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•  Türkiye Hayal Haritası isimli 
bir araştırma yapılmıştı, 
bu araştırmaya göre Türk 
insanının %49’u “Sadece 
çocukken hayal kurardım, 
şimdi hayal kurmuyorum.” 
diyor. 25 yaş sonrası 
hayal kurma oranı %14’e 
iniyor. Hayal kurmak, bir 
gelecek tasavvuru da 
içeriyor aslında. Bizim 
gelecek tasavvurumuzda, 
hedeflerimizde, kendimize 
güvenip bir şeyler başarma 
azmimizde bir eksiklik 
mi var? Siz bir sosyolog 
olarak bu konuyu nasıl 
yorumlarsınız hocam?

Aslında hayal çok bireysel bir 
şeymiş gibi görünür ama onu 
çevreleyen toplumsal yapı 
içinde bir yeri ve anlamı vardır. 
Evet mutlaka bireysel bir tarafı 
bulunuyor. Kendi içerisinde 
insanlar, sırt üstü yattığında 
bulutlara bakıp birtakım düşler 
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kurabilir. Ama çoğunlukla 
hayaller de toplumsal yapının 
belirlediği sınırlara tabidir. 
Bunu atlamamalı. Yani dağdaki 
bir çobana deseniz ki, “Şu 
kadar paran olsa ne yaparsın?”, 
muhtemelen koyun alacaktır. 
Daha başka birine sorsanız 
yine kendi hayatı, gördükleri 
ile ilişkili bir cevap verecektir. 
Hayallerimiz toplumumuzdan 
bağımsız değil. Mahrumiyet 
insanların hayallerini 
sınırlandıran bir şeydir. Diğer 
taraftan bizim toplumumuz 
hayali belirli açıdan hoş gören 
bir toplum da değil. Hayalci 
olmak, hayal kurmak, çok da 
sevimli gözükmüyor pek çok 
kişiye.

•  Belki bir fikir sahibi 
olmayı da aynı şekilde 
değerlendirebiliriz.

Evet, bir fikir sahibi olmak çok 
desteklenmez... Şimdi insan 
nasıl hayal kurabilir? Ileriyi 
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görebilirse, görmek isterse hayal 
kurar aslında. Ileriyi görmek 
için de biraz yükseğe çıkmak 
lazım. Dağın arkasında bir köyde 
yaşıyorsanız hayaliniz o dağa 
çıkmaktır. Ama dağa çıktığınızda 
ilerileri görürsünüz, hayalleriniz 
genişler. Şehre gittiğinizde, 
büyük bir şehirde yaşamaya 
başladığınızda hayal dünyanız 
genişler. Dünyayı gezdiğinizde 
sınırlarınız daha da büyür. Bu 
öyle bir noktaya varır ki siz 
geleceği düşlemeye, geleceği 
tasavvur etmeye başlarsınız. Ama 
bir taraftan da eğer hayattaki 
kısıtlarınız çok fazlaysa, çok 
tökezleyip düşüyorsanız, sürekli 
kafayı dikip ileriye bakarken 
aşağıdaki engellere takılıyorsanız, 
o zaman bir süre sonra hayallerin 
limitleri azalır. Hani şair diyor ya: 

“Zirvesine göz diktiğim dağlara 
bak, takılıp düştüğün taşlara bak.” 
diye. Onun gibi tökezledikçe ufuk 
daralmaya başlar, heyecanlar 
tükenir.

Dolayısıyla büyük hayaller 
kurarken küçük şeylere 
takılmak istemiyorsa birisi 
gerçeklikten kopmamalı. “Hayal 
kurmak istiyorsan gerçekçi ol!” 
Hayallere erişmek için önce için 
zemin oluşturmak, imkanları 
genişletmek lazım. Yoksa hayal 
kurmak temelsiz iş yapmak 
anlamına gelmiyor. Aksine 
birtakım şeyleri yapmak ve onu 
yapmak üzerinden bazı şeyleri 
yapılabilir kılmak anlamına 
geliyor. Hayal kurmak ciddi bir 
iştir.

Martin Luther King’in meşhur 
bir konuşması vardır, “I have 
a dream!” diye. Amerika 
için eşitlikçi, ırkçılığın bittiği 
yarınları hayal ediyorum diyor. 
Fakat Martin Luther King 
eğer halihazırda mücadele 
etmeseydi, siyahların hakları için 
çabalamasaydı, onun bu sözünün 
bir anlamı kalmazdı, biz de bu 
söze değer vermezdik. Yani çaba 
ve hayal birlikte olmalı.

•  Veya bir şeylerin rüyasını 
görmek...

Tabii ki. Ama bir düşü görebilmek 
için onun adamı olmak 
gerekiyor. Kendi kapasiteniz 
kadar rüya görüyorsunuz. 
Çoğunlukla insanların hayalleri, 
yapabilecekleri, yaptıkları 
mevcut imkanların sınırlarıyla 
ölçülebiliyor. Fikir, tefekkür 
dediğimiz şey çok önemli bir şey. 
Insanın bir fikri yoksa bir hayali 
de yoktur. Bir fikir sahibi olmak, 
bir iddia sahibi olmak, bir fikirle 
bir meseleye bakmak... Bir işe 
bir fikir, bakış, kavrayış katmak 
insanın hayalini zenginleştiren bir 
şeydir.

•  Bu sadece bilgiyle olabilecek 
bir şey de değil herhalde.

Bilgi, tecrübe, görgü, biraz 
empati kabiliyeti, biraz hayatla 

yoğrulmuş olmanın getirmiş 
olduğu bir bilgelik. Gönül ve 
kalp kıvamı da çok önemli 
elbette. Bunların hepsi bir araya 
geldiğinde müthiş fikirler ortaya 
çıkarıyor... Ben hep söylerim, 
bize “HAS” adam lazım; Hevesli, 
Azimli, Sebatkar adamlar... Bir 
heyecan, heves lazım ama 
heyecanı azimle yoğurmak, azmi 
de sürdürmek lazım. Frantz 
Fanon’un tam hatırlamıyorum 
ama şu minvalde bir sözü var: 

“Heyecan haindir! Demiri ateşe 
verip onu dövmeden bıraktırır. 
Demiri ateşten alıp dövmek 
ve biçim vermek lazım.” Yani 
heyecanı çaba ile yoğurmak 
lazım. Ama bütün bunlar haddi 
zatında çok nadir insanlarda 
kendiliğinden meydana çıksa 
da toplum tarafından beslenen 
şeylerdir. Toplum, bir refah 
düzeyine ulaştığında hayallere 
zemin oluşur. Aslında bunun 
da bir ölçeği var: Çok refah da 
çok kıtlık da hayalleri öldürüyor, 
arada bir yer var. Bizim ülkemiz 
aslında tam bu ölçekte.

•  Potansiyelimiz yüksek yani?

Hayal kurmaya ve başarmaya 
müsait. Çok yoksul değiliz, çok 
zengin de değiliz. Aynı şekilde 
çok iyi işleyen bir sistemimiz yok, 
çok çökmüş bir sistemimiz de 
yok. Ekonomimiz çok büyük değil, 
çok küçük de değil. Hayalleri 
gerçekleştirebilmenin mümkün 
olduğu bir ölçekteyiz biz. O 
yüzden insanımızın daha fazla 
hayal kurmasını ekonomik olarak, 
ilmi olarak daha güçlü isteklere 
sahip olmasını teşvik etmemiz 
gerekiyor. Ama bunun önünde 
çok ciddi bir engel var: Geçmişin 
yokluk hatırası zihnimizde 
büyük yer kaplıyor. Dolayısıyla 
çok risk almayı hoş görmüyor 
insanlar, gelecek de bize çok 
yakın gözükmüyor. Geçmişle 
gelecek arasındaki o geçişleri iyi 
kurmamız gerekiyor.

•  Hazır gelecek demişken hocam, 

GEÇMIŞIN YOKLUK HATIRASI 
ZIHNIMIZDE BÜYÜK YER 
KAPLIYOR. DOLAYISIYLA ÇOK 
RISK ALMAYI HOŞ GÖRMÜYOR 
INSANLAR, GELECEK DE BIZE 
ÇOK YAKIN GÖZÜKMÜYOR. 
GEÇMIŞLE GELECEK 
ARASINDAKI O GEÇIŞLERI IYI 
KURMAMIZ GEREKIYOR.
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ülkemizin gençlerinin geleceğe 
hazır olmadığı, geleceği aslında 
çok da bilmediği konuşuluyor, 
söyleniyor. Siz genel anlamda 
bu duruma nasıl bakıyorsunuz? 
Bugünkü gençler Türkiye’nin 
geleceği. Bu gençleri gelecekte 
ne bekliyor? Gençler 
kendilerini bu kaçınılmaz sona 
nasıl hazırlamalılar?

Aslında “Gençler geleceğe hazır 
değil.” cümlesi yanlış bir önerme. 
Doğrusu “Biz gençleri geleceğe 
hazırlayamıyoruz.” şeklinde 
olmalı. Neticede gençler neyi 
belirlediler ki? Kendi belirledikleri 
bir sistemin mahsulü mü 
onlar? Okuyacakları okullardaki 
sistemi onlar seçmediler; 
onlara neyin öğretileceğini, ne 
kadar öğretileceğini de onlar 
seçmediler. Bugünkü ülke 
şartlarını onlar belirlemedi. 
Dolayısıyla onlar bizim 
eserlerimiz. Biz onlara ne 
verdiysek, hazırladıysak onlar 
da onu aldılar. Gençler geleceğe 
hazır değilse demek ki biz 
hazırlayamadık. Daha da önemli 
bir şey, geleceği de gençlere 
hazırlayamadık. Ülkemizde onlara 
sunulacak bir imkan çerçevesi, 
bir ufuk, bir yapı, bir iş yapma 
zemini yeterince oluşturulamadı. 
Elinizde Formula-1 arabası var 
ama pistiniz yok. Ne yapabilirsiniz 
ki? Pist lazım bu arabayı 
kullanmak için.

Bakın şu bir gerçek: Bizim 
gençlerimizin, başka ülkelerinin 
gençlerinden ne eksiği ne fazlası 
var. Ne de onların bizimkilerden 
bir eksiği ve fazlası var. Siz ne tür 
imkanlar oluşturuyor, fırsatlar 
veriyorsanız ona göre çıktı oluyor. 
Eğitim sisteminiz halen daha çok 
ideolojik, sembolik meselelerle 
boğuşuyorsa; kültürde, siyasette, 
sporda, gündelik hayatta siz 
halen yarın için bir değeri ve 
önemi olmayacak meseleler 
etrafında vaktinizi imkanlarınızı 
tüketiyorsanız o zaman yeni 
nesiller de yarınlarda aynı 

problemlerle boğuşup dururlar. 
Yeni işler, katkılar, çıktılar üretme 
hususunda da daha az imkana 
sahip olurlar.

•  Burada bir kuşak 
çatışmasından, nesiller arası 
kopukluktan da bahsetmek 
mümkün mü?

Elbette, çok önemli bir noktaya 
değindiniz. Özellikle gündelik 
hayat içerisinde kuşaklar arası 
geçiş sorununu çok görüyoruz. 
Bunu aile şirketlerinde, siyasette, 
bürokraside, sporda, her alanda 
gözlüyoruz. Bir aktarım sorunu 
var. Sistem yoksa aktarım 
yapamazsınız. Hayallerinizi 
devredebilmeniz için sizden 
sonrakilerin gelip hayallerini 
üzerine kurabilecekleri bir yapı 
çok önemlidir. Bu bir dernekte, 
gençlik grubunda ve dergide 
de öyledir. Ancak işleyen bir 
yapıyı insanlara devredebilirsiniz. 
Işlemeyen şeyi devredemezsiniz.

•  Kurumsallaşma denilen şeyin 
eksikliği değil mi? Her alanda 
ve her anlamda gelenek ve 
kök sahibi olmanın eksikliğini 
hissediyoruz. 150-200 yıllık 
kurumlarımız çok az. Bir kamu 
kurumunda ya da STK’da 
bile yetkili kişi değişince tüm 

sistemi kendine göre yeniden 
kurmak istiyor. Köklü bir şeyin 
devamcısı olma imkanı ve 
şevki eksik.

Burası alt üst oluşların coğrafyası. 
Göçler, savaşlar... Sonra kendi 
içimizdeki alt üst oluşlar. Iktidar 
devirleri çok maliyetli bizde. 
Maliyetsiz iktidar değişimimiz 
hiç olmadı. Her gelen iktidar bir 
öncekini yıktı ama sonucunda 
aynı şeyleri yeniden kurdu. 
Doğrusu her yerde böyle. Işleyen 
sistemlerimiz olmadığı için, o 
işleyen sistemlerin içerisinde 
insanların bayrak yarışı gibi 
öncekinden bayrağı devralıp 
koşuya devam edecekleri bir 
durum yok.

•  Tam bu noktada nesiller 
arası kopukluğu biraz daha 
açarak konuşabiliriz aslında 
hocam. Orta yaşta ve 
üstünde olanların gençleri 
daima olumsuzluklarla 
kodlaması, gençlerin de onları 
anlamaması şeklinde ifade 
edebileceğimiz bir problem var 
mı? Varsa bu kopukluk neye 
yol açıyor ve nasıl çözülebilir?

Orta yaştakiler gençleri 
beceriksiz ve uyumsuz olmakla 
itham ediyorlar. Gençler de 

BIR TOPLUMDA GENÇLERE YENI IMKANLAR OLUŞTURABILECEK, 
YENI HAYALLER SUNACAK BIR YAPI VARSA, O ZAMAN GENÇLER 
BIR “YOZLAŞMANIN” DEĞIL DINAMIZMIN SEMBOLÜ 
OLURLAR. DEĞIŞIME AYAK UYDURURSANIZ BOZULMAZLAR, 
MUHAFAZA EDELIM DERSENIZ BOZULURLAR. 
GENÇLERI YENILIĞIN, AÇILIMIN, YENI IMKANLARIN, 
FIRSATLARIN SEMBOLÜ OLARAK GÖRMEK LAZIM.
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orta yaştakileri kendilerini 
anlamamakla suçluyorlar. 
Günümüzde nesiller arası bir 
kopuş, geçissizlik var.

Benim toplumsal değişim 
üzerine çalışmalarım var. Gençliği 
toplumsal değişimin itici gücü 
olarak görürüz biz. Bir yerde genç 
nüfus varsa, orada toplumsal 
değişimin hem hızı hem de 
çapı büyüktür. Bunun sebebi 
de şu, orta yaş insan hayatında 
yerleşik olmayı temsil eder. Yani 
insanın işinde zirveye ulaştığı, 
imkanlarının genişlediği, biraz da 
hayat koşullarının yerleşik hale 
geldiği bir dönemi temsil eder. 
Bu yaşlar daha az risk almayı, 
alışkanlık değiştirmemeyi, yeni 
şeylere adapte olmamayı temsil 
eder. Buna mukabil gençler, 
hem henüz yeterli imkanlara 
sahip değildirler hem orta yaşla 
kıyaslandığında içinde bulunulan 
zaman için daha ciddi donanıma 
sahibidirler. Yeni çağın imkan 
ve ihtiyaçlarına daha fazla 
vakıftırlar; risk almaya daha fazla 
açıktırlar; henüz alışkanlıkları 
çok yerleşik hale gelmemiştir 
ve yeni alışkanlıklar edinmeye 
müsaittirler. Yerleşik bir hayata 
sahip olmadıkları için de biraz 
gezgin bir ruha sahiptirler. Orta 
yaşın gözünden baktığımızda 

bu bir düzensizlik gibidir. Onlar 
gençlerin de kendileri gibi 
olmasını beklerler. Nesiller 
arasında yaşanan biraz da aslında 
konum çatışmasıdır. Gençler 
orta yaşlıların elindeki imkanlara, 
konumlara, mevkilere taliptirler; 
orta yaştakiler de bunu 
korumanın derdindedirler.

•  Bitmek tükenmek bilmeyen bir 
döngü müdür bu?

Hep bir döngüdür bu; hayatın 
bir döngüsü... Nesille arasında 
bir rekabet var, biri elindeki 
imkanları kaptırmak istemiyor 
diğeri de yeni şeyler yapmak 
zorunda. Şöyle düşünün, siz bir 
esnafsınız, dükkanı kurmuşsunuz, 
gençken 10-15 yıl çalışıp 
mücadele etmişsiniz. Tam işliyor 
her şey, sonra pat diye bir yeni 
teknik çıkıyor. Sizin adapte 
olmanız kolay mı? Ama henüz 
herhangi bir sisteme sahip 
olmayan birinin ona adapte 
olması daha kolay. Dolayısıyla bu 
anlamda baktığımızda, gençler 
ve orta yaştakiler arasında hep 
bir mücadele vardır. Siyasette 
de bu böyledir. Bir parti 
içerisinde bir konuma gelenler, 
artık yenilikleri çok istemezler. 
Muhafazakarlaşma başlar. 
Kuşak çatışması gençlerden 
kaynaklanmıyor aslında orta 
yaştakilerin elindeki konumları 
kaybetme riskinden kaynaklıdır.

•  Bu çatışma içerisinde gençleri 

“yozlaşmış” olarak görmek 
kaçınılmaz mı?

Bu tür çatışmalı değişimlerde 
bir taraf bir sembol ve değer 
oluşturarak veya var olan birisine 
tutunarak kendisine üstünlük 
oluşturmak isteyebilir. Örneğin 
büyük değişim zamanlarında 
gençliğin “bozulmuş”, “yozlaşmış” 
bir unsur olarak görülmesi 
yaygındır. Bu bakış sorunlu bir 
bakış aslında.
O zaman biz de şöyle 
diyelim: Evet gençler daha da 

“yozlaşacaklar”. Yeni imkanlar, 
yeni fırsatlar, yeni açılımlar 
oluşturmadığınız sürece, yeni 
hayallerin peşinden koşmadığınız 
sürece gençler “yozlaşacaklar”. 
Tabii bunu özellikle tırnak içinde 
ifade ediyorum. Gerçek bir 
yozlaşma değil bu. Bir yozlaşma 
ithamından bahsediyorum. Bu 
orta yaştakilerin gözünden 
bir “yozlaşma”. Halbuki eğer bir 
toplumda gençlere yeni imkanlar 
oluşturabilecek, yeni hayaller 
sunacak bir yapı varsa, o zaman 
gençler bir “yozlaşmanın” değil 
dinamizmin sembolü olurlar. 
Değişime ayak uydurursanız 
bozulmazlar, muhafaza edelim 
derseniz bozulurlar. Gençleri 
yeniliğin, açılımın, yeni 
imkanların, fırsatların sembolü 
olarak görmek lazım. Eğer imkan 
sunarsak gençlerin değişimciliği 
bütün herkesin hayatını 
genişleten, refah getiren bir 
katma değerin sembolü olacaktır.

Muhafazakar toplumlar kendi 
hayaletini kendisi oluşturuyorlar. 
Bir süre sonra koruma 
refleksiyle mevcut hale sımsıkı 
sarılanlar kendi korkusunda 
boğuluyor. Halbuki yarını inşa 
edenler değişime açık ve hazır 
olanlardır. Eğer biz ülkemizde, 
kurumlarımızda açılımcı, 
genişleyen, üretken, verimli bir 
yapı oluşturursak gençler gelir bu 
yapılara adapte olurlar. Böylece 
korkunun değil ümidin güçleri 
hayatı kurmaya başlar.

MUHAFAZAKAR TOPLUMLAR 
KENDI HAYALETINI KENDISI 
OLUŞTURUYORLAR. BIR 
SÜRE SONRA KORUMA 
REFLEKSIYLE MEVCUT HALE 
SIMSIKI SARILANLAR KENDI 
KORKUSUNDA BOĞULUYOR. 
HALBUKI YARINI INŞA 
EDENLER DEĞIŞIME AÇIK VE 
HAZIR OLANLARDIR.


