
       ÖNSÖZ 
 
 
 
“Türkiye’de Farklı Olmak: Din ve Muhafazakârlık Ekseninde Ötekileştirilenler” başlıklı 
araştırmamız sonuçlarını kamuoyuna açıkladığımız 19 Aralık 2008 tarihinden itibaren 
konu hakkında yazılı basın ve görsel medyada 700’ü aşkın haber/tartışma/köşe 
yazısı/yorum yer aldı. Tepkiler hâlâ devam etmekte. Bunların bir kısmı araştırmanın 
önemli sorunlara parmak bastığını ve ciddiye alınması gerektiğini belirten, dengeli 
bulduğum ve sorunları bir bütünlük içinde görmeye çalışan analizlerdi. Olumlu 
yorumların 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. Bir 
üçüncü grup yorumlar olumsuz eleştirileri kapsıyordu. Bu yazıda sonuncu gruptaki 
eleştirileri cevaplamaya çalışacağım. Buradaki değerlendirmelerimin bir bölümü 20 ve 21 
Ocak 2009 tarihli Milliyet gazetesinde yayınlandı. Ayrıca, Taraf gazetesinde yayınlanan 
eleştirilere cevap niteliğindeki 2/1/2009 tarihli yazımın bir bölümünü de buraya ekledim.  
Günlük gazetede yayınlanacağı için mecburen kısa tuttuğum bu cevaplarımı daha 
kapsamlı bir çerçeveye oturtmak istiyorum.  
 
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 tartışılması yerine, bilimsel olmadığı 
iddialarının arkasına sığınmayı yeğledi.  
 
Eleştiriler, “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,  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. 
 
Bize yöneltilen eleştirilerden biri, araştırmayı yürütenlerin “sıradan gazeteciler” olduğu 
ve benim bu arkadaşlarımın bulgularına imza atmaktan öte pek bir şey yapmadığım 
iddiasıydı. Araştırma aleyhindeki pek çok yorum gibi bu iddia da aslı olmayan 
varsayımlara, belki de, kadın bir profesörün rahatını bozup karda kışta Anadolu’ya 
gitmeyi göze alamayacağı tahminine dayanıyor. Bir kaç il dışında, bu illerin çoğuna 
dördümüz birlikte gidemedik. Ancak, araştırmanın sorumlusu olarak ben, Malatya hariç, 
tümüne gittim. Konuştuğumuz 401 kişinin anlattıklarının ses kayıtlarından deşifre 
edilmesi yüzlerce sayfa tuttuğu için, bu anlatılanları konuya göre tasnif etmeyi bu üç 
arkadaş yüklendiler. Onların yazdıkları birkaç bölümü derlemeyi ve raporun tümünü 
kaleme almayı ise ben üstlendim. Dolayısıyla, üniversitedeki rahat ortamımda oturarak 
başkalarının yürüttüğü ve kaleme aldığı bir çalışmaya sadece imza attığım önyargısı 
tamamen yanlış. 
 
Projede birlikte çalıştığım arkadaşlarımın özgeçmişlerine bakma zahmetine katlanılacak 
olunursa “sıradan gazeteciler” olmadıkları anlaşılabilir. Eleştirilerde ifade edilen ve 
çalışmayı neden sosyoloji öğrencileriyle yürütmediğimi sorgulayanlara şunu belirtmek 
isterim ki, gittiğimiz kentlerdeki kurumlarla medyadaki bağlantıları kanalıyla temas 
kurmamızı sağlayan,Türkiye siyaseti ve toplumu hakkında geniş bilgi sahibi, her biri bu 
gibi konularda kitap ya da araştırma yürütmüş bu arkadaşlar yerine çok daha genç yaştaki 
deneyimsiz öğrencilerle böyle bir araştırma yürütebilmem mümkün olmazdı. Bu 
arkadaşlarımın her birinden çok şey öğrendim. Her birine sevgim ve saygım sonsuz.  
Kişilikleri hakkında bilgi sahibi olunmadan köşe yazılarında kendilerinden küçümseyici 
ifadelerle bahsedilmesinin kınanması gerektiği kanısındayım. 
 
Araştırmanın Açık Toplum Enstitüsü tarafından desteklenmiş olması da eleştiri konusu 
yapıldı. Her şeyden önce, araştırmayı Açık Toplum Enstütüsü’nün “yaptırttığı” iddiası 
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 Enstütüsü Yönetim Kurulu Başkanı’nın raporu eleştirdiği ve 
benimsemediği belirtildi. Her çalışma tabii ki, destek veren kuruluşların yöneticileri ve 
çalışanları dahil, herkesin eleştirisine açıktır. 
 
Bir köşe yazarı, “para karşılığı ‘bilimsel çalışma’ yapan (italik ve tırnak işaretleri 
kendisine ait) sözde bilim insanları”na güvenmediğini belirtmiş. Herhalde bu yazarımız 
ya bu tür araştırmaların parasız yapılabileceğini ve hiçbir harcamaya gerek kalmadan 
Anadolu’nun kent kent gezilebileceğini düşünüyor, ya da öğretim üyelerinin bu 
masrafları karşılayabilecek kadar yüksek maaş aldıklarını sanıyor. Bugün Türkiye’de 
daha fazla sayıda araştırma yapılabiliyorsa, bilim insanlarına sağlanan bu tür fonların bu 
gelişmede önemli bir rol oynadığı gözardı edilemez. Mali destek veren kuruluşların 



araştırmaları istedikleri gibi şekillendirebilecekleri ve bilim insanlarının sırf para aldılar 
diye araştırma sonuçlarını bu kuruluşların amaçları doğrultusunda çarpıtacakları türü 
yaygın önyargılar, herhangi bir kuruluşta çalışan ve ücret alan her meslek sahibinin onur, 
güvenilirlik, tarafsızlık gibi ilkelerden yoksun olduğu iddiasını beraberinde getirir. 
Örneğin, bu yargıyı gündeme getiren köşe yazarımızın, verdiği hizmet karşılığında 
çalıştığı gazeteden ücret almadığını mı varsaymalıyız?  Kaldı ki, daha önce de destek 
aldığım Açık Toplum Enstitüsü’nün gizli bir takım amaçları olduğu ve araştırmaları 
yönlendirdiği iddiası da önyargılara dayanıyor. Nitekim, yukarıda belirttiğim gibi, bu 
araştırmanın sonuçlarını Açık Toplum Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı’nın eleştirmiş 
olması bile araştırmacıların ne gibi sonuçlar çıkartacakları hakkında bu kurumun 
herhangi bir müdahalesi olmadığının bir kanıtı.   
 
Bir diğer eleştiri, araştırmanın sadece laik kimliktekileri kapsamış olmasına yönelikti. 
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 İslami 
kesimin araştırma kapsamına alınmamış 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 ettiklerinin aksine, araştırma evrenini İslami kesime “düşmanca” bakan 
kişi ve gruplarla sınırladığımız da doğru değil. Hatta, Taraf gazetesi yazarlarından biri 
laik kimliktekilerle konuşmuş olmamızı “say ki, ‘direnişçi’ye ‘vatanı işgal etmiş 
düşman’la ilgili fikrini sormuşlar!” cümlesiyle eleştirmiş. Bu teşbih Türkiye’deki kültürel 
bölünmeyi, “direnişçi” ve “istilacı düşman” benzetmesiyle tanımlayarak raporda 
bahsettiğimiz “ötekileştirme”nin de ötesine gidip, sonunda karşımıza “düşman” çıkartan 
bir söyleme dönüştürmüş. Kaldı ki,  konuştuğumuz Alevilerin, gençlerin, Kürt kökenli 
öğrencilerin, solcuların, kadınların, Romanların, esnaf ve işadamlarının çoğu laiklik 
konusunu yaşamlarının merkezine oturtmuş kişilerden oluşmuyordu. 
 
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, genelinde bu tür kısa konuşmalarla yetinebilseydik 
çalışmanın saha araştırması safhası yaklaşık bir yılımızı almazdı.  
 
Şu kadarını belirteyim ki, bu tür bir araştırmayı yürütmek hiç de kolay değildi. 
Araştırmaya başladığımız Aralık 2007 tarihi ve sonrasındaki aylarda karlar altındaki 
Doğu ve İç Anadolu kentlerinde, soğuk hanların üst katlarındaki ısıtılmamış mekanlarda 
bütün gün çay üstüne çay içerek anlatılanları dinlemek fiziksel olarak yorucu olduğu 
kadar, anlatıların içeriğinden dolayı ruhen de yıpratıcıydı. Bu süreci araştırmayı birlikte 
yürüttüğüm arkadaşlarımdan Tan Morgül, Birikim dergisi için kaleme aldığı yazıda şöyle 
anlatıyor: 
 

Şimdi de biraz, şu sürekli hakkında konuşulan ve raporda yazdık diye 
hayatları değişmeyecek olan, yaşadıkları yerde yaşamayı sürdürecek 
insanlara dair birkaç kelam edelim... Öncelikle, ne bu insanlarla kısaca 
konuştuk ne de her dediklerini rapora aldık. Bazıları ile çok uzun, 
bazıları ile kısa konuştuk. Elbette ki, başta birçoğundan siyaset 
‘dersleri’ dinledik. Düşünsenize, İstanbul’dan üç gazeteci ve bir 
akademisyen, ‘ana akım’ haberciliğin sürekli dışında kalan 
topraklarına onları dinlemeye geliyor... Herbirinin Türkiye’ye dair 
düşünceleri ve sözleri vardı. Çıkardıkları sonuçları, beğenelim ya da 
beğenmeyelim, okuyorlar, izliyorlar, temas ediyorlardı.  

 
Bize mülakatın derinliği neydi, insanlarla ne kadar görüşüldü diye 
eleştiri yöneltenlerin, mülakat başındaki ‘sırf İstanbul’a sesim gitsin’ 
yollu ‘ajitasyon-propaganda’ faslından sıyrılıp, kişisel hikayeye 
geçmenin bile ne kadar süreceğini tahmin etmelerini isterdik. Tabii ki 
o kısımları da dinledik. Sonuçta insanlar bizim kobaylarımız 
değillerdi. Dolayısıyla sadece istediğimiz verileri toplamak için değil, 
araştırmamızın asli amacı olmayan sözleri söylediklerinde de, 
dinlemek için birçok kere sustuk. Lakin, her seferinde söylediğimiz 
gibi ‘bunları veri olarak’ kullanamayacağımızı kendilerine ifade ettik.  

 
Öte yandan başta kurulan bu ‘sessiz ve pasif’ ilişki, mülakat yapılanın 
güvenini kazanmak, hikayesini kolektif kimlik kabullerinden çıkarıp 
kişiselleştirmesini sağlamak ve nihayetinde söylediklerini ayıklayarak, 



bireysel ‘algı’ya dair daha ‘somut’verileri çıkarmamızı sağladı. Bunun 
hiç de kolay olmadığını söylemek lazım. Çünkü bazı bazı, o çok 
şikayet edildiği üzere ‘sosyal bilimci’ olmanın bile yetmeyeceği 
durumlarla karşı karşıya kaldık. Nihayetinde son şehrimizden 
dönerken, ‘psikolojik’ olarak ne kadar yıprandığımıza da tanık olduk...  

 
….Tüm bu eleştiri sağanağı altında beni en çok rahatsız eden ise, bu 
kavganın ‘insanların özel hikayeleri’ üstünden yapılıyor olmasıydı. 
Sanki, biz araştırmacılar, Anadolu’nun bir sürü köşesinde nevi şahsına 
münhasır ‘mutant’lar yaratmış ve bu mutantlara şekil şekil senaryolar 
yazmıştık. Dinlediğimiz sayısız insan hikayesine... biraz saygı biraz 
empati gösterilmesini umardık; aslında saf saf, bayağı da umduk bunu. 
Gazeteci de, araştırmacı da, sosyal bilimci de olsanız, tüm bu 
tanıklıklar sizde kesif bir umutsuzluk dışında, garip de bir beklenti 
yaratıyor: Belki de, ‘başka türlü bir tartışma’, kurulacak sağlıklı bir 
empati vesilesiyle başlar diye...  

 
Diğer taraftan, bu hikayelerin bazılarını çok rahat dinlesek de 
bazılarını oldukça zor dinlediğimizi, burada özel bir bilgi olarak 
vermem gerekiyor. Çünkü, somut olayları deneyimlemiş bazı kişiler, 
ya korktukları ya hatırlamak istemedikleri ya utandıkları ya da 
incindikleri için tamamen kişisel nedenlerden ötürü, yaşadıklarını 
bizimle paylaşmakta oldukça zorlandılar. Elbette ki paylaşmak 
istemeyenler de oldu. Yazılmaması kaydıyla anlatan, anlattıktan sonra 
telefonla arayıp binbir rica anlattıklarının rapordan çıkarılmasını 
isteyen, önce anlatacağını söyleyip sonra bir nedenden ötürü ‘ne olur 
bir daha beni aramayın’ diyenler de. 

 
Ama herhalde, raporun en çarpıcı kısmı; rapora aktarılması, kağıda 
dökülmesi mümkün olmayan, insan mimikleri, sesleri, sessizlikleri, 
bakışları, bakış kaçırmaları, ez cümle ruh hallerini yansıtan beden 
dilleri. Bir annenin, ergenlik yolundaki çocuğunun, okulda Aleviler 
üzerine dönen tartışmalara içerlemesini, buna tepki vermesini ve bu 
yüzden arkadaşlarının bir kısmından, bazen de öğretmeninden gördüğü 
tepkiyi anlatırken ve onu tüm hayatın melanetlerine karşı korumak için 
onunla her gün okula gidebileceğini söylerken, sesinin titremesini, 
gözlerinin dolmasını ancak burada soğuk soğuk yazabiliyoruz. Veya, 
sırf solcu olduğu için bilmem kaç kişiden dayak yiyen, sonra bir de 
kolluk güçleri tarafından aşağılanan, okulda hakkında soruşturma 
açılan gencin tüm bu trajediyi anlatırken yüzünde yardım talebinden 
çok, ergen inadını, isyanını ve garip bir şekilde yaşadıklarıyla dalga 
geçmesini görmeyi sadece haber metni gibi aktarabiliyoruz...1  
 

Araştırmaya yöneltilen eleştirilerin çoğunda raporda anlatılan hikayelere empati 
duyulmamış olması bizi en çok şaşırtan konulardan biri oldu. Raporda kaleme alınan 
                                                 
1 Tan Morgül, “Toplumsal Baskı ve Mahallenin ‘Muhtarları’,” Birikim, Sayı 238, Şubat 2009, 93-101. 



hikayeleri siyaseten değerlendirip bu insanlara empati duyulmaması, Türkiye’deki 
bölünmüşlüğün aynı zamanda insanları kendilerinden farklı olanlara karşı ne denli 
duyarsız yaptığının da bir göstergesi. Üstelik bu duyarsızlığın, araştırmanın 
metodolojisine yöneltilen itirazların arkasına sığınarak gizlendiğini görmek daha da 
üzücü. 
 
Taraf gazetesinde bir köşe yazarı, araştırmamız üzerine üst üste yayınladığı yazılardan 
birinde “zihin bir algılama ve seçme mekanizmasıdır” demiş. Sanırım bundan kastettiği, 
bizim zihinlerimizin duyduklarımızı olduğu gibi değil de kendi algılarımıza göre 
çarpıtmış ve anlatılanlar arasından kendi görüşlerimize yakın bulduklarımızı seçmiş 
olduğumuz. Oysa raporumuzda, anlatılanları kendi algılarımıza göre “baskı” olarak 
nitelendirmediğimizi, bizim “baskı” kategorisine sokabileceğimiz kimi anlatıları kişilerin 
böyle algılamadığını, öte yandan bizim “baskı” diyemeyeceğimiz kimi hikayelerin bize 
baskı örnekleri olarak sunulduğunu yazmış ve bu tür farklı algılama biçimlerine örnekler 
vermiştik.  
 
Ancak, bu araştırmada ortaya çıktığı gibi, farklı kimliklerinden dolayı hakarete uğrayan, 
dayak yiyen, dışlanan, kendilerine yabancılaştırılan, iktidar odaklarına ve cemaatlere 
dahil olmadıkları için ayrımcılığa uğrayan, devlet memuriyetinde oradan oraya sürülen, 
Roman ya da Alevi oldukları için iş müracaatları geri çevrilen, doğuştan edindikleri  
kimlikten dolayı  kendilerini ancak ve sadece evlerinde rahat hissettiklerini söyleyen, 
telefonda Türkçe bilmeyen aile büyükleriyle ana dillerinde konuşmaktan korkan, 
mahalledeki Sünnilerden Alevi oldukları için özür dilemeyi düşleyen insanları da 
araştırmamızı eleştirenlerin  zihinlerinin “algılamalarını” ve “seçmelerini” beklerdik. 
Raporda bahsettiğimiz hikayelerden, örneğin, bir Alevinin çocukluğunda yaşlı Alevilerin 
sakallarına katran sürülüp arkalarına teneke bağlandığı anısından etkilenmemek, bu 
hikayeden sadece ülke adına değil, insanlık adına utanç duymamak, bu hikayeleri siyasi 
tercihlere göre değerlendirip önemsememek gerçekten anlaşılır gibi değil.  
 
Kimi eleştirmenler de, İslami kesime yönelik baskılardan bahsetmediğimiz için 
araştırmayı taraflı buldu. Hatta, kolonyel efendilerin yerli halka bakış açısına sahip 
olmakla bile suçlandık. Örneğin, başörtülü kadınların ya da, dolaylı da olsa, 
Almanya’daki Türk işçilerin maruz kaldıkları baskıyı neden araştırmadığımız sorgulandı. 
Herhangi bir araştırmanın ele aldığı konu yerine başka bir konuyu irdelemediği için 
eleştirilmesini anlıyor değilim. Seçtiğimiz konunun dahi sorgulanması sanki her konuyu 
araştırmaya yükümlüğüymüşüz gibi bir önkabule dayanıyor.  Tek tek sosyal bilimciler 
her konuya eğilemeyeceği için, toplum hakkında birikim elde edebilmek değişik kişilerin 
farklı konuları araştırmaları sonucunda mümkündür. Nitekim, hem başörtülü kadınlar 
hem Almanya’daki Türk işçileri hem de İslami kesim hakkında yayınlanmış oldukça 
geniş bir literatür mevcuttur.  Buna karşın, araştırmamıza başlamadan önce laik kesim 
hakkında bir araştırmaya rastlamadım. Tam da bu nedenle bu konuyu seçtik. 
 
Bu konuyla bağlantılı bir diğer eleştiri, raporun bütünü okunduğunda bahsettiğimiz 
ötekileştirmenin sorumluları olarak İslami kesimi ve Fethullah Gülen hareketini 
göstermiş olduğumuz iddiasıydı.  Raporun başlığı bu iddiaya kanıt olarak gösterildi. 
Başlıkta, “dinî muhafazakârlık ekseninde ötekileştirilenler” demiş olsaydık gerçekten de 



ötekileştirmenin sadece dindarlardan kaynaklandığı izlenimi doğabilirdi. Oysa, “din ve 
muhafazakârlık ekseninde ötekileştirilenler”, aradaki o “ve”, muhafazakârlığı sadece 
dindarlar ile sınırlamadığımızı da ortaya koyuyor. Nitekim raporda laik kesimin İslami 
kimliği olanları ötekileştirmiş olduğuna gönderme yapmış olduğumuz gibi,  örneğin, sol 
siyasi görüşleri olan öğrencilerden küpe takıp uzun saç bırakan gençlere, kısa etek ya da 
kolsuz bluz giyen genç kızlardan Ramazan’da sokakta sigara içen kişilere kadar farklı 
düşünen, giyinen, ya da davranan insanlara “ülkücüler”in de müdahale ettiğinden 
bahsettik. Ancak, “ülkücü” hareketin din boyutu olmadığını söyleyemeyeceğimiz gibi, 
din ve muhafazakârlık arasında bağlantı olmadığını da söyleyemeyiz. Bu iki olgu 
arasında yakın bir ilişki olduğunu ortaya çıkaran pek çok araştırma vardır. Bu 
araştırmaların bazılarının bulgularından raporda bahsetmiştik. Öte yandan, tüm 
dindarların muhafazakâr oldukları ya da baskıcı kişiliklerden oluştuğu gibi bir genelleme 
de yapmış değiliz.      
 
Eleştirilerin önemli bir kısmı,  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. 
 
Yukarıda belirttiğim gibi, araştırmamızın amacı Fethullah Gülen hareketinin faaliyetlerini 
irdelemek değildi. Aksi takdirde Gülen hareketini çok daha derinlemesine araştırmamız 
gerekirdi. Ne bu hareketin amaçları, ne örgütlenmesi, ne de öğretileri hakkında yeterli 
bilgimiz var. Raporda ele aldığımız konular, bize anlatılanlarla sınırlı. Dolayısıyla 
araştırmadaki bulgular, Gülen hareketinin tüm boyutları hakkında genelleme yapılmasına 
olanak tanıyacak ölçekte değil. Örneğin, Zaman Gazetesinde yayımlanan bir yazıda sözü 
edildiği gibi,  bu hareketin kanaat önderlerinin Hıristiyan dünyasıyla temas kurmak, 
Türkiye’deki gayrı Müslimlere ve Alevilere kucak açmak, aydınlarla diyaloğa girmek ve 
genel olarak “içine kapanmış”, “ötekileştirilmiş” bir kitleyi radikallikten uzaklaştırıp 
modern dünyaya taşımak amacında oldukları v.b. görüşleri irdelemek daha derinlemesine 
bir araştırmayı gerektiriyor.  
 
Aynı yazıda belirtildiği üzere, belirli sınırlara sahip cemaatler yerine sınırları “flu” olan 
bu tür bir harekete kimlerin dahil olduğu bilinmeyebilir. Bu bilinemeyeceği içindir ki, 
raporumuzda Gülen hareketinin kanaat önderlerinin bu sonuçlar üzerine düşünmeleri ve 
hareketin mali kaynaklarının şeffaf olması gerektiğinden bahsetmiştik. Gerçekten de 
Gülen hareketi okulları, dershaneleri, yurtları, yayın organları, ticari ilişkileri, finansal 
gücü, konferans/sempozyum/sohbet toplantıları, gece “oturmaları” vb. faaliyetleriyle din 
temelli geleneksel cemaatlerden farklı bir oluşum.2 Böylesi yaygın bir hareketin 
mensuplarının tek bir merkezden idare edilmesi ve hareketin kanaat önderlerinin dünya 
görüşü ve direktiflerine uygun davranmalarının sağlanması tüm benzer toplumsal 
oluşumların önemli bir sorunu.   
 
Yukarıda gönderme yaptığım ve Taraf  gazetesinde yayınlanan yazıda, muhafazakâr 
kesimin “epeyce haklı nedenlerle bu çalışmayı topa tuttuğu” belirtilmiş. Ben nedenlerin 
farklı olduğu kanısındayım. Bu kesimden gelen metodoloji eleştirilerinin oldukça sığ 
olduğunu düşündüğümden, “topa tutulmamızın” asıl nedeninin tam da raporda bahsedilen 
ve Türkiye’deki düşünce dünyasını kilitlediğine inandığım “kamplaşma” ile bağlantılı 
olduğu görüşündeyim. Bu kamplaşma etrafında şekillenen “diyalog” her kampın kendi 
çevresinde gerçekleşen, o kamptaki kişiler arasında birbirini tebrik etmekten öteye 
geçemeyen, tırnak içinde yazılması gereken bir “konuşma”. Ortak akıl üretmek üzere 
yürütülen bir tartışma değil.  Bu tür bir “konuşma” ise diyalog değil, olsa olsa monolog 
diye nitelendirilebilir. Muhafazakâr kesimin ve hatta “liberal aydınların” bu çalışmayı 
“topa tutacağını” çalışmanın ilk sonuçlarını elde etmeye başladığımızda biliyorduk. 
Tıpkı, daha önceki çalışmalarımı “laik” kesimin topa tutacağını, Türkiye’deki düşünce 
dünyasını bilen herkesin tahmin edebileceği gibi. 
 
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 
                                                 
2 Ancak, raporda “cemaat” tabirini kullanmış olduğumuzdan metin içinde değiştirmedik. 



örneği.  Bu araçsallaştırmayı yeğleyenlerin bir kısmının, kamuoyunu şekillendiren 
entelektüeller olması daha da vahim. Kimsenin birbirini anlamaya çalışmadığı, her 
“takıma” dahil kişilerin diğerlerinin söylediklerini teğet geçen tartışmalar arasında 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.  
 
Araştırma hakkında olumlu yorum yapan köşe yazarlarından bir kısmı, bu araştırmanın 
benim daha önce yaptığım araştırmaların bulgularıyla ve  ileri sürdüğüm görüşlerle 
çeliştiğini belirttiler. Laik kesimin İslami kesim üzerinde uzun yıllar baskı uygulamış 
olduğunun inkâr edilemeyeceğini düşünüyorum. Bu görüşüm değişmiş değildir. 
Ancak, tıpkı bu araştırma gibi diğerleri de yorum yapanların dünya görüşlerine göre 
değerlendirilmiş olduğundan, önceki araştırmalarımın bulgularının önemli bir kısmı 
Türkiye’deki bu kültür kavgasının tek taraflılığında gözardı edildi.  
 
Örneğin, meslektaşım Ali Çarkoğlu ile birlikte yürüttüğümüz ve 2006 yılında TESEV 
tarafından Değişen Türkiye’de Din, Toplum ve Siyaset başlığıyla yayımlanan çalışma 
kamuoyuna sadece “türban” meselesiyle yansıdı. O çalışmada başı örtülü kadınların 
oranının, gene Çarkoğlu ile birlikte yaptığımız ve 2000 yılında TESEV tarafından 
yayımlanan Türkiye’de Din, Toplum ve Siyaset başlıklı araştırmada ortaya çıkan orandan 
takriben %10 bir düşüş gösterdiğini belirttiğimiz için bu sefer laik kesimin eleştirilerine 
muhatap olmuş, raporumuzdaki başka bulgular kaale alınmamıştı. 
 
Oysa, hem 2000 hem de 2006 tarihli araştırmalarda şimdiki araştırmada ortaya çıkan 
tablo açıkça görülüyordu. Daha önceki bu iki araştırma tesadüfi yöntemle seçilmiş ve 
Türkiye nüfusunu temsil niteliğine sahip anket çalışmalarına dayanıyordu.  Bu 
çalışmalarda, farklı olana mesafeli bakışın özellikle kendisini dindar olarak tanımlayanlar 
arasında belirgin olduğu ortaya çıkmıştı. Kürt, Alevi, gayr-ı müslim, yabancı, eşcinsel vb. 
kimlikler “öteki” olarak en istenmeyen komşular arasında yer alıyor, ticari hayatta 
dindarlardan alışveriş ya da ortaklık tercih ediliyor, kadınların kısa etek giymelerinin, 
şehirlerarası otobüslerde karşı cinsten olanların ya da liseli kız ve erkek öğrencilerin 
yanyana oturmalarının hoş karşılanmaması gibi muhafazakâr tutumlar gene dindarlık 
arttıkça oransal olarak artıyordu.  
 
2006 tarihli çalışmada Türkiye’de ötekileştirmenin kaygı verici boyutlarda olduğundan şu 
cümlelerle bahsetmiştik:   



 
Bir diğer önemli gözlemimiz, Türkiye seçmeninin sekter bir demokrasi 
anlayışına yakın durduğudur. Halkın büyük çoğunluğunun Sünni 
Müslüman olduğu Türkiye’de örtünme, İmam-Hatip Liseleri, din 
dersleri gibi öncelikle dindar Sünni kesimin ön plana çıkardığı konular 
temel hak ve özgürlükler çerçevesinde değerlendirilmekte, ancak farklı 
mezhep, din ya da etnik kökenden gelen grupların hak taleplerine aynı 
duyarlılıkla yaklaşılmamaktadır. Araştırmamızda, somut örneklerle 
verdiğimiz ve Türkiye’deki Kürt, Alevi ve gayr-ı müslim vatandaşların 
çeşitli sorunlarına yaklaşımlarda bu sekter anlayış açık bir biçimde 
ortaya çıkmaktadır.  Bu tür soruların hepsinde, azınlık haklarına 
duyarlı olanların oranı diğerlerinden düşüktür. Bu yaklaşım kuşkusuz 
Türkiye’nin demokratikleşme sürecinde hak ve özgürlüklerin 
genişletilmesi ve uygulamaya geçirilmesinde sorun yaratmaktadır. 
 
Yukarıdaki ile bağlantılı olarak, toplumda “biz” ve “ötekiler” türü bir 
ayrışmanın mevcudiyetinden söz etmek mümkündür. Bu ayrışma 
toplumun içe dönüklüğünün de bir göstergesidir. Kişiler çok kültürlü 
bir toplum yapısı dahilinde ortak değerler geliştirmeye hevesli 
gözükmemektedirler. Burada “biz” Türk-Müslüman-Sünni, “öteki” ise 
Kürt, Alevi ve gayr-ı Müslim olarak nitelendirilebilir. Toplumsal değer 
ve normlara uyum göstermeyen “aykırı” kişiliklere ise büyük bir 
çoğunluk sıcak bakmamaktadır. Örneğin, komşular arasında en 
istenmeyenler eşcinsellerdir. Farklı olana mesafeli bakış, dış ülke 
değerlendirmelerinde de gündeme gelmektedir. Yakın komşularımız 
dahil olmak üzere Japonlardan Brezilyalılara kadar Avrupalıları da 
kapsayan 12 değişik ülke vatandaşı arasında en yüksek oranda “dost” 
olarak nitelendirilenler Filistinliler, İranlılar ve Suudi Arabistanlılar 
gibi sadece Müslüman ülkelerin halklarıdır. Bu listede en düşük oran 
Ermeniler gözükürken, bunu eşit oranlarıyla İsrailliler ve Amerikalılar, 
arkasından Yunanlılar takip etmektedir. Benzer şekilde, başka dinden 
kişiler arasında iyi insanlar olabileceğini düşünenlerin oranı 1999’da 
%89 iken, 2006’da %72’ye düşmüştür. Misyonerlik faaliyetlerinin 
kısıtlanmasından Yahudilerin ekonomik faaliyetlerinin kontrol 
edilmesine kadar birçok konuda yabancı düşmanlığını çağrıştıran bir 
tavır gözlenirken, öte yandan iktisadi faaliyetlerde cemaatleşme 
eğilimi görülmektedir. 
 
…Araştırmamızın en temel sonucu ise, ülkede değer yargıları, kültürü, 
dünyayı algılayışı ve siyasi tercihleri ile birbirinden ayrışmış iki farklı 
toplumsal yapının varlığıdır. Türkiye adeta birbirinden keskin 
çizgilerle ayrılmış faklı iki toplumu birarada barındırmaktadır. Bir 
yanda kentli, daha iyi eğitimli, görece yüksek gelirli, kendilerini dini 
değerlere aşırı bağlı hissetmeyen, laik olduğunu söyleyen bir kesim ile, 
öte yanda kırsal bölgelerde yaşayan, daha az eğitimli, görece geliri 
daha düşük, kendilerini İslamcı ve dindar olarak tanımlayan bir başka 



kesim vardır. Buradan hareketle, ileride gerçekleşebilecek ekonomik 
gelişme, kentleşme ve eğitim olanakları arttıkça bu iki kesimin 
birbirine yakınlaşacağını söyleyebiliriz. Ancak, Türkiye’de bugüne 
dek gerçekleşmiş ekonomik gelişme ve kente göçe rağmen süregelen 
ve hatta şekil değiştirip daha kronikleşmiş olan bu ikili yapının iktisadi 
gelişme ve kentleşme ile kendiliğinden çözüleceğini söylemek konuyu 
basite indirgemek olabilir. Bu açıdan, ikili yapıyı çözüp birbirine 
yaklaştıracak eğitim politikalarının önemi daha da 
belirginleşmektedir.3  

 
Çarkoğlu ile birlikte 2006 yılında yazdığımız ve o tarihteki televizyon tartışmalarında 
gündeme getirdiğimiz bu bulgu ve uyarıları “türban” tartışmaları gölgelemiş, “öteki” 
konusu kamuoyunda ses getirmemişti. Şimdiki araştırmada sadece 401 kişi ile 
konuştuğumuzu, oysa anket çalışmasına dayansaydı ciddiye alınabilecekken bu  
çalışmanın Türkiye gerçekliği hakkında bize hiçbir şey söylemediğini belirtenlere, tam da 
güven duydukları türde ankete dayalı yukarıdaki araştırmayı yeniden okumalarını 
öneririm. Bu ve benzeri araştırmalar karşılaştırıldığında Türkiye’deki ötekileştirme 
sorununun hiç de öyle üç beş kişiyle sınırlı, münferit hadiselerin toplamı olduğu iddiası 
doğrulanmıyor.  
 
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 
                                                 
3 Ali Çarkoğlu ve Binnaz Toprak, Değişen Türkiye’de Din, Toplum ve Siyaset, TESEV Yayınları 2006, s. 
95-97. 



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.  “Dindarların hızla 
modernleştikleri, eski cemaat kabuğunun dışına çıktıkları, ve daha küresel bir atmosferde 
yeniden cemaatleştikleri” gözlemlerine ise, eğer hızlı modernleşme ve  küresel atmosfere 
uyumdan kastettiği üretim ve tüketim toplumuna entegre olmaları ise, katılıyorum. 
Ancak, “modernleşme” düşünce dünyasıyla da ilgili ise ki, ben bu boyutun da 
önemsenmesi gerektiği kanısındayım, hem yürüttüğümüz araştırmanın sonuçları hem de 
bu araştırmaya dindar kesimin gösterdiği tepki bu kesimde bu tür bir “modernleşme” 
olduğunu göstermiyor.  
 
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 işyerlerini boykot etme 
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. 
 
Toplumsal önyargı, dışlama ve ötekileştirmenin varolduğu hiçbir toplumda 
çokkültürlülüğün kabulü kendiliğinden gerçekleşmemiştir. Örneğin, Amerika Birleşik 
Devletleri’nde 2009 yılında bir siyahi başkan seçilebilmişse, Amerikan toplumu bunu 
1960’lı yıllarda Başkan John F. Kennedy ve siyahi liderlerin önderliğindeki sivil haklar 
mücadelesine ve bu mücadelenin takip eden iktidarlar tarafından sürdürülmüş olmasına 
borçludur. 1960’lı yıllarda siyahilere neredeyse küfür anlamına gelen “nigger” diyerek 
hitap eden ırkçı Amerikalılar bunun kabul edilemez olduğunun kendiliklerinden farkına 
varmadılar.  Günümüzde kamusal alanda “nigger” kelimesini kullanmaya cesaret 
edebilecek Amerikalı kalmamış olması ırkçıların kendi tercihleri sonucunda 
gerçekleşmedi. Orduyu hiçbir zaman iç siyasetine karıştırmamış olan ABD, 1960’larda 
ırkçılıkla mücadele için güney eyaletlerine ordu birliklerini gönderdi. Federal hükümet 
belirli oranlarda siyahi öğrenci ya da öğretim üyesi bulunmayan devlet okullarına ve 
üniversitelerine mali yardımı kesti.  Beyaz ailelerin tüm karşı çıkmalarına ve gösterilere 
rağmen otobüslerle beyaz çocuklar siyahilerin, siyahi çocuklar beyazların okudukları 
okullara taşındı.  ABD’de benzer bir mücadele kadınlara karşı ayrımcılıkta da gündeme 
geldi.  
 
Türkiye’deki bu tür bir mücadele yürütülmediği takdirde araştırmamızda ortaya çıkan bu 
vahim tablonun değişebileceğini düşünmüyoruz. 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.      
  
Binnaz Toprak 
İstanbul, Şubat 2009 
 
 
 


