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Bu yazıda, İrfan Bozan, Tan Morgül ve Nedim Şener’le birlikte yürüttüğümüz araştırma 
hakkında yayınlanan eleştirileri değerlendirmek istiyorum. Yazının bugünkü bölümünde 
genel yorumların yanısıra “İslami kesimden,” özellikle Fethullah Gülen hareketi 
çevresinden gelen eleştirilere değineceğim. Yarınki bölümünde ise kamuoyunda “liberal 
aydınlar” tanımlamasıyla bilenen kesimden pek çok kişinin bu araştırmaya neden tepki 
gösterdiğini ele alacağım. 

Bir meslektaşım “bu çalışma Türkiye’nin iki kez rontgenini çekti” dedi. “İlki 
sonuçlarıyla, ikincisi tepkileriyle.”  Sonuçları kamuoyuna açıkladığımız 19 Aralık 2008 
tarihinden bu yana, araştırma hakkında yazılı basında ve görsel medyada 700 civarında 
haber/tartışma/köşe yazısı/yorum yer aldı. Araştırmanın kamuoyunda yarattığı bu 
yankının ayrıca araştırılması gereken sosyolojik bir olaya donüştüğü kanısındayım.  

Bu tepkileri, Türkiye’de Tanzimat’tan bu yana ve özellikle cumhuriyet döneminde 
düşünce hayatımızı ikiye bölmüş olan din, modernite ve laiklik konularında farklı görüşte 
olan kesimler arasında uzlaşı sağlanmasının ne denli güç olduğunun bir göstergesi olarak 
okuyorum. Türkiye bugün halkın birlik ve beraberlik içinde yaşadığına dair söylevlerin 
gerçeği örtmeye yetmediği bir bölünmüşlük yaşamakta. Araştırmamızın bulguları ve 
gösterilen tepkiler, temel ilkeler üzerinde uzlaşmış, farklılıkların zenginlik olarak 
görüldüğü, ortak bir vizyonu ve kaderi paylaşan insanlar topluluğu görünümü vermiyor. 

Böyle olmadığı içindir ki araştırmanın başlattığı tartışmanın soğukkanlı ve ortak akıl 
üretmeye yatkın olduğunu söyleyemeyeceğim.  Dil cambazlıklarıyla işi hakarete döken 
bir kaç “yazıyı” dışarıda bırakacak olursak,  ne yazık ki araştırmaya yöneltilen 
eleştirilerin hemen hemen tümü sonuçların tartışılmasına yönelmek yerine, bilimsel 
olmadığı iddialarının arkasına sığınmayı yeğledi. 

Sonuçlar, “İslamiyette ötekileştirme yoktur” türü daha çok din alimlerinin alanına giren 
ancak sosyal gerçeklikle ilgisi olmayan önermelerden tutun,  “Anadolu’da zaten eskiden 
beri önyargılar mevcuttu” türü kabullenmelere kadar geniş bir yelpazeyi kapsadı. Oysa 
kaleme aldığımız araştırma raporu, bu coğrafyada tarihsel arkaplandan kaynaklanan 
dışlanma ve baskı örnekleri ile AKP iktidarının kadrolaşması ve Fethullah Gülen 
hareketinin Anadolu’daki faaliyetleri sonucunda yeni ortaya çıkmış bir iklimin 
tezahürleri arasındaki farkı ayırmaya çalışmıştı.  

Bilimsellik kıstası araştırmanın metodolojisine yönelik itirazlara ilişkindi. Önce şunu 
belirteyim ki,  araştırmayı yürütenlerin “sıradan gazeteciler” olduğu ve benim bu 
arkadaşlarımın bulgularına imza atmaktan öte pek bir şey yapmadığım iddiası gerçekleri 



yansıtmıyor. Çalışmayı birlikte yürüttüğüm arkadaşlarımın özgeçmişlerine bakma 
zahmetine katlanılacak olunursa “sıradan gazeteciler” olmadıkları anlaşılabileceği gibi, 
rapor okunduğunda onlarla birlikte, tek bir kent hariç, tümüne gittiğim görülecektir. 

İkincisi, araştırmayı Açık Toplum Enstitüsü’nün “yaptırttığı” iddiası da doğru değil. Bu 
konuyu onlara ben götürdüm ve Boğaziçi Üniversitesi Araştırma Projeleri fonlarıyla 
birlikte mali desteklerini istedim. Araştırmanın kurgulanması, yürütülmesi ve yazılım 
aşamalarında bu kurumların hiçbir müdahalesi olmadı. Sonuçlardan ve rapordan bu 
kurumlar sorumlu tutulamaz. Bunu vurgulamanın özellikle önemli olduğunu 
düşünüyorum çünkü Zaman gazetesi ve Aksiyon dergisinde yayınlanan iki yazıda Açık 
Toplum Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı’nın raporu eleştirdiği ve benimsemediği 
belirtildi. Her çalışma tabii ki, destek veren kuruluşların yöneticileri ve çalışanları dahil, 
herkesin eleştirisine açıktır.   

Üçüncüsü,  İslami kesim ve özellikle örtünen kadınlar hakkında yapılmış olan 
araştırmalarda, diyelim ki, örtünme konusunun neden başı açık kadınlar yerine sadece 
örtülü kadınlarla konuşulduğunu sorgulamayı aklına bile getirmemiş olanların, bu 
çalışmada “sadece laik kimliktekilere” bakılmış olmasını metodoloji açısından 
eleştirmelerini anlamakta zorluk çekiyorum. 

İslami kesim çalışmaya dahil edilmedi çünkü bu araştırma onları değil, bu çevrenin 
dışındakileri irdelemeye yönelikti. Tıpkı, ölümcül hastalığı olan insanların ne 
hissettiklerini anlamak için gidip sağlıklılarla konuşulamayacağı gibi. Kimi liberal 
yazarların iddia ettiği gibi, araştırma evrenini İslami kesime “düşmanca” bakan kişi ve 
gruplarla sınırladığımız da doğru değil. Konuştuğumuz Alevilerin, gençlerin, Kürt 
kökenli öğrencilerin, solcuların, kadınların, Romanların, esnaf ve işadamlarının çoğu 
laiklik konusunu yaşamlarının merkezine oturtmuş kişilerden oluşmuyordu.

Dördüncüsü,  akademik çevrelerde bile sosyal bilimlerin kullandığı metodolojileri iyi 
bilen ancak tek tük akademisyen varken,  Türkiye’de bu kadar çok sayıda bu 
metodolojilere hakim kişi olduğunu bilmiyordum. Ne var ki, bu “metodologlarımızın” 
hiçbirinin yürütmüş ve yayınlamış olduğu bir araştırmaya rastlamadım. 

Raporun uzunca bir bölümünü metodoloji tartışmalarına ayırdık. Okunursa görülebileceği 
gibi,  kamuoyunda “bilimsel” geçerlilik kıstasına uygun  tek yöntem sanılan anket 
çalışmaları  kanalıyla toplumsal gerçekliğin her boyutunun irdelenmesi mümkün değildir. 
Sosyal bilimcilerin uğraş alanına giren konuların çoğu anket çalışmalarına elverişli de 
değildir. Sosyal bilimler bu tür pozitivist bilim anlayışından çoktan uzaklaşmıştır. 

Bu nedenledir ki farklı mekan ve zamanlarda meydana gelmiş olayların karşılaştırılması 
sonucunda bir örüntü ortaya çıkartmak, bir metnin ya da demecin doğrudan 
söylemediğini arkaplan okuması yaparak anlamaya çalışmak, araştırdığınız toplulukla 
antropologların yaptığı gibi uzun süreler birlikte yaşamak, derinlemesine mülakatlar 
yaparak insanların anlam dünyalarını keşfetmeye yönelmek sosyal bilimcilerin sık 
başvurdukları metodoloji örnekleri arasındadır. Bu tür metodolojiler araştırılan evrenin 



tümü hakkında genelleme yapmaya müsait değildir, ancak o evren hakkında bize önemli 
bilgi sunar.  

Bu araştırmada derinlemesine mülakat yöntemini kullanarak bir yıllık sürede 401 kişi ile 
görüştük. Oysa bu yöntemi kullanan araştırmalar çok daha az sayıda kişiyle yapılır. 
Yöntemi eleştirenler 401 kişinin nasıl olup da Türkiye hakkında genelleme yapmamıza 
olanak tanıdığını sorguladılar. Bu çalışmadan böyle bir genelleme yapılamayacağını, 
ancak, 401 kişiyle yaptığımız mülakatların sonuçlarının ciddiye alınması gereken bir çok 
sorunsalı ortaya çıkardığını defalarca yazmış ve söylemiş olmamıza rağmen. 

Bunun da ötesinde kimi yazarlar, konuştuğumuz kişilerle “on dakika”, hadi bilemediniz 
“bir saat” zaman harcadığımızı, oysa derinlemesine mülakatların çok daha zaman 
gerektirdiğini belirttiler. Bizimle birlikte olmadıkları için ne kadar zaman harcadığımızı 
bilme imkanları olmaması bir yana, bu tür kısa konuşmalarla yetinebilseydik çalışmanın 
saha araştırması safhası bir yılımızı almazdı. 

Araştırmaya yöneltilen eleştirilerin çoğu Fethullah Gülen hareketine yakın gazete, dergi, 
ya da  televizyon kanallarından geldi. Hatta, eleştiri sınırlarını aşıp aleyhimizde 
“kampanyaya” dönüştü. Gülen hareketi içinde şahsen tanıdığım ve saygı duyduğum 
isimlerden yola çıkarak, bu araştırmada bahsedilen ve farklı kimliktekilere karşı 
uygulanan dışlama, aşağılama, hatta kimi zaman şiddete varan davranışlara, benzer 
baskılardan mustarip olmuş “İslami kesimin”, özellikle diyalog/birlikte yaşamak/kültürel 
çeşitlilik gibi ilkeleri önemsediği belirtilen Gülen hareketi mensuplarının, karşı 
çıkmalarını beklerdim. 

Oysa bu yapılmadığı gibi, raporda bahsedilen insanlara ve kesimlere empatiyle bakan, bu 
anlatılanları ciddiye alıp tüm Müslümanların bu tür ayrımcılık ve ötekileştirmeyi 
kınaması gerektiğini dile getiren tek bir ses duymadım. Bu tavrın, Gülen hareketinin 
diyalog ve uzlaşı çağrılarına ağır bir darbe indirdiği kanısındayım.

Yürüttüğüm pek çok araştırmada ve yayınladığım yazılarda İslami kesimin cumhuriyet 
elitleri tarafından marjinalleştirildiğini, siyasi güç odaklarından, sosyal statü 
gruplarından, entelektüel prestij dünyasından dışlandığını, karikatürleştirildiğini,  vb. 
temaları ele aldım. Örtünen kız öğrencilerin üniversitelere devam edememelerini bir hak 
ihlali olarak gördüğümü belirttim. Ancak, Türkiye’de dışlanan ve baskı gören insanların 
sadece İslami kesimden olduğunu düşünmüyorum. Bu nedenlerdir ki, bu araştırmada 
İslami kesim dışında kalanları ele aldık. Saptadığımız tablo, Türkiye’de farklı olmanın 
her kesimden insanlar için sorunlu olduğunu ortaya çıkardı..   

Bu özgeçmişimi bildikleri halde Gülen hareketinin aleyhimizde yürüttüğü kampanyanın 
arka planında tabii ki hareket hakkında raporda yer alan bölümler var. Bu konuda bilgi 
toplamak amaçlarımız arasında değildi. Ancak, konuştuklarımızın tümü sormadığımız 
halde bize Gülen hareketini anlattıkları için duyduklarımızı rapora eklemek zorunda 
kaldık. “Baskı” denince insanların bu hareketi anlatmaya başlamaları hareket içinde 
gerçekten diyalog ve hoşgürüyü önemseyenlerin düşünmesi gereken bir sorun. Oysa, 
araştırma aleyhine yürütülen kampanya bırakın bu tür bir özeleştiriye girişmeyi, hakkında 



övgü dışında söz söylemenin bile diyalog ve uzlaşı gibi kavramları nasıl 
unutturabileceğini gösterdi.

Rapor hakkındaki eleştirilerde, Gülen hareketi hakkında bize anlatılanların ne gibi 
yanlışlar içerdiğinin sorgulandığına rastlamadım. Bulunabilen tek yanlışımız, öğrenciler 
için düzenlenen yemek davetlerinde ikram edilen etli pilavın isminin “maklube” yerine 
“makrube”olarak yazılmış olması idi. Araştırmamız hakkında Zaman’da birer yazı 
yayınlayan Ekrem Dumanlı ve Ali Bulaç bu affedilemez hatayı, araştırmamızın ne denli 
gayr-ı ciddi olduğunun kanıtı olarak gösterdiler. Oysa, bize “makrube” olarak aktarılan 
bu kelimeyi tabii ki araştırmış, ancak Osmanlıca ve Türkçe sözlüklerin hiçbirinde 
bulamadığımızı belirtmiştik. Üstelik, “maklube” kelimesi de hiçbir sözlükte yok. 

Araştırmamız da, Gülen cemaatine ait Işık Evleri’nde kalan öğrencilere giyim 
kuşamlarından dinledikleri müziğe, seyrettikleri televizyon programlarından okudukları 
kitap, gazete ve dergilere, karşı cinsle arkadaşlık edebilmekten geceleri sokağa çıkmaya  
kadar pek çok yasak konduğu hakkındaki şikayetleri aktardığımız, evlerde görevli 
“ağabeyler”, “ablalar” ve “imamlar” kanalıyla üniversite öğrencilerinin bugüne kadar 
takip edilmiş olan eğitim felsefesinden farklı bir dünya görüşüne sahip olmaları için 
yaşamlarının şekillendirildiği, kız öğrencilere örtünmeleri doğrultusunda telkin yapıldığı 
vb. uygulamalar karşısında Işık Evleri’nin denetime tabi tutulması gerektiğini 
söylediğimiz için “devletçi” bir bakış açısına sahip olmakla da suçlandık. 

Neo-liberal öğretilerin devletin rolünü arka plana itmiş olması, günümüzdeki modern 
devletlerin eğitim, sağlık ve benzeri hizmetleri tüm vatandaşlarına sunmakla yükümlü 
olduğunu, devletin basma kumaş, lastik ayakkabı ya da şeker üretimi yapmasıyla gençleri 
eğitmenin aynı kategoride sayılamayacağını unutturmuş gözüküyor. Türkiye’de sosyal 
devlet kavramı büyük ölçüde bir anayasa maddesi olarak kaldığı için olsa gerek, çağdaş 
demokrasilerin hemen hemen tümünde devletin yerine getirdiği bu tür hizmetler eskimiş 
bir devletçilik anlayışının göstergesi sanılıyor.

Ekrem Dumanlı’nın 22/12/2008 tarihli Zaman’da yayınlanan yazısı bize yöneltilen bu 
kampanyaya en iyi örnek. “Vahim araştırma, “sapır sapır dökülüyor”, “her satırında 
önyargının izlerini taşıyor”, “gerçekleri tahrif ediyor”, “uzayda yapılmış olmalı” türü 
yargılarla karaladığı araştırma için kullandığı dil ve üslup, çok önemsediğini anladığım 
“gerçek” bilimsel yazıların dili ve üslubu değil. 

İtirazının en önemli gerekçesi Müslümanlıkta bu tür dışlamaların olmadığını söylemesi. 
Televizyon programlarında aynı itirazı Ali Bulaç da dile getirdi. Tabii ki yok. Tüm dinler 
gibi Müslümanlık da insanlara karşı merhametli olmayı, kimseyi dışlamamayı, dürüst ve 
doğru davranmayı, Allah’ın rızasını almak için yanlışlara sapmamayı, yardım ve 
dayanışmayı öğütler. Hayatımda karşılaştığım gerçek dindarlar bu niteliklere sahip olmak 
için çaba sarfeden kişilerdir. Ancak, tüm dindarların böyle olduklarını söyleyebilmek olsa 
olsa  teoloji ile sosyoloji birbirine karıştırıldığında mümkündür.

Raporda bahsedilen baskı ve dışlama örneklerinin ille de iktidardaki Adalet ve Kalkıma 
Partisi’nden ya da dini cemaatlerden kaynaklandığı doğrultusunda bir yargıya da 



varmadık. Ancak, ortaya çıkan tablonun hem AKP hem de cemaatlerle bağlantılı 
olabileceğini, tam da bu nedenle AKP’nin üst yönetiminin ve Gülen hareketinin kanaat 
önderlerinin araştırmanın bulgularını önemsemeleri gerektiğini söyledik. Bir parti ya da 
hareketin amaç ve niyetlerini belirleyen lider ya da kanaat önderlerinin kendi adlarına 
yerel düzeyde neler yapıldığını bilmeleri ve önlem almaları tabii ki önemli. Ellerine güç 
geçtiğinde sıradan insanların neler yapabileceğini tarih okuyan herkes bilir.

Etyen Mahçupyan’ın Taraf gazetesinde yayınladığı bir yazıda dile getirdiği gibi, dindar 
kesim tarafından “topa tutulmamız” - ki Mayçupyan bunu “epeyce haklı bulduğunu” 
belirtiyor-  Türkiye’deki bölünmüşlüğün aynı zamanda insanları kendilerinden farklı 
olanlara karşı ne denli duyarsız yaptığının da bir göstergesi. Raporda kaleme alınan 
hikayeleri siyaseten değerlendirip dışlanan, hor görülen, dayak yiyen, hakarete ve şiddete 
maruz kalan, iktidar odaklarına uzak oldukları için itilip kakılan insanlara empati 
duyulmamasını anlamak mümkün değil. Üstelik bu duyarsızlığın, araştırmanın 
metodolojisine yöneltilen itirazların arkasına sığınarak gizlendiğini görmek daha da 
üzücü.
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Dünkü yazımda, İrfan Bozan, Tan Morgül ve Nedim Şener’le birlikte yürüttüğümüz 
araştırma hakkındaki genel değerlendirmelerin yanısıra “İslami kesimden,” özellikle 
Fethullah Gülen hareketi çevresinden gelen eleştirilere değinmiştim. Bugünkü 
bölümünde ise kamuoyunda “liberal aydınlar” tanımlamasıyla bilenen kesimin bu 
araştırmaya neden tepki gösterdiğini ele alacağım. 

Hem dünkü hem bugünkü yazımda dile getirdiğim düşünceler, olumsuz eleştirileri 
kapsıyor. Bunların yanısıra araştırmanın önemli sorunlara parmak bastığını ve ciddiye 
alınması gerektiğini belirten yazılı basın ve görsel medyada çok sayıda olumlu yorum da 
yayınlandı. Bu yorumların bir kısmı dengeli bulduğum ve sorunları bir bütünlük içinde 
görmeye çalışan analizlerdi. Bazıları ise ne katıldığımız ne de araştırma sonuçlarından 
çıkartılması mümkün olmayan, hatta sonuçların Türkiye’de “İslamo-faşizmin” kök 
saldığını gösterdiğini iddia edecek kadar abartılı, sadece yazarlarını bağlayacak 
görüşlerdi.  

Bu konuda ifade edilen ve dengeli bulduğumu söylediğim, ancak burada ele almadığım 
analizler dışında araştırmamıza yöneltilen tepkiler, Türkiye’de hiçbir konunun 
tartışılmadığının,  tartışılıyormuş süsü verilerek herhangi bir araştırma ya da fikir beyan 
etmenin kişilerin ait hissetttikleri “takımın” işine geldiği gibi araçsallaştırıldığının bir 
örneği.  Bu araçsallaştırmayı yeğleyenlerin bir kısmının, kamuoyunu şekillendiren 
entelektüeller olması daha da vahim. Kimsenin birbirini anlamaya çalışmadığı, her 



“takıma” dahil kişilerin birbirini tebrik etmekten öteye gitmeyen ve karşılarındakilerin 
söylediklerini teğet geçen konuşmalar arasında ortak akıl üretmek yerine karşı 
“takımdakilerin” komploculuk, tarafgirlik, muhbirlik ve hatta vatan hainliğinle suçlandığı 
bir düşünce dünyamız var. 

Bu düşünce dünyası çerçevesinde, araştırma bulguları üzerine fikir yürütenlerin bir kısmı
raporumuzun ötesine geçip ya söylemediğimiz sonuçlar çıkarttılar ya da yazdıklarımızı 
tahrif ettiler. Örneğin, orduyu göreve çağıran ya da AKP’nin kapatılmasını isteyen 
kesimlerle  hemfikir olmadığımızı, bu tür otoriter seçeneklerin sorunun konuşulması ve 
giderilmesi doğrultusunda çaba harcayanların önünü kestiğini raporda belirtmiş olmamıza 
rağmen bu görüşümüz gözardı edildi.  İslami kesim araştırmayı “operasyonel” ilan 
ederken, hatta kimi “liberal” yazarlar daha da öteye gidip bizi “derin devlet” odaklarına 
bilgi sunmakla suçlarken, laik kesimden kimi yazar ya da yorumcular Türkiye’deki bu 
bölünmüşlüğün tam da bu tür otoriter uygulamalarla bağlantılı olabileceğini görmezden 
geldiler. 

Türkiye’de “liberal” olarak tanınan köşe yazarlarının, bir kaç kişi hariç, baskı, hakaret, 
dışlama, hatta şiddete maruz kalan insanların haklarını koruyacak yerde araştırma 
sonuçlarını yukarıda bahsettiğimiz “takım” esprisiyle karşılamalarının, siyasal liberalizm 
öğretisinin temel aldığı haklar ve özgürlükler felsefesiyle ilgisi olmadığını herhalde 
söylememe gerek yok. 

Aynı şekilde, kendilerini iyi birer Müslüman, dolayısıyla zımnen vicdanlı kişiler, olarak 
tanımlayanların raporda bahsedilen ve bazıları insanın içini sızlatan anlatılara duyarsız 
kalmaları anlaşılacak gibi değil. Araştırma sonuçlarını dini vecibelere itiraz edildiği 
şeklinde çarpıtan yazılara ya da sözlü yorumlara ne gibi cevap verilmesi gerektiğini ise 
bilmiyorum.  

Türkiye’deki düşünce dünyasında uzun zamandır gerçekmiş gibi kabul edilen bir efsane 
var. Bu efsaneye göre halkımızın büyük çoğunluğu son derece hoşgörülü, dünyaya açık, 
farklı kimliktekilerle çokkültürlü bir ortamda yaşamayı benimsemiş kişilerden oluşuyor. 
Bunların karşısında “laikçi”, baskıcı, ordu yanlısı bir cumhuriyet eliti ve bu eliti koruyan 
“devlet” var. 

Bu efsanenin gerçeklikle örtüşen yanları inkar edilemez. Bu tür bir cumhuriyet eliti 
portresi tabii ki vardır ama laiklik konusunda hassas olan kitlenin tümü bu kategoride 
değildir. Cumhuriyet tarihi boyunca baskıcı bir devlet mekanizması elbette vardır ama 
tüm baskı örnekleri devletle sınırlı değildir. İktidarlar, dini cemaatler ve sıradan halkın 
uyguladığı baskı da mevcuttur. Bunu görmediğiniz takdirde kolaya kaçıp toplumsal 
katmanları ait olmadıkları kategorilere tıkıştırmanız kaçınılmaz olur. 

Bu araştırmanın böylesi ilgi görmesinin ve bunca tepki çekmesinin nedeninin, bu tür 
kolaya kaçan kategorizasyonların yetersizliğini ortaya çıkarmış olmasından 
kaynaklandığını düşünüyorum. Örneğin, “devlet” kavramının sanıldığı kadar elle 
tutulmaz, gözle görülmez, soyut bir varlığa indirgenemeyeceğini, devlet denilen kurumlar 
bütününde iktidar partisinin de yer aldığını gösterdi. 



Araştırma hakkındaki televizyon tartışmalarının birinde iddia edildiği gibi Alevilerin 
cemevi inşa etmelerini engelleyenin “baskıcı devlet” mekanizması değil, mesela İstanbul 
Sultanbeyli’deki AKP’li belediye başkanı olduğunu saptadı. Ya da, kendi kimliklerini 
“laik” olarak tanımlayan memur, öğretmen, hemşire ve doktorların oradan oraya 
sürülmelerinin elle tutulamayan bir “devlet” hayaleti yerine, geçmişte olduğu gibi, 
günümüzde de, iktidar yandaşı müdürlerin gayretiyle gerçekleştiğini gösterdi. Ya da, 
liyakat ilkelerine sadık kaldığını ve devlet memurlarını sınava tabi tutarak istihdam 
ettiğini iddia eden iktidarın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın verilerine göre 
2002 yılında 42 bin üyesi olan iktidar yanlısı Memur-Sen sendikasının 2008’e 
gelindiğinde üye sayısının nasıl olup da 315 bine yükselmiş olmasının kadrolaşma kanıtı 
olmadığını ispatlaması gerektiğini açığa vurdu. 

Benzer şekilde bu araştırma, sosyal bilim kuramcılarının 1970’li yıllardan bu yana zaten 
bildikleri, ancak Türkiye’deki popüler düşünce dünyasında pek de farkında olunmayan 
başka bir gerçekliği de ortaya çıkardı. 1950’li ve 60’lı yıllardaki modernleşme 
paradigmalarının aksine, iktisadi kalkınmanın toplumsal ve kültürel değişimi beraberinde 
getirip çağdaş değerlerin toplumda benimsenmesine yol açacağı türü iktisadi değişime 
yüklenen beklentilerin pek de gerçekçi olmadığını gösterdi.  

Araştırma raporunda belirttiğimiz gibi, Anadolu kentlerini “turist” olarak gezdiğinizde, 
bu kentlerdeki geniş bulvarlar, beş yıldızlı oteller, büyük alışveriş merkezleri,  yepyeni 
binalar Türkiye’nin geleceği hakkında insana umut veriyor. Ne var ki, “içeriden” 
baktığınızda bu umut yerini hemen bunalmışlık duygusuna bırakıyor. Uzun süredir sözü 
edilen o müteyeddin “yeni orta sınıf” ve “çağdaş değerlere eklemlenen cemaatler” hiç de 
öyle hepimizi daha özgür yaşayabileceğimiz bir ortama taşımayı vaat etmiyor.

Araştırma sonuçlarının sorguladığı bir başka iddia, Türkiye’deki bu kültürel 
bölünmüşlüğün aslında bir sınıf mücadelesi olduğu, küresel ekonomik yapılanmalara 
entegre olmakta güçlük çeken ve çağdaş dünyaya sırtını çevirmiş olan “laik” kesimin 
dindar müteşebbislerin başarılarına tepki gösterdiği. 

Bu iddia, örneğin, Anadolu’da Fethullah Gülen hareketinin, bize anlatıldığı kadarıyla, 
kendisinden olmayan esnaf ve işadamlarına  uyguladığı reklam verdirtmeme, alışveriş 
edilmesini önleme, devlet ihaleleri ya da kredilerini almakta zorlanma, ara hizmetleri 
sunan işyerlerinin boykot edilmesi v.b. uygulamaları gözardı ettiği gibi, zaten küresel 
ekonomiye entegre olma açısından hiçbir ümidi olmayan devlet memurlarının, hatta 
farklı kimliklerinden dolayı belediye inşaatlarında çalışmanın dahi kendilerinden 
esirgendiği düz işçilerin, kıt kanaat geçimleriyle küresel aktörlerden biri olmayı hayal 
ettiklerini ve bu aktörlerle sınıfsal bir mücadeleye girmiş olduklarını varsayıyor. Küresel 
ekonomiye uyum sağlamış, devlete sırtını dayamayan, ancak “İslami kesime” dahil de 
olmayan büyük şirketlerin ise böyle bir dertleri olduğunu sanmıyorum.

Araştırma raporunda nihai amacımızı, Türkiye’deki kültürel bölünmüşlüğün her iki 
taraftan da gelebilecek  otoriter seçenekler yerine konsensus politikalarıyla bertaraf 
edilmesi, insan ve vatandaş haklarına saygılı bir hukuk devletinin geri dönülmez biçimde 



sağlamlaştırılması, iyi vatandaş eğitimine dayalı topyekun bir seferberlik stratejisi 
izlenerek farklı kimliktekilere karşı olan önyargı ve ayrımcılığın giderilmesi konularında 
hem iktidara hem muhalefete sorunlu alanlar hakkında bilgi vermek olarak tanımlamıştık. 
Tepkiler, bu amacı paylaşan küçük bir azınlık grubu olsa da, genelinde pek de gerçekçi 
bir amaç olmadığını gösterdi. 

Ortak bir akıl yaratamadığımız takdirde Türkiyede’ki bu kültürel kavganın daha ne kadar 
süreceğini kestirebilmek mümkün değil. Aynı zamanda politik bir kavga da olduğundan, 
bu konuda yapılan her araştırma, dile getirilen her görüş, kimin işine yaradığına bağlı 
olarak çarpıtılmaya açık. 

Oysa ortak akıl üretebilmek, herşeyden önce, karşı taraftakilere empati duymakla 
mümkün. Onların seslerini dinlemek, onları dilsizleştirmemek, “sizi duyuyoruz ve bir 
daha bu sıkışmışlığı hissetmemeniz için önlem alacağız” diyebilmek. Bunu herkesin ve 
her kesimin söyleyebilmesi. Yukarıda bahsettiğim meslektaşımın sözüne katılıyorum. Bu 
araştırma Türkiye’nin gerçekten de iki kez rontgenini çekti. İlki hastalığa teşhis koydu, 
ikincisi ise hastalığı tedavi etmenin mümkün olmadığını gösterdi. Keşke, ilk rontgenle 
sınırlı kalabilseydi.     


