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Prof. Dr. MehMet eröz (1930 - 20 Haziran 1986): Istanbul Ticarî Ilimler Akademi-
sinden 1955’te mezun oldu. 1958’de Istanbul Üniversitesi Işletme Iktisadı Enstitü-
sünde yüksek lisans yaptı. Şeker Fabrikaları A.Ş.’de bir süre müfettiş olarak görev aldı. 
1961’de Iktisat Fakültesinde Z. Fahri Fındıkoğlu’nun asistanı oldu. Göçebe Ekonomisi 
ve Türk Göçebelerinde İçtimaî Organizasyon adlı doktora teziyle, 1965 yılında sosyoloji 
doktoru unvanını aldı. Marksizm, Leninizm ve Tenkidi adlı teziyle 1971’de doçent oldu. 
Türkiye’de Alevilik ve Bektaşilik adlı teziyle 1977’de profesör oldu. 

Ağustos 1972’de Töre dergisinde Deniz Dağoğlu’nun kendisi ile yaptığı mülakatta 
şu bilgileri verir: “Aydın’ın Söke Kazasında doğdum. Kırk bir yaşındayım. Babam, Antalya ile 
Mersin arasından, Toroslardan gelen Yörüklerin kurduğu Serçin köyü’ndendir. Anam da, bir kolu 
Karatekeli Yörüğü, diğer kolu Akkuzulu Yörüğü olan, Germencik ve Ortaklar’a yerleşen Akku-
şoğlu Hasan Hüseyin Ağa’nın kızıdır. Babamın babası, Serçinli Hasan Efendi’dir. Kışı Söke’de 
geçirir, yaz aylarında, köye, incir bahçemize göçerdik.)

Nasıl bir çevrede yetiştiğini ve ilham kaynağını da şöyle ifade eder: “Akrabaların ve 
diğer köylülerin haftada bir pazardan gelirken alıp getirdikleri gazeteleri okur, II. Dünya Harbi 
hakkında konuşurduk. On yaşlarındaki çocuğun okuyuşunu ve fikirlerini zevk ve takdirle dinler-
lerdi. Bu sıralarda, Keloğlan, Nasreddin Hoca, Kerem ile Aslı, Tahir ile Zühre, Ferhat ile Şirin, 
Âşık Garip, Kan Kalesi, Hayber Kalesi vs.yi okur, bazılarını anneme de okurdum. Dinî ve millî 
heyecanımızın ilham kaynakları böyle bir içtimaî muhitti. Dinî heyecan ve şuurumu, bilhassa, 
iyilik, merhamet, yardımseverlik abidesi olan dedeme borçluyum. On bir yaşında anacığımı kay-
bedince, bu bahçelere gitmez, millî kültürün pınarlarından içemez oldum.” 

“Dinî heyecan ve şuurumu, bilhassa, iyilik, merhamet, yardım severlik abidesi olan dedeme 
borçluyum” diyen Eröz, okuldaki evrimci öğretmeni ile dedesi arasındaki anlayış farkını 
çözemediği için bir ara liseye ara vermek zorunda kalmıştır. Bu konuyu da şöyle anla-
tır. “Dedem evde ‘Allah’ derken, okulda öğretmen ‘Tabiat’tan bahsediyor, atamızın bir maymun 
olduğunu söylüyordu. Çok sevdiğim dedeme inanmaz olmuştum. İki cami arasında beynamaz-
dım. Liseden terk-i tahsil ettim. Gündüzleri bir çift öküzle çift sürüyor, geceleri Pardayyanları, 
Fantomaları, Şerlok Holmesleri ve daha bir yığın saçma sapan kitabı okuyordum.”

Bu sıkıntıdan nasıl kurtulduğunu da o şöyle izah eder: “Mevlâna’nın dediği gibi, bir 
çuval keçiboynuzu çiğneyip, bir dirhem bal ya alıyor, ya almıyordum. Bana bu zararlı neşriyat-
tan, geveze insandan kaçar gibi kaçmamı tavsiye edecek bir rehberden mahrumdum, yetişme 
tarzım ve bilgi seviyem de bunu temin edemiyordu. İstikametsiz, hedefsiz ilerliyor, daha doğrusu 
bir geri, bir ileri gidiyordum. İnkârcı bir insan olmadı isem, yüz binlerce Türk genci gibi, ata 
ocağından aldığım dinî terbiyeye ve içinde yetiştiğim içtimaî muhitten edindiğim millî kültür 
mirasına şükretmeliyim.”

Liseye geri dönüşünü ve fikrî yapısındaki değişimi şöyle ifade eder: “Tekrar tahsile 
başladığımda, Atsız’ın, Abdullah Ziya Kozanoğlu’nun, Feridun Fazıl Tülbentçi’nin tarihî eser 
ve romanları yolumu aydınlatıverdi. Gideceğim yeri görebiliyordum. Bu yol, Türklükle Müslü-
manlığı en saf şekli ile yoğuracak ve sosyalizmle kapitalizm arasında, dinî ve millî kaynaklardan 
ilhamını alan bir iktisadî sistem getirecekti.” 

Aslında o asistanlığa kendisini üniversiteye girdiği yıldan itibaren hazırlamıştır. 
Bunu şu ifadelerinden anlıyoruz:“Seminerleri, konferansları, ilmî toplantıları kaçırmıyor, 
tarihî, sosyolojik ve felsefî eserleri doymak bilmez bir iştah ve ihtirasla okuyordum. Asistan 
olmak için uzun yıllar çalıştım. Bu ilmî çalışma yolunda, en az beş altı yıl kaybım vardı. Çok 



bocalamıştım. Bin bir sıkıntı ve meşakkatten sonra, otuz yaşında asistan olarak üniversiteye gir-
dim. Başkalarının traktörle çok kısa zamanda sürerek temizleyeceği bir tarlayı ben kara sabanla 
sürmeye çalışmış, uzun yıllar kan ter içinde kalmıştım.” 

Eröz, Türkiye’de disiplinlerarası anlayışla, araştırma yapmanın gereğini gündeme 
getirmiş ve bu anlayışla saha çalışmaları yapmış Türkiye’nin yetiştirdiği ilk sosyolog-
dur. O daha Işletme Iktisadı Enstitüsü (1957-1958) öğrencisiyken saha çalışmalarına 
başlamıştır. 1965’te tamamladığı doktora tezini de “iktisat, sosyoloji, antropoloji, halk 
edebiyatı, kültür tarihi, dinler tarihi” gibi bilim dallarının bilgilerini kullanıp saha 
çalışmaları yaparak hazırlamıştır. Aslında Eröz, bütün çalışmalarında araştırması-
nın özelliğine göre bilimler arası bir anlayışı her zaman takip etmiştir. Haddizatında 
Eröz’ün çalışmalarını ve onu diğerlerinden farklı kılan da bu yöntem anlayışıdır. 
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ord. Prof. Z. f. fındıkoğlu’nun ÖnsÖZü

asrımıZın başından itibaren sosyal meselelerle iştigal eden ilim çevreleri 
bunlara antropolojik yönden hususî bir ehemmiyet verdiler. Kısa bir müddet 
sonra Ingiltere’ye has sosyoloji konuları Amerika’ya da geçti. Bugün Ameri-
kan sosyolojisinin başlıca karakterini bu cihet teşkil etmekte, literatürde de 
“Sosyoloji ve Sosyal Antropoloji” denmektedir.

Bilindiği gibi Antropoloji 19’uncu asır sonlarında mânasını değiştirmiştir. 
Şöyle ki, öteden beri ırkçılık mânasına gelen antropolojiye yeni bir şuur ver-
mek için “kültürel” veya “sosyal” sıfatları eklenmeye başlanmıştır.

Memleketimizde bu gibi değişiklikler Anglosakson çevrelerin tesiri altın-
da vukuu gelmiştir. Çok yeni olan bu değişiklik bir taraftan Ziya Gökalp’ten 
beri Halkiyat daha sonra Folklor ismini taşıyan cereyanların tesiriyle kendini 
göstermiş, öte yandan Ingiltere’nin tesiri altında Antropoloji, Etnografya gibi 
çeşitli disiplinlerle zenginleşmiştir.

Tanıtmak istediğimiz bu deneme Sosyal Antropolojide, Iktisat ve Hukuk 
Sosyolojileri için, hatta Sosyolojinin diğer dalları için çığır açıcı bir görüştür.

Sosyal problemlerin anlaşılması için tehlikeli olan doktrinlerden korunma, 
meselâ “tarihî maddecilikten korunma”, kültürel şartları araştırmak suretiyle 
dogmatizmden uzaklaşmaya ve araştırıcıyı sosyal kadro içinde kalmaya davet 
edebilir.

Müellif temas ettiği ekonomik ve sosyal müessese ve gelişme meselesinde 
muvaffakiyetli bir tahlil ve aksiyonun şartlarını klasik sosyoloji ile değil ancak 
içtimaî yapıyı araştıracak sosyal ve kültürel antropoloji ile temin etmeyi dü-
şünmekte, iktisatçılara gelişme ve kalkınma problemini çözmeleri için zemin 
hazırlamaktadır.

Hülâsa Doçent Mehmet Eröz’ün eseri yeni bir sosyoloji çığırının ışığını 
tutmak bakımından ayrı bir değer kazanmaktadır.

Prof. Z. F. FINDIKOĞLU 
1 Mart 1973



İkIncI Basımın ÖnsÖZü

Bu kItaBı, iktisadî sosyoloji sahasındaki eksikliği birazcık gidermek ve öğ-
rencilerimize bir kitap verebilmek için yazdık. Hem sosyoloji hem de iktisat 
hakkında bilgiyi gerektiren ve sosyal antropoloji ve tarih malûmatına da ihti-
yaç hissettiren böyle bir konunun işlenmesinin çok zor olacağını; eksik ve ku-
surlar ihtiva edeceğini biliyoruz. Bu güçlüğün üzerine, öğrenciye bir an önce 
kitap yetiştirme endişesi eklenince, müşkülât bir kat daha artmış oldu. Buna 
rağmen büyük bir gayretle güçlükleri yenmeye çalıştık. Eksik ve kusurları-
mızın hoş görüleceğini umarız. Eserimizin ikinci basımı nasip olursa, daha 
dikkatli ve itinalı bir gözden geçirme sonunda, kusurlarımızın azaltılmasıyla 
mümkün olur.

Meselâ bu kusurlardan biri, iktisat sosyolojisi sınırlarından zaman zaman 
taşarak, iktisadın hudutları içine girişimizdir. Bunu önlemek pek mümkün 
olmadı. Çünkü sosyoloji ile iktisadın ortak konularını, ikisinin dışında ve sos-
yolojik metotlarla ele almak gibi gayet güç bir iş karşısında bulunuyorduk. 
Batı’da bile bu konu henüz halledilmiş değildir. Bizim bildiğimiz, sadece Par-
sons ve Smelser bu işi birazcık başarmışlardır. Max Weber, Sombart, Marx, 
kısmen Marshall, Schumpeter öncülük etmişlerdir. Iktisadî antropoloji saha-
sında ise Malinowski, Herskovits ve R. Firth’ün yardımları büyük olmuştur. 
Görülüyor ki, disiplinimiz bütün dünyada henüz yenidir ve çok işlenmemiştir.

Türkiye’de ise Ziya Gökalp öncülük etmiştir. Kendisine çok şey borçlu ol-
duğum hocam Ord. Prof. Dr. Z. Fahri Fındıkoğlu, Kooperasyon Sosyolojisi, İkti-
sat Sosyolojisi Bakımından Sosyalizm isimli eserlerinde aynı vadide ilerlemiştir. 
Prof. Dr. Âmiran Kurtkan’ın Malî Sosyoloji ve Köy Sosyolojisi isimli eserleri ve 
Prof. Dr. Orhan Türkdoğan’ın köy sosyolojisine ait eseri (mühim) ilâvelerdir. 
Ord. Prof. Dr. Hilmi Ziya Ülken, Sosyoloji kitabı içinde bir iktisat sosyolojisi 
bölümü ayırmış ve ders olarak da okutmuştur. Bir de Gras’tan yapılan Eko-
nomik Sosyolojiye Giriş isimli eser, iktisadî gelişme merhaleleri hakkında bilgi 
vermektedir.

Türk iktisat sosyolojisi edebiyatının kısır sayılabileceği anlaşılmaktadır. 
Küçük bir ilâvede bulunabilirsek, kendimizi bahtiyar sayacağız. Önümüzde-
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ki iki veya üç yıl içinde, aynı konunun biraz daha dar ve derinleşmiş şekli 
olan sanayi sosyolojisine dair çıkarmayı umduğumuz eserle, yeni bir hizmette 
daha bulunmak ümidini taşıdığımızı belirtmekte fayda buluyoruz. Bütün ek-
siklerine rağmen kitabımız, öğrenciler ve fikir çevreleri için yarayışlı olacaktır.

Üç ayrım (kısım) halinde hazırlanmış olan eserin ilk ayrımı, umumî sos-
yoloji hakkında öğrenciyi bilgi sahibi etme gayesini taşıyor. Iktisadî sosyolo-
jiye ait ileriki bahislerde intibak sağlamak için böyle bir temele ihtiyaç vardır. 
Sosyolojik mefhumlar hakkında edinilecek bilgi, her bahsi açacak anahtar 
vazifesi görecektir. Metot hakkında da kısa, fakat özlü açıklamada bulun-
duk. Sosyal değişmeyi, umumî sosyoloji bahsi içinde, kültür ve medeniyet 
ile birlikte değil, iktisadî gelişmenin sosyolojik meseleleri arasında inceledik. 
Sosyal ve iktisadî gelişme ve değişme meselelerinin birlikte ele alınması, ko-
nuların daha iyi işlenmesi bakımından iyi olur.

Ikinci ayrım, iktisadî müessese ve faaliyetlerle ilgilidir. Burada iktisadî 
hâdise, iktisadî gelişme merhaleleri, istihsal, istihlâk, kıymet, iş bölümü, mü-
badele ve mülkiyet konuları işlenerek, iktisadın verdiklerinin dışında başka 
şeyler söylenmiştir.

Üçüncü ayrımda, iktisadî gelişmeye sosyolojik bir gözle bakılmış, cemiyet-
lerin gelişme, kalkınma hamleleri tahlile tâbi tutulmuştur. Bütün konularda, 
tarihî kaynaklara, sosyolojik ve sosyal antropolojik araştırmalardan elde edi-
len malzemeye sık sık başvurulmuştur. Metodumuz, nazariye ile tatbikatın 
birleştirilmesidir. Yani tâ’lil (deduction) ve istikra (induction) metotlarının bir-
likte kullanılması. Kendi araştırmalarımızın mahsulünü anket ve müşahede 
usulleri ile elde ettiklerimizi, sosyal antropologların kazandırdıklarını tarihî 
ve sosyolojik malzemeyi bir araya getirerek aklımızın ışığında ve yol gösteri-
ciliğinde yoğurmaya çalıştık.

Mümkün olduğu kadar yaşayan dile bağlı kalmaya çalıştığımızı; ağdalı Os-
manlıca ve uydurma Türkçeye kaçmadığımızı, ileriki sayfalar gösterecektir.

Kitabın dizininin (index) hazırlanmasında ve tashihlerin yapılmasında bü-
yük yardımlarını gördüğüm Asis. Enis Öksüz, Asis. Dr. Tevfik Ertüzün, Asis. 
Beğlü Dikeçligil ve diğer asistan arkadaşlara teşekkürü borç bilirim. Basım 
işinde ilgi gösteren Fakülteler Matbaası sahipleri Ziya ve Mehmet Beyler’e 
ve emeklerini katan Matbaa mürettip ve işçilerine; kitapla ilgili yardımları 
dolayısıyla Filiz Kitabevi sahipleri Ismet ve H. Ibrahim Beylere teşekkürler 
ederim.

Mehmet ERÖZ

1977



üçüncü Basımın ÖnsÖZü

kItaBımıZı genişleterek yeni basıma hazırladık. Emeğimiz çoktur. Büyük 
Türk bilgini Beyrûnî’nin dediği gibi yorgunluğu, “ilim tadı” gideriyor.

Pek çok kaynağa başvurup, konuları zenginleştirmeye çalıştık. Rahmetli 
hocamız Prof. Dr. Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu, “Kubbe-i sema altında yeni bir 
şey yok. Tâbir câizse, fikrî bir geviş getirme var” derdi. Böyle olmakla beraber, 
meselelerin tekrarlanışında bile, orijinal ve güçlü izahlar, yorumlar, görüşler 
vardır. Bundan ötürü biz, yüzde yüz kendimize ait olmayan noktalarda, esas 
söz sahiplerine başvurmayı uygun buluyor, prensip kabul ediyoruz. Zaten 
ilim ahlâkı bunu gerektirir. Bu titizliğimiz, belki de fazla müracaat ve atıflara 
bağlanıp kalmamıza yol açıyor; üslûbumuza yer yer kuruluk ve sıkıcılık getiri-
yor. Fakat bunu yapmaya kendimizi mecbur hissediyoruz. Çünkü bu çalışma-
lar, gelip geçici bir heves veya bir yasak savma olmadığından ötürü, sahibini 
iki cihanda da doyurmalı, “ilim tadı”na garketmelidir. Büyük bilgin Beyrûnî, 
ölüm döşeğinde iken bile, bilgin dostları ile ilmî bir meseleyi müzakere etmek 
istemiş, dostlarının itirazı üzerine: “Öbür âleme, bu meselenin cahili olarak mı 
gideyim?” diye serzenişte bulunmuştu. Dostları evi terk ettiğinde, o ruhunu 
teslim etmiş, fakat o ilmî meseleyi bilerek göçmüştü.

Türkçe eski kaynaklardan yaptığımız aktarmalar, dilin biraz ağır olması-
na sebep oluyor. Onları tırnak içinde değil, kendi cümlelerimizle öz halinde 
vermeye gayret ettik. Yine de zorluk kalmışsa, ilim hevesi olanın bu güçlüğü 
yenmesi gerekir. Esasen, eski ile yeni arasındaki bağı koparmamak, millî kül-
türümüzü yıkmamak için bunu yapmak zorundayız. Yer yer parantez içinde 
açıklamalar da verdik. Bu demek değildir ki, “uydurmacılığı” kabul ediyoruz. 
“Uydurmaca”, Türkçenin yerine geçemeyecektir.

Kitabımızın üçüncü kısmının bazı bölümleri, yeni kaynak ve bilgilerle takviye 
edilmeye muhtaç idi. Fakat yılın sonu geldiğinden, öğrenciye kitap yetiştir-
me zorunda olduğumuzdan ötürü bunu ileriye bırakıyoruz. Seneye çıkarmayı 
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umduğumuz Sanayi Sosyolojisi kitabında, bu bahislerin çoğunu derinliğine in-
celeyeceğiz.

Türkiye’de sosyal ilimler öğreten fakültelerin çoğunda “sosyoloji”nin iyi 
bir yeri var. Iktisat Fakültesinde de elli yıla yakın bir zamandır sosyoloji oku-
tuluyor. Iktisat Fakültesinin kuruluşunda emeği geçen Alman hocalar, bu ge-
leneği yerleştirdi. Onlar, Fakülteyi, Iktisat ve Içtimaiyat Enstitüsü” isimli ens-
titü ile başlattılar. Buradaki “Içtimaiyat”, “Sosyoloji” demektir. Demek ki, fa-
kültemizin kuruluşu Iktisat ve Sosyoloji Enstitüsü ile olmuştur. Alman hocalar, 
sosyoloji olmadan iktisat öğretimi ve öğrenimi olamayacağına inanıyorlardı. Bu teorik 
sosyolojinin, pratikle ilgili yönlerini ise “Sosyal Siyaset” ele almaktaydı. Sch-
moller, Max Weber ve W. Sombart gibi “tarihî” ekole mensup iktisatçılar, ikti-
sadın temelinin sosyoloji olduğunu; iktisadî faaliyetlerin sosyal bir düzen için 
yürüdüğünü haklı olarak gösterip, iktisadı çerçeveleyen bir sosyoloji cereyanı 
yaratmışlardı. Böylece “sosyoloji”, “iktisat” için teorik bir kaynak sayılmıştır. Bu 
anlayış o zaman ülkemizde de kabul görmüş ve dünyada da rağbet bulmuştur. 
Son zamanlarda bazı çevrelerde, sosyolojiye ihtiyacı olmayan pür bir iktisat 
görüşü ileri sürülüyor. Iktisadın mücerret formül ve prensipleri, sosyolojik 
muhteva ile doldurulmadığı takdirde, özü olmayan boş kalıplar olarak kalır. 
Böyle bir zihniyet, “Sosyoloji”ye, iktisat öğretimi içinde “temel bir disiplin 
olmak hak ve hüviyetini” bile çok görür. Bunu görüyor, biliyor, seziyoruz. Içinde 
yaşadığımız tarihî anın ibretli bir sosyolojik hâdisesi olarak bu hususu, ilmin 
değerini bilecek olan yarının kuşaklarına duyurmayı bir borç biliyoruz.

Eklemelerdeki karışık el yazılarımızın içinden çıkabilen Formül Matbaası 
mensuplarına teşekkür ederim.

Mehmet Eröz
Istanbul, 26 Nisan 1982



dÖrdüncü Basımın ÖnsÖZü

elInIZdekI eserin birinci (1973) ve ikinci baskısında (1977), Eröz’ün dizin 
için teşekkür ettiği asistanlar, kitabın dizinini zamanında yapmamış olacaklar 
ki, eserin üçüncü baskısında (1982) dahi dizinin olmadığını görmekteyiz.

Hoca, genişletilmiş üçüncü baskıdan (1982) bahsederken 1983’te Sanayi 
Sosyolojisi adlı bir kitap yayınlayacağından bahsetmektedir. Bu kitapla ilgili 
çalışmaları ve hocanın el yazılarını muhterem eşi Gönenç Eröz’ü 2013’de zi-
yaret ettiğimde bizzat görmüştüm. Ancak hocanın hastalığının ağırlaşması 
nedeniyle bu kitap ile birlikte Doğu Anadolu ve Alevîlik-Bektâşîlik konusun-
daki bazı çalışmalarının maalesef yayınlanma imkânı olmamıştır.

Ömrü vefa edip de Eröz hoca yaşamış olsaydı, dünyadaki değişmeler sebe-
biyle kitabına mutlaka yeni bölümler eklerdi. Özellikle Sovyetler’in dağılma-
sıyla tek kutuplu dünyada “küreselleşme” adıyla gündemi işgal eden, bazıları 
için sınırların kalktığı, bazıları içinse sınırların yeniden çizildiği ve gümrük 
duvarlarının aşılmaz olduğu benzer konular hakkında ilaveler yapacağını dü-
şünmemiz, onun çalışma anlayışıyla örtüşmektedir. Çünkü para ve mal dola-
şımı söylemleriyle aslında dünyanın yeniden yapılanması karşısında hocanın 
sessiz kalacağını düşünmek mümkün değil.

Bilindiği gibi iktisadî olayları ve konuları anlamada tarih, sosyoloji, halk 
bilimi, antropoloji ve benzeri bilim dallarının önemli yeri vardır. Ayrıca bu bi-
lim dalları ekonomik gelişme ve kalkınma sorunlarının çözümünde ilgililere 
önemli bilgiler sunmaktadır. Çünkü iktisadî olaylar boşlukta değil, bir sosyal 
ortamda meydana gelirler.

Elinizdeki eserin yazıldığı (1973) ve üçüncü baskısının yapıldığı (1982) 
zamanda bazı sosyoloji kitaplarında, iktisat sosyolojisi bölümleri olsa da doğ-
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rudan “iktisat sosyolojisi” hakkında çeviri bir kitap (N. S. B. Gras, Ekonomik 
Sosyolojiye Giriş, Ankara, 1941) hariç, ne telif bir kitap ne de bir makale vardır.*

Hocanın kitabının en büyük özelliği, bir iktisat, sosyoloji ve antropoloji 
uzmanı tarafından yazılmış olmasıdır. Ayrıca Eröz iktisadî konuları irdelerken 
diğer çalışmalarında olduğu gibi disiplinlerarası bir anlayışı takip etmiştir. 

Bazıları kitabın baskısının eski olduğu için çağımıza hitap etmediğini dü-
şünebilirler. Ancak Eröz hoca, iktisat sosyolojisi alanındaki temel teorik yak-
laşımları Türk kültürü ve geleneği bağlamında değerlendirdiği için eseri her 
zaman bir klasik olarak kalmaya devam edecektir. Elinizdeki eserin en bü-
yük özelliği ise kendi alanında bir klasik olmakla birlikte, iktisadî kavramlar 
ile olayların temelde sosyoloji, tarih, antropoloji ve halk bilimi bağlamında 
arka planının Türkiye koşullarında anlaşılmasını mümkün kılmasıdır. Bu ve 
benzeri nedenlerden dolayı İktisat Sosyolojisine Başlangıç, sahasında Türkiye’de 
bir ilktir. Buna rağmen hocanın vefatından sonra kitabın yeniden basılması 
için ilgililer yeterli gayreti göstermemiştir. Hatta Eröz hocanın eşi vasıtasıyla 
kitaplarının bağışlandığı üniversite bile elinizdeki kitabın yeniden basılması-
na ilgi göstermemiştir. Bu nedenle yıllar sonra hocanın bütün kitaplarını ve 
yayınlanmamış eserlerini okuyucular ile buluşturmak için yaptığımız teklifi 
kabul eden ve bu konuda gerekeni yapan Ötüken Neşriyat’a teşekkür ederim. 

Kısmet olursa, sırasıyla rahmetli Eröz’ün bütün eserlerinin çok geç de olsa, 
Ötüken vasıtasıyla okuyucularla buluşacak olmasından dolayı mutluyum.

Rahmetli Eröz hocanın cemalini hiç görmedim, ancak o daima fikirlerimin 
ve çalışmalarımın kılavuzu oldu. Sosyal bilimlerde disiplinlerarası araştırma 
yapmanın ve teori ile sahada derlenen bulguların beraber değerlendirilmesi 
gerektiğinin zorunluluğunu ondan öğrendim. 

Ruhu şad olsun…
Mustafa Aksoy

Nisan 2014, Fatih

* Eröz hocanın kitabından sonra, ülkemizde yayınlanmış iktisat sosyolojisine dair kitaplar ise 
şunlardır (birinci baskıları esas alınmıştır):  
- Hüsnü Erkan, Ekonomi Sosyolojisi, Izmir, 1995. 
- Ekonomi Sosyolojisi (Editörler:  V. Bozkurt; F. Güneş), Eskişehir,  2011. 
- Tolga Kabaş, İktisat Sosyolojisine Giriş, Ankara, 2012. 
- İktisat Sosyolojisi (Hazırlayanlar: N. J. Smelser; R. Swedberg), Ankara, 2013. 


