştaki
soruya dönersek bunu nasıl bilimsel kıldığım üzerine de birkaç şey söylemek
lazım. Bir kısmını söyledim. Sahada genç kadın, kentin periferisinde yürüme ve diğer ulaşım pratikleri, hareketlilik, neoliberal kentin çeperlere doğru
genişlemesi, toplumsal cinsiyet ve mekân ilişkisi, güvenlikli sitede bir arada
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yaşama pratikleri (Buna Türkiyeli ve diğer milletten insanların karşılaşmaları
da dahil- banal milliyetçiliğin mekân kullanımında tezahürleri) gibi. Limontepe çalışmasında ise hikâyeye güç katan önemli faktörlerden biri, araştırmacının kendi geçmişiyle bir karşılaşma yaşaması. Tanıdık insanlarla da görüşme yapma: sınıf arkadaşların, çocukluk arkadaşların buna dahil.

Bu anlatıları nasıl kavramsallaştırıyorum?
Otoetnografi, etnografi ve hayat anlatılarıyla sınırlı kalmayıp kent arşivine
başvurmak. Gecekondunun/periferinin tarihsizleştirilişine tanıklık etmek.
Resmi kurumlar nezdinde hafife alınmak (sosyal bilimlerin hafife alınışı, kadının hafife alınışı, öğrenci olmanın hafife alınışı gibi).
Tekil hikâyeleri mahallenin resmini görmek için aracı kılmak fakat sesleri de
kısmamak/anonimleştirmemek. Mahallelinin farklı mekânlardaki mevcudiyetini kavramsallaştırmaya çalışıyorum: göçmen, sakin, yolcu gibi.
Bireysel anlatılarla büyük anlatılar arasında bağ kurmaya çalışmak: Deneyimi toplumsal cinsiyet ve toplumsal sınıf lensinden incelemek
Kendi deneyiminin önemini hafife almamak ama kamusala da dayatmamak.
Kendini saçmamak. Anlatılardan biriyim. Bunu dantel metaforuyla ifade
ediyorum: Her biri bir başkası tarafından örülen motifleri bir araya getirip
danteli ortaya çıkarmaya çalışıyorum - Hiçbir zaman tamamlanmayacak bir
işten bir kesit aktarıyorum. Eksikleri, ilmek kaçmalarını, el uyuşmazlıklarını
en baştan kabul ediyorum. Bu da araştırmanın sınırlılıkları
Mekânın düzenlenme/yerleştirilme biçimini de dikkate alarak mekândaki
ilişkileri anlamaya çalışıyorum: “komşuluğun akrabalaşması” kavramsallaştırması yapıyorum. Buradan mahalle baskısının dinamiklerini açığa çıkarmaya çalışıyorum. Bu baskıya karşı geliştirilen stratejileri görünür kılıyorum.
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Dönüşüm sürecinde de devam eden gecekonduda yaşam stratejilerini inceliyorum. Mekânda kalıcılık ve geçicilik hallerini kavramsallaştırmaya çalışıyorum.

