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Seçkinler ve Sosyal Mesafe

Araflt›rman›n Konu ve Kapsam›

“Seçkinler ve Sosyal Mesafe” araflt›rmas›, “prestijli” orta ö¤retim ve yüksek ö¤retim kurumlar›ndan (kamu
ve özel) mezun1, orta üst gelir grubundan, iyi mesleki pozisyonlara sahip, kendisini cumhuriyetçi-laik de-
¤erlerlerin tafl›y›c›s› olarak gören kesimlerin Türkiye siyasetinin temel problemlerine yönelik alg› ve temsil-
lerinden hareketle Lozan az›nl›klar›, Kürtler ve ‹slâmi kesimlere yönelik sosyal mesafesini ele almaktad›r. Bu
ba¤lamda araflt›rman›n amaçlar›:

1) Ele al›nan toplumsal kesimde gözlemlenen ayr›mc›l›k ve ötekilefltirme söylemini tespit etmek;

2) Söz konusu söylemin görüflülen kiflilerin özgül sosyal profilleriyle (iyi e¤itim, yüksek toplumsal statü
vb.) oldu¤u kadar, son dönemlerdeki iç ve d›fl siyasal dönüflümlerle olan iliflkisini anlamaya çal›flmakt›r.

Burada özellikle belirtilmesi gereken husus, araflt›rman›n yukar›da temel özellikleri belirtilen kesimlerin ge-
nelini temsil etme gibi bir iddia tafl›mad›¤›d›r. Araflt›rma hiç kuflkusuz görüflmecilerin alg› ve temsilleriyle
s›n›rl›d›r. Araflt›rma yaln›zca söz konusu alg› ve temsillerin hangi söylem üzerinden infla edildi¤ine iliflkin ge-
nel bir e¤ilimin ipuçlar›n› vermektedir.

Araflt›rman›n Yöntemi

Araflt›rmada, kalitatif yöntem kullan›lm›fl ve alanda gerçeklefltirilen yar› yap›land›r›lm›fl derinlemesine gö-
rüflmelerden hareket edilmifltir. Çal›flmada kullan›lan kalitatif yöntem ve bu ba¤lamda baflvurulan derinle-
mesine görüflme tekni¤iyle hedeflenen, kantitatif çal›flmalar›n yetersiz kald›¤›, rakamlarla ölçülebilirli¤i tar-
t›flmal› olabilecek olgular›n incelenmesinde daha anlaml› sonuçlara ulaflmakt›r. Kalitatif yöntemle kiflilerin
söylemlerinden hareketle bir grubun toplumsal (ve/veya siyasal) e¤ilimlerini tarihsel bir ba¤lama ya da ki-
flisel ve kolektif hayat hikayeleri içerisine yerlefltirerek daha anlaml› ve aç›klay›c› hale getirmek mümkün
olabilmektedir.2

Araflt›rmada, görüflülen kiflilere yöneltilen sorular, son y›llarda Türkiye gündeminin ilk s›ralar›nda yer alan
ve keskin kutuplaflmalara, zaman zaman da çat›flmalara yol açan toplumsal ve siyasal olgular üzerinde
odakland›. Bu çerçevede söz konusu olgulara iliflkin olarak yukar›da genel profili tan›mlanan kifliler aras›n-
daki ortak/benzer pozisyonlar›n yan› s›ra temel bölünme ve ayr›flmalar da saptanmaya çal›fl›ld›.

Görüflülen kiflilere üç ana bafll›k alt›nda çeflitli sorular yöneltildi. ‹lk soru kümesinin odakland›¤› “yaflam öy-
küsü” anlat›lar›nda bireylerin sosyalizasyonundaki temel ifllevi dikkate al›narak “aile arka plan›” bir ya da iki

1 Türkiye’de seçkinlerin e¤itim arkaplanlar› ve bu ba¤lamda seçkin dolafl›m›nda e¤itimin nicelik kadar niteli¤inin de (“prestijli” ka-
mu ve özel orta ö¤retim ve yüksek ö¤retim kurumlar›) etkisi konusunda bkz. Ali Arslan ve Gülten Eren Gümüfltekin, “Educati-
onal Backgrounds of Contemporary Turkish Elites”, International Journal of Human Sciences, www.insanbilimleri.com.en ;
Ali Arslan, “Elite and Power in Contemporary Turkey in the Context of the EU Integration, http://www.eumed.net/entelequ-
ia/pdf/2006/e02a15.pdf. 

2 Stéphane BEAUD, “L’usage de l’entretien en sciences sociales”, Politix, no 35, 1996, s. 234.
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kuflak geriye giderek anlafl›lmaya çal›fl›ld›. Bu çerçevede aile üyelerinin etnik-bölgesel kökenleri, e¤itim dü-
zeyi, siyasal tercihi, din ve dindarl›kla iliflkisi vb. sorular yöneltildi. ‹kinci soru kümesinde, görüflülen kiflile-
rin gazete okuma-televizyon izleme e¤ilimleri, kitap okuma al›flkanl›klar›, siyasal/ideolojik pozisyonlar› gibi
toplumsal/siyasal sorunlara yönelik bak›fl aç›lar›n› flekillendirdi¤ini düflündü¤ümüz kültürel ve siyasal ter-
cihlerini ve enformasyon kaynaklar›n› anlamaya yönelik sorular soruldu. Üçüncü soru kümesinde ise, Tür-
kiye’nin temel meselelerindeki belli bafll› pozisyonlar›n› de¤erlendirmek ve bu ba¤lamda Lozan az›nl›klar›,
Kürtler ve ‹slâmi kesimlere yönelik temsillerini ve alg›lar›n› tespit etmek üzere sorular yöneltildi.

Araflt›rma kapsam›nda Temmuz-Aral›k 2008 tarihleri aras›nda ‹stanbul, Ankara ve ‹zmir’den 18-25, 25-45
ve 45 üstü yafl dilimlerinde toplam 40 kifliyle (21 kad›n, 19 erkek) görüflülmüfltür. Bu kiflilerin yafl dilimi,
mezun olduklar› okullar ve mesleklerine dair bilgiler arkada yer alan örneklem tablosunda sunulmufltur.
Araflt›rmada görüflmecilere takma ad verilmifl, kimi durumlarda belirgin özelliklerinin baz›lar›, kiflilerin ta-
n›nmamas› için göz ard› edilmifl ya da de¤ifltirilmifltir.

Çal›flmayla ilgili son olarak belirtilmesi gereken bir nokta da, alan araflt›rmam›z›n Türkiye’nin siyasal kon-
jonktürünün özel bir “an”›na, Ergenekon operasyonu ve soruflturmas›na denk geldi¤i ve görüflme talepleri-
mizin iliflki kurma anlam›nda yard›mlar›na baflvurdu¤umuz kiflilerin de aç›kça ifade etti¤i gibi “tedirginlik”le
karfl›lanmas›na yol açt›¤›d›r.

Konjonktürün Belirleyicili¤i...

2007-2008 y›l›, Türkiye’de siyasal gündemin yo¤unlu¤u ile öne ç›kt›. 24 Nisan 2007’de Abdullah Gül’ün
adayl›¤› ile bafllayan “Cumhurbaflkanl›¤› krizi” ve “367 flart›”, 27 Nisan’da askeri bürokrasinin sivil siyasete
yeni bir uslup alt›nda müdahalesini simgeleyen “e-muht›ra” süreci, 22 Temmuz seçimlerinde AKP’nin güç-
lü bir toplumsal deste¤e sahip oldu¤unu ortaya koyan % 47’e yak›n bir oy oran› ile ikinci kez ço¤unluk hü-
kümeti kurmas› ve DTP’nin mecliste temsil olana¤› bulmas›, 28 A¤ustos’ta Gül’ün Türkiye’nin 11. Cumhur-
baflkan› seçilmesi ve PKK’n›n sald›r›lar› sonucu s›n›r ötesi harekat karar›n›n al›nmas› 2007’e damgas›n› vu-
ran belli bafll› siyasal olaylar oldu.

Bu süreçte Hrant Dink suikasti, Malatya’daki Zirve Yay›nevi cinayeti, Artvin’in Borçka ilçesinde misyonerlik
yapt›klar› iddias›yla iki papaza dayak at›lmas›, ‹zmir’de bir Katolik papaz›n b›çaklanmas›, az›nl›k ifladamlar›
ya da kurumlar›na yönelik tehditler gibi san›klar› ya da katil zanl›lar› kimi zaman belirlenen, azmettiricileri
aç›s›ndan ise ayd›nl›¤a kavuflamayan fliddet olaylar› ve ço¤unlu¤u Kürtleri ve solcular› hedefleyen toplum
bekçili¤i (vigilantism) ve güvenlik gerekçeli linç giriflimlerine3 karfl›l›k, orta ve orta üst gelir grubundan e¤i-
timli kesimlerin önemli bir bölümü esen laiklik ve milliyetçilik rüzgâr›n›n aktörleri olarak ortaya ç›kt›lar. Yüz-
binlerce kiflinin, özellikle de kad›n ve gençlerin yo¤un kat›l›m›n›n dikkati çekti¤i Cumhuriyet mitingleri (Tan-
do¤an, Ça¤layan ve Gündo¤du), çeflitli sivil toplum kurulufllar›n›n destek verdi¤i kitlesel gösterilere dönüfl-
tü. “Hepimiz Kemalistiz, Hepimiz Türküz”, “Ne ABD, Ne AB, Tam Ba¤›ms›z Türkiye”, “Türkiye Laiktir Laik Ka-
lacak”, “Yar›n Çok Geç Olacak”, “Her fley Vatan ‹çin”, “Atatürk Gençli¤i Görev Bafl›nda” sloganlar›n›n at›ld›-
¤› mitinglerde laiklik, antiemperyalizm, AB karfl›tl›¤› vurgular› hakim oldu. 2007-2008 dönemi ayn› zaman-
da yükselen milliyetçili¤in, AKP iktidar›nda somutlaflan toplumun islâmileflmesi endiflelerinin, Türkiye’nin
ba¤›ms›zl›¤› ve bütünlü¤ü söylemi çerçevesinde ifade bulan Avrupa Birli¤i (ve/veya ABD) karfl›tl›¤›n›n sanal
ortama (u-tube, facebook, e-mail) yo¤un ve sistemli bir biçimde tafl›nd›¤› ve kitlesel bir seferberlik yarat›l-
mak istendi¤i bir dönem olarak öne ç›kt›.4 Yukar›daki belli bafll› geliflmeler ›fl›¤›nda gerek medyada gerek-
se akademik çevrelerde milliyetçili¤in yükselip yükselmedi¤i sorusu önemli bir tart›flma konusu haline gel-

3 Bu konuda bkz. Zeynep Gambetti, “Linç Giriflimleri, Neo-liberalizm ve Güvenlik Devleti”, Toplum ve Bilim, no. 109, 2007, s.7.
4 Bu konuda bkz. Erkan Saka, “Mass Conspiracy Mails”, yay›nlanmam›fl araflt›rma.
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di. Bu konuda gerçeklefltirilen akademik çal›flmalardan biri de Ferhat Kentel, Meltem Ah›ska ve F›rat Genç’in
Milletin Bölünmez Bütünlü¤ü: Demokratikleflme Sürecinde Parçalayan Milliyetçilik(ler) çal›flmas›yd›.
Çal›flman›n öne ç›kan özelli¤i, medyadaki yükselen “milliyetçilik/ulusalc›l›k” kabulünü, kendisini milliyetçilik
referans›yla tan›mlayan insanlar›n anlam evrenleri ve pratikleri içinden kavramaya odaklanmas›yd›. Öte yan-
dan A&G’nin Milliyet gazetesi için 17-18 fiubat 2007 günlerinde Türkiye’nin 7 co¤rafi bölgesinde, 31 il ve
118 ilçede, bunlara ba¤l› 137 mahalle ve köyde, 18 yafl ve üstü seçmen nüfusunu temsil eden 1.192’si ka-
d›n, toplam 2 bin 396 denekle, hanede yüz yüze görüflme metoduyla yapt›¤› araflt›rma da milliyetçili¤in yük-
seldi¤ine iliflkin alg› aç›s›ndan önemli sonuçlar ortaya koydu. Söz konusu araflt›rmaya göre, halk›n yüzde
50.1’i Türkiye’de son zamanlarda milliyetçili¤in yükseldi¤ini düflünmektedir. (Hay›r diyenlerin oran› yüzde
30.4) Yafl düfltükçe ve e¤itim yükseldikçe ‘milliyetçilik art›yor’ diyenlerin oran› yükselmektedir. Araflt›rma-
ya göre, AB ile müzakerelerde gelinen nokta, Kuzey Irak’taki geliflmeler ve Hrant Dink cinayeti sonras› ya-
flananlar toplumda “milli refleksler”i art›rm›flt›r. “Sizin flu veya bu sebeplerle Türk milliyetçili¤i duygular›n›z
artt› m›?” sorusuna deneklerin yüzde 21.2’si “Son zamanlarda güçlendi¤ini hissediyorum”, yüzde 15.7’si
“Zaman zaman art›yor”, yüzde 42.1’i ise “Eskisi gibiyim, hiçbir de¤ifliklik hissetmiyorum”, üniversite mezun-
lar›n›n yüzde 13.5’i “Türk milliyetçisi de¤ilim” yan›t›n› vermifltir. Ankete kat›lanlara yöneltilen Hrant Dink’in
cenazesinde at›lan “Hepimiz Ermeniyiz” slogan›n› do¤ru bulup bulmad›klar› sorusuna, vatandafllar›n yüzde
10.1’i “Do¤ru buluyorum” derken, yüzde 81.6’s› “Yanl›fl” cevab›n› vermifl, yüzde 8.4 ise bu soruya cevap
vermemifl veya verememifltir. E¤itim yükseldikçe “Do¤ru buluyorum” diyenlerin oran› genel ortalaman›n
üzerine ç›km›fl, üniversite mezunlar›n›n yüzde 28.3’ü slogan› do¤ru buldu¤unu söylemifltir. E¤itim ve hane
halk› gelirine ba¤l› olarak SES grubu yükseldikçe “Do¤ru buluyorum” diyenlerin oran› yükselip, genel orta-
laman›n üzerine ç›km›flt›r.

2008 y›l› iç politika gündemine ise, AKP ve DTP için aç›lan kapat›lma davalar›, özellikle Türk Silahl› Kuvvet-
leri’nin bafllatt›¤› s›n›r ötesi harekât› ve Aktütün’e yap›lan sald›r› baflta olmak üzere çeflitli fliddet olaylar› ve
hükümetin “fiefl TV aç›l›m›” ba¤lam›nda tart›fl›lmaya devam edilen Kürt sorunu, baflörtüsünün üniversiteler-
de serbest b›rak›lmas›na iliflkin anayasa de¤iflikli¤i ertesinde Anayasa Mahkemesi’nin söz konusu de¤iflik-
li¤i iptal etmesi ve yürütmeyi durdurmas› sürecinde yükselen “rejim sorunu” tart›flmalar› ve son olarak
2007’den devral›nan Ergenekon Operasyonu çerçevesinde çeflitli alanlardan kiflilerin sorgulanmas› ve tu-
tuklanmas›yla h›z kazanan Ergenekon Davas› damgas›n› vurdu5. Bütün bu süreç içinde Türkiye-AB iliflkileri,
iç politikada da önemli izdüflümleri olan, milliyetçi refleksin etraf›nda seferber oldu¤u temel bir sorun ola-
rak varl›¤›n› korudu.

Bu süreçte, daha önceki y›llar›n “Türkiye ‹ran Olur mu?” ya da “Türkiye Malezya Olur mu?” tart›flmalar›n-
dan sonra Prof. Dr. fierif Mardin’in May›s 2007’de gazeteci Ruflen Çak›r’a verdi¤i bir röportaj s›ras›nda di-
le getirdi¤i “mahalle bask›s›” kavram›n›n çeflitli çevreler taraf›ndan tart›flmaya aç›lmas›6 ve 2008’de Aç›k
Toplum Vakf› ile Bo¤aziçi Üniversitesi Bilimsel Araflt›rmalar Projesi’nin destekledi¤i Prof. Dr. Binnaz Top-
rak’›n sorumlulu¤undaki Türkiye’de Farkl› Olmak: Din ve Muhafazakârl›k Ekseninde Ötekilefltirilenler7

bafll›kl› saha araflt›rmas›n›n bulgular› etraf›nda yaflanan derin kutuplaflmalar, laiklik-dindarl›k eksenindeki
farkl› “hayat tarzlar›” sorununu yeniden gündeme tafl›d›.

5 Medya Takip Merkezi’nin (MTM), 1700’ü aflk›n gazete, dergi, TV kanal› ve haber sitesinde yay›mlanan her haberin incelenme-
sine dayal› 2008 y›l› medya raporu için bkz. http://www.pctime.com.tr.habergoster.asp?id=1955.

6 Ruflen Çak›r ve ‹rfan Bozan, Mahalle Bask›s› Var m› Yok mu?, Do¤an Kitap, ‹stanbul, 2009, s. 9-11. “Mahalle bask›s›” kavra-
m› etraf›ndaki tart›flmalar için bkz. Ruflen Çak›r, Mahalle Bask›s›: Prof. Dr. fierif Mardin’in Tezlerinden Hareketle Türki-
ye’de ‹slâm, Laiklik ve Demokrasi, Do¤an Kitap, ‹stanbul, 2008.

7 Binnaz Toprak, Türkiye’de Farkl› Olmak, Din ve Muhafazakârl›k Ekseninde Ötekilefltirilenler, Metis, ‹stanbul, 2009. 
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Okul ya da Sahte Konsensüs Yanl›l›¤›n›n Sonu?

Yukar›da, en genel hatlar›yla tan›mlanan siyasi konjonktür ve bu süreçte Türkiye toplumunda yaflanan kes-
kin kutuplaflmalar, benzer sosyalizasyon kurumundan/okuldan geçmeleri nedeniyle ortak bir norm ve de-
¤erler manzumesini paylaflt›¤›n› düflünen kesimler aras›nda, önemli ayr›flmalar›n varl›¤›n› ortaya koydu. Bi-
reylerin sosyalizasyonunda aile baflta olmak üzere çeflitli kurumlar›n etkili olmas›n›n yan› s›ra, sosyalizas-
yonun “okul”un ifllevlerinden yaln›zca birini oluflturdu¤u dikkate al›nd›¤›nda asl›nda son derece do¤al olan
bu farkl›laflmalar, “prestijli” okullar›n mezunu, orta üst s›n›f, yüksek mesleki pozisyonlara sahip (ya da aday)
kesimlerin “biz”lik alg›s›nda önemli bir “k›r›lma”ya yol açt›. Özellikle okullar›n elektronik mail gruplar›nda
aç›kça yans›mas›n› bulan gerginlikler; Türkiye gündemini belirleyen, Türk Silahl› Kuvvetleri’nin konumu,
AKP’de somutlaflan ‹slâmileflme/muhafazakârlaflma e¤ilimi tart›flmalar›, Lozan az›nl›klar› ve Kürt sorunu vb.
temel meselelerdeki keskin kutuplaflmalarda ortaya ç›kan ç›kan “mail grubundan ayr›lma vakalar›”, farkl›
düflünce ve tepkilerin milliyetçilik ortalamas›nda buluflan ço¤unluklar taraf›ndan “patalojik” olarak tan›m-
lanmas›, Hrant Dink suikast› sonras›nda yap›lan yüksek kat›l›ml› yürüyüflte “Hepimiz Hrant’›z, hepimiz Er-
meniyiz!” slogan›n›n yol açt›¤› “kimlik krizi”, söz konusu “k›r›lma”n›n görünürlük kazand›¤› anlar oldu.

Kuruluflu genelde Osmanl›’ya kadar dayanan, yaln›zca “köklü bir geçmifl”e sahip olmakla kalmay›p Türki-
ye’nin Bat›’ya dönük yüzünün, Osmanl›-Türk modernleflme sürecinin de simgesi olan, e¤itim-ö¤retim felse-
fesiyle excellence gelene¤ini sürdüren, mezunlar›na her türlü “iktidar”a aday olma güvencesi veren “pres-
tijli” okullar8, 1950’lerden itibaren “çevre”nin “merkez”e tafl›nma süreciyle bafllayan tüm dönüflümlere ra¤-
men, seçkincili¤in son kalesi olarak varl›¤›n› sürdürüyor. Orta üst gelir grubu ailelerin çocuklar›n›n devam
etti¤i, s›n›f temelli bir segregasyonun hakim oldu¤u, Anadolu Liseleri’nin bile bafllang›c›ndaki niyetinden
uzaklaflarak mevcut “dershane-s›nav sistemati¤i”nin etkisiyle bir “kar›flt›rma” (brassage) yeri olmaktan h›z-
la ç›kmaya bafllad›¤› bu okullar, mezunlar›n›n modern/Bat›l› yaflam tarz›n›n tafl›y›c›lar› olarak birbirlerini bil-
di¤i/tan›d›¤›, içeri¤i aç›s›ndan özcü ve tüm zamanlar için sabit olmas› beklenen bir “okulluluk ruhu”ndan
beslendi¤i, kimi zaman klientalizme kadar varabilen bir dayan›flma prati¤inin egemen oldu¤u bir çerçeve su-
nuyor.9 Öte yandan ayn› e¤itim kurumundan geçmifl olmak, politik e¤ilimleri ne olursa olsun söz konusu
okullar›n mezunlar›nda benzer norm ve de¤erleri paylaflt›klar› fleklindeki bir sahte konsensüs yanl›l›¤›10 da
yaratabiliyor. Bu yönüyle “okullular”›n Türkiye’nin temel sorunlar›na iliflkin hakim alg› ve temsilleri ve son

8 Söz konusu okullara iliflkin olarak 2000’li y›llarda bireysel düzeyde akademik çal›flmalara (yüksek lisans ya da doktora tezleri)
ilaveten okul vak›flar› ya da mezunlar derneklerinin önayak oldu¤u tarihyaz›m› ya da çeviri giriflimlerine de tan›k olundu. Bu ko-
nuda bkz. Gülsün Güvenli, Le lycée de Galatasaray (1868-1923), Histoire sociologique d’une institution scolaire, EHESS,
yay›mlanmam›fl doktora tezi; Necati Ayd›n, ‹mparatorlu¤un Cumhuriyet Kap›s›, Eray Bas›m Hizmetleri Ltd. fiti, ‹stanbul, 1999;
Mehmet Alkan, ‹mparatorluk’tan Cumhuriyet’e Selanik’ten ‹stanbul’a Terakki Vakf› ve Terakki Okullar›, 1877-2000, ‹s-
tanbul Terakki Vakf›, 2003; Saadet Özen, Yüz Elli Y›l›n Tan›¤›: Notre Dame de Sion, Yap› Kredi Yay›nlar›, ‹stanbul 2006. Ay-
r›ca Mehmet Avni Ar›duru (yay. haz.), Saint-Joseph’in Öyküsü -1, Frère Ange Michel, Saint-Joseph Lisesi E¤itim Vakf› Ya-
y›nlar›, ‹stanbul, 2002; John Freeley, A History of Robert Kolej, The American College for Girls and Bogazici University,
YKY, ‹stanbul, 2000.

9 Dayan›flma prati¤inin kurumsallaflmas›nda baflat bir önem tafl›yan ve son y›llarda iletiflim teknolojilerindeki geliflmelerin de et-
kisiyle görünürlükleri artan “mezunlar dernekleri”nin sosyal sermaye ve yeni sosyallik biçimleri oluflturman›n yan› s›ra söz ko-
nusu e¤itim kurumunun “prestiji”ni tescil etme ve bu ba¤lamda diplomas›n›n “de¤er”ini sürekli k›lma anlam›ndaki ifllevlerini de
dikkate almak gerekir. Bu konuda bkz. Gülsün Güvenli, “Entre légitimation du capital scolaire et création de nouvelles formes
de sociabilités: les associations d’anciens élèves en Turquie”, 7-11 Temmuz 2008’de ‹stanbul’da gerçeklefltirilen 18. Uluslara-
ras› Sosyoloji Kongresi’nde sunulan tebli¤. 

10 Nuri Bilgin, Sosyal Psikoloji Sözlü¤ü. Kavramlar, Yaklafl›mlar, Ba¤lam Yay›nc›l›k, ‹stanbul, 2003, s. 321-322. “Sahte kon-
sensüs yanl›l›¤› (false consensus bias) kavram›, kiflilerin kendi görüflleri konusundaki görüfl birli¤ini, karfl›t görüfller etraf›nda-
ki görüfl birli¤inden daha fazla de¤erlendirmelerini ifade etmektedir. Örne¤in bir referandumda ‘evet’ oyu vermeyi düflünenler,
‘evet’ diyeceklerin genel oran›n›, ‘hay›r’ diyece¤ini söyleyenlerin ‘evet’ oran› tahminlerine k›yasla, anlaml› olarak daha yüksek
tahmin etmektedirler. Bir baflka deyiflle, insanlar, kendi görüfllerini paylaflanlar›n say›s›n› abartmaktad›r. Sahte konsensüs et-
kisi, bireylerin di¤erleriyle iliflkide olmad›¤› ve gerçek bir k›yas hedefinin bulunmad›¤› durumlarda ortaya ç›kan bir olgudur. Bu
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y›llardaki kritik meselelerde tan›k olunan kutuplaflmalar, baflka bir anlat›mla “okullular”›n ço¤unluk ve az›n-
l›klar› aras›nda yaflanan derin görüfl ayr›l›klar›, sahte konsensüs yanl›l›¤›n sonunu ifade etmesi anlam›nda
önem tafl›yor. K›sacas› söz konusu “okul”lar, bir yandan iç tutunumu pekifltirme, “biz” bilincini teyid etme
anlam›nda bütünlefltiricili¤i yüksek bir referans ölçütü olmaya devam ederken, di¤er yandan da “prestijli”
okullar mezunlar›n›n, “özel”likleri, “biricik”likleri üzerinden kurgulad›klar› “hayali cemaat” alg›s›nda bir k›r›l-
maya tan›k olunuyor.

Söz konusu “hayali cemaat” alg›s›ndaki k›r›lma, ilk kez aç›k bir biçimde Osman Ulagay’›n AKP Gerçe¤i ve
Laik Darbe Fiyaskosu (2008) kitab›nda yer ald›. Ulagay, kitab›nda “AKP gerçe¤i” ile birlikte en yak›n çev-
resinde tan›k oldu¤u dönüflümü ve bu süreçte yaflad›¤› yaln›zl›k ve yabanc›laflma duygusunu dile getiriyor-
du: “Aile yak›nlar›md› onlar. Okul arkadafllar›md›. Y›llard›r benimle ayn› çevrede yaflayan kimselerdi, dost-
lar›md›, ifl arkadafllar›md›. Birçok konuda görüfllerini, zevklerini, kültürel referanslar›n› paylaflt›¤›m, konfe-
ranslarda, konserlerde karfl›laflt›¤›m kiflilerdi. Birlikte ‘Mavi Yolculuk’ yapabilece¤im insanlard›. Zaman za-
man u¤rad›¤›m kafelerde ve çeflitli iflyerlerinde ahbapl›k etti¤im kimselerdi. Onlar›n bir süreden beri içinde
bulunduklar› ruh hali ve verdikleri tepkiler hem flafl›rt›yor, hem de tedirgin ediyor beni. Yaflanan geliflmeler
karfl›s›nda neden bu kadar farkl› düflündü¤ümüzü, farkl› tepkiler verdi¤imizi anlamaya çal›fl›yorum.”11

Benzer bir biçimde otobiyografik belle¤in önemli unsurlar›ndan biri olarak “okul”, “Hayat›mda ald›¤›m befl
diplomadan üçü yabanc› okullardan olsa bile, ya da öyle oldu¤u için, ben en çok dragomanl›ktan korktum.”12

itiraf›nda bulunan Haluk fiahin’in yan› s›ra ve Herkül Millas’›n 2008-2009 ders y›l› bafl›nda Bo¤aziçi Üniver-
sitesi’ndeki baflörtüsü yasa¤› ba¤lam›nda Zaman gazetesinde yay›mlanan “Bo¤aziçi Üniversitesi ve Refleks-
lerimiz” makalesinde de gündeme geldi. Makaleye “Nesin, nerelisin?’ diye sorduklar›nda, hiç demedim ama,
flimdi içimden ‘ben Bo¤aziçi Üniversitesindenim’ demek geliyor. Asl›nda tam da de¤il, ‘Robert Kolej’liyim’
demek geliyor, çünkü o okulda okurken ad› öyleydi. (...) Ben bu kampüsün ürünüyüm. ‹nsanlar kendilerine
kiflilik ve özgünlük yak›flt›r›r ama hepimiz az çok çevremizin de ürünüyüz. Son y›llarda ‘ben neden böyle-
yim?’ sorusunu kendime sordu¤umda akl›ma o okul y›llar› gelir. Beni flekillendiren en kritik y›llard› onlar.”13

cümleleriyle bafllayan Millas, Robert Kolej-Bo¤aziçi Üniversitesi’nin demokrat/liberal gelene¤ine gönder-
meyle yeni Rektör Kadri Çald›ran’›n (“Kimdir bilmiyorum, ama duydum ki son on y›llarda ilk kez kolejli ol-
mayan biri s›fat›yla bu okula rektör olmufl.”) baflörtüsü konusundaki tutumunu elefltirmekteydi. Makaleye
cevap birkaç gün sonra ayn› gazetenin yazarlar›ndan fiahin Alpay’dan geldi:

“Herkül’ün söyledikleri beni kendi e¤itimim üzerine düflünmeye de sevk etti. Ben onun gibi ‘haz›rl›k s›n›f›n-
dan üniversiteye Robert Kolejli’ de¤ilim. Haz›rl›k s›n›flar›n› ve ortaokulu, 1971’de kapanan ‹ngiliz Erkek Li-
sesi’nde, sadece liseyi Robert Kolej’de, üniversiteyi ise Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, yani
Mülkiye’de okudum. Robert Kolej’den Mülkiye’ye, ‹stanbul’dan Ankara’ya tafl›nma ciddi bir çevre de¤iflikli-
¤iydi. Ama yaln›z ‹stanbul’daki okullar›mdan de¤il, ailemden de ald›¤›m hayli liberal de¤erlerle, Mülkiye’deki
ilk y›llarda da soru sormay›, elefltirel bakmay›, araflt›rmay›, farkl› fikirleri s›namay›, görünenin arkas›ndaki
gerçe¤i aramay› sürdürmedim de¤il. Elefltirel düflünceyi telkin ve teflvik eden hocalar da yok de¤ildi.

tür durumlarda bireyler, zihinsel olarak hipotetik bir karfl›laflt›rma hedefi tesis ederler ve kendi al›flkanl›klar›n›n, de¤erlerinin,
davran›fllar›n›n baflkalar›yla ortak oldu¤unu ve di¤erleri taraf›ndan paylafl›ld›¤›n› düflünme e¤ilimi gösterirler. Bu, sahte konsen-
süs etkisidir.”

11 Osman Ulagay, AKP Gerçe¤i ve Laik Darbe Fiyaskosu, Do¤an Kitap, ‹stanbul, 2008, s. 9.
12 Haluk fiahin, Liberaller, Ulusalc›lar, ‹slâmc›lar ve Ötekiler, Söylefli: Devrim Sevimay, Say Yay›nlar›, ‹stanbul, 2008, s.135.

fiahin, Osmanl› son dönemdeki dragomanlardan hareketle, günümüzdekileri “yabanc›lar›n ve özellikle AB memurlar›n›n Türki-
ye’yle ilgili elefltirilerini külliyen ve peflinen do¤ru kabul edenler” olarak tan›ml›yor.

13 Herkül Millas, “Bo¤aziçi Üniversitesi ve Reflekslerimiz”, Zaman Online, 27 Eylül 2008, http://www.zaman.com.tr/haber.do?ha-
berno=743186. 
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Ama bir süre sonra ne olduysa oldu... Robert Kolej’den gelenler dahil ço¤u arkadafllar›m ve ben, mutlak
do¤rular›n keflfine yöneldik. Bu bizi sonunda ‘Küçük k›rm›z› kitab› oku, yeter’ noktas›na kadar götürdü. Ro-
bert Kolej’den gelmek, hiçbir flekilde a¤›r bir dogmatizme saplanmaya engel olmad›. Bunda o günlere dam-
gas›n› vuran, ‘zaman›n ruhu’nu çalm›fl olan otoriter ya da totaliter ideolojilerin bombard›man› alt›nda kal-
mam›z›n büyük rolü oldu¤u muhakkakt›. Evet, ço¤umuz zamanla söz konusu ideolojilerin tutsakl›¤›ndan
kurtulmay› baflaracakt›k, ama bu hiç de kolay olmayacakt›.

Demek istedi¤im, sadece okullar›n ürünü de¤iliz. Sadece okullar›n ürünü olmad›¤›m›z gibi, ayn› okullar fark-
l› kimselere farkl› refleksler verebiliyor. Robert Kolej mezunlar› aras›nda bugün tan›k oldu¤um, liberal e¤i-
limlilerle otoriter Kemalist e¤ilimliler aras›ndaki bölünme hayret verici ölçüde derin.”14

Araflt›rmada görüflmecilere bir sosyalizasyon kurumu olarak “okul”un dünya görüfllerini ne oranda belirle-
di¤iyle ilgili bir soru yönelttik. Görüflmecilerin önemli bir bölümü, özellikle mezun olduklar› lisenin, bir oran-
da da üniversitenin dünya görüfllerini biçimlendirmede etkili oldu¤unu ifade ettiler.

Kad›köy Anadolu Lisesi ve Marmara Üniversitesi Sat›fl Yönetimi Bölümü mezunu Sevcan (38), dünya görü-
flünün biçimlenmesinde üniversitenin çok da etkili olmad›¤›n› belirtiyor: “Çünkü neredeyse, benim yak›n›m-
dakiler diyeyim en az›ndan, birço¤u flehir d›fl›ndan gelen garibanlar iflte, ben de zaten çal›flmaya baflla-
d›m. (...) Hiçbiriyle görüflmüyorum. Çünkü kültürlerimiz, seviyelerimiz çok farkl›. Gelirlerimiz çok fark-
l›yd›, falan filan. Ama lisede, evet kesinlikle etkiledi. [O e¤itimin özelli¤i neydi sizce?] Bir kere ben flu an-
da da mesela kayda gelen velilere flunu söylüyorum; bu okulda çocu¤unuz iyi bir e¤itim almas›n› iyi bir ge-
lece¤i olmas›n› falan›n› filan›n› istiyorsan›z tamam çok do¤ru yerdesiniz. Ama çocu¤unuzun kendi ayaklar›
üzerinde durup bir fleyleri sorgulamas›n›, düflünmesini istemiyorsan›z, hep boyunduru¤unuz alt›nda kals›n
veya istedi¤iniz yoldan gitmesini istiyorsan›z çocu¤unuzu sak›n buraya kaydettirmeyin. Çünkü bizim oku-
lumuzdan mezun olan bir ö¤rencinin mutlaka kendi fikri vard›r. Ben ki en apolitik dönemde geliflen, -
çünkü tam 80’de girdim- darbe sonras›, hiç öyle siyaset miyaset yok -hâlâ da öyle apolitik oldu¤umu düflü-
nürüm- ona ra¤men benim bile baz› görüfllerim, bir duruflum varsa, okulun hakikaten bir düflünme, sorgu-
lama kültürünü, kabul etmeme, itiraz etme gibi bir özellik katt›¤›n› düflünüyorum bana.”

‹zmir Saint Joseph Lisesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi ‹nflaat Mühendisli¤i bölümü mezunu, yüksek lisans ö¤-
rencisi Cenk (26), soru üzerine yukar›da Haluk fiahin’in “dragomanl›k korkusu”na benzer bir refleksle sa-
vunmaya geçerek15 lisenin kendisine “düflündü¤ünden farkl› bir fley empoze etmedi¤ini” belirtiyor. Cenk’e
göre e¤itim sürecinin ufkunu geniflletme anlam›nda katk›s› olmufl: “Farkl› milletten insanlar tan›d›m, düflün-
celerimizi paylaflt›k. Onlar›n kültürlerini tan›ma f›rsat›m oldu, ufkum geniflledi, yani çok faydal› bence. Ama
bir flekilde düflüncem de¤iflmedi. Öyleydi de böyle olmad›.” Buna ra¤men kendisini farkl› hissediyor: “Yani
özel okulda okumak... Özel okulda okumak, sonuçta belli kesimden insanlar orada okur. Üniversiteye
gitti¤imde özel üniversitede okumad›m. Çok daha genifl bir kesimden insanlar oradayd›. Onlar›n içinde
kendimi d›flar›da hissetmedim ama baz› konularda onlardan daha genifl bir bak›fl aç›s›na sahip oldu-
¤umu hissettim, öyle diyeyim daha genifl bir aç›dan bakmam› sa¤lad› belki dünyaya.”

Ankara TED Koleji ve Orta Do¤u Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu, inflaat sektöründe üst düzey
yönetici Ayla (41), “kolej”in katk›lar› konusunda flunlar› söylüyor: “...kolejde bunu çok net söyleyebilirim, ha-
yat› ö¤renirsiniz. Sadece ders, e¤itim, ö¤retim de¤il, inan›lmaz hayat› ö¤retir. [Peki di¤er okullarla, di¤er
Anadolu Liseleri ya da özel okullarla bir fark› var m›?] Tabii, çok çok büyük fark› var. O TED ruhunun olufl-
mas›nda ki, flu yafl›mda hâlâ çok keyif alarak söylüyorum, dedi¤im gibi hayat›n her kesiminden insan› o

14 fiahin Alpay, “Herkül Millas’›n Düflündürdükleri”, Zaman, 30.09.2008
15 Türkiye’de yabanc› okullar ile ilgili literatürün yan› s›ra medyan›n bir bölümünde, söz konusu e¤itim kurumlar›yla ilgili olarak

gündemde tutulan misyonerlik aç›klamas› önemli bir yer tutmaktad›r.
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okulda görebilirsiniz ve o insanlar bir arada inan›lmaz fleyleri paylaflarak ortak bir hayat yaflarlar. Çok gü-
zel sosyallik verdi¤i gibi, kendine güven, kendiyle bar›fl›kl›k, ayaklar›n›n yere basmas›. Di¤er okul-
larda genelde bir fanus içindeyken, kolejde hayatla yüz yüzesinizdir. Bunu net söylüyorum yani, hani
en ufak olay›ndan en büyük olay›na kadar, bütün hayat›n gerçekleriyle yüz yüzesinizdir.”

Berk (28) ‹zmir Saint Joseph Lisesi ve Baflkent Üniversitesi ‹letiflim Fakültesi mezunu, doktora yap›yor: “Sa-
int Joseph sorgulayan bir ekoldür zaten, Frans›z ekolü. Sorgulamay› ö¤rettiler sa¤ olsunlar. ‹yi oldu mu
bilmiyorum. Ben çok sorgulamak istemem baz› fleyleri, düflünmek istemezdim. Fazla kafaya takt›¤›m› düflü-
nüyorum bazen baz› fleyleri. Çevremizdeki insanlara bak›nca “adam sendecilik” iflte, sen mi kurtaracaks›n
Türkiye’yi mant›¤›. Öyle olmak isterdim ya, çok rahatlar çünkü, mutlular, anlatabiliyor muyum? O anlamda
o adamlar mutlu ya, daha uzun yaflarlar öyle söyliyeyim. Frans›z mentalitesiyle yetifltik aç›kças›. Bizim ho-
calar›n hepsi Frans›z’d›. Matematik, fizik, kimya dersine kadar Frans›zca gördük. Her fley Frans›zca’yd› biz-
de. E tabii flimdi de¤iflik bir sentez oldu asl›nda bizim için. Frans›z mentalitesini kap›yorsun iyi kötü. Çocuk
yaflta da olsa beyin do¤ufltan iflleyen bir organ oldu¤unu söylüyorlar ya hep üzerine bir fleyler yaz›l›yor. Al›-
yorsun baz› fleyleri. Üniversitede fleye bafll›yor olay. Seni piyasaya sal›yor hani, ortama, art›k kendinden ya-
na insanlar aramaya bafll›yorsun. Bir fleyleri daha sindirmifl, yarg›lam›fl vaziyette gidiyorsun. Sorgulamadan
öte daha böyle art›k yarg›lay›c› konuflmaya bafll›yorsun. Fikirlerini dayatmaya bafll›yorsun. Kendini gös-
termeye çal›fl›yorsun. Tart›flmaya bafll›yorsun daha. Çünkü üniversite daha kozmopolit bir ortam. Li-
se ‹zmir’den gelen insanlar›n, gelir seviyesi iyi kötü ayn› düzeyde olan insanlar›n geldi¤i ya da bizim
okul kolejdi. fiimdi üniversitede Mufl’tan gelen var, A¤r›’dan gelen var. [De¤ifltirmedi mi peki hayata
bak›fl›n›z›? Birçok fleyi yorumlay›fl›n›z›?] Elbette can›m baz› fleyler de ayr› bir olgunluktur. Ö¤retidir yani,
okul hakikaten. (...) ‹flte, her anlamda bir okul yani üniversite evet. Fikirlerimi elbette de¤ifltirdi. Sonuçta izo-
le bir dünyadan, baflka dünyalar›n keflfine ç›k›yorsun, onlar›n varl›¤›n› görüyorsun ve o insanlar›n... [Böyle
bir de¤iflim geçirdiniz mi? Yoksa önceden getirdi¤iniz düflünce yap›s› sa¤lamlaflt› m›?] “Daha genifl baka-
bilmeyi ö¤rendim galiba üniversitede. Lisede evet temel baz› fleyleri al›yorsun ama üniversite çok daha fark-
l› temellerden gelen insanlarla ayn› ortam› paylafl›yorsun. Çeflitli fikir ayr›l›klar›, çeflitli fikirler, çeflitli görüfl-
lerin harmanland›¤› bir ortam oluyor üniversite. Öyle alg›lad›m üniversiteyi.”

Demet (41) ‹zmir Saint Joseph Lisesi Mezunu ve Dokuz Eylül Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü
mezunu. Bas›n sektöründe üst düzey yönetici olarak çal›flan Demet, lise ö¤retiminin kendisine kazand›r-
d›klar›n› önemsiyor: “Valla ben hayat›mdaki kazand›¤›m birçok fleyi Saint Joseph’e borçluyum. Yani, üni-
versite okudum, master doktora yapt›m ama Saint Joseph’teki bize verilen uzlaflma kültürü orada düflün-
dü¤ünü ifade etme özgürlü¤ü ve ortam› benim hayat›m›n her döneminde bana yard›mc› olan imkânlardan
bir tanesi.”

Peker (34) ‹zmir Özel Türk Koleji mezunu. Georgetown University’de iflletme/finans e¤itimi alm›fl, halen ifl-
letme yüksek lisans› yap›yor ve e¤itim sektöründe üst düzey yönetici: “Valla çok etkiledi. Üniversite haya-
t›m da çok etkiledi. Lise hayat›m da çok etkiledi. Bir kere benim lise hayat›m kültür olarak kesinlikle ar-
t›k bu devaml› hepimize tak›lm›fl olan laik, demokratik, Atatürkçü gençler. Bizim fleyimiz buydu. Biz
disiplinli bir fleyde yetifltik. Bahsetti¤im anlamda milliyetçi bir insan olarak yetifltik. Daha sonra Ame-
rika’da okudu¤umda Georgetown, politika konusunda Washington D.C. olmas›ndan dolay›, ünlü politikac›-
lar›n baflkanlar›n›n bulunmas›ndan dolay› politik tandanslar›n kuvvetli oldu¤u, tart›flmalar›n kalitesinin yük-
sek oldu¤u bir ortam. Avrupa’ya gitti¤imde sudan ç›km›fl bal›k gibiydim. 24 Nisan’da gazetelerde Erme-
ni soyk›r›m›... Kim, kim Ermeni katletmifl ya dedim. Ben bilmiyordum yani, lisede bunlar ö¤retilmiyordu.
Türkler ve onu fark ettim ki, iflte Midnight Express, Geceyar›s› Ekspresi. Bunlar› görüyorsunuz ve o kadar
üzüldüm ki ve o kadar suçlad›m ki fleyi, ailemi, iflte e¤itim sistemimizi, her fleyi. Ya neden bunlar› konuflmu-
yoruz ki, bunlar› ö¤retselerdi ben buraya ilk geldi¤imde onlar›n...”
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‹zmir Amerikan Koleji ve Eskiflehir Anadolu Üniversitesi’nde Hukuk Fakültesi mezunu, avukatl›k staj›n›
yapan Ebru (33), e¤itimin “kesinlikle” önemli oldu¤u görüflünde: “E¤itimsiz insana ben organizma de-
rim. Çünkü niçin? Tamam›yla yemek yer, sindirim yapar ve sadece yürür ve konuflur. Onun d›fl›nda bey-
nini kullanmaz. E¤itimli bir insan beynini kullan›r de¤il mi? Beyin, düflünebilmek zaten insanlarda var.
‹nsanlar› hayvanlardan ay›ran en temel, belirgin özelliktir. E¤itimli oldu¤un zaman düflünürsün de¤il mi?
Farkl› misyonlar›n olur. E¤itim en çok bence vizyona sahip ç›kart›r.” Ebru çok yönlü olmasa da ça¤dafl
bir e¤itim ald›¤› kanaatinde: “Bize daha çok hep Atatürkçü e¤itimler... Mesela biz Lord Kinross’un Ata-
türk kitab›n› okumufltuk. Nutuk’u okutmufllard› bize Amerikan’da. Yani hep bize ça¤dafl olan› verdi-
ler, hep Kemalist olan› verdiler. Ama sadece öyle de¤il, fleyleri de okuduk mesela. Müslümanl›kla il-
gili, Budizmle ilgili fleyleri de okudum. Ama o tercih meselesi iflte. Ama evrimlefliyorsun, flöyle evrimle-
fliyorsun. Baflka farkl› farkl› ortamlara girdikçe evrimlefliyorsun. Di¤er insanlar›n, flu yönde asl›nda,
benim gördü¤üm deneyimlerin hepsi, ben bu konuda yanl›fl düflünüyormuflum de¤il. Ben bu konu-
da gerçekten çok do¤ru düflünüyormuflum izlenimi verdi.” Yüksek ö¤renimini “normalde” Koç Üni-
versitesi’nde sürdürecekken Eskiflehir Anadolu Üniversitesi’ne yaz›lan (tesadüfen yani...) Ebru’nun üni-
versite deneyimi farkl›l›k/üstünlük duygusunu pekifltirmifl: “Orda mesela bana dediler ki “Hangi liseden
mezunsun?.” Çünkü mesela bizim okulumuzda çok böyle demokratik bir sistem var. 20 kiflilik s›n›flar-
da hoca soru sordu mu herkes böyle çat›r çutur fikirlerini konuflur. [Kolejde böyleydi...] Tabii tabii. Üni-
versiteye gitti¤im zaman insanlara hoca soru soruyor. ‹nsanlar susmufl oturuyor, Anadolu gençli¤i
fazla bireyleflmemifller. Toplum içerisinde fazla özgüvenleri yok. Kendini ifade yetileri çok fazla
geliflmemifl. Ben de Amerikan Koleji’nden geldi¤im için çat›r çutur konufluyorum. Sonunda, Ana-
yasa Hukuku profesörüydü S.O., çok iyi bir hocam›zd›. Dedi ki ‘K›z›m sen kendini çok iyi ifade edebili-
yorsun, nerede okudun?’ Ben de dedim ki, ‘‹zmir Amerikan Koleji’nde okudum’. S›n›f ç›k›fl›nda “Pis em-
peryalist. Amerika’n›n çocu¤u” diye beni tafllad›lar resmen. Arkamdan tafl att›lar. Bu insanlar nas›l in-
sanlar? Fakirli¤i, sosyalizmi, iflte ‹flçi Partisi gibi o tarz partili olan insanlar o düflünceyi, sosyalist dü-
flünceyi fakirli¤e indirgemifl insanlar. ‘Ben çok fakirim ama iflte Marksist’im, bilmem neyim, herkesin
eflit olmas›’. Hay›r yani bizi de ekonomik, sosyo-ekonomik düzeyi iyi olan insanlar› flöyle görüyorlar, ‘te-
levoleci gençlik’. ‘Sen ne anlars›n?’. Ve öyle görmek onlara fley geliyor, kendilerini tatmin sa¤l›yor ve o
kadar agresifler ki. Mesela bir gün Anna Karenina’y› sat›yorlard› bizim kantinin alt›nda. Tolstoy’un ki-
taplar› sat›l›yordu. Onlardan biri Anna Karenina’y› alm›fl. Ben de dedim ki arkadafl›ma; ‘Çok güzel bir ki-
tapt›r, çok severek okudum’ dedim. Döndü ‘Sen ne anlars›n ki? Hiç hayat›nda okudun mu bakal›m?’ de-
di. Ben de dedim ki ‘Lise 2’de okudum. Sen geç kalm›fls›n’ dedim. Hay›r ya, nas›l böyle fleyler.... ‘Hiçbir
fley bilmiyorsun sen. Bilemezsin. Sen git giyin. Gez, toz’ ki toplumsal fleyde de, ayr›ca onlar›n da hakl›
bir pay› var. Çok fazla televoleci gençler yetifliyor, televizyon kültürüyle yo¤rulmufl ve siyasetten tama-
m›yla kopuk internet gençli¤i.”

Özel ‹zmir Amerikan Lisesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi ‹flletme Fakültesi mezunu Begüm (34), ifladamlar›na
yönelik bir sivil toplum kuruluflunda üst düzey yönetici. Lise e¤itiminin kendisine “özgüven” afl›lama yönün-
deki katk›lar›n› vurguluyor: “Üniversite hayat›m hiç iz b›rakmad›, hiç. Dokuz Eylül Üniversitesi’nde okudum
ben ve liseden sonra gitti¤imde neye u¤rad›¤›m› flafl›rd›m yani üniversite bu muydu? (...) Hiç iz b›rakmad›
üniversite. Ama en keyifli geçen y›llar›m Amerikan’dad›r. Oran›n sa¤lad›¤› ortam o kadar özgür, senin dü-
flüncene çok sayg› gösteren, hiçbir düflüncenin hani art› eksi bir fleyinin olmad›¤›, herkesle her fleyi konu-
flabilece¤in, yani her türlü tart›flmay› yapabilece¤in yönünden desteklendi¤in. Yani öyle bir ortam ki senin
her aç›dan geliflebilece¤in yolu aç›yorlar. O yüzden hiçbir zaman güvensiz yetiflmiyorsun. Hiçbir zaman
eksiklik hissetmiyorsun. Acaba ben yanl›fl m› söyledim diye düflünmüyorsun. Birçok insandan önce dü-
flüncelerin yerli yerine oturmufl oluyor. O yüzden çok düflünüyorsun, çok üretebiliyorsun, destekleyen bir
ortam var çünkü seni bu yönde. Art› sana dünya edebiyat›n› okutuyor, Bacon’› okutuyor, ‹ngiliz edebiyat›n›
okutuyor, Türk edebiyat›n› okutuyor falan, her yönden bombard›man fleklinde enformasyon geldi¤i için de
senin do¤runu oluflturmana çok yard›mc› oluyor, o yüzden de çok yolu açan bir fley, insana çok güven ka-
zand›ran bir fley. Bugün mesela Amerikan’dan mezun herhangi biri geldi¤inde bu hani son derece tipik Ame-
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rikan hareketleri yap›yor, bunlar bilmiyorum yani suyunda m› var. Suyunda herhalde okulun, bir fley var ya-
ni okulda. Özgüven, çocuklar›n özgüveninin yetiflmesini sa¤l›yor, mühim bir fley bu.”

Alman Lisesi ve Bo¤aziçi Üniversitesi Kimya Fakültesi mezunu Mine (51), uzun y›llar üst düzey yöneticilik
yapt›ktan sonra emekli olmufl. Mine toplumdan çok kopuk yaflam›fl oldu¤unu düflünüyor: “Bir de ben çok
kör oldu¤umu düflünüyorum demek ki ben çok az insan tan›yormuflum. Bu düflünceler nas›l ç›kt› or-
taya, bu düflünceleri ben 45-50 yafl›na gelene kadar nas›l oldu da hiç duymad›m. Ona çok hayret edi-
yorum yani (...) Çok kopuk yaflam›fl›m. Halbuki ben normal ilkokula gittim, tamam iyi üniversitede ama
sonuçta devlet üniversitesinde okudum. Topu topu alt› sene Almanya’da kald›m, yani öyle çok bunun d›fl›n-
da da ben tekstil sanayi gibi son derece yayg›n, çok fazla insanla, ben neticede mühendisim, çok iflçilerle de
iç içe çal›flt›m. Yani ben hiçbirinden böyle bir fley ne gördüm, ne duydum, ne bu tür bir konu konufluldu.
Ama yani demek ki öyle de¤ilmifl.”

Görüflmecilerin “prestijli okul”lar mezunlar› konusunda özellikle vurgulad›klar› “özgüven”, hiç kuflkusuz e¤i-
timin yan› s›ra sosyal köken ve mesleki pozisyonun sa¤lad›¤› sosyal konumla da yak›ndan iliflkili.16 Bourdi-
eu’nün de belirtti¤i gibi, “Özellikle de sayg›n bir e¤itim kurumunun mezununu ay›ran, kay›ran ve seçkinlefl-
tiren özelliklerden biri, kurumsal onay belgesini edindikten sonra, beceri ve baflar›lar›n› kan›tlama zorunlu-
lu¤undan ar›nm›fl rahatl›¤› ve güvenidir.”17 Öte yandan bu “özgüven”de söz konusu okullar›n da katk›da bu-
lundu¤u Bat›l›-modern de¤erlerin “do¤al hamili” ve bu ba¤lamda Cumhuriyet projesinin “seçilmifl yurttafl-
lar›” olma duygusu önemli bir etken.

Önemli bir bölümü orta üst gelir grubundan ve e¤itimli ailelerden gelen görüflmeciler a¤›rl›kl› olarak CHP
seçmenlerinden olufluyor.18 S›ras›yla Hürriyet, Cumhuriyet ve Vatan gazetelerini okuyor ve internet ga-
zetecili¤ini19 düzenli olarak izliyorlar. Görüflmeciler birkaç istisna d›fl›nda20 kendilerini Atatürkçü (ve/veya
Kemalist), nadiren ulusalc› olarak tan›mlad›lar. Bu tan›mda Atatürkçülük (ve/veya Kemalizm) resmi/bürok-

16 “Okula iliflkin yeniden üretim tarz›”n›n çözümlemesini yapan Pierre Bourdieu’ye göre, “okul kurumu, üst düzey yüksekokullar›n
ö¤rencileri ile s›radan fakültelerinkiler aras›nda bir kopma oluflturarak, üst düzey soylu s›n›f ile alt düzey soylu s›n›f, alt düzey
soylu s›n›f ile soylu olmayanlar aras›nda benzer toplumsal s›n›rlar koyar.” E¤itimin etkin rol oynad›¤› bu s›ralama ve s›n›flan-
d›rma farkl› “s›n›f”lar›n dünyay› farkl› tarzlarda alg›lamalar›na ve yorumlamalar›na neden olur. (Pierre Bourdieu, Pratik Neden-
ler, Hil Yay›nlar›, ‹stanbul, 2006, s.37.) 

17 Beril ‹demen, “Sosyal Köken, Habitus ve E¤itim”, içinde (der.) Nurhan Yentürk vd., Türkiye’de Gençlik Çal›flmas› ve Politi-
kalar›, ‹stanbul Bilgi Üniversitesi Yay›nlar›, ‹stanbul, 2008, s.434.

18 Burada CHP seçmenlerinin tümüne yak›n›n›n, Deniz Baykal “faktörü”nden ve parti yönetiminin “zafiyeti”nden duyduklar› rahat-
s›zl›¤› dile getirdiklerini belirtelim. 

19 Funda fienol Cantek, “Okurunun gazetesi/Gazetesinin okuru: Hürriyet gazetesinin yorum sayfas› üzerine”, Toplum ve Bilim,
no. 109, 2007, s. 66. Cantek’in de ifade etti¤i gibi “Medyay› sadece, ‘Bugünün gündeminde ne var?’ sorusuna yan›t almak için
takip eden, hat›r› say›l›r okur kitlesinin, televizyondan sonra en çok baflvurdu¤u kaynaklardan biri internet gazeteleridir.” Can-
tek, Hürriyet gazetesine ait hürriyet.com.tr’nin yorum yazarlar› ve okurlar›n›n profili konusunda flu de¤erlendirmeyi yapmak-
tad›r: “Yap›lan görüflmelerden derlenen demografik bilgilerin do¤rulu¤undan emin olunmamakla birlikte, Hürriyet’in yorum ya-
zarlar›n›n, dolay›s›yla okurunun, ço¤unlukla büyük flehirlerde yaflayan, iyi e¤itimli, meslek sahibi kifliler olduklar› söylenebilir.
Ço¤u, AKP hükümetinin iç ve d›fl sorunlar› Türkiye lehine çözümlemekte baflar›s›z oldu¤una inanmaktad›r. AKP hükümeti dö-
neminde, PKK terörünün yeniden etkin hale geldi¤i, laiklik ilkesinin ihlal edildi¤i, AB’ye uyum sürecinde Türkiye aleyhine taviz-
ler verildi¤i düflünülmektedir. Neredeyse tümü, sorunlar›n çözümüne yönelik bir giriflimi, “partiler ve ideolojiler üstü bir kurum”
ve “Atatürk ilkelerinin güvencesi” olarak kutsiyeti ve gücüne inand›klar› Türk Silahl› Kuvvetleri’nden beklemektedir.” (s.69-70) 

20 Solculu¤a her zaman uzak durdu¤unu (“Ben kapitalist düzenin çocu¤uyum kardeflim, inkâr etmiyorum”) belirten Sevcan (38)
kendisini milliyetçi olarak tan›ml›yor: “Çünkü milliyetçi olmak ayr› bir fley ama Kemalist olmak ne demek ya? Adam tamam ül-
kemizi kurtarm›fl, iflte Cumhuriyetimizi kurmufl falan, yolu göstermifl b›rakm›fl gitmifl. Biz bundan sonra adama tap›nmayaca-
¤›z ki, bu bir put de¤il. (…) Ne Kuvay› Milliyecisiyim ya, neden bahsediyorsun? Hangi devirde yafl›yorsun? Onlar ›rkç›. Hakika-
ten ›rkç›. Yani çok yak›n.” 
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ratik versiyonlar›ndan “sivillefltirilmifl” neo-Kemalist21 versiyonlar›na, Atatürk ise askeri ve siyasi önderden
“insan Atatürk”e kadar bütün türleri ve söylemsel çeflitlili¤iyle geçerli. Öte yandan normatif resmi Atatürk-
çülük karfl›s›nda popülerleflen ve kifliselleflen Atatürkçülük (ve/veya Kemalizm) konusunda son y›llarda ya-
flanan kullan›m bollu¤unun yaratt›¤› “normsuzluk”, görüflmecilerin bu konuda mesafeli, zaman zaman da te-
dirgin bir tav›r almalar›na neden oluyor.

‹zmir Amerikan K›z Lisesi ve Ege Üniversitesi T›p Fakültesi mezunu, ö¤retim üyesi Melek (47), “Kema-
lizm çok farkl› flekillerde kullan›ld›¤› için” kendisini çok rahat bir biçimde Kemalist olarak tan›mlayama-
d›¤›n› belirtiyor. Galatasaray Lisesi ve ‹stanbul T›p Fakültesi mezunu, reklam ajans› sahibi Haluk (47) da
Atatürkçülük-Kemalizm-Ulusalc›l›k kavramlar›yla “her fleyin birbirinin içine girmifl olmas›”ndan tedirgin:
“Kemalizm dedi¤imiz zaman flimdi yüzlerce kitap var. Bugün flimdi MHP’liler de Kemalist, ne bileyim ulu-
salc› dedi¤imiz o kesim de Kemalist, askerler de Kemalist, CHP de Kemalist, ne bileyim ‘ben Atatürk’ün
kurdu¤u partiyim’ diyor. Yani sonuçta eylemlere bakt›¤›m›z zaman, sonuca bakt›¤›m›z zaman örne¤in bir
CHP’nin Kemalistli¤i, Atatürkçülü¤ü inan›lmaz sorgulan›r. Yani çok ciddi bir flekilde tezat yap›yor. Onun
için hangi Kemalizm, hangi Atatürkçülük önce bu kavram› koymak gerekiyor. Ben, kendi koydu¤um ya
da kendi inand›¤›m Atatürkçülük, Kemalizm ad›na soruluyorsa, evet Kemalizme inan›yorum. Önce
bu bir ‘izm’ midir onu da bilmiyoruz, ama Mustafa Kemal Atatürk’ün koydu¤u, yaflamda uygulamaya ça-
l›flt›¤› birtak›m kurallar›n çok olumlu fleyler oldu¤unu, örne¤in, dünya ülkeleri aras›nda ba¤›ms›z kalma-
ya çaba göstermenin, komflularla iyi geçinerek birtak›m fleylerle, ikili anlaflmalarla ülkeyi ayakta tutma
çabas›, yani ne bileyim iflte laiklik, ça¤dafl medeniyetlere ulaflt›rmak için birtak›m çabalar gösterilmifl ol-
mas›, belli alanlarda sosyal devleti o dönem için savunmas›, bunun ad›na devletçilik demifller ama o dö-
nemde iflte buna birçok sanayi tesisleri kurmak için sadece sermaye ve güç devletin elinde oldu¤u için
onun yapmas› gerekiyormufl, onlar yapm›fl. Yani flu an için belki o temel kurallar›n uygulanabildi¤i
bir ülkeyi özlüyorum, istiyorum ve onun için de bu anlamlarda bakt›¤›m›z zaman kendimin Kema-
list oldu¤unu düflünüyorum.”

Bununla birlikte Haluk’un ça¤dafllaflma ve “Cumhuriyetin kazan›mlar›” temelinde kurgulad›¤› “nostaljik Ke-
malizm”i “öteki nostaljiler” karfl›s›nda mesafe almay› gerektiriyor: “Dedi¤im gibi bir baflkas›n›n Kema-
lizmine bak›yorum o zaman, örne¤in ben ADD’de çal›flt›m, faal olarak çal›flt›m. ADD’deki Kemalizmin be-
nim Kemalizm’im olmad›¤›n› gördüm ve bir süre sonra ayr›lmak zorunda kald›m. Ayr›ld›m, düflünce
ayr›l›¤›na düfltüm onlarla.” [Neydi aran›zdaki tart›flma? ] Onlar iflte, genel anlamda mesela istimlak koy-
mufllar iflte, gardrop Atatürkçülü¤ü bunlar, bilmem ne Atatürkçülü¤ü... Yani bir dogma olarak Atatürk’ü
al›p o dönemde ne savunduysa, demin mesela bir ara bahsettik, milli mücadele, bunlar bilmem kaç y›l ön-
cede kalmas› gereken, demode olmufl düflünceler. Yani dedi¤im gibi. Gerçekten de görüflmeler yap›p ge-
liyorlar, espri olsun diye söylüyorlar, kalpaklar›n› tak›p geliyorlar. Böyle bir fley yok günümüzde bu-
nun geçerlili¤i yok. Bunu modern bir flekilde yorumlayabilmek önemli, zaten esas f›rt›na da orada
kopuyor.”

Kendisini “Özal çizgisinde sa¤ görüfllü” ve Kemalist-milliyetçi olarak tan›mlayan ‹stanbul Saint-Joseph ve
‹TÜ Mimarl›k Fakültesi mezunu emekli mimar Ethem (62) milliyetçili¤ine aç›kl›k getiriyor: “Ama böyle körü
körüne milliyetçi de¤il. Ben art›k global, globalizme inanan bir kifliyim. Tek bafl›na iflte ‘Vay namussuz Ame-
rika!’ filan buralarda de¤ilim.” Ethem, “körü körüne milliyetçi de¤il” vurgusuyla, Kemalizmin küreselleflme

21 Necmi Erdo¤an, 1990’lardan itibaren yayg›nl›k kazanan neo-Kemalizm konusunda flu saptamay› yapmaktad›r: “Bir ‘sivil toplum’
hareketi olarak neo-Kemalizm, ‘Atatürk milliyetçili¤i’, ‘laiklik’ ve ‘ça¤dafll›k’ üzerine bina edilen Kemalist restorasyon projesinin
kendine popüler r›za devflirmesi ve hegemonikleflmesini hedefledi. Bu bak›mdan, Kemalizmin tarihinde görece yeni bir olgu ola-
rak, klasik Kemalizme özgü modern devlet pedagojisine efllik eden bir ‘sivil’ Kemalist pedagoji gelifltirilmeye çal›fl›ld›.” (Necmi
Erdo¤an, “Neo-Kemalizm, Organik Bunal›m ve Hegemonya” içinde, (der.) Tan›l Bora ve Murat Gültekingil, Kemalizm, Modern
Türkiye’de Siyasî Düflünce, Kemalizm, C. 2, ‹letiflim Yay›nlar›, ‹stanbul, 2002, s. 585.) 
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karfl›t› de¤iflkeniyle aras›na mesafe koyuyor ve liberal bir yeni-milliyetçi söylemle bulufluyor.22

Bu çerçevede bir ideolojik kimlik sabitleyeni olarak Atatürkçülük (ve/veya Kemalizm), farkl› versiyonlar›
içinde “di¤er”lerine (12 Eylülcü, fanatik, oportünist vb.) karfl›, “gerçek”lik ve “sahte”lik temelinde mesafe
al›nmas›n› gerektiriyor. Üsküdar Amerikan Lisesi ve Cornell Üniversitesi mezunu, aile flirketinde üst düzey
yönetici Leyla (30), Atatürk’ü “hatalar›”yla seviyor: “Kendimi Atatürk gençli¤i olarak görüyorum, fakat Ata-
türkçü olarak bildi¤im birçok insanda da fley meyli var, Atatürk’ü tanr›laflt›rma, Atatürk’e hiçbir fley söylet-
meme olay› var. Onu çok yanl›fl buluyorum, Atatürk de bir insand›, onun da hatalar› var, fleyleri vard›...
Art› Atatürk’ün o dönem fleylerini de bir nevi yorumlayacak olursak, biz küçük bir diktatörlükle demokrasi-
ye geçtik. Yani bir nevi o ne dediyse o oldu ve halk fley yapt› yani o da tart›fl›lm›yor veya tart›flsak da birisi
ç›k›p Atatürk de diktatörsel bir aç›dan bu noktaya getirdi dese fley ç›kar, yani tart›fl›lmaz, tart›fl›lsa bile çok
büyük olaylar ç›kar.” Leyla’n›n söyleminde önemli bir yer tutan “insan Atatürk” vurgusu, Nazl› Ökten’in
1990’larla birlikte özellikle e¤itimli, kentli orta s›n›flarda tan›k olunan, “kiflisellefltirilmifl Atatürk imgelerinin
tüketiminde ciddi art›fl”›n katk›da bulundu¤u ve ana ak›m medyan›n destekledi¤i “Atatürkçü olmaktan Ata-
türksever olmaya yönelen tav›r”da ifade buluyor23.

Kendisini aç›kça ulusalc› olarak tan›mlayan ‹stanbul Saint Joseph ve ‹stanbul ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakül-
tesi mezunu sanayici Mehmet (61) milliyetçilikle ulusalc›l›k aras›nda “çok keskin çizgiler” oldu¤u kanaatin-
de: “Ulusalc› derken, ben ülkemin de¤erlerine, cumhuriyetin getirdi¤i de¤erlere sonuna kadar sahip
ç›k›yorum. Mesela bir TELEKOM’un sat›l›fl› beni çok üzmüfltür. Özellefltirilen, k›ymetli gördü¤üm bütün s›-
nai tesisler benim için bir üzüntü kayna¤›d›r.” Kemalizmin “çok farkl›” flekillerde yorumlanmas› nedeniyle
kendisini “çok rahat” bir biçimde Kemalist olarak tan›mlayamayan Melek’in (47) ise, ulusalc›l›k ile “birebir”
olmamakla birlikte paylaflt›¤› fleyler var: “Ulusalc›larla AKP, fleriat karfl›tl›¤›n› paylafl›yorum. Sonuçta ç›-
karlar u¤runa ekonomik, iflte yolsuzluklara karfl› olmak bab›nda yürekten paylafl›yorum.”

“Ulusalc›l›k”, Ergenekon operasyonu ve soruflturmas› konjonktürünün de katk›da bulundu¤u “müphem” içe-
ri¤iyle görüflmecilerde tedirginlik yarat›yor; nadiren ve çekingen bir dil üzerinden ifade buluyor. Bu yönüy-
le ulusalc›l›k, olunandan çok atfedilen bir kimlik. Notre Dame de Sion Lisesi ve Galatasaray Üniversitesi me-
zunu, ö¤retim eleman› ‹rem (32), “Ben biraz ulusalc›y›m, onu biliyorum, onu hissediyorum. Söylem bi-
raz öyle. [ulusalc› derken... ] Yani, nas›l diyeyim, biraz devletçi, –flimdi çok korktum söyleyece¤im fley-
den kafamda geçirirken ama- ben devletin düzeninin bireylerin iyili¤i için oldu¤unu düflünüyorum. As-
l›nda devlet düzenini savunmam›n amac› asl›nda birey özgürlüklerinin bu sayede daha iyi kurulaca¤›...”

Atatürkçülük, Kemalizm ve ulusalc›l›k aras›ndaki ayr›mlar hakk›nda “çok yaz›k!” diye düflünen Galatasaray
Lisesi ve Mimar Sinan Üniversitesi Grafik Bölümü mezunu, tasar›mc› Bülent (39) söz konusu farkl›laflmala-

22 Tan›l Bora, Milliyetçili¤in Kara Bahar›, Birikim Yay›nlar›, ‹stanbul, 1995, s. 109-110, 114. Bora’ya göre liberal yeni-milliyetçi-
lik, resmi milliyetçili¤in “modernist-Bat›l›laflmac› damar›”n›n ürünü olan ve “modernleflmeyi iktisat ideolojisiyle anlamland›ran,
modernleflme sürecinin kalk›nmac›-geliflmeci veçhesini öne ç›kartan bir söylemdir(...) Liberal milliyetçili¤in gurur kayna¤›, yer-
li piyasan›n global piyasaya eklemlenme ve dünya piyasalar›yla ayn›laflma düzeyidir.”

23 Nazl› Ökten, “Atatürkçü Olmak ya da Olmamak” içinde, Hülya U¤ur Tanr›över, Sen Benim Kim Oldu¤umu Biliyor musun?, Hil
Yay›nlar›, ‹stanbul, 2008, s.68-69. Ökten bu “tav›r de¤iflikli¤i”ni flöyle aç›klamaktad›r: “Mitoslaflt›r›lm›fl bir Atatürk imgesinin,
kabaca küreselleflme sonras› olarak niteleyebilece¤imiz bir toplumsal dünyan›n (ya da art›k toplumsal bir bütün olarak alg›lan-
mas› gerekti¤i hissedilen “dünyan›n”) nesnel yap›lar›yla uyumsuzlu¤unu gören kentli orta s›n›flar ‘insan Atatürk’le yeni bir se-
çenek üretmektedirler. Medyan›n tüm gücüyle destekledi¤i bu yeni seçenek, asl›nda Atatürkçülü¤ü siyasi bir seçenek olmaktan
ç›kar›p kiflisel bir anlat›n›n boyutlar›na getirmektedir.” Ökten, okullarda özellikle 10 Kas›m anma törenlerinde ö¤rencilere izle-
tilen Can Dündar’›n 1993 yap›m› Sar› Zeybek belgeselini “insan Atatürk” e¤iliminin milâd› olarak nitelendirmektedir. (s. 70-71).
Bu ba¤lamda 29 Ekim 2008’de 175 kopyayla vizyona giren Mustafa filmi etraf›nda yap›lan tart›flmalar ve yaflanan derin kutup-
laflmalar›n, “insan Atatürk” imgesinin siyasete “rücu” etti¤ini göstermesi aç›s›ndan Atatürkçü kesimler aras›nda yeni bir küme-
leflmeye yol açt›¤›n› dikkate almak gerekiyor.
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r›n “yeni”li¤i karfl›s›nda tedirgin: “Bir durumda beni belli kifliler, belli meseleler hakk›nda konufltu¤um-
da, beni ulusalc› olarak niteleyebilirler. Eskiden yoktu ki böyle fleyler. Ben de¤iflmedim, de¤iflti¤ime
inanm›yorum, sadece bir reaksiyon vermekteyim, flu dönem. Ama insan›n dönemleri vard›r, biyolojik dön-
güleri vard›r vesaire vesaire, ama bir merkez çizgiden çok çok uzaklaflt›¤›m› düflünmüyorum.”

Kad›köy Anadolu Lisesi ve ‹stanbul Üniversitesi Kimya Fakültesi mezunu olan ve uluslararas› bir flirkette üst
düzey yöneticilik yapan Neveser’e (51) göre “ E¤er MHP’nin dedi¤i millliyetçilik, öbürlerinin mesela “Biz Kaç
Kifliyiz Hareket”’nin, CHP’nin vesaire yapt›klar› ulusalc›l›ksa, bunlar de¤erleri ayr›flt›rarak ay›rt edilebilecek
fleyler.” Neveser, Türkiye’de milliyetçili¤in olmad›¤› kanaatinde: “Sonuçta ben Almanya’da yaflam›fl, Fran-
sa’y› da yakinen bilen bir kifli olarak, milliyetçili¤in daniskas›n›, art› keza Amerika’n›n ne oldu¤unu bilirim,
oralarda gördüm. Bizde millliyetçilik diye bir fley yok henüz. Yani ulusçuluk cinsinden olmayan, ama
ulusunu, vatan›n› seven insan olarak onun kalk›nmas›n› isteyen insanlar bütününe ulusalc› deniyor-
sa, evet ulusalc›y›m. Yani bu art›k ay›p hale filan geldi. Onun için de net olarak söylenmesi gereki-
yor onun, alt›nda ne var diye (...) O grupla “Siz ne diyorsunuz, bir anlat›n kardeflim” diyerek onlarla gö-
rüflmeye gittim, Tuncay Özkan ile. Yani ayn› yerdeysek ve hakikaten inan›yorsan ben elimden geldi¤ince
yard›m yapay›m. Ama sen popüler bir insan oldun, o sayede diye kendini kalk›nd›rmak için bir fleyse de hiç
kimse de senin arkandan gitmez bu saatten sonra, yani sen Fetullah’›n acaba baflka bir aleti misin diye de
bakar›m icab›nda, CHP’yi bölmek gibi bir ifle yarayacak sonunda (...) Bir tarafta hakikaten çok iyi niyetli in-
san gruplar› oldu¤undan eminim, yüz yüze karfl›laflt›¤›m zaman görüyorum. Ça¤dafl Yaflam› Destekleme
Derne¤i’ndeki insanlara gidip bakt›¤›mda, orada gördüklerim, tan›d›klar›m Atatürkçü Düflünce Derne¤i’nde
falan p›r›l p›r›l insanlar birço¤uyla da ayn› yolda ilerleyebilirim. Hatta bizi bir çal›flma grubu diye ça¤›rm›flt›
Tuncay Özkan. Gittim, 7, 8 kiflilik farkl› meslek gruplar›ndan bir insan grubu, “biz niye bir araday›z?” diye
sorduk öncelikle tan›fl›rken, hepsi oraya kafas›nda soru iflaretleriyle gelmifl, “bu nedir bir bilelim hele” diye
gelmifl do¤ru düzgün insanlard›. Yani demek ki, böyle bir sürü insan var. Yani oradaki ortak payday› bulup,
flu memleketi biraz ray›na oturtup ilerletmek laz›m. Gerisi bence fasarya yok milliyetçilik, yok ulusalc›l›k,
AB’ye girsek mi, yok radikal ‹slâm m› gelir, ›l›ml› m› olal›m bunlar bence fasarya...”

Türkiye’nin Avrupa Birli¤i üyeli¤i süreci, modernleflmeci/Bat›c› bir sosyalizasyon sürecinden geçen ve Bat›l›lafl-
ma alan›n› monopolize eden elitleri, Atatürkçü-Kemalist-ulusalc› temelinde ayr›flt›rmas›n›n yan› s›ra, AB yandafl-
lar› ve karfl›tlar› fleklinde yeniden kümelefltiriyor. Haluk’un da (47) ifade etti¤i gibi, “Yorum girince iflin içine her-
kes kafas›na göre yorumluyor. Mesela iflte kimi diyor, Atatürk AB iflte ça¤dafl medeniyetler seviyesine ulaflma-
m›z için Bat›’y› hedef göstermifltir, bizim AB’ye girmemiz Atatürkçülü¤e uygun bir fleydir. Biri de diyor ki tam
ba¤›ms›z olmam›z laz›m, oras› bizim milli, ulus devlet, üniter devlet yap›m›za bir tehdittir, onlar bizim bu yap›-
m›z› bozmak için u¤rafl›yorlar, AB bizim için bir tehdittir, Atatürkçülü¤e ayk›r›d›r. Yani bu da Atatürkçü.”

K›sacas› Atatürkçülü¤ün (ve/veya Kemalizm) “meal”ine iliflkin farkl›l›klar, görüflmecileri AB taraftarlar› ve
karfl›tlar› fleklinde yeniden kümelefltirirken24, Türkiye’nin AB’ye üyeli¤i konusundaki karfl›tl›k genelde katego-
rik de¤il, yöntemsel/savunmac› bir söylem içinden ifade buluyor. Bununla birlikte, AB’nin ekonomik alanda
ve demokratik standartlar›n yükselmesi anlam›nda sa¤layaca¤› yararlar nedeniyle Türkiye’nin üyeli¤ini koflul-
suz destekleyenler de dahil olmak üzere görüflmecilerin tümüne yak›n bir bölümü, Türkiye’nin Avrupa Birli-
¤i’ne üye olarak kabul edilmeyece¤i kanaatini paylafl›yor. “Avrupa bizi istemiyor” cümlesiyle özetlenen bu ka-

24 Görüflmecilerle tan›k olunan kümeleflmenin, Mehmet U¤ur’un AB’yle bütünleflme süreciyle ilgili olarak ifade etti¤i ve Türkiye’de-
ki genel e¤ilimi yans›tan “”dikey çizgilerle bölünmüfl olan politik yelpazeyi bir de yatay olarak bölmesi” olgusuyla tutarl› oldu-
¤unu söylemek mümkündür. Bu konuda U¤ur flu de¤erlendirmeyi yapmaktad›r: “Bu bölünme iki anlama gelmektedir. Birincisi,
çeflitli politik örgütler, meslek örgütleri ve siyasal örgütlerin büyük bir ço¤unlu¤u AB-yanl›s› ve AB-karfl›t› e¤ilimleri ayn› za-
manda içinde bar›nd›rm›flt›r. ‹kincisi, söz konusu örgütler ve hareketler zaman içinde AB’yle bütünleflme konusunda tutum de-
¤ifltirip, yatay bölenin alt›ndaki üstüne veya üstünden alt›na do¤ru pozisyon de¤ifltirmifltir.” (Mehmet U¤ur, “Türkiye’de Avru-
pa Birli¤i Sorunu, Kendini Yeniden Üreten Bir Yatay Bölenin Hikâyesi”, içinde (der.) T. Bora ve M. Güntekinligil, Modern Türki-
ye’de Siyasî Düflünce, Dönemler ve Zihniyetler, C. 9, ‹letiflim Yay›nlar›, ‹stanbul, 2009, s. 1016.)
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naat25, AB’nin “Haçl› Birli¤i”ni temsil etmesinden, milliyetçi /›rkç› olmas›na, ekonomik ve jeostratejik nedenler-
den demografik gerekçelere kadar çok genifl bir yelpazede ifade buluyor. Bu noktada özellikle belirtilmesi ge-
reken husus, görüflmecilerde tan›k olunan Avrupa Birli¤i’ni içindeki farkl› siyasal aktör ve yap›lar› dikkate al-
maks›z›n monolititik bir yap› olarak de¤erlendirme yönündeki e¤ilimdir. Sonuç olarak Avrupa Birli¤i, görüflme-
cilerin “Bat›’yla imtihan”lar›nda Avrupal›l›klar›n›n sa¤lamas›n› yapt›klar› bir süreç olarak öne ç›k›yor.26 Bu çer-
çevede vize alma ya da ihracat yapma konusundaki “eziyetler”le gündelik yaflamda birebir, kiflisel olarak de-
neyimlenen AB, görüflmecilerin tepkiselli¤inin somut delillere dayand›r›lmas›nda ifllevsel bir önem tafl›yor.

Öte yandan Avrupa Birli¤i sürecinde yaflanan onur k›r›lma duygusu, baz› görüflmecilerin Avrupa’da “be-
den”leflmesine, yaflad›klar› toplumla olan imtizaçs›zl›klar›n› Avrupalaflarak, “medeni Bat›”n›n “geri Türkiye”
imgesini içsellefltirerek iki yönlü tepkilerini ifade etmelerine de zemin sa¤l›yor. “Avrupa bizi istemiyor” ka-
naati “Ben de olsam almam”la bütünlefliyor.

Türkiye’de son y›llarda yafland›¤›n› düflündü¤ü muhafazakârlaflma e¤ilimlerinden rahats›zl›¤›n› ifade eden
Ayla (41) bu tepkisini flu sözlerle ortaya koyuyor: “Çok aç›k bir fley söyleyeyim... Bazen ben bile halk›n -ki
ben de o halktan biriyim- hepimizin ayn› olmas› tabii ki mümkün de¤il, ama bir seviyeye gelememifl olma-
s›ndan o kadar mutsuzluk duyuyorum ki, bizden olmayan insanlar zaten bizi kabul etmez.”

‹zmir Özel Türk Koleji ve Ege Üniversitesi T›p Fakültesi mezunu Nihal’e (47) göre, “Art›k Türkiye’nin bu oyu-
nu anlamas› laz›m. Çünkü AB bu So¤uk Savafl’›n bitiminden sonra çok fley oldu, çok daha milliyetçi ve kül-
türlerine sad›k bir toplum oldu. Bu da gayet do¤al, biz ise devaml› daha Müslümanlafl›yoruz. Adam bizi ni-
ye als›n içine? Avrupa alt üst olsun diye mi als›n?”

“Müslüman AKP”nin AB sürecine verdi¤i destek ise, görüflmecilere göre, tümüyle “takiyye.” Begüm (34) yak›n
çevresinde tan›k oldu¤u AB karfl›tl›¤›nda AKP’nin üstlendi¤i rolün belirleyici oldu¤unu düflünüyor27: “Bu AKP
taraftarlar› o kadar Avrupa Birlikçi ki bizim çevremizdeki insanlar, hay›r biz öyle de¤iliz demek için çok
anti-Avrupa Birlikçi. Asl›nda Avrupa Birli¤i’ni daha çok onlar›n desteklemesi gerekirken –ne bileyim ifl-
te kolejde okumufl, Avrupa’da e¤itim görmüfl, bilmem napm›fl- ve onlar›n daha çok ba¤› varken...”

25 “Avrupa bizi istemiyor” kanaatinde, Ça¤lar Keyder’in dikkati çekti¤i gibi, Türkiye’nin AB’ye adayl›k sürecinde devlet seçkinleri
ve politikac›lar›n bir yandan AB’ye girme konusunda kararl› olduklar› görüntüsünü verirken di¤er yandan da ortaya ç›kan çeflit-
li “engellemeler”i milliyetçili¤i retorikle pekifltirmesinin; 1999’da AB adayl›k statüsünün tan›nmas› sonras›nda ise toplum mü-
hendisli¤i konusundaki geleneksel statüsünü yitirme tehlikesiyle muhalif tavr›n› ilk kez aç›kça koymas›n›n ve son olarak bürok-
ratik milliyetçili¤in etno-seküler Türklük anlay›fl›n›n d›fl›nda kalan ‹slâmi ve Kürt muhalif gruplar›n önce AB adayl›k daha sonra
da üyelik sürecini desteklemelerinin de etkili oldu¤unu dikkate almak gerekir (Ça¤lar Keyder, Memâlik-i Osmaniye’den Avru-
pa Birli¤i’ne, ‹letiflim Yay›nlar›, ‹stanbul, 2003, s. 231-237.)

26 Taner Timur, “Türkiye’de Kimlik, Politika ve Gerçekçilik. Tarihi Bir Panorama”, içinde (der.) Artun Ünsal, 75. Y›lda Tebaa’dan
Yurttafl’a Do¤ru, Tarih Vakf›, ‹stanbul, 1998, s. 138. Bu yönüyle görüflmeciler, emperyal gelenekten devral›nan üstünlük duy-
gusunun zedelenmesiyle içe kapanan ve Bat›’n›n kendisini “barbar ilan etti¤i inanc›nda” olan, Taner Timur’un ifadesiyle “orta-
lama Türk” insan›n›n çok da uza¤›nda yer almamaktad›r. Timur’a göre “ortalama Türk, Gururu ‘ben Avrupal›y›m’ demeye engel
oldu¤u için, bunu Avrupal›’dan duymak ister. Bunu duymad›¤› ölçüde de yabanc›ya karfl› kuflku ve antipati besler.” 

27 Görüflmecilerin Türkiye-Avrupa Birli¤i iliflkilerine yönelik alg› ve temsillerinde “Avrupa bizi istemiyor” cümlesiyle özetlenebile-
cek hâkim söylemi, CHP seçmeninin giderek genelleflen bir e¤ilimiyle de aç›klamak mümkün. Baflka bir anlat›mla bu yaklafl›m,
son y›llarda Türkiye’de Avrupa Birli¤i üyeli¤ine verilen destekte gözlemlenen istikrarl› düflüfl e¤iliminin ötesinde, Hakan Y›l-
maz’›n 2006 tarihli Türkiye’de Muhafazakârl›k. Aile, Din, Bat› araflt›rmas›nda da belirtildi¤i gibi CHP seçmenlerinde gözlem-
lenen h›zla AB karfl›t› kampta yer alma olgusuyla, May›s 2003–Ocak 2006 aras›nda CHP seçmenleri aras›nda AB destekçili¤i-
nin, di¤er parti seçmenleriyle karfl›laflt›r›ld›¤›nda en yüksek oranda azalmas›yla (23 puanla) aç›klanabilir. (Hakan Y›lmaz, Tür-
kiye’de Muhafazakârl›k. Aile, Din, Bat›: ‹lk Sonuçlar Üzerine Genel De¤erlendirme, Yay›nlanmam›fl Araflt›rma Raporu,
2006.) 18 yafl ve üstü nüfusu temsil eden 1.644 kiflilik örneklem kullan›lan kamuoyu yoklamas› 16 Aral›k 2005-6 Ocak 2006
tarihleri aras›nda, 15 ilin kentsel ve k›rsal yerleflim birimlerinde hanelerde yüzyüze görüflme yöntemiyle gerçeklefltirilmifltir.
http://hakanyilmaz.info/yahoo_site_admin/assets/docs/OSI-Conservatism-Sunus-Yorumlar1.28465456.pdf. 
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“Öteki”ler: Gayrimüslim Az›nl›klar, Kürtler ve ‹slâmi Kesimler

Lozan Az›nl›klar›: Soru(n)suz Birliktelik

Araflt›rman›n bulgular›ndan biri de afla¤›da görülece¤i üzere Kürtlerle ya da islâmi kesimlerle karfl›laflt›r›ld›-
¤›nda Lozan az›nl›¤› gayrimüslimlere yönelik “ötekilefltirme” söyleminin azald›¤› ve Bertrand Buchwalter’in
“romantik birliktelik” söyleminin öne ç›kt›¤›d›r.28 R›fat Bali’nin Tarz-› Hayattan Life Style’a, Yeni Seçkin-
ler, Yeni Mekânlar, Yeni Yaflamlar’da, mizahi bir biçimde “Yorgo, Kevork, Moiz! Bizleri B›rak›p Nerelere
Gittiniz?” olarak özetledi¤i bu duygunun arkaplan›nda hiç kuflku yok ki, Türkiye’nin 1980’li ve 1990’l› y›llar-
da yaflad›¤› dönüflümler bulunmaktad›r. Bu süreçte, Bali’nin de vurgulad›¤› üzere “özellikle ‹stanbullu entel-
lektüellerle genç kuflak aras›nda kendini gösteren ‘yitip gitmifl ‹stanbul’a duyulan nostalji’ söylemi”, insani
dokusuyla taflralaflan, k›rsallaflan ve kültürel anlamda yozlaflan ‹stanbul’un kozmopolit geçmifline at›fla bir-
likte keflfedilen az›nl›klar ve bu süreçte gerek akademik ve popüler yay›nlarda gerekse görsel ve iflitsel med-
yada öne ç›kan “çokkültürlülük dili”, “kozmopolit bir hayat tarz›n› zaten do¤al olarak benimseyen kentli elit-
ler” taraf›ndan içsellefltirildi: “Az›nl›klar, kendilerini ‘‹stanbul’un aslî sahipleri’ olarak gören, kentin ‘köylüler’
taraf›ndan istila edilmesinden sürekli flikâyetçi olan ‹stanbullu elitler taraf›ndan da sahiplenildi. Bunun ne-
deni kentli seçkinlerin ‘‹stanbul’u iflgal eden köylüler’ karfl›s›nda kendilerini az›nl›kta hissetmeleri ve ‘az›n-
l›kta olma’ haleti ruhiyesine girmeleriydi.”29 Arus Yumul’un da dikkati çekti¤i gibi, bu süreçte “Gayrimüslim-
lerin ‹stanbul’u terk etmesiyle flehrin ‘medeni’ olma özelli¤ini kaybetti¤i dile getirildi. Gayrimüslimler koru-
nup kollanmas› gereken de¤erli, ezoterik objeler olarak yeniden kurguland›. Gayrimüslimlerle yaflam›fl ol-
mak, onlar›n hayatlar›na tan›kl›k etmifl olmak, hatta gayrimüslim komflusu/arkadafl› olmak birer statü sim-
gesine dönüfltü.”30

Az›nl›klar: En Yak›n Arkadafllar

Araflt›rmam›zda görüflmecilerin hemen tümü, yak›n çevrelerinde (okul ya da ifl), “en yak›n arkadafllar”› aras›n-
da gayrimüslimlerin bulundu¤unu ifade ettiler. “En yak›n arkadafllar” aras›nda gayrimüslimlerin bulundu¤una
yap›lan vurgu, yukar›da R›fat Bali’nin iflaret etti¤i az›nl›klar› sahiplenme sürecinde etkili olan konjonktürün ya-
n› s›ra, görüflmecilerin özellikli/nitelikli bir toplulu¤un üyesi olduklar›n›n teyidi anlam›nda da ifllevsel bir önem
tafl›yor. Baflka bir anlat›mla “en yak›n arkadafllar”›n ifade etti¤i sosyal sermaye, Türkiye’nin önde gelen pres-
tijli okullar›ndan mezun, Bat›l›/modern yaflam tarz›n›n tafl›y›c›s› kesimlerin kendilerini ve mekânsal çevrelerini
(okul, iflyeri, kent vb.) birlikte yaflama, sayg› ve hoflgörü temelinde tahayyülünde önemli bir rol oynuyor.

28 Bertrand Buchwalter, “Portrait de la communauté arménienne d’Istanbul”, Les Dossiers de l’IFEA, 2002, s. 34. Buchwalter,
medyadaki hâkim söylemlerden hareketle, Türkiye’de Ermeniler özelinde tan›k olunan üç söyleme dikkati çekmektedir: Ermeni
varl›¤›n›n izlerinin silinmesi ve bu ba¤lamda görünmez k›l›nmas›na yönelik söylem, fleytanilefltirme söylemi ve Osmanl› hoflgö-
rüsü iddias›n›n uzant›s›nda yer alan ve Türkiye’nin bir mozaik olarak temsiline dayal› “romantik birliktelik” söylemi. 

29 R›fat Bali, Tarz-› Hayattan Life Style’a, Yeni Seçkinler, Yeni Mekânlar, Yeni Yaflamlar, ‹letiflim Yay›nlar›, ‹stanbul, 2002, s.
143-144. 

30 Arus Yumul, “Az›nl›k m› Vatandafl m›?”, içinde (der.) Ayhan Kaya-Turgut Tarhanl›, Türkiye’de Ço¤unluk ve Az›nl›k Politika-
lar›: AB Sürecinde Yurttafll›k Tart›flmalar›, TESEV Yay›nlar›, ‹stanbul, 2005, s. 97. Yumul, birlikteli¤e nostaljik yaklafl›mla ilgi-
li olarak Mc Cracken’den ald›¤› patina kavram›na dayan›yor: “Bu nostaljik yaklafl›m Mc Cracken’in patina (eski eflya üzerinde
oluflan pas) olarak adland›rd›¤› özellikle ilgilidir. Mc Cracken patina terimi ile ‘eski’ ve nostaljik olman›n nesnelere atfetti¤i yük-
sek statüye iflaret eder. Patinaya sahip nesneler geçen zaman› hat›rlat›r. Seçkinlerin yaflam tarzlar› yok olmaya yüz tutunca pa-
tina hem sahibine özel bir statü atfeder hem de sahibinin art›k varolmayan bir yaflam tarz›na olan iliflkisini imleyerek ikircikli bir
anlam kazan›r. Patinay› nadir k›lan bir daha asla geri dönmeyecek olan bu yaflam tarz›na duyulan özlemdir. Türk toplumu da an-
tikalar gibi di¤er nostaljik kalemlerin yan› s›ra gayrimüslimleri de patinal› nesneler olarak kurgulad›. Geçmiflten al›n›p bugüne ta-
fl›nan gayrimüslimler çokkültürlülük söylemiyle yorgun ve homojenlefltirilmifl ‹stanbul’un ›slah› için dolafl›ma sokuldular.” 
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Yukar›da “ben çok kör oldu¤umu düflünüyorum demek ki ben çok az insan tan›yormuflum” ifadesine yer
verdi¤imiz Mine’nin (51) etraf›nda tan›k oldu¤u h›zl› dönüflüm karfl›s›nda yaflad›¤› az›nl›kta kalma duygusu,
gayr›müslimlerle ‘romantik birliktelik’ söylemine aç›l›yor: “O kadar az ki. Gerçek hemflerilerimiz onlar bi-
zim.”

“Gayrimüslim çok samimi arkadafllar›” olan Peker (34) için ‹zmirli gayr›müslimler “özellikli” bir grup olufltu-
ruyor: “‹zmir’e o kadar göç alm›fllar ki, onlar burada yüzlerce sene yaflam›fl insanlar. Ço¤u ‹zmirlinin yüz se-
nelik geçmifli var ‹zmir’de. Onlar yüksek geçmifli olan insanlar...” Görüflmecilerin önemli bir bölümünde
tan›k olunan, gayr›müslimlere olumlu nitelikler atfetmek ad›na seferber edilen “özcü” bak›fl aç›s› ve bu ba¤-
lamda gayr›müslimlerin her türlü farkl›l›k ve çeflitliliklerinin ötesinde homojen topluluklar olarak temsili, Be-
fliktafl Anadolu Lisesi ve ‹stanbul Üniversitesi ‹flletme (‹ngilizce) Fakültesi mezunu, çok uluslu bir flirkette üst
düzey yöneticilik yapan Kemal’in (31) söyleminde ifadesini buluyor: “Onlar hakikaten toplumdaki çiçek,
onlara çok iyi bak›lmal›. Benim çok yak›n arkadafllar›mdan biri zaten gayrimüslimdir. (...) Genel top-
lumda –ben bunu çok önemsiyorum, çok iyi bakmak laz›m ama- rakam o kadar azalt›ld› ki, çok önemli bir
gündem maddesi de¤il. Medyada, fleyde, entelektüel hayatta çok fazla gayri Müslim insanla tan›fl›yorsun,
çünkü Türkiye’nin o yüzde 1 geliflmifl insanlar›n›n geliflmifl insan derken ekonomik de¤il, sosyo-kültürel, ne
demek istedi¤imi anlad›n. Hepsi üniversite okuyor gayrimüslimlerin. Ama genifl halk kitlelerine bakt›¤›n
zaman Türkiye’de az›nl›k diye bir fley yok. Yani Anadolu’nun bilmem ne köyündeki adam›n az›nl›k görmüfllü-
¤ü bile yok ya da Anadolu’nun herhangi bir ilindeki. Ya da ‹stanbul’un herhangi bir varoflundaki bir adam›n.
Ama ‹stanbul’un Befliktafl’ta ya da Ortaköy’de bir üniversitede oldu¤un, çal›flt›¤›n zaman görüyorsun..”

Gayr›müslimlerle “yak›nl›k”, baz› mekânlar› (okul, iflyeri, kent vb.) birlikte yaflama ve hoflgörünün do¤al me-
kânlar› haline getirmesinin yan› s›ra, di¤erlerinden farkl›laflt›rma anlam›nda da ifllevselli¤i yüksek bir söy-
lemsel strateji oluflturuyor:

“Benim çok Yahudi arkadafl›m vard›, Levanten arkadafl›m vard›, biz gerçekten s›n›fta yar› yar›ya okuduk. Sa-
int Joseph’ten 80 mezunuyum ben. Müthifl bir hoflgörü ortam› vard›. Tabii ‹zmir’i Türkiye’den ay›rmak la-
z›m. ‹zmir’de hoflgörü iklimi hâlâ var.” (Demet, 38)

“Biz ‹zmir’de yaflad›¤›m›z için, asl›nda ‘gavur ‹zmir’ derler ‹zmir’e. Biz çok iç içe yaflad›k. Beraber olduk. Ben
‘Aaa, bu gayrimüslim’ diye hiçbir flekilde. Böyle farkl›, flimdi bizim Amerikan Koleji’nde de bir sürü Yahudi
arkadafl›m›z oldu, H›ristiyan arkadafl›m›z oldu. ‹çimizden biri gibiydi yani. Ben tabii Konya’da olmad›¤›m
için, Kayseri’de olmad›¤›m için bunlar› net bilmiyorum, ama ‹zmir’de böyle bir ayr›m olmad›¤›n› net
biliyorum, çevremde.” (Ebru, 33)

Görüflmecilerin ifadelerinde öne ç›kan “okul”un bir mutlak hoflgörü mekân› olarak tahayyülüne ra¤men
“okullular” söz konusu oldu¤unda yap›lan alan çal›flmalar›n›n bulgular› farkl› bir gerçekli¤e iflaret ediyor. Bu
araflt›rmalardan biri de Nida Bikmen ve Diane Sunar taraf›ndan Türkiye’nin en “seçkin” ö¤retim kurumla-
r›ndan biri olan Bo¤aziçi Üniversitesi’nde büyük ço¤unlu¤u orta ve üst-orta sosyoekonomik s›n›fa mensup
Türk kökenli 240 ö¤renci (149 kad›n ve 91 erkek) üzerinde gerçeklefltirilmifl. Kentsel alanda yaflayanlar ta-
raf›ndan en iyi bilindi¤i düflünülen 10 etnik gruba yönelik tutumlar›n incelendi¤i araflt›rmaya göre, Ermeni-
ler, Romanlar, Rumlar ve Kürtlere karfl› olan “sosyal mesafe” en yüksek düzeydedir (en büyük mesafe: ay-
n› ülkede yaflamay› istememek; en yak›n mesafe: evlili¤e kabul etmek). Türklere ve Türklü¤e asimile Müs-
lüman gruplara (Laz, Çerkez, Gürcü vb.) atfedilen özelliklerin genellikle olumlu ve birbirine benzer olmas›na
karfl›l›k “sosyal mesafenin” en yüksek oldu¤u dört grubun hepsine “güvenilmez” s›fat› atfedilmifltir31.

31 Nida Bikmen ve Diane Sunar, “Türk Milli Kimli¤i ve Etnik Önyarg›”, Türk Psikoloji Derne¤i Ulusal Kongresi’nde sunulan bildiri,
9-11 Eylül 2002. 
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En Yak›n Arkadafll›k - En Az Fark›ndal›k?

Araflt›rmada “En yak›n arkadafllar” aras›nda gayrimüslimlerin bulunmas›n›n, söz konusu topluluklar›n so-
runlar›, devlet kaynakl› az›nl›k karfl›t› politikalar ya da gündelik yaflamda maruz kald›klar› ayr›mc›l›¤a iliflkin
fark›ndal›k anlam›nda her zaman belirleyici olmad›¤› görüldü. Bu çerçevedeki sorulara verilen cevaplar de-
¤erlendirildi¤inde dikkati çeken en önemli husus, az›nl›klara karfl› ayr›mc›l›¤›n genelde gündelik yaflamda
karfl›lafl›lan toplum kaynakl› ayr›mc›l›k olarak anlafl›lmas› ve az›nl›k karfl›t› resmi ya da gayri resmi politika-
lar ve ayr›mc›l›k uygulamalar› konusundaki fark›ndal›k eksikli¤i oldu. ‹kinci husus ise, “en yak›n arkadafl-
lar”la iliflkilerinde birlikte yaflaman›n ideal çerçevesi olarak sayg› temelli mesafenin alt›n› özellikle çizenlerin
kimi zaman fark›ndal›¤› en düflük kesimleri oluflturmas›. Baflka bir anlat›mla Leyla (31) gibi gayrimüslim
“çok yak›n arkadafllar› çok oldu¤u için” ayr›mc›l›¤a u¤rad›klar›n› “kesinlikle” düflünenler oldu¤u gibi, Begüm
(34) gibi “çok yak›n arkadafllar› çok oldu¤u için” ayr›mc›l›¤a u¤ramad›klar›n› düflünenler de var. Bu konuda-
ki fark›ndal›kta ise, konuflmak-konuflmamak yönündeki tercih belirleyici oluyor.

Cenk (26) göre “konuflmama”, birbirine karfl› sayg›n›n ifadesi: “Aram›zda bu tip konular hiç konuflulmu-
yor nerdeyse, zaten herkes herkesin inanc›na sayg›l›, kimsenin de birisine bir fley kabul ettirme gibi
bir derdi de yok. O yüzden kifli baz›nda karfl›l›kl› sayg› çerçevesinde herkes istedi¤i gibi yafl›yor.” Cenk’in
en yak›n fiziksel ve toplumsal çevresi, gayrimüslimlerin ayr›mc›l›¤a u¤ramad›klar›na iliflkin kanaatinde be-
lirleyici: “‹zmir’de düflünmüyorum (...) Türkiye genelinde de aç›kças› bildi¤im bir fley yok. Yani, ama çok faz-
la sorun yaflad›klar›n› sanm›yorum, belki sadece ‹zmir’i gördü¤ümdendir.”

Begüm’ün (34) çok say›da gayrimüslim arkadafl› var: “Dolu dolu, çok çok çok... Yani benim çok çabuk sa-
yabilece¤im fieli, Niley, ‹ra, hatta iki ‹ra, bir Medi, Melik, falan, öyle bir çokluktan da yani... (...) Yani biz hiç
tak›lm›yoruz ki böyle fleylere. Sen Musevisin, sen Ermenisin, sen flusun busun, biraz...” Begüm, gayrimüs-
limlerin sorunlar›na iliflkin tart›flmay› da anlayamad›¤›n› belirtiyor: “Hiç ben bunu anlam›yorum. Biz okul
okumad›k m›? ‹talyan›yla beraber okudun, Musevisiyle beraber okudun. Yani ne bileyim, herkesle beraber
okuduk. Hiç böyle bir fley yoktu. Herkes birbiriyle beraberdi (...) Yani bir tek fark›m›z vard›, din dersine
girmezlerdi o kadar.”

‹zmirlilerin önemli bir bölümünde tan›k olunan kentin mutlak hoflgörünün mekân› olarak temsiline karfl›l›k
Begüm, bu durumun yaln›zca ‹zmir’e özgü oldu¤unu düflünmüyor: “Sanm›yorum böyle bir fley oldu¤unu.
Nas›l olabilir? Onlar da Süryanilerle beraber okudu. Onlarla beraber fley yap›yorlar hani. Olamaz ki.
Hani Mardin’de de adam onlarla beraber. Bunlar sonradan ç›kart›lm›fl, birtak›m hedeflere göre kurulmufl
yanl› teoriler. Yani sonuçta teori olmaktan ç›kt›lar da.” Begüm’e göre, gayrimüslimlerin sorunlar›n›n milad›-
n› Hrant Dink suikasti oluflturuyor: “Hani bu Hrant Dink olay›na kadar, ya da hani bir papaz öldürülmüfltü
Trabzon’da. O ana kadar gerçekten hiçbir fley yoktu.”

Neveser (51), Türkiye’deki ayr›mc›l›¤a daha çok patronaj iliflkileri temelinde bak›yor: “Ben gayrimüslim,
müslim diye ay›rmazd›m. Day›s› olanla olmayan diye ay›r›rd›m. (...) Bugün gayrimüslim olup çok iyi
flartlarda olan, her türlü hakk› olan insan da var, yerden yere vurulan› da mutlaka vard›r.” Neveser, flirketin
personel politikas› gere¤i çok say›da gayrimüslimle çal›fl›yor: “fiirkette bizim bir sürü arkadafl›m›z var. Üst
düzey yönetici vesaire, bizde önemli bir fley çokkültürlülük dedi¤imiz fleye önem vermek, bize göre bir s›-
k›nt›lar› yok, hatta birçok arkadafl›m›zda Ermeni ile evli. Yani her yerde Almanya’daki Türk ne durumda de-
seniz, buradaki Yahudi’den, Ermeni’den daha m› iyi durumda bilemiyorum?” Kendisine üniversiteler hariç
gayrimüslimlerin fiili olarak devlet memuriyetinden d›flland›klar› hat›rlat›ld›¤›nda flu cevab› veriyor: “‹stiyor-
lar da m› çal›flam›yorlar ben bilemiyorum aç›kças›, orada bir cehaletim var onu söylemek istiyorum. Yüzey-
de konuflulan konular ruhban okulu, bilmem, nedenini de incelemiflli¤im olmad›¤› için s›k›nt›lar› nerelerde
çekiyorlar tam bilmiyorum.”
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Leyla (31) ise, görüflmecilerimiz aras›nda yer alan Ermeni kökenli Serpil’in en yak›n arkadafllar›ndan biri ola-
rak yaflanan sorunlar›n fark›nda. Ancak bu “fark›ndal›k”, Serpil’de kendi yaflam›yla daha do¤rudan ilgili gör-
dü¤ü ‹slâmi tehdit alg›s› karfl›s›nda önemini kaybediyor: “...Türkiye’de sürekli cami dikiliyor. Mesela cami di-
kilmesine karfl› hiçbir fley yok ama Serpil ve Serpil gibi insanlar›n, Ermeni olsun, Ortodoks olsun, Yahudi ol-
sun, iki üç tane ibadet edecek yeri var, kalk›p ‹stanbul’un bir ucundaysa öteki ucuna gitmek zorunda kal›-
yor. Bunlar› da çok yanl›fl buluyorum yani onlar›n da asl›nda hani, onlara da ibadethane aç›lmas› gerek-
ti¤ini savunuyorum ama biliyorum ki ibadethanelerin aç›lmas›n› iyice fleye b›rak›rsak her yerden
Kur’an kurslar› pörtleyecek.”

Fark›ndal›k eksikli¤inin en uç noktas›nda, baz› görüflmecilerin verdikleri yan›tlarda tan›k olunan gayrimüs-
limleri yabanc›larla kar›flt›rma bulunuyor. Ender de olsa, Fethiye Çetin’in kamuoyunun gündemine tafl›d›¤›
devletteki “yerli yabanc›lar”32 alg›s›, yak›n çevrelerinde gayrimüslimler bulunan e¤itimli kesimlerde bile ge-
çerli.

Dame de Sion Lisesi ve Galatasaray Üniversitesi Uluslararas› ‹liflkiler Bölümü mezunu Ali (23) devlet kay-
nakl› ayr›mc›l›k politikalar›na örnek olarak az›nl›k okullar›nda yak›n zamanlara kadar yürürlükte olan Türk
müdür baflyard›mc›s› uygulamas› hat›rlat›ld›¤›nda flöyle cevap veriyor: “Belki o fley içindir. Yani yabanc›la-
r›n, yabanc› tehditleri azaltmak ad›nad›r, Türkiye üzerindeki. [Ne gibi?] Kendi kararlar›yla Türk okul-
lar›n› yönetip, gençleri de kendi istedikleri gibi yönlendirmelerini engellemek ad›nad›r. Ama bunun bir
az›nl›¤a yap›lan bir fley olarak de¤il de ço¤unlu¤un ç›kar›n› korumaya yönelik bir... [Yabanc›lar derken kas-
tetti¤iniz gayrimüslimler mi?] Hay›r, etnik köken... Frans›zlar. Ama Hristiyanlar diye de¤il, Müslüman de¤il-
ler diye de de¤il. Ne bileyim. Bir Türk ö¤retmenin ya da müdür yard›mc›s›n›n denetliyor olmas›n›n sebebi ifl-
te, e¤itimin Türklerin kontrolünden ç›kmamas› kayg›s› olabilir diyorum.”

Kad›köy Anadolu Lisesi ö¤rencisi Songül (19), ancak az›nl›klarla kimleri kastetti¤imizi aç›klad›ktan sonra ba-
z› sorunlar› olabilece¤ini belirtiyor: “Olabilir tabii. Yani kendi ülkelerinde veya benim topra¤›m diye ad-
land›rd›klar›. [Buras› onlar›n da topra¤› de¤il mi?] Onlar›n topra¤› tabii ki buras› ama yani nas›l diyeyim. Er-
meniysem Ermenistan’da yaflamay› tercih edebilirdim mesela. Hani Ermeni olan. Ermenilerin yafla-
d›¤› bir ülke. [Sizce daha m› iyi olur öyle?] Zannetmiyorum. Zaten buraya kar›flm›fllar art›k. Tipleri de ka-
r›flm›fllar. [Bize benziyorlar diyorsunuz?] Bir tek Kiliseleri farkl› galiba. Ben çokkültürlülükten flikâyeti olan
bir insan de¤ilim.”

Sevcan’›n (38) yan›t›, gayrimüslimlere yönelik “yerli yabanc›lar” alg›s›n›n son derece kaygan bir zemin üze-
rinde ilerleyebilece¤ini ortaya koyuyor: “Yaa, flimdi tabii yaz›l› bir fley yok ama. Böyle de¤iflik bir flive duy-
du¤umuzda, hani bir fley, Rus gördü¤ümüzde ha iflte bak bu o... demek gibi bir fley. Biz böyle bir flive bo-
zuk geldi¤inde haa gayrimüslim ya da iflte gâvur diyoruz, maalesef. [Peki devletin, sistemli ayr›mc›l›k yap-
t›¤› baz› konular?] Valla, flu anda yok. Önceden olmufl, bunu kabul etmek lâz›m, tarihimizde zavall› bu insan-
lara bir flekilde, yok vergi artt›r›lm›fl, yok bilmemne olmufl. Bir flekilde b›rak›p kaç›p gitmek zorunda kalm›fl-
lar. Rahats›z olmufllar. Ama flu anda da tam tersi biliyor musunuz. Türkiye’yi böyle parselleyip parsel-
leyip sat›yorlar. Ve befl kurufl vergi vermiyorlar. Sizin elli liraya ald›¤›n›z... [Ben yabanc›lardan söz etmi-
yorum ama... Türkiye’nin Ermenileri, Yahudileri...] Ha Türk, he he... [Türkiye Cumhuriyeti’nin eflit vatandafl-
lar› olma anlam›nda var m› sorunlar› diyelim?] Az›nl›k olduklar› için, zaman›nda gördükleri muameleyle içe
dönük yaflamak zorunda hissediyorlar kendilerini. Zaman›nda Türkçe isim koymak mecburmufl veya dikkat
çekmeyelim diye Türkçe isim konmufl, flimdi mahkemeye verip düzeltiyorlar falan filan yani. Ama bu insan-
lar hakikaten rahats›z olmufllar yani. Dikkat edin hepsi kendi içlerinde görüflürler, çok fazla fley yapmazlar
yani. [Ama devletten kaynaklanan herhangi bir ayr›mc›l›k oldu¤unu düflünmüyorsunuz?] fiu anda hay›r dü-

32 Fethiye Çetin, “Yerli Yabanc›lar”, içinde (der.) Ulusal, Ulusalüstü ve Uluslar aras› Hukukta Az›nl›k Haklar› (Birleflmifl Millet-
ler, Avrupa Birli¤i, Lozan Antlaflmas›), ‹stanbul Barosu ‹nsan Haklar› Merkezi, Kayhan Matbaas›, ‹stanbul, 2002, s. 70-81. 
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flünmüyorum, düflünmüyorum ama flu andaki Devlet dini, Müslümanl›¤› o kadar pompal›yor ki afl›r› din-
ciler de mutlaka bir tepki gösteriyordur yani.”

Uzun y›llar Fransa’da yaflayan Bülent (39), gayrimüslim az›nl›klar›n çeflitli sorunlar yaflad›klar› inanc›nda.
Buna kendi “yurtd›fl›” deneyiminden hareketle bir örnek veriyor: “Çok az›nl›ktalar, çok küçük kald›lar, bir
avuç kadar. Ben de yurtd›fl›na gittim, kendi dilini konuflunca falan insanlar›n dönüp nas›l bakt›klar›n›
falan bilirim. Ama bunun daha iyilefltirilmesinin çaresi insanlar› rahatlatmaktan tabi geçer (...) Tan›d›¤›m
insanlar var. ‹çten ve d›fltan, birebir akademik anlamda e¤ildi¤im bir konu olmasa da, insani olarak bu va-
tandafllar›m›, komflular›m› gözlemliyorum. Zaten bu kapsamda kolay bir kader de¤il diyorum. Ancak geç-
miflte bir süredir biriktirilen hatalar›n ve negatif yaflanm›fll›klar›n bir sonucu bunlar, belki bir çözümü var-
d›r, belki yoktur.” Bülent ayr›mc›l›k yap›ld›¤›n› düflünüyor, ama ayr›mc›l›¤›n kayna¤› mevcut hükümet: “Ay-
r›mc›l›k yap›l›yor ama ayr›mc›l›k yapan, ayr›mc›l›k uygulayan kifliler kesinlikle Kemalist veya ulusal-
c› de¤iller, kesinlikle de¤iller. Bilhassa sünni inanc› tek din olarak devletin tepesine sokmaya çal›flan ve
biz asl›nda demokrasiyi ve özgürlü¤ü istiyoruz diyen bu ucube zümre, yani fleklen ve içerik olarak... [Peki
devletten kaynaklanan bir ayr›mc›l›k var m›?] Evet yani birtak›m fleyler duyuyoruz. Mesela birtak›m sorum-
luluk isteyen hassas mevkilere getirilecek kiflilerin aile geçmifllerinin araflt›r›ld›¤›, ordu da veya baflka dev-
let kurumlar›nda böyle fleyler oldu¤unu görüyoruz. Ama do¤rusu bu mudur? O ayr› bir tart›flma, baflka ül-
kelerde de istisnas›z böyleyse bizde de böyle olmas›n› normal karfl›layabiliriz. Ama bir yerlerde de
bunun sa¤l›kl› istisnalar› varsa, buyurun getirin deneyelim uygulayal›m. Ama yoksa o zaman bu tar-
t›fl›ls›n, ama Türkiye’ye yüklenmek, Türkiye’yi günah keçisi olarak parmakla göstermek de biraz afl›-
r›l›k olur diye düflünüyorum ben.”

Suskunlu¤u Bozmak: B›çak S›rt›nda Yürümek

Ender de olsa “en yak›n arkadafllar”la suskunlu¤u bozma giriflimleri ise, genelde olumsuz bir deneyimin ya-
flanmas›na neden oluyor. Suskunlu¤un bozulmas›, “taraflar”›n görünürlük kazanmas›na, sorular›n sorunlar
getirmesine, “romantik birliktelik” alg›s›n›n parçalanmas›na yol aç›yor. Ali’nin (23) suskunlu¤u bozma giri-
flimi bu tür bir deneyimi yans›t›yor: “K›zlar hakk›nda beraber konufltu¤umuz veya beraber yedi¤imiz içti¤i-
miz... Onlar ne düflünüyordu? Onlar›n ne düflündü¤ünü zaman içinde farkettim ben. Önce bir suskunluk
yani konuflmamak iste¤i gibi, sanki bir fleyden korkuyor gibi, sanki arkadafll›¤›m›z bozulur ya da ne gerek
var zaten yani on üç senedir tan›yoruz birbirimizi yani. Ne gerek var gibi bir fley (...) ‹lk, daha hiç böyle bir
konu geçmemiflti aram›zda yani, politik ya da siyasi ya da ›rkla alakal›. Ben bu konuyu açmaya çal›flt›¤›mda
onlar kapatmaya çal›fl›yordu özellikle. Ve bundan rahats›zl›k duydum, duyuyordum çünkü biz her fleyi pay-
laflt›ysak, her fleyi konufltuysak bunu da konuflabilmeliyiz. Sonuçta da aç›kças› bu noktada yani istenmeyen
noktaya da gitti yani.”

Ali’nin suskunlu¤u bozma çabas›, “en yak›n arkadafllar”›n›n maruz kald›klar› ayr›mc›l›k biçimleri ile ilgili far-
k›ndal›¤›n› art›r›rken milliyetçi bir geri kaç›fla da neden oluyor: “O anlaflmazl›kta ben flunu gördüm. Özellik-
le birisiyle anlaflmazl›k ç›kt›. O ortaokula kadar Ermeni okulunda okumufltu. Daha sonra sekizinci seneden
sonra Dame de Sion’a gelmiflti. Di¤erleri 12 yafl›ndan yani ilkokuldan sonra Dame de Sion’a gelmiflti. Onlar-
la daha iyi bir diyalog kurdum ama daha geç Dame de Sion’a gelen daha böyle Erm... daha böyle diaspora-
y› savunan, daha bu konuda bizde hard solu savunan bir tav›r tak›n›yordu. Sonunda kötü olduk. Daha son-
ra... Bunu sonra farkettim. Mesela o arkadafl›n iflte Kapal›çarfl›’da çal›flan arkadafllar› vard›, kuyumcu, genç
çocuklar, bizim yafl›m›zda ama, iflte Ermeni lisesini bitirmifl, üniversiteye gitmemifller zaten filan. Onlar›n da
daha ziyade öyle oldu¤unu gördüm. Yani onlar da daha suçlay›c› flekilde tak›l›yor. Ama ben, on üç yafl›m-
dan beri beraber olduklar›m öyle tak›lm›yor. Yani daha anlay›fll›yd› tarzlar› bize karfl›. Bu da ben de flöyle bir
duygu do¤urdu aç›kças›; ulus, yani milli e¤itim, gerçekten de milli olmal›. Ermeni okulu ne demek ya-
ni? Buna Ermenice ö¤retilebilen bir fley sa¤lanabilir tabii ki, ufakl›¤›ndan beri. Ya da okula benimle
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beraber gelir alt› yafl›ndan beri, ondan sonra akflam ç›kar Emenice ö¤renir. Ama bu okullar›n bence
bu noktada Ermeni ulusalc›l›¤› afl›lad›klar›n› gereksiz bir flekilde, yani böyle bir hassasiyet olufltuduk-
lar›na inanmaya bafllad›m çünkü dedi¤im gibi daha on üç yafl›ndan beri sen Dame de Sion’daysan ve
Türklerle okuyorsan baflka bir flekilde bu tip okullar›...” Ali, bu yaklafl›m›n›n Türk milliyetçili¤iyle bir ilgi-
si olmad›¤›n› düflüyor: “fiöyle bir Türk milliyetçili¤im, hiç kafatasç›l›¤›m yok. Ben hani milliyetçileri de seve-
rim ama, hiç hiç hiç hiç hiç kimseyle problemim yok. Ama bunu görebiliyorsam da milli e¤itimin gereklilik
oldu¤unu düflünebiliyorum yani.” Bir de orduda gayrimüslimlerin bulunmamas›n› (“bir tek orada...kesinlik-
le”) “anlayabiliyor.”

“Konuflmak”, gayrimüslimlerin “yüzde 1500” ayr›mc›l›¤a u¤rad›¤›n› düflünen, bu konuda aile öyküsünden
hareketle çok say›da örnek veren, kendisini “Ne Ermeni, ne de Türk” olarak tan›mlayan (“Hiçbir fley olarak
tan›mlam›yorum, ben galiba kimlik kazanma aray›fl› içindeyim.”) Üsküdar Amerikan Lisesi ve ‹stanbul Üni-
versitesi ‹flletme Fakültesi (‹ngilizce) mezunu olan ve bir yabanc› flirkette yöneticilik yapan Ermeni kökenli
Serpil’in taraf›ndan bak›ld›¤›nda da “b›çak s›rt›nda yürümek” gibi: “Bunun e¤itim seviyesiyle inan›n alakas›
yok. Ben bu tür konulara hiç girmez, konuflmaz, üstünde durmazd›m... Ama insanlar o kadar taciz edici
flekilde konufluyor ki onlar›n yan›nda da yabanc› hissetmeye bafllayaca¤›m. Bu kendi arkadafl grubum
de¤il illâ ki. [Ermeniler aras›nda m›?] Ermeniler aras›nda da öyle. Türkler aras›nda da öyle. Bizim çok küçük
bir arkadafl grubumuz var asl›nda bakarsan›z. Çok fazla insanla sosyallefliyoruz ifl arac›l›¤›yla da, onla da
bunla da. Ama az›c›k da olsa politik altyap›l›, az›c›k da olsa bu etnik kökenlerle alakal› bir discussion’a gir-
di¤iniz zaman insanlarla görüyorsunuz ki insanlar çok kapal› fikirli konuyla ilgili ve de en yak›n, en fikrine
güvenirim dedi¤iniz adam bile çok hassas oluyor, yani en çok okudu¤um ve tart›flmak istedi¤im, fikrine gü-
vendi¤im insanla, arkadafl›mla bile konufltu¤umda bu konuyu böyle b›çak üstünde yürüyormuflças›na
hissettiriyor (...) Ben denetim flirketinde çal›fl›rken çal›flt›¤›m insanlardan bir tanesi fley sormufltu bana, si-
zin sordu¤unuz gibi, K›br›s’ta bir ayl›k bir ifle gitmifltik beraber, oturuyoruz yemek yiyoruz akflam ‘Serpil,
sen Ermeni kökenlisin de¤il mi?’ Evet. ‘Sen hiç bu ülkede zorluk ç›kt›¤›n› düflünüyor musun, sana zorluk ç›-
kar›ld›¤›n›?’ Evet düflünüyorum, ben anlat›yorum flöyle flöyle, böyle böyle. Çocuk inan›lmaz derecede tepki
gösterdi bana. ‹nan›lmaz derecede k›zd› ve ben en son kavga etmedim tabii ki de tart›flt›k diyelim bir nok-
tadan sonra, flöyle bir noktaya geldi, bana ‘Ya sev ya terk et!’ dedi, ya ne alakas› var. Senin sordu¤un soru
bana bir fley soruyorsun senin görüflüne göre mi cevap olacak, ben de evet diyorum, çocuk dönüp bana ‘Ya
sev ya terk et!’ diyor. Anlatabildim mi?”

“Hepimiz Hrant›z, Hepimiz Ermeniyiz”: Soru(n)suz Birlikteli¤in Turnusol Ka¤›d›

Yukar›da en genel hatlar›yla yer alan “suskunluk” temelli bir arada yaflama ve hoflgörü anlat›s›nda, Hrant
Dink suikasti önemli bir kopufl yarat›yor. Görüflmecilerin önemli bir bölümü, Hrant Dink’i suikast öncesi ta-
n›mad›klar›n› ve cenaze törenine kat›lmad›klar›n› aç›klad›lar. Kat›lmama gerekçelerinde “ilkesel” (!) karfl› du-
ruflun (hangi amaca “hizmet” etti¤inin bilinmemesi, benzer bir duyarl›l›¤›n baflka olaylarda sergilenmeme-
sine duyulan tepki, vb.) yan› s›ra özellikle gençler söz konusu oldu¤unda korku ya da ailelerin engellemesi
de etkili olmufl.

Gayrimüslim çok samimi arkadafllar› olan, ‹zmir’deki gayrimüslimleri “yüksek geçmifli olan insanlar” olarak
tan›mlayan Peker (34), ‹stanbul’da olsa dahi cenazeye kat›lmayaca¤›n› belirtiyor: “Neden kat›lmazd›m,
çünkü bu özür. Yani ben ne diye yürüyüfl yapard›m söyleyeyim, fley diye yapard›m, ‘Bu cinayetin gerçek so-
rumlular›n› bulun’ diye yürüyüfl yapard›m. (...) Bu iflin sonunu bulamayacaklar sonuçta, iki tane adam› hap-
se atacaklar bitecek. Ben fley yapard›m, yani yürüyüfl yaparken hesap sorulmas› için yürüyüfl yapard›m di-
ye düflünüyorum.(..). Ben yapmazd›m, hiçbir koflulda da yapmazd›m. Benim tan›d›¤›m insanlar da yap-
mazd›. Normal bir Türk de bunu yapmaz. Onun için bence bunun için kalk›p da özür moduna girmekten-
se bundan hesap sorar moduna girebilirdik diye düflünüyorum. Benim a¤r›ma gitmez yani. ‘Hepimiz Erme-
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niyiz’ diye ç›k›p da yürümek benim a¤r›ma gitmez, sonuçta ben Ermenileri, asl›nda biraz onlar›n Türk
oldu¤una inanan bir insan›m. Belki benden daha çok Anadolulu hatta. (...) Ben gidersem Türklü¤ümden
gider düflüncesinde olan bir insan kesinlikle de¤ilim.”

Ermenilerin ‹zmir’de kendilerini az›nl›k hissetmedikleri kanaatini tafl›yan ‹zmir Saint Joseph Lisesi ve Bafl-
kent Üniversitesi ‹letiflim Fakültesi mezunu Berk’in (28) Hrant Dink cinayeti ile ilgili düflüncelerinde medya-
dan beslenen dezenformasyon ve komplo alg›s›n›n izlerini sürmek mümkün: “ Her fleyden önce bir insan
ölüyor. ‹yi bir fley de¤il yani. fiimdi dedik ya birçok yönden Türkiye geriliyor, lastik gibi çekiyor her güç. Böy-
le bir, PKK’ya daha çok Ermenilerin desteklerinden de bahsediliyor fley anlam›nda. Ki zaten ölümünü de bir
süreç olarak düflünüyorum. Bir adam öldü, ondan sonra PKK’n›n olaylar› patlad›. Askerlerin öldürülme-
si vs. Yani aç›kças› çok fleyim de yok yani, o adam neden öldürüldü, hangi güçler öldürdü? Bilmiyorum. Ya-
ni, sen siyaset bilimi okudun sonuçta bu konulara daha hakim ve fleysin. Ben zaten pazarlama çal›-
fl›yorum yani..” Berk, ‹stanbul’da olsa da yürüyüfle gitmeyece¤ini belirtiyor: “Gitmezdim, çünkü neye hiz-
met etti¤ini bilmedi¤im için gitmezdim. Anlatabiliyor muyum? Bilsem, iflte bu adam bir fleylerin savunu-
cusuydu, bu adam çok de¤erliydi, Allah kahretsin. U¤ur Mumcu öldürüldü¤ünde yürüyüfle gittim. O öldürül-
dü¤ünde küçüktüm yani. U¤ur Mumcu tamam, adam yani baz› fleyleri ortaya ç›kartt› zaten. O adam U¤ur
Mumcu benim için daha de¤erli. Daha aktifti. Ki yani bütün söylemlerini vs. biliyorum yani. Gittim mesela.”
“Hepimiz Ermeniyiz” slogan› hakk›nda ise, “fiimdi tabii iletiflim okuyan bir insan olarak da olaya nereden ba-
k›ld›¤›na... Onlar taraf›ndan bak›ld›¤›nda evet, hakl› bir slogan olabilir. Ama d›fl taraftan daha do¤rusu bu ko-
nuyla afl›r› ilgisi olmayan ben niye böyle bir fley söyledikleriyle ilgili çok bir fikrim yok. Ama ben Hrant de-
¤ilim, kim oldu¤umla da ilgili çok bir fikrim yok. Ermeni de de¤ilim. Ermeni olmak isteyen olsun, ona da kar-
fl› de¤ilim. Ama flu ülkeyi de bir rahat b›raks›nlar istiyorum. Az›c›k bir durulsun, bir insanlar salim kafayla,
sakin. fiimdi ben at›yorum, tamam Hrant Dink öldürüldükten sonra onunla ilgili bilgiler edinmeye çal›flay›m,
onun ne oldu¤unu ö¤renmeye çal›flay›m, niye oldu¤unu, ama bu süreç gerektiriyor. ‹ki günde ö¤renemem.
Bir sene, iki sene. Bu adam›n bir geçmifli var. Kaç yafl›nda öldü? 50 yafl›nda öldü bu adam. 50 yafl›na kadar
bir fley yapt› bu adam. 25 seneyi ben iki aya, iki güne s›¤d›ramam ki. E Hrant Dink öldü, bir sene son-
ra Ergenekon bafllad›. fiimdi ben hangi birini ö¤renece¤im? Anlatabiliyor muyum? Ciddi anlamda flu
hakl›d›r veya fludur budur gibi bir fley söyleyebilmem için bilgiye ihtiyac›m var. Alabilirsin tabii de,
tek yönden al›nan bilgiyle olmuyor. Her taraftan bilgi alacaks›n ki sen bir sentez yapacaks›n (...) Ya-
r›n ne olacak kim bilir? O derken, bu derken Hrant unutuldu gitti yani. Bana soruyorsun da.”

Cinayet öncesi Hrant Dink’i tan›mayan, daha sonra konuya “biraz aflina” olan Cenk (26), suikasti “d›fl güç-
ler”in provokasyon amaçl› bir hareketi olarak tan›ml›yor. ‹stanbul’da olsa yürüyüfle kat›lmayaca¤›n› belirten
Levent, “Hepimiz Ermeni’yiz” slogan› konusunda di¤er görüflmecilere oranla daha ›l›ml›: “Belki onlar fleyler
bir gün bizim de bafl›m›za böyle fleyler gelebilir, biz de baflka bir ülkede az›nl›k olarak yaflamaya gitti¤i-
mizde, bir fleyler yapt›¤›m›zda bizim de bafl›m›za ayn› fleyler gelebilir. Eflitli¤i savunucu bir fley olarak da
söylemifl olabilirler. Bilmiyorum yani bana öyle geldi.”

Az›nl›klardan “çok çok arkadafl› olan” Begüm (34), suikasti kesinlikle onaylam›yor ama yürüyüfle de kat›l-
mayaca¤›n› belirtiyor. “Yani neden flöyle olmas›n, bu bir örnek teflkil etmifl ve etsin diye bir flekilde detay-
land›r›lm›fl bir fley olabilir. Ama cinayet hakl› bir fley mi hay›r. Hiçbir zaman savunulmaz. Ama baflka
bir bunun arkas›ndan bir olay yaflad›k. Bizim Güneydo¤uda epey flehidimiz oldu. Da¤l›ca olay›. San›-
r›m net hat›rlam›yorum ama burada o kadar k›yamet koptu, bu daha sönük kald›. Hepimiz Hrant’t›k,
hepimiz Dink’tik tamam da burada da bir tepki olmas› gerekiyor, bir tutarl›l›k yok bu ülkede. Orada mesela
hep beraber yollara akt›k, döküldük (...) Hay›r de¤iliz... Hepimiz Ermeni falan de¤iliz. Ermeni Ermeni, Muse-
vi Musevi, Türk Türk, Müslüman Müslüman. Ama hepimiz evet Türkiye’de yafl›yoruz ve hepimiz ayn› fleyin
alt›nda yafl›yoruz. Kendi benli¤imizi koruyarak yafl›yoruz. Benim onun inançlar›na flusuna busuna hiçbir za-
man sayg›s›zl›¤›m olamaz ama onun da bana olamaz. Herkes kendisi hani, bir arada sadece uyumlu ya-
fl›yoruz biz.”
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Hrant Dink’i tan›mayan ve suikaste kadar gayrimüslimlerin s›k›nt› yaflad›klar›n› düflünmeyen Ebru’nun (23)
de¤erlendirmesinde “romantik birliktelik” alg›s›n›n bozulmas›na yönelik tedirginlik var: “Tamam›yla Türki-
ye’nin bu etnik gruplar›na, bu bar›flç›l ortam›na, toplumsal olarak beraber iç içe yaflad›¤›m›z o mozai¤imize
vurulmufl bir darbe olarak düflündüm.” Suikast›n ard›ndaki güçler konusunda flunlar› söylüyor: “Valla ben
okumufltum galiba. Trabzon’da bir jandarman›n m›, jandarma komutanl›¤› m› ortaya ç›km›flt›. Ben daha çok
flöyle düflünüyorum. Sanki sa¤ görüflçüler de fleriatç›lar da MHP’li. Daha çok, neydi onlar›n ad› faflistlerin
yapt›klar›n› düflünüyorum bunu. Biliyorsunuz onlar Türkler d›fl›nda insanlara hoflgörüyle bakm›yorlar ve çok
koyu MHP’liler. Bence öyle gibi geldi bana.” ‹stanbul’da olsayd› yürüyüfle kat›laca¤›n› belirtiyor. Ebru’nun
slogan konusunda bir rahats›zl›¤› yok (“Hepimiz Ermeniyiz” biraz saçma olmufl, biraz afl›r› olmufl bence.
Çünkü bence deyim flu olmal› “hepimiz farkl› kökenlerden de olsak hepimiz bar›fl içinde ve kardeflçe yafla-
yabiliyoruz” gibi bir slogan olabilir. Yani, kendi kökenimi reddedip de ben iflte fluyum gibi bir fley yok ama
hani, beraber...) ama yine de belirtmeden geçemiyor: “Atatürkçü Gençlik Görev Bafl›na” slogan› kadar al-
t›na imzam› atmam. Ama empati kurma bab›nda hani Hrant Dink’in öldürülmesi aç›s›ndan bizim d›fl dün-
yaya verdi¤imiz tablo çok çirkin. ‹nsan sadece ve sadece etnik kökeninden dolay› öldürülmesi benim tüyle-
rimi diken diken ediyor. Hani, o manada “Hepimiz Ermeniyiz” de¤il de, o konuda bir tepki olarak yürüyüfle
giderdim.”

Sevcan (38) slogan konusunda tepkili: “Ya, niye hepimiz Ermeni olal›m? Tamam hepimizin kalbi onla, kalbi
onun için çarp›yor, iflte onun için üzgünüz falan deyin. Bir kere cenazesinde ne ifliniz var her fleyi b›ra-
k›n, Hrant Dink’i de b›rak›n. Kimin cenazesine gittin? O kadar bizim gazetecilerimiz öldürüldü zama-
n›nda neydi o fleyler, neydi o ya, Hürriyet’te, U¤ur Mumcular da bilmemneler de falan. Bütün o, he-
pimiz U¤ur Mumcu’yuz niye demedin. Hepimiz komünistiz niye demediniz.” Mezun oldu¤u lisenin mail
gruplar›n›n da moderatörlü¤ünü yapan Sevcan cenaze sonras›nda dolafl›ma sokulan “Hepimiz i....yiz!” slo-
gan›n› hat›rlat›yor: O dönemde yaz›flma okumaktan beynim uyuflmufltu, çünkü Hrant Dink konusunda tabii
çok farkl› görüfller var. Kimisi oturup saatlerce nas›l bir pislik oldu¤unu anlat›yor. Öteki de diyor ki hay›r öy-
le de¤il böyleydi diyor falan öyle gereksiz tart›flmalar, bilmem neler falan. Sonra aradan bir zaman geçiyor,
üç befl ay geçiyor, bu sefer bizim fleylerimiz flehit ediliyor, askerlerimiz, e niye o zaman, iflte Kürtler de ölü-
yor, hepimiz Kürdüz diye niye yürümediniz? Niye askerlerimizin gitmediniz cenazesine? (...) Niye sadece Er-
menilerle empati kurdular? Niye Kürtlerle kurmuyorlar? Niye Türklerle kurmuyorlar? Niye vatan› için sa-
vaflan insanlar için empati duymuyorlar da sadece burada kendi cemaati için bir gazeteye yaz› yazan
adama, ben bak›n öldürülmesini tasvip etmiyorum, çok yaz›k, hiç gerek yoktu. ‹sterse Türkiye’ye küf-
retmifl olsun yine de al›p kap›n›n önüne koyacaks›n ne hali varsa yesin. Öldürmek zaten insanl›k ola-
maz ama, onun için de yürümem, kimse kusura bakmas›n.”

Songül (19) suikasti, Türkiye’nin d›fl imaj› aç›s›ndan de¤erlendiriyor: “Ne diyorlar? Sanki fley gibi alg›land›
biraz. Türk, bir Ermeni’ye k›yd› falan gibi alg›land›. O yüzden kötü, kötü bir fley. ‹nsaniyet flu an kötü. Sonra
hani fley olarak bak›yorsunuz. Bunun tabi Avrupa bas›n›nda nas›l bir izlenim verdi¤i? Baya¤› bir abart›lm›fl-
t›r. (...) Bence fley, hani, Ermenileri öldürüyoruz falan diye bir fley anlafl›lm›flt›r büyük bir ihtimalle, bu
da rahats›z edici bir fley.” Songül, yürüyüfle kat›lmay› düflünmemifl: “Yani, fley dediler. Biz Ermeniyiz di-
yorsunuz ama iflte Mehmetçiklerimiz ölüyor, hepimiz bilmemneyiz demiyorsunuz falan. Ama tabii bunun
farkl› bir boyutu var yani.”

Ali’nin (23) Hrant Dink suikasti ile ilgili pozisyonunda Avrupa Birli¤i’nden Yasin Hayal’e uzanan bir d›fllan-
ma/ötekilefltirilme alg›s› öne ç›k›yor. Ali, görüflme s›ras›nda ›srarla geri döndü¤ü vize konusunda ç›kar›lan
engeller nedeniyle Finlandiyal› k›z arkadafl›na “kavuflamama” öyküsünde Yasin Hayal’lefliyor: “Ben bu ko-
nuda aç›kças›, ben mesela daha teorik bir bazda Avrupa Birli¤i’ne evet dersem, Avrupa Birli¤i yolunda iler-
lemeyi düflünürsem hayat›mda yaflad›¤›m baz› fleyler çok fazla. Yani içimde nefret uyand›ran fleyler ol-
du hayat›mda asl›nda, Avrupa Birli¤i’ne karfl›. ‹flte k›z arkadafl›m Finlandiyal› mesela. Mesela vize alma
olaylar› diyelim ki. ‹lk gitti¤imde 2005’ti Finlandiya’ya. ‹lk üç günde vize vermifllerdi Fin Konsoloslu¤u ba-
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na. Daha sonra ikinci kez geçen sene y›lbafl›nda gitmek istedim. Uçak biletini ald›m, bütün çantalar›m, her
fley tamam yani. O biliyorsun kafatasç›, biyometrik filan i¤renç geliyor bana. Mesela bir ö¤renci olarak gi-
demiyorum... Ben ailem de gerilmiflti o zaman mesela. Yani kap›n›n önünden geçiyoruz mesela ve midem
bulan›yordu hani yani. Ben onu Avrupa Birli¤i olarak alg›l›yorum, Shengen dolay›s›yla, Avrupa Birli¤i ile ala-
kal› bir fley ve gerçekten midem bulan›yor filan. Daha sonra gittim, iflte Shengen fley de¤ifltirdi, kanun ku-
ral de¤ifltirdi, art›k on befl günde verebiliyoruz dedi. Benim uça¤›m da bir hafta sonra idi. Ankara’ya filan
bile yollasam alamad›m uçak biletim yand›. K›z arkadafl›m› ben senede sadece bir iki kere görebiliyorum
ve göremedim. Fin Konsoloslu¤u’ndan, yani fahri konsolosluk var burada, ç›kt›¤›mda afla¤› yürüdü¤ümde
akl›mdan geçen tek fley, iflte Uluslararas› üçüncü s›n›f ö¤rencisiyim, sosyal demokrat›m diyorum güya, ya-
ni bir sürü bir sürü bir fley, akl›mdan tek geçen fluydu, böyle, yani, Trakya’dan Avrupa’ya ordu sürüyorum,
hepsinin a¤z›na s... filan, öyle bir imaj geldi gözümün önüne. Bir harita böyle ve böyle yani k›zg›nl›k, çok
büyük bir k›zg›nl›k. Ve o dönem mesela bu olaydan biraz önce, yani, bir iki, bir hafta önce san›r›m Hrant
Dink öldürülmüfltü. Hrant Dink öldürüldü¤ünde, çok Ermeni arkadafl›m var okulumdan dolay› filan, çok içim
s›zl›yordu yani. Hani hem daha düflünsel bir düzeyde hem de arkadafllar›mla yani daha yak›ndan iliflkili olup
toplumla alakal› olmas› ba¤lam›nda içim s›zl›yordu. Ama daha sonra o dönem, yani, o dönem fleyleri ana-
liz etti¤imde, mesela iflte, milliyetçili¤e karfl› olman›n yanl›fl bir alg›dan geçti¤ini düflünmeye bafllad›m. Ya-
ni oradaki sorun o çocu¤un milliyetçi olmas› de¤il yani. (...) fiunu hiç kimse düflünmüyordu bence. Ben üni-
versite ö¤rencisi olarak, çok yani oldukça iyi durumday›m, Finlandiya’ya gidemiyorum, k›z arkadafl›m› gö-
remiyorum ve akl›ma Avrupa’ya ordu sürmek geliyor. Trabzon’da, ben Trabzon’a gittim bir kere bir ge-
zi s›ras›nda, k›z arkadafl›n›zla elele tutuflup gezebilece¤iniz bir yer yokken, bir gelece¤iniz yokken,
ifl imkân›n›z yokken, yani okul yokken, üniversite yokken o çocuk nas›l hissediyor. Ve bir Ermeni ya-
zar konusunda, ki bu Ermeni yazar, ne demiflti tam flimdi hat›rlayamazsam affedin iflte... Bu düzey-
de ben bile bir vize verilmedi¤i için Avrupa Birli¤i’nden nefret edebiliyorsam bu çocuk niye duyma-
s›n ya da Türk halk› Avrupa Birli¤ini neden desteklesin (...) O zaman iflte birisi de “Hepimiz Hrant de-
¤iliz” diye bir pankart açm›flt›. Ben onu anlayabiliyordum mesela. Hepimiz Mehmetiz diyen adam› anlaya-
biliyordum. (...) Ha öbürünü de anl›yordum. O çok baflka bir fley; onu zaten anlayabiliyorum. Ama mesela
hepimiz Mehmetiz, de¤iliz diyenleri anlamayanlar› anlam›yorum. Adam›n neye tepki gösterdi¤ini anlama-
ya çal›fl yani. Bir Ermeni ölmüfl, bu adam niye böyle bir fley yap›yor yani. Niye yani? Bunun tepkisi niye ya-
ni? Hatta iflte o özellikle liberal insanlar›n buna böyle çok ulusalc›l›¤a ya da milliyetçili¤e karfl› olmas›n› da
alg›layam›yorum, anlayam›yorum yani. Tabii ki onun da anlayabilmesini isterim yani hepimiz Ermeniyiz’in
ne demek oldu¤unu.”

Bülent (39), Hrant Dink’in cenazesine kat›lmak istedi¤i halde ifli nedeniyle kat›lamam›fl:  “Daha önce Hrant
Dink’i, tart›flmalar›n k›z›flt›¤›, dava sürecini filan ben izlemifltim. Hatta Hrant Dink’in öldürülmeden önce miy-
di, sonra m›yd› flimdi kesin olarak söyleyemeyece¤im, Frans›z televizyonuna yapt›¤› bir beyanat›, konuflma-
y› orjinalinden dinledim. Çok hofllanarak dinledim, çünkü aç›k aç›k siz de kabahatlisiniz dedi Avrupa’ya. Kefl-
ke Türkiye’de, ben rastlamad›¤›m için söylüyorum, bu altyaz›l› olarak gösterilseydi. Herhangi bir televizyon
kanal› bunu gösterseydi, yapmad›lar. Yani belki bir yanl›fl›m vard›r, belki ben rastlamad›m, ama önemli bir
belgeydi o, gösterilmediyse, gösterildi de ben kaç›rmad›ysam pardon bu büyük bir eksikliktir. Ama maksi-
mum bilgimi paylaflmak için sizinle flunu da söyleyece¤im. Hrant Dink bir yaz›s›nda zehirli Türk kan› ke-
limelerini kullanm›flt›. Bu da onun bir kabahati, ama neden kabahati diyorum; ben bile bugün bir e-
mail yollarken bir yere, bir arkadafl›ma bir yaz› yollarken tekrar tekrar okuyorum. Çünkü a¤z›m yan-
d›, dilim yand› yani yapt›¤›m hatalardan dolay›, karfl› taraf beni yanl›fl anlad›. Bir kalem adam›, bir
yazar, bir gazeteci karfl› taraf benim yazd›¤›mdan ne anlar diye düflünmeliydi. Rahmetlinin tek eksik-
li¤i, kabahati bu bence, benim gözümde sadece bu.” Bülent, slogana ilkesel olarak karfl› olmamakla bir-
likte, Türkiye’nin özel koflullar›n› da anmadan geçemiyor: “Elbette sa¤l›kl› olarak, Türk vatandafll›¤›n›n sa¤-
l›kl› olarak anlafl›ld›¤› ve yafland›¤› böyle bir ülke olsayd›k kimse ‘Hepimiz Ermeniyiz’ slogan›n›n söylemek
zorunda kalmazd›. Yine bafltan yanl›fl bir tart›flma görüyorum ben bunu, insanlar böyle bir slogan atmak zo-
runda b›rak›l›yorlarsa sorun orada de¤ildir.”
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Ailesiyle “ilk ciddi kavgas›”n› Hrant Dink konusunda yaflayan ve annesinin bask›s› sonucu (“... kös kös ev-
de oturdum. Bir flekilde yani tepkimi göstermek istedim. Annem, sana ne elin Ermenisinden dedi. Annemle
o konuda çok ciddi kavga etmek zorunda kald›k. Hrant Dink’i duyar duymaz, benim vicdan›ma dokundu, iflin
politik yönünü geçtim.”) cenazeye kat›lmayan ‹zmir Fen Lisesi ve Galatasaray Üniversitesi mezunu Cansu
(23), slogan›n Türkiye’nin d›fl imaj›na olumlu katk›s› oldu¤unu düflünmekle birlikte Hrant Dink’in “abart›lma-
s›”ndan rahats›z: “Ermeni oldu¤u için öldürüldüyse buyurun biz de Ermeniyiz. Bir meydan okuma vard› ya-
ni, san›yorum o meydan okuma k›sm› sinirleri bozdu ve sonunda çok kötü bir okuma ç›kt›. Ama ben fley di-
ye düflünüyorum, çok önemli bir olay, bir kere bu kadar tepkinin oluflmas› beni bile flafl›rtt›. Ben Fransa’ya
hemen sonras›nda gittim. (...) Bir aç›dan da o tepkinin iyi oldu¤unu düflünüyorum, çünkü normalde bana fley
diye dönecekti büyük bir ihtimalle, aaa bak Türkiye’de Ermeni öldürüldü diye, herkes aaa Türkiye’deki o pro-
testo ne kadar güzeldi, biz çok flafl›rd›k hiç beklemiyorduk. Türk halk›n›n da bu konuda duyarl› oldu¤u gör-
mek güzeldi ama sonra Hrant Dink’e oldu¤undan daha fazla anlam yüklendi¤i düflünüyorum (...) Örne-
¤in, tabii ki de bu Ermeni... Ben fley Ermeni cemaati çok sessiz bir cemaat, ne düflündükleri ne yapt›klar›n›
fazla bilmiyoruz. Zaten cemaat say›s›, D.  Hoca ile geçen gün bir tabir kulland›, kelaynak say›s› kadar kald›-
lar zaten. 2000 kifli diye biliyorum flu anda. Yahudi cemaati, hani biraz, devletle de en iyi iliflkide olanlar on-
lar, Ermeni cemaatini hiç bilmiyoruz, Hrant Dink ve Agos o görevi yerine getiriyordu. Biraz sessiz bir cema-
atin bir fleyler ifade etmesine yar›yordu. Ama aç›kcas› Türk entellektüel hayat›na inan›lmaz bir katk›s› oldu-
¤unu ben düflünmüyorum. Sanki Hrant Dink oldu¤undan daha fazla abart›ld› diye düflünüyorum, özellikle
sonraki süreçte.”

Birçok cenazeye gitmedi¤i için Hrant Dink’in de cenazesine gitmeyen Neveser (51) slogan›n “duygusal” ama
“do¤ru” oldu¤u düflüncesinde: “Arkas›ndan getirdi¤i tepkiler tabii ki hofl olmad›. Orada duygu kar›fl›kl›klar›
oldu aç›kcas›... Bundan sonra her konuda hepimiz bilmem neyiz haline geldi. Bence birçok Türk’ten çok da-
ha Türk bir insand› bir kere yaklafl›m olarak ve Ermeni meselesinde bizim spokes works olabilecek bir in-
sand›; onun içinde yaz›k oldu¤undan öte Türkiye’ye çok puan kaybettiren bir durum da oldu.” Neveser su-
ikastin azmettiricileri konusunda her türlü senaryoya inanmaya yatk›n oldu¤unu itiraf ediyor: “Diaspora bi-
le olabilir diye düflünüyorum, arkas›nda yani, çünkü diasporan›n kabul etti¤i bir insan da de¤ildi Hrant Dink.
Yani dünya art›k öyle kar›fl›k oldu ki, ‹kizkuleler oldu, Amerika bunu kendi yapm›flt›r da dendi. Yani inan›l-
mayacak bir fley de de¤il, her türlü tezgahlanabilir. Bugün fley var m›! Neydi o adam›n ad›, Talabani diyece-
¤im geliyor... [Usame Bin Ladin mi?] Heh, yafl›yor mu adam, yaflam›yor mu emin de¤ilim, ikide bir gidiyor-
lar, ç›k›yor filan gibi! Yani her türlü teknolojiyle her fley üretilebilir vaziyette, her türlü gizli servislerin bir sü-
rü olanaklar› var. Her senaryoya inanabilecek hale geldi insanlar. Ben e¤ri ile do¤ruyu kar›flt›r›yorum,
onun için Hrant Dink’in arkas›nda da t›rnak içerisinde derin devlet merin devlet ne varsa onlar da ola-
bilir, AKP’nin kendisi de olabilir, diaspora da olabilir, her fley olabilir bana göre.”

‹rem’in (32), cenazeye kat›lmama gerekçesinde di¤er gazetecilere yönelik suikastler öne ç›k›yor: “Tabii bu-
radayd›m ama kat›lmad›m. U¤ur Mumcu için ne düflündüysem ayn› fleyi düflündüm. Sonuçta U¤ur Mum-
cu’ya istesem de kat›lamazd›m, o Ankara’dayd›, ben ‹stanbul’dayd›m. Yarayd› yani, ben Abdi ‹pekçi’yi hat›r-
lam›yorum, küçüktüm o zaman ama U¤ur Mumcu sonuçta benim okudu¤um, siyasi anlamda düflünceleri-
mi de¤ifltirmeye bafllad›¤›mda elimin alt›ndaki kitaplard› bu belli bir his, bir ba¤ yarat›yordu sizde. O benim
için ilk floktu. Daha sonra Ahmet Taner K›fllal› için de ayn› fleyi hissettim, ama U¤ur Mumcu benim için çok
büyük bir floktu ama ayn› fley Hrant Dink için de geçerli.” ‹rem, slogan› “do¤ru” bulmuyor: “Ya niye hepimiz
Ermeni olal›m. Hepimiz farkl›y›z, bunun böyle oldu¤unu kabul etmek laz›m. Zaten bütün bu zihniyet hepimiz
ayn› fley olmak anlam›nda de¤il mi. O zaman flimdi bu flu mu demek, sen öyleysen biz de senin karfl›nda yü-
rüdük. B›rak›n bunu ya, sen osun, sen osun, sen osun. O zaten öyle olmad›¤› için öldürülmedi mi. Gelin he-
pimizi öldürün, bunu rasyonel olmayan bir tepki olarak düflündüm ben. Rasyonel olmayan duygusal bir tep-
ki, bir tepki verilecekse kal›c› bir tepki olsun sonuç itibariyle (...) Davalar falan takip ediliyor, insanlar bunu
çok daha etkin bir hale getirebilir. Öyle bir birliktelik, somut bir birliktelik, lafta de¤il. Gerçekten hissedile-
bilecek bir fley yaratt›¤›n›z zaman bu bir fley ifade eder. Gerçekçi de¤il ki, verdi¤iniz mesaj karfl› taraf› gül-
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dürmekten baflka bir ifle yaramad›. (...) O duygusal tepki U¤ur Mumcu’da niye verilmedi. Kimsenin o slogan
akl›na gelmedi¤i için mi, aç›klamas› bu mudur?”

Ermeni as›ll› Serpil’in (28) Hrant Dink suikasti ve sonras›ndaki cenaze ve anma toplant›lar› ile ilgili aktar-
d›klar›, aç›kça dile getirilmeyen bir “cemaat bask›s›”n›n varl›¤›n› ortaya koyuyor. Serpil, “kiflisel olarak ta-
n›d›¤›” Dink’in cenazesine de¤il, duas›na gitmifl. “Sonra ama Dink’i anma töreni oldu birinci y›l›nda, yine fiifl-
li’de toplan›ld›. Ona gitmeyi çok istedi¤im -birkaç arkadafl grubuyla beraber gidecektik- sonra arka-
dafllar gitti, ben gidemedim. ‘Neden derseniz?’ benim konufltu¤um papazla konufltu¤um zaman ‘Ben
kesinlikle gitmeni istemiyorum’ dedi. ‘Neden?’ dedim. ‘Çünkü bu çok büyük bir yalan ve bunu kullanarak
bir fleyler yap›lmaya çal›fl›ld›¤›n› düflünüyorum. Gitmeni istemiyorum’ dedi. Ben de tart›flmad›m, tamam de-
dim, gitmeyece¤im dedim o zaman. Ama bu fley de¤il, korku de¤il, hani bir olay olur, patlama falan olur,
öyle bir fleyden dolay› de¤il, tart›flmad›m adamla, sonra bir daha konuflma f›rsat›m olmad›. Asl›nda o ko-
nuflmay› onunla yapmak istiyorum. Birkaç ay geçti üstünden, dört befl ay geçti ama niye öyle düflündü¤ü-
nü. fieye de gitti¤im zaman, kitap fuar›nda da Aras Yay›nc›l›k Hrant Dink’le ilgili kitap ç›karm›flt› zaten. ‘Ali
Topu At Agop Topu Tut mu?’, öyle bir kitap ç›karm›fllard›. Onunla ilgili söylefli yapacaklard› yine bu papaz-
la beraber gitmifltik. Biz o söylefliye kat›lmak istemifltik, anma söyleflisine. Orada da mesela de¤iflik tav›rl›
ve de¤iflik konuflmal› insanlar vard› rahats›z edici ve ç›kt›k dinlemek istemedik sonuna kadar. Yani, bu ada-
m› anmak, adam›n flahs›yla ilgili bir fleyler de¤il, yine orada da böyle politik bir fleylere dönüfltürme ifline
dönüfltü bir flekilde. Kullan›ld›¤›n› düflündü¤üm için. (...) Ne için kullan›lmaya çal›fl›ld›¤›n› anlamad›¤›m
için kimler taraf›ndan kullan›ld›¤›n› da anlayamad›m. Ama bu Türkler, Ermeniler de¤il. Ermeniler de kul-
lan›yordu bunu, yani bu bir fley de¤il, devlet kullan›yormufl gibi bir fley de¤il. Genel olarak yozlaflt›r›lm›fl bir
fleydi anlatabildim mi?” Serpil, slogan konusundaki tepkilerden rahats›zl›k duymufl: “Ona insanlar›n tepki
göstermesi çok üzdü beni ve can›m› s›kt›, sinirlendirdi. ‘Hepimiz Ermeni’yiz’ asl›nda güzel bir slogan m›
emin de¤ilim ben. ‹nsanlar›n ‘Hepimiz Ermeni’yiz diye bir fley kald›rm›fl olmas› asl›nda Ermenilere ayr›mc›-
l›k diye düflündürmüfltü beni. Ama ben onu sempatik ve de kötü bir anda, ac›l› bir anda destek verici bir
fley olarak yorumlamay› seçtim, ama insanlar›n buna tepki gösteriyor olmas› çok can›m› s›kt›. Hepimiz Er-
meniyiz diye slogan kald›rmak niye acaba bu kadar kötü yorumland› insanlar taraf›ndan. ‹nsanlar bunu bir
tehdit olarak m› gördü kendilerine, kendi kimliklerine diye düflündüm ve de onun üstüne tart›fl›l›yor olma-
s› bile üzücüydü.”
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Kürtler: Soru(n)lu Birliktelik

Araflt›rmada görüflmecilerin Kürt sorununa yönelik alg› ve temsillerini anlamak üzere, Kürt sorununun kay-
naklar›, baflta anadilde e¤itim olmak üzere kültürel haklar›n tan›nmas› ve son olarak Demokratik Toplum
Partisi’nin (DTP) meclisteki temsiline iliflkin sorular yöneltildi. Kürtlere yönelik devlet ve toplum kaynakl› ba-
k›fl aç›s›, hiç kuflku yok ki, iç ve d›fl konjonktüre ba¤l› olarak Lozan az›nl›klar›na karfl› zaman zaman aktifle-
flen milliyetçi (popüler ve seçkinci) tepki ve “ötekilefltirme” süreçlerinden yap›sal anlamda farkl› özellikler
tafl›yor. Bahar fiahin’in de belirtti¤i “Cumhuriyetin ilk y›llar›ndan itibaren Kürtleri ‘öteki’ yapan(›n), moderni-
te projesinin temel hedefleriyle uyuflmayan toplumsall›klar›”, baflka bir anlat›mla modernite öncesi, “bar-
bar”, “geri” ve “gerici” bir toplumsall›k biçimini ifade etti¤i fleklindeki alg›33 oldu¤u dikkate al›nd›¤›nda Kürt
sorunu, kendisini Türk modernleflme projesinin do¤al tafl›y›c›s› olarak gören e¤itimli, orta üst s›n›f kesim-
ler aç›s›ndan belirgin bir farkl›l›k tafl›yor. Bir baflka temel farkl›l›k ise, Mesut Ye¤en’in de ifade etti¤i gibi,
gayrimüslimlerle ilgili meselelerin “Cumhuriyetin gelece¤ini ipotek alt›na alabilecek hacimde” olmamas›na
karfl›l›k, Kürt sorununun “Cumhuriyeti birkaç on y›l daha meflgul edebilecek bir kudretle donanm›fl olma-
s›”ndan34 kaynaklan›yor. Toplam nüfus içinde çok ufak bir yüzdeyi temsil eden, Türkleflmesi beklenmeyen
ve varl›klar›n› görünmezlikleri sayesinde sürdüren Lozan az›nl›klar›na karfl›l›k Kürtler, 1990’larla birlikte “dü-
flük yo¤unluklu savafl” çerçevesinde tan›mlanan Kürt sorununun PKK ve güvenlik güçleri aras›ndaki fliddet
sistemati¤ine s›k›flmas›na, Kürt hareketinin radikalleflmesine ve son olarak zorunlu göçe ba¤l› olarak büyük
kentlerde görünürlü¤ü giderek artan önemli bir nüfus oluflturuyor. Öte yandan yaz›l› ve görsel bas›nda Kürt
sorununun temsil ve aktar›m›, popüler kesimler aras›nda oldu¤u kadar seçkinler aras›nda da söz konusu
sorunun tehdit alg›s›na dayal› beka davas› ve güvenlik siyaseti ba¤lam›nda de¤erlendirilmesinde etkili.35

Son olarak Türkleflen Kürtlere karfl›l›k önemli bir bölümünün asimilasyona gösterdi¤i direnç ve bu ba¤lam-
da giderek artan bizlik duygusu, “müstakbel Türk”ten “sözde vatandafl”a gelindi¤i noktada Kürtlü¤ün terör
ve bölücülükle özdeflleflmesi, popüler Türk milliyetçili¤i aç›s›ndan oldu¤u kadar seçkin milliyetçili¤i aç›s›n-
dan da “öteki”lefltirmede önemli bir rol oynuyor. Özetle, araflt›rman›n da ortaya koydu¤u gibi, Lozan az›n-
l›klar›n›n görüflmecilerin “bize benzeyen bir di¤eri”ni (Alter Ego) oluflturmas›na karfl›l›k Kürtler, “farkl› bir
di¤eri” (Alter).

Kürtlerin ve Kürt Sorununun Öncesizli¤i

Görüflmecilerin Kürt sorununun varl›¤› ve kaynaklar›yla ilgili olarak verdikleri cevaplar de¤erlendirildi¤inde,
öne ç›kan bulgulardan ilki, görüflmecilerin önemli bir bölümünün özyaflam öykülerinde Kürtlerin yoklu¤u ve
buna ba¤l› olarak fark›ndal›k eksikli¤i. Yukar›da Lozan az›nl›klar›yla ilgili bölümde de ele al›nan fark›ndal›k
sorununu, Kürtler özelinde de¤erlendirdi¤imizde görüflmecilerin ›rkç›/ayr›mc› görünmeme stratejisi ba¤la-
m›nda de¤erlendirmek mümkün olmakla birlikte, söz konusu “prestijli” okullar›n mezunu, orta üst s›n›f ke-
simlerin en yak›n sosyal çevrelerinde Kürtlerin bulunmas› ihtimalinin daha düflük olmas›ndan, yani gerçek
anlamda yak›nl›k (proximity) sorunundan da kaynakland›¤›n› dikkate almak gerekiyor.

33 Bahar fiahin, “Türkiye’nin Avrupa Birli¤i Uyum Süreci Ba¤lam›nda Kürt sorunu: Aç›l›mlar ve S›n›rlar”, içinde (der.) Ayhan Kaya;
Turgut Tarhanl›, Türkiye’de Ço¤unluk ve Az›nl›k Politikalar›: AB Sürecinde Yurttafll›k Tart›flmalar›, TESEV Yay›nlar›, ‹s-
tanbul, 2005, s. 103.

34 Mesut Ye¤en, Müstakbel Türk’ten Sözde Vatandafla Cumhuriyet ve Kürtler, ‹letiflim Yay›nlar›, ‹stanbul, 2006, s.12.
35 May›s 1999’da ‹çiflleri Bakanl›¤›’n›n PKK ve Kürt hareketine iliflkin haberlerde kullan›lacak uygun ve sak›ncal› sözcük ve tan›m-

lamalara iliflkin bas›n kurulufllar›na gönderdi¤i liste, terör ve güvenlik odakl› bir dilin genifl kitleler taraf›ndan içsellefltirilmesi-
ne katk›s› ba¤lam›nda önemli ipuçlar› sunacak niteliktedir. Erbil Tuflalp, “Sansürlü Sözcükler”, www.milli-
yet.com.tr/1999/05/20/haber/hab00..html’den aktaran Esra Ercan Bilgiç, Vatan, Millet, Reyting, Televizyon Haberlerinde
Millliyetçilik, Evrensel Bas›n Yay›n, ‹stanbul, 2008, s. 50-51. 
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Leyla (30), okulda Kürt kökenli arkadafllar›n›n oldu¤unu hat›rlam›yor: “Hani ben Kürt’üm diyen, öyle bir fley
yoktu. Bilmiyorum ya da Kürt’se de sen Kürt müsün? Hay›r yani, ne bileyim? Aln›nda yazm›yor ki. Do-
¤u’dan gelen aileler vard› tabii, Do¤u kökenli. Ama öyle bir konuflma yoktu.”

Mine’nin (51) Kürtlerin varl›¤› konusundaki fark›ndal›¤› ise, “PKK olay›” dolay›m›yla olmufl: “Bu Kürt mese-
lesi de çok enteresan. Ben tabii ‹stanbulluyum ama, ‹stanbul’da çok say›da Kürt yafl›yor, görüyoruz. Bunlar
da eminim ki son on senede gelmediler buraya. fiimdi ben bütün ortaokul, lise ve üniversite hayat›m bo-
yunca hiçbirinin Kürt müydü, Türk müydü flu muydu, bu muydu diye bir, yani böyle bir fley söz konusu ol-
mad›. [Kürt oldu¤unu vurgulayan birisiyle tan›flt›n›z m›?] Hiç tan›flmad›m ya da birinin Kürt olup olmad›-
¤› üzerinde kafam› da yormad›m yani. Mesela Bitlis’ten geliyor, ama Kürt’tür demedim. Belki flimdi
Kürt herhalde diyorum, öyle bir fley yoktu. [Kürt olmamay› özellikle vurgulamamak acaba varolan top-
lumsal, siyasal ortam›n...] Bak›n yanl›fl anlamay›n, onu söylemek istemiyorum, onun karfl›mdaki insan›n bir
fley söylemesinden ziyade, belki ben denk düflmemiflimdir, ben hiçbir zaman tan›flt›¤›m bir insan›n ‘Bu Kürt
müdür, iflte ne bileyim Türk müdür, Laz m›d›r, Gürcü müdür, nedir, hangi kökenlidir?’ gibi bir düflünce bir
düflünce kafamdan hiç geçmedi ki. Ermeni’yi ay›rt edebilirsiniz çünkü ismi baflka. Türk ismi olsa onu da
anlamam yani. Ermenilerin bilmemne‘yan’ diye biten soyadlar› oldu¤u için birinin Ermeni oldu¤unu biliyor-
sun. Ne bileyim, Yahudilerin daha böyle tip itibariyle daha bir fleyleri var, yani bunlar anlafl›labiliyor ama fley,
yani öyle Kürt birisinin... ‹flte onu söylüyorum bana bugün birisi mesela bu Bitlis’ten geldi, Bitlis do¤umlu
dese, “Haa bu Kürt herhalde” diye düflünürüm. Eskiden öyle bir fley düflünmezdim, o zaman öyle bir fley
söz konusu de¤ildi çünkü. Zaten bu hareketin iflte üniversite son seneleri bu PKK olay›n›n daha yeni yeni
ortaya ç›kt›¤›, di¤er gençlik örgütlerinin yan›nda esamisi bile okunmayan küçük bir örgüt oldu¤u dönemler
onlar. Ondan sonra, 12 Eylül’den sonra onlar›n yükselifli.”

Çevresinde tan›k oldu¤u “kulaktan dolma bilgiler”e dayal› ayr›mc›l›k ve önyarg›lardan duydu¤u rahats›zl›k
nedeniyle Alevi kimli¤ini aç›klamaya “gerek” duymayan Songül’ün (19) Kürtlere iliflkin fark›ndal›¤›, okuldaki
deneyimlerine dayan›yor: “...Anadolu’dan gelen birine yap›yorlar insanlar “Ayyii Kürt!” falan yap›yor-
lar. Mesela bir fley oluyor, Kürt mü ne, i¤renç, uzak dur falan. (...) S›n›fta arkamda oturan bir çocuk var.
fiey yapm›flt›. Dedim ‘Ne diyorsun sen?’ falan. ‘Sana ne sen, Kürt müsün?’ dedi bana. (...) Olmam gerekmi-
yor da yani. Sonuçta ben de bir az›nl›k belki say›labilirim yani.”

Kürtlere iliflkin fark›ndal›k, baz› görüflmeciler için kay›ts›zl›k temelli bir “birlikte yaflama” anlat›s›n›n flifresi-
ni olufltururken, di¤erleri için fark›ndal›k, önyarg› ve stereotiplere dayal› aç›k bir ötekilefltirmeye yol aç›yor.
Kendisini “global vatandafl” olarak tan›mlayan Robert Lisesi ve Bo¤aziçi ‹flletme Fakültesi mezunu trader
Do¤an’›n (32) Kürtlere iliflkin sosyal temsilinde yukar›da fiahin’in de vurgulad›¤› üzere “barbar öteki” hakim.
Kürtleri “çok fazla sevmedi¤ini” itiraf eden Do¤an bu duygusunu flöyle gerekçelendiriyor: “Çünkü ‹stan-
bul’da do¤dum ben. Yani... Kad›köy’de büyüdüm. ‹stanbul çok göç alan bir flehir. Ben fley olarak da, Kürt-
leri çok sevmememin nedeni de hâlâ kabile hayat› yafl›yor olmalar›. Ya kabile hayat› yafl›yorlar, adam-
lar ‹stanbul’a gelmifl. Kaç kifli gelmifl? fiöyle, 50 hane gelmifller. Adamlar›n ailesinde bir ihtiyar heyeti var.
Kad›nlara inan›lmaz bask› var. Bizde kad›n konuflamaz der, kaç tane fley tan›d›m böyle harbi Kürt çocuk ta-
n›d›m. E böyle bir ortam, ben kabile hayat›na inanm›yorum, ben böyle daha bireysel, global bir vatan-
dafl›m. fiey de de¤il adam daha, devrimini tamamlayamad›, oralara gidemedi adam. [Gitmifl olanlar› da ola-
bilir mi acaba?] Olabilir de zor olur. Oluyor yavafl yavafl. [Onlardan da Kad›köy’e benzer bir yerde yetiflmifl
insanlar olamaz m›?] Az. Yok gibi. Ancak soka¤a yatmaya gelirler. ‹nflaat iflçisi olarak.”

Berk ise (28) ‹stanbul Ba¤c›lar’da askerli¤ini yaparken kendi ifadesiyle “Do¤u’yu tan›m›fl”: “Benim askerlik
yapt›¤›m yerde Do¤ulu çoktu, yüzde 80 Do¤ulu vard›. Kime sorsan, ne bileyim Mufl, Hakkâri falan böyle tip-
ler hep. ‹yi kötü oradaki insan profilini ç›kar›yordum askerde. [Nas›ld› gözlemleriniz?] Nas›ld›? fiimdi tabii
orada asker psikolojisi. Sonuçta, Bat›l› m›s›n, Do¤ulu musun de¤il. Orada tamamen askersin, bir birlik var,
o kimlik alt›nda geziyorsun, ama nas›llar? Mesela benim baz› fikirlerim, baz› düflüncelerim onlara enteresan
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geliyordu. De¤iflik geliyordu yani, ‘Nas›l ya?’ falan oluyorlard›. Deniz görmemifl insanlar -ki üç taraf› deniz-
lerle çevrili bir ülkede yafl›yoruz.- ‘Ben denizi görmedim’, ‘Nas›l yaa, nas›l denizi görmezsin?’ diyorum. ‘Ya-
ni görmedim ya’ diyor. fieyler... Böyle baz›lar› daha güdümlü, içine kapan›k ve dertli gibi geldiler. Kollar›nda
façalar maçalar. Birinin k›z derdi, birinin fley derdi. Ama Türkiye’yle ilgileri yok yani, öyle söyleyeyim. Yani
en az›ndan gündemle alakal› herhangi bir söyleyecekleri laf yok. Ama tabii flu da var, mesela k›sa dönem
olarak gittim. K›sa dönemler birlikte yap›yor acemili¤ini (...) Ben mesela k›sa dönemleri daha tehlikeli
gördüm, üniversite bitirmiflleri. Yani okumufl Do¤ulular, okumam›fl olanlardan daha tehlikeli geliyor
bana. [Tehlike derken neyi kastediyorsunuz?] Düflünme yetisine sahip olduklar› için daha böyle fley oluyor-
lar, tehlikeli. Yani olaylara daha ayr›nt›l› bakma yetisine sahip olduklar› için daha böyle genel düflünme ye-
tilerini edinmifltir üniversite okumufl bir adam. Bu adamlar› örgütler de al›yor o ayr› ama. Daha tehlikeli gel-
mifllerdi bana, öyle enteresan konuflmalar, fleyler, de¤iflik... [Hangi anlamda tehlikeli, onu anlamad›m?] Na-
s›l anlatay›m? Yani, gündemlerinde sürekli fley vard›. Ben acemilikteki günlerimizi hat›rl›yorum da. Oradaki
sorunlara fazla e¤ilmifller. Zaten bir noktada askerde nötralize etmeye çal›fl›yorlar, birazc›k daha ›slah et-
meye çal›fl›yorlar askere alarak ‘O de¤ilsin, busun, Türk’sün gibilerden’. Uzun dönemlilere bakt›¤›n zaman
daha fleyler, basit fleylerden bahsediyorsun. ‘Hayat zor’, ‘Benim bu derdim n’olacak?’, ‘Bir k›z sevdim’, yani
öyle konular. Ama öbürlerinde öyle de¤il (...) Az bilinçli adamlar› bu okumufl olanlar iyi örgütleyebilir. ‹ste-
dikleri yöne çekebilirler, kand›rarak, fley yaparak. Sonuçta bir çocu¤u büyük bir adam çok kolay aldat›r ya-
ni, ‘fleker verece¤im çocu¤um’ der. Ama yani daha büyümüfl bir insan sorgular, ‘Bu insan bana niye fleker
veriyor ya?’. Yani beyinleri daha az geliflmifl öbürlerinin. Tarla, henüz bir tarla yani. Ne ekersen ç›kar
yani. Öyle de ekilmifl ç›km›fl yani bir fleyler. Öbürleri saf ya, iyi insanlar yani. Özünde bence fleyler,
Kürt’müfl Türk’müfl ayr›m› hiçbir fley. Benim derdim insanlar güzel yaflas›n, baflka hiçbir derdim yok
benim.”

Görüflmecilerin önemli bir bölümünde tan›k olunan Kürtlere iliflkin fark›ndal›k sorunu, ayn› zamanda “Kürt
sorununun öncesizli¤i” alg›s›nda da önemli ölçüde belirleyici. Bu alg›da kuflkusuz Kürt kimli¤inin inkâr›na
dayal› resmi tarih anlat›s›n›n ve devlet söyleminin önemli etkisi var. Buna karfl›l›k söz konusu fark›ndal›kta,
yükselen fliddet ortam›n›n, sorunun önce bir bölge daha sonra bir Türkiye sorunu haline gelmesi kadar, Ye-
¤en’in de ifade etti¤i gibi “Giderek artan say›da Kürt(ün), ‘Kürtlü¤e’ geri çekil(mesi)”de36 etkili. Bu yönüyle
Kürt sorununun öncesizli¤i, ayn› zamanda sorunun d›flsallaflt›r›lmas›na, baflka bir anlat›mla sorunun kayna-
¤›nda “d›fl güçlerin k›flk›rt›c›l›¤›” kabulü ve iddias›na ve son tahlilde “suni”li¤i alg›s›na37 dayanak oluflturu-
yor. Kentel, Ah›ska ve Genç’in ‘Milletin Bölünmez Bütünlü¤ü’: Demokratikleflme Sürecinde Parçalayan
Milliyetçilik(ler) araflt›rmas›n›n “Bütün Bu Meseleler Neden fiimdi Ortaya Ç›kar›l›yor?” alt bafll›¤›nda yer
alan bulgularla birlikte de¤erlendirildi¤inde bu yaklafl›m, asl›nda görüflmecilerin önemli bir bölümünün Tür-
kiye ortalamas›n›n38 çok da uza¤›nda olmad›¤›n› gösteriyor.

Sevcan’a (38) göre Kürt sorunu bütünüyle “d›flar›n›n k›flk›rtmas›”: “Ondan önce bu kadar bir fley yoktu.
Bu nereden ç›kt›? Türkler onlara kötü mü davranmaya bafllad›. Hiç alakas› yok. Türkiye onlara, Türkler on-
lara hizmet için asker bilmem ne yollad›¤›nda onlar kendileri kaç›rd›lar, onlar rahats›z ettiler, taciz ettiler,
belki de öldürdüler, belki bilmem ne yapt›lar. Ondan sonra da bana e¤itim getirmiyorsun, sa¤l›k getirmiyor-
sun, falan etmiyorsun, filan etmiyorsun. Sen bunu hak etmiyorsun ki bir flekilde. Ayr›ca da kendi flehrine
yat›r›m yapan kaç tane adam var. ‹stanbul’un yar›s›ndan ço¤u Kürt. Paray› kazanan resmen gelip bura-
da ‹stanbul’da kar›larla k›zlarla yiyor.”

36 Mesut Ye¤en, Müstakbel Türk’ten Sözde Vatandafla Cumhuriyet ve Kürtler, s. 22. 
37 Mesut Ye¤en, Devlet Söyleminde Kürt sorunu, ‹letiflim Yay›nlar›, ‹stanbul, 1999, s. 150. Ye¤en’e göre, 1920’lerden itibaren

dolafl›ma sokulan “ecnebi k›flk›rtmas›” söylemiyle Kürt sorunu, “etno-politik mahiyeti iptal edilerek, ortadan kald›r›lmas› gere-
ken bir pürüz olarak kodlanmaktad›r.” (s.154) 

38 Ferhat Kentel, Meltem Ah›ska ve F›rat Genç, “Milletin Bölünmez Bütünlü¤ü”: Demokratikleflme Sürecinde Parçalayan Mil-
liyetçilik(ler), TESEV Yay›nlar›, s.154.
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Begüm (34), sorunun kayna¤›n terör oldu¤unu düflünüyor: “Yani, terör olaylar›n›n hiçbir zaman bahanesi ya
da bir özürü yok. Nerede olursa olsun terör terördür. O yönden yani PKK’l› olan birine asla s›cak bakama-
y›z. Ama sonuçta e¤er orada bir Kürdistan mant›¤›yla hareket ediliyorsa bu çat›flma sürecektir. Asl›nda
böyle bir fley yoktur. Avrupa Birli¤i haritalar›na Kürdistan’› koydurtmaya çal›fl›yorlar. Öyle krizler ol-
du. Misak-› Milli’de s›n›rlar›m›z bellidir ve herkes yerini bilsin.”

Kürt sorununa iliflkin “d›fl güçlerin k›flk›rt›c›l›¤›” alg›s›, görüflmecilerde zaman zaman tan›k olunan Kürt so-
rununun özellikli do¤as›n›, biricikli¤ini teslim etmemeye yönelik stratejik bir hamlenin ifadesi olan “Niçin sa-
dece Kürtler?” sorusunda ortaya ç›k›yor. Görüflmeciler aç›s›ndan cevab› kendinde sakl› olan bu soru ya da
“sadece Kürt sorununun olmas›”, Kürtlerin sorundaki sorumluluklar›n›n ve kimi zaman da “yabanc› güçler-
le iflbirli¤inin” kan›t›nda argümantatif bir boyut oluflturuyor. Öte yandan söz konusu yaklafl›m, “anti-Bat›
tepkilerle anti-Kürt tepkileri bitifltiriyor.”39

Neveser’e (51) göre, “Kürt sorunu varsa, Ermeni sorunu da var, Laz sorunu da var vesaire.” ‹zmir Ameri-
kan Koleji ve Eskiflehir Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu ve avukatl›k staj›n› yapan Ebru (23)
için Kürt sorunu, “Tamam›yla Amerika’n›n, Avrupa’n›n kafl›d›¤› bir sorun.” Bizi bölmek için...” [Ülke içinde
peki nas›l yans›malar› var, nas›l dengeleri var?] Ülkemizde tabi, flimdi yay›n organlar› bunu körükledikçe, di-
¤er insanlar, mesela siyasetçiler bunu körükledikçe tabii ki toplumda da bunun bir yans›mas› olur. O insan-
lara karfl› bir itilme, bir tepki do¤uyor. Ama bence flunu düflünüyorum ben. Kürtlerle bizim hiçbir proble-
mimiz yok. O zaman Rumlarla da olsun. Levantenlerle de olsun. Ya ne bileyim? Alevilerle de olsun o
zaman yani. Niçin sadece Kürtler? Çünkü Amerika’n›n ya da Avrupa’n›n onlara para yedirerek, onlara Tür-
kiye’nin bir bütün olmas›ndan çok onlar› bizden ay›rarak bizim gücümüzü bölmek için yapt›klar› bir politika
o, izledikleri bir politika olarak görüyorum. Ve bence, yani gayet güzel kardeflçe yaflayabilece¤imize inan›-
yorum.”

Kürt Sorununa Ekonomiden Bakmak: Kimlik Sorununu Ötelemek

Görüflmecilerin Kürt sorununun kayna¤›na iliflkin yan›tlar›nda ikinci s›ray› ekonomik geri kalm›fll›k aç›kla-
mas› yer al›yor. Ekonomik geri kalm›fll›k vurgusu, hem Kürt sorununun kayna¤›nda devletin bölgeye yöne-
lik kalk›nma politikas›n›n yanl›fll›k ya da eksikli¤ini gören, hem de sorunun nedenini bölgede yaflayan Kürt-
lerin rant ekonomisinden sa¤lad›¤› ç›karlarla aç›klayan görüflmeciler için geçerli.

Ankara TED Koleji ve ODTÜ Makine Mühendisli¤i Fakültesi mezunu, üst düzey yönetici Hakan (44), ilk po-
zisyonu temsil ediyor: “Ben Kürt sorununu gerçekten iki türlü görüyorum. Ekonomik sorun bu tamamen
asl›nda; senelerdir devlet politikas›n›n oray› ihmal etmiflli¤i. Çünkü gerçekten bak›n evinde ekme¤i, hep
derler ya bir namus derler Türkiye’de insanlara herfleyi yapt›r›r, bir de açl›k diyorlar. Çünkü bak›n biz se-
nelerdir çal›fl›yoruz büyük müteahhitlerle. Diyarbak›rl›s› var, Mardinlisi var, çok var tan›d›¤›m. Bak›yor-
sun ama adam seneler önce kaçm›fl gelmifl, ya yat›r›mlar yapm›fl, ‹stanbul’da kazan›yor orada burada
harc›yor ve orada da tabi hem bu fakirlik, hem de inan›lmaz bir nüfus art›fl›ndan dolay› insanlar hatta hep
iflte ‹stanbul’daki biliyorsunuz bu afl›r› nüfus art›fl›n›, bu flehirleflmeyi, göçün kayna¤› tamamen Güneydo-
¤u Anadolu, Do¤u Anadolu. Biz asl›nda devlet olarak oray› unutmufluz, kendi haline b›rakm›fl›z. Orada da
maalesef bu ekonomik fleyi, bu daha do¤rusu fakirli¤i, bu çaresizli¤i, sonradan da bu ekonomik bo-
yutu birtak›m siyasi amaçlarla çok güzel bir flekilde kullanmaya bafllam›fllar. Belki bu siyasi tabii,
arkas›ndaki plan Güneydo¤u’da çok uluslararas› bir siyasi plan. Bu Amerika Avrupa’n›n destekle-
di¤i çok önemli bir siyasi plan. (...) Ama flimdi flöyle söyleyeyim, siz fakir olan insan› yönlendirebilirsi-
niz, bilgisiz cahil olan insan› yönlendirirsiniz. fiimdi birisi sizi yönlendirebilir mi? E¤itimli, ekonomik öz-

39 Tan›l Bora, Milliyetçili¤in Kara Bahar›, Birikim Yay›nlar›, ‹stanbul, 1995, s.143.
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gürlü¤ü olan insan›. Ama biz bir flekilde oralar› bir ekonomik refaha erifltirebilseydik, daha iyi e¤itebilsey-
dik, oradaki insan›m›za daha iyi flartlar sunabilseydik, onlar da sonuçta bu suça veya bu organizasyona
alet olmazlard›.”

Do¤u’yla askerde “tan›flan” ve e¤itimli Kürtlere kuflkuyla bakan Berk’de (28) geri b›rak›lm›fll›¤›n neden ol-
du¤u sorunlar, görüflmecilerin bir bölümünde tan›k olunan kand›r›labilir/manipüle edilebilir “çocuk Kürtler”
alg›s›yla bütünlük tafl›yor: “Güneydo¤u’yla ilgili, öncelikle oradaki insanlar›n tamamen bafl›bofl b›rak›ld›¤›n›
düflünüyorum, oradaki halk›n. fiimdi devlet, Türkiye Cumhuriyeti devleti onlar›n elinden bir flekilde tutmaz-
sa, yat›r›mlara gitmezse, onlara gerekli de¤eri vermezse –vermesi gerekirken- fley gibi düflünmekte fayda
görüyorum. Mesela bir çocu¤u aile bafl›bofl b›rak›rsa, aile sahiplenmezse kendisinin sahiplenece¤i
bir yer arar de¤il mi? fiöyle, bu bir örgüt, bir çevre, insan kitlesi de olabilir, bu uyuflturucuya ba¤›m-
l› olarak da bir yere ait olma iste¤i, yani aidiyet hissini orada da tatmin edebilir.”

Befliktafl Anadolu Lisesi ve ‹stanbul Üniversitesi ‹ngilizce ‹flletme mezunu çokuluslu bir flirkette mali ifller
denetmeni olarak çal›flan Kemal’e (31) göre, “Birincisi, orada çok fazla yabanc› parma¤› var. ‹kincisi, orada
bu sorunlar çok ekonomik, rant sa¤layan fley var. Türkiye’de niye Mehmet A¤ar diye bir siyasetçi var? Gü-
neydo¤u’da terör olmasa Mehmet A¤ar olmayacakt›, güneydo¤uda terör olmasa MHP diye bir parti olma-
yacakt›. Yani bir sürü fley bugün yükselifle geçmeyecekti, fley dönemini yaflamayacakt›. (...) Hep bir rant fle-
yi oluflturdu, askerlere daha fazla bütçe veriliyor, öyle düflünün, bütçesi daha yüksek, yani bir yerde
istemesen de evet, yani garip bir gerilim asl›nda, en fazla zarar göreni sensin ama bir yandan bun-
dan dolay› en fazla fleyi de sen al›yorsun.”

Kürt sorununun kayna¤›n› devletin bölgeye yönelik kalk›nma politikalar›ndaki yanl›fll›k ya da eksikli¤iyle
aç›klayan ekonomistik bak›fl, kimi görüflmecilerde co¤rafi bir belirlenimcilikle (ya da kaderle!) bulufluyor.
Galatasaray Lisesi mezunu Ak›n (21) ‹stanbul Ticaret Üniversitesi Matematik Bölümü’nde okuyor. Ak›n’a
göre, bölge Kürtlerinin eflitsiz ekonomik koflullarda yaflamas›n›n nedeni onlar›n Kürt olmas›ndan kaynak-
lanm›yor. Ak›n’›n soruna iliflkin alg›s›nda bütünüyle yat›r›m maliyetleri-kârl›l›k denklemi egemen: “Eflit ko-
flullarda yaflam›yor olmalar›n›n sebebi göçler art› ekonomik gereklilikler ve yeterlilikler. Mesela Do¤u’da bir
fabrika kurman›n zorluklar› ‹stanbul’a oranla. Sonuçta ‹stanbul çok merkezde bir kent. ‹flte dört bir taraf›
deniz, bir taraf› Avrupa, bir taraf› Asya falan gibi çok ciddi ekonomik ç›karlar› olan bir yer. Ekonomik ç›kar-
lar› olan bir yer demek de çok mant›kl› olmad› ama, jeopolitik öneme sahip bir yer. Dolay›s›yla yat›r›mc›
adam geliyor, ‹stanbul’a yat›r›m yap›yor. Çünkü daha çok kazan›yor, kapitalizmin temas› da bu zaten, nere-
den çok kazan›yorsan oraya yat›r›m yapmak. [Söyledi¤iniz fley, özel sektör mant›¤›, devletin mesela kamu
hizmetleri dedi¤imiz birtak›m hizmetleri var...] Özür dileyerek laf›n›z› bölüyorum, mesela bizim lisede do-
¤udan gelen arkadafllar›m›z vard›. Yani e¤itimin burada daha kaliteli olmas› onlar›n bu e¤itime ula-
flamad›¤› anlam›na gelmiyor. Gene çal›flanlar›, gene ifl yapanlar› mesela arkadafllar›m›z› ele alal›m lisede-
ki, adam do¤uda çok çal›flm›fl, çal›flm›fl tarladan gelmifl, Galatasaray Lisesi’nde gayet de güzel e¤itim ald›,
üniversiteyi kazand› gidiyor. Ha, ‹stanbul’dan ç›kt› sonuç olarak ve ‹stanbul’da iyi e¤itim alm›fl gibi görünü-
yor ama bu onlar›n iyi e¤itim almad›¤› anlam›na gelmiyor.” Cenk, devletin kamu hizmetleri çerçevesinde
herkese eflit muamele yapt›¤›n› düflünüyor: “Ama iflte baz› yerlere yol götürmek, su götürmek, buraya ge-
tirmek kadar kolay de¤il ve daha çok paralar gerektiriyor. Mesela X köyüne su götürmek veya yol götür-
mek iflte ‹stanbul’un bir baflka semtine yol götürmekten çok daha zor. Çünkü altyap› haz›r de¤il iflte, ne bi-
leyim, arazi elvermiyor. Dolay›s›yla bu yöndeki yat›r›m›n daha az olmas›, çünkü daha pahal› olmas›,
ya da daha yavafl ilerlemesi bir etnik fleye dönüfltürülmemeli. [Etnik bir ayr›mc›l›k yok, diyorsunuz?]
Yok. En az›ndan devlet baz›nda yok yani. Kültürel bazda yap›yordur belki insanlar birbirlerine. ...devlet ba-
z›nda, hükümet demeyeyim de devlet baz›nda yok bence. Sadece baz› yerlere ulafl›m, mesela Do¤u’daki
Kürtler Bat›’da olsa da ne bileyim, ‹skandinavlar Do¤uda olsa, gene Do¤uya yat›r›m yapmak daha zor, yol
götürmek daha zor.”
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Demet’e (41) göre, “Güneydo¤u sorunu”nun kayna¤›nda, Devletin “ihmali” kadar bölgedeki kay›t d›fl› eko-
nominin de etkisi var: “Güneydo¤u’ya çok gittim, defalarca gittim. (...) Dedi¤im gibi, vatandafl›n, sokaktaki
vatandafl›n derdi ve problemiyle Güneydo¤u problemini siyasi bir söylem yapan siyasi kadrolar aras›nda
çok büyük beklenti farklar› var. Halk ifl ve afl peflinde. Ama ciddi iflsizlik problemleri var. Devletin birçok ih-
mali var. Bat›ya düflündü¤ünü do¤uya yapmad›¤›n› gözlemleyebiliyoruz. Müthifl bir feodal yap› var. Bu fe-
odal yap› toplumlar›n demokratik aç›l›mlar›n› engelliyor. (...) Devlet asl›nda iyi niyetli birtak›m giriflimlerde
bulunmufl, birtak›m teflvikler yaratm›fl, altyap› götürmüfl ama bunlar yeterli olmam›fl. Özel giriflim çeflitli ne-
denlerle Güneydo¤u’ya yapmam›fl. Yapm›fl ya da kaçm›fl. (...) Ben gerçek problemin, geliflememenin ekono-
mik oldu¤unu görüyorum. Oradaki düzenin de¤iflmemesini teflvik eden, onun için de PKK terör örgütünün
arkas›na s›¤›nan siyasi görüflleri görüyorum, gördüm. ‹fline gelen bir yap› bu birçok insan için orada. Müt-
hifl bir kay›t d›fl› ekonomi var. Bu kay›t d›fl› ekonomi de oradaki feodal yap›n›n bafl›nda olan insanlar›n›n le-
hine olan ekonomik yap›lar. De¤iflmesini istemiyorlar tabii ki.”

Bir avukatl›k bürosunda çal›flan Saint-Joseph Lisesi ve Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu
Yasemin (28) Kürt sorununu anlayamad›¤›n› (“Bunun üniversite bitirmek ile ilgisi yok galiba?”) itiraf
ediyor: “Hani ben mesela yani Kürt meselesi diye bir fleyin ne oldu¤unu da bilmiyorum. Yani var flun-
dan var, gerçekten de o insanlara bakmad›¤›n ve onlara kötü davrand›¤›n için var. Bundan var, bu çö-
zülünce niye çözümlenmesin onu bilmiyorum.” Yasemin’in Kürt sorununa iliflkin de¤erlendirmesinde
Kürtler, Dalitlere dönüflüyor: “Tabii ki bölgesel anlamda ayr›mc›l›k yap›l›yor. Tamam belki oraya yat›r›m
yapmak çok zor, belki çok çorak araziler, ama yap›l›r m› yap›l›r yani. GAP, hani yap›l›r. (...) Bir de flöy-
le bir fley var, Türkiye’de Kürtler olmasa bizim hani kilit sistemlerimiz de durur herhalde. Hani ge-
nelde çöpçüler Kürttür, eve gelen temizlikçi Kürttür, flu Kürttür, bu Kürttür. Hani sistemler durur
hani o yüzden...”

Kürt sorununun kayna¤›na iliflkin ekonomistik aç›klama, görüflmecilerin bir bölümü aç›s›ndan sorunun kim-
lik boyutunun inkâr› anlam›nda da önem tafl›yor. Bu ba¤lamda Mesut Ye¤en’in 1960’larla birlikte Kürt so-
rununun devlet taraf›ndan “kald›r›lmas› gereken bir pürüz yerine, çözülmesi gereken bir sosyal mesele ola-
rak alg›lanmaya ve sunulmaya bafllanmas›” ve söylemin bir “bölgesel geri kalm›fll›k meselesi” üzerinden
kurgulanmas› konusunda dikkati çekti¤i iki noktan›n görüflmecilerin alg› ve temsilleri aç›s›ndan belirleyici
oldu¤unu söylemek mümkün. Ye¤en’e göre, “Öncelikle, ilk defa bu söylemledir ki, Kürt sorunu ‘afliret diren-
ci’, ‘irtica’, ‘eflkiyal›k’ ve ‘yabanc› k›flk›rtmas›’ gibi bast›r›lmas› gereken bir sorun olarak de¤il fakat ‘bölgesel
geri kalm›fll›k’ gibi çözülecek bir sorun olarak yeniden kurulmufltur. Dolay›s›yla, bölgesel geri kalm›fll›k söy-
leminin, Kürt sorununu ortadan kald›r›lmas› gereken geri bir toplumsall›¤›n günümüzdeki kal›nt›lar› olarak
kavrayan geleneksel devlet söyleminin örtülü bir elefltirisini içerdi¤i söylenebilir. Bölgesel geri kalm›fll›k söy-
leminin ikinci ay›rt edici özelli¤i ise bu söylemin s›n›rlar›na iliflkindir. Geleneksel söyleme yönelik örtük elefl-
tirisine karfl›n, Kürt sorununun etno-politik boyutunu tan›mam›fl olmas› itibar›yla, bölgesel geri kalm›fll›k
söylemi, geleneksel devlet söyleminin bir alt-bafll›¤› olmaktan öteye geçememektedir.”40 Mesut Ye¤en’in
devlet söylemine iliflkin bu yorumu, görüflmecilerde hakim olan ekonomistik bak›fl aç›s›, baflka bir anlat›m-
la Kürt sorununa iliflkin geri kalm›fll›k/b›rakt›r›lm›fll›k alg›s› aç›s›ndan de¤erlendirildi¤inde aç›klay›c›l›¤› yük-
sektir. Önemli bir bölümü özel sektörde orta üst ve üst pozisyonlarda yer alan, yaflam pratiklerinde deyim
yerindeyse ekonomiyle “hem-hâl” olan, “askeri çözümsüzlük” konusunda ikna olmufl görüflmecilerin, böl-
gesel geri kalm›fll›k/b›rakt›r›lm›fll›k” söylemini içsellefltirmeleri tutarl› ve kimlik sorununu “öteleme” anla-
m›nda ifllevsel bir boyuta sahip.

Peker’e (34) göre kimlik sorunu, bütünüyle d›fl kaynakl› ve yapay: “Kimlik sorunu, söyleyeyim mi, yüzy›l-
larca oradaki insanlar beraber yaflam›fllar, hiçbir sorun olmam›fl. Neden son zamanlarda ç›k›yor? Ke-
sinlikle yabanc› kaynakl› ve kesinlikle bunun içinde ç›karlar var. (...) Türkiye üzerinde böyle oyunlar dönüyor

40 Ye¤en, Devlet Söyleminde Kürt Sorunu, s. 159, 169.
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ama fley, bence birincisi ekonomik. Oradaki insanlar para kazansa, e¤itimli olsa fley kimsenin umurunda ol-
maz yani, bu raddede olmaz. [Bir ayr›mc›l›k oldu¤unu düflünüyor musunuz bu anlamda?] Olufltu. Kesinlikle
olufltu. Yani flimdi “o Kürt” dedi¤iniz zaman, kötülemek oldu olay. Yani, fley oldu, hor görmekten ileri gitti
art›k. Kürt dedi¤iniz zaman hemen soru iflaretleri oluflmaya bafllad›. Kötü bir ayr›mc›l›k oldu. ‹nsanlar›n bu
gerçekten içine ifllemeye bafllad›... Ne yaz›k ki böyle bir problem var.”

Sorunun kayna¤›n›n kesinlikle kimlik olmad›¤›n› düflünen Peker, Kürtlere yönelik ayr›mc›l›¤›n kabulü ile böl-
gedeki birlikte yaflama prati¤i aras›nda karars›z bir biçimde ilerliyor: “Mardin’de oturuyorsunuz, iflte bir ifla-
dam› geliyor diyor ki size. “Mardin’in içinde PKK var m›?” diyorsunuz. “PKK m›? fiehrin içine hayatta gire-
mez PKK”, “Biz burada öyle insanlara izin vermeyiz, bizim iflimizi bozacak insanlara” diyor. K›rsal kesimde,
paran›n olmad›¤›, problemin oldu¤u yerlerde bu insanlar tabii ki rahat rahat bu insanlar›n beynini y›k›yor-
lar. Oturuyorsun, iflte orada Arap as›ll› bir Türk var, Süryani bir Türk var, bir tane Kürt as›ll› Türk var.
Kol kola kardefl, içkisini içiyor e¤leniyor. Eve gitti¤i zaman birisi namaz k›l›yor, birisi kiliseye gidiyor. Birbi-
rine belki k›z vermiyorlar vs. ama düflman de¤iller birbirlerine, birbirlerini gidip arkadan vurmaya çal›flm›-
yorlar. Demek ki bizim asl›nda orada böyle bir kültür var, yüzlerce senedir böyle bir kültür var. Bu tama-
m›yla ekonomik bozukluk, oradaki insanlar yani paras› olsa bunlar olmaz. Zaten bak›yorsunuz dünyada te-
rör örgütlerinin oldu¤u yerde, Avrupa’dakiler dahil hep paras›z kesimlerden ç›km›fl.”

Begüm (34), Kürt halk›n›n “tembel” oldu¤unu düflünüyor. “Ekonomik aç›dan hiçbir zaman zenginleflemeye-
ce¤ini düflünüyorum. Çünkü o kadar tembeller ki kendi önlerindeki çiçe¤i ya da börtüyü böce¤i bile su-
lamay› bilmedikleri için hiçbir zaman geliflemezler. Sürekli a¤larlar, devlet devlet devlet diye. Devlet
senin neyine yard›m etsin yani? Birazc›k senin de, ne bileyim, önündeki bahçeyi sulaman laz›m.” Bir Av-
rupa Birli¤i projesi vesilesiyle Güneydo¤u’ya giden Begüm’ün anlat›s›nda “Devlet diye a¤layan tembel Kürt-
ler”, AB projesi söz konusu oldu¤unda “çok çal›fl›yorlar”: “Orada gördü¤üm tek bir fley var, çok birlikte, çok
ak›ll›ca ve son derece girift bir flekilde çal›fl›yorlar. ‹zmir’de mesela kad›nlar derneklerini ele alal›m. Kad›n
derneklerinin hiçbiri birbiriyle anlaflam›yor. Hiçbiri bir araya gelip bir tane proje yapam›yor. Diyarbak›r’da
kad›n dernekleri bir aradalard›, sürekli proje üretiyorlard›. Ee Avrupa Birli¤i de tabii hep bölgesel fark-
l›l›k bilmem ne, birtak›m maddelerden dolay› hani çok destek oluyor böyle fleylere. Onlar da destekleniyor
ve baya¤› bir yol kat ettiler. Dayan›flma vard›, tabi bu arada d›flar›dan gelen destekler de vard›. Kad›n der-
nekleri üstünde duracaksak, oradaki kad›n derneklerinin çok Amerika’dan da gelen destekleri var, Avru-
pa’dan da var. Ama yine de dayan›flmayla hareket ettikleri için bir flekilde seslerini duyuruyorlar ve projele-
ri al›yorlar. Öyle ya da böyle fley yap›yorlar ama kimlik olarak bakarsan o kadar ezilmifl hissetmeleri-
nin nedenini anlayam›yorum ben.”

Kültürel Haklar: Evet... Ama...

Görüflmecilerin kültürel haklar›n›n tan›nmas›na iliflkin yan›tlar› de¤erlendirildi¤inde önemli bir bölümünün
söz konusu haklar konusundaki görüflünün olumlu oldu¤u saptand›. Görüflmeciler aç›s›ndan kültürel hakla-
r›n tan›nmas›, bir yandan “konuflan Kürtler”in, yani fiili durumun tescili anlam›nda, di¤er yandan da soru-
nun çözümünde “onar›c› önlem” anlam›nda pragmatik bir çözüm oluflturuyor. Kültürel haklar konusunda te-
mel referanslar›n› ise, Bat›l› ülkelerde tan›k olduklar› çokdillilik uygulamalar› oluflturuyor.

Neveser’e (51) göre dil haklar› kontrollü bir biçimde tan›nabilir: “‹nsan mutluysa anadilde e¤itim olsa da
bu ülke bitmez. Bir fleylerini tatmin edeceksin adamlar›n yani. Bak flimdi Amerika hem polis devleti ama
ben sana ‹spanyolca konuflma demiyorum, ö¤renme de demiyorum diyor. Bizim polis devletini de aflarak
hukuk devleti olmam›z gerekiyor. Yani haklar›n› da verdi¤in zaman kontrolü de iyi yapt›¤›n zaman her fley
olabilir, bunu herkes bir flekilde aflm›fl.”
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Mine de (51) resmi dilin Türkçe olmas› kofluluyla kültürel haklar›n verilmesinden yana: “Tabii ki verilmesi
laz›m. Hiç flüphesiz, orada ba¤›ms›z bir devlet kurulmas›na çok üzülürüm, hiç istemem çünkü orada
Türkiye’nin çok yat›r›mlar› var. Bu GAP’t› fluydu buydu bir sürü, oralar hep neticede bu ülkenin bir parça-
s› oldu. Yani elden gitmesine, baflka bir ülke olmas›na çok üzülürüm ama baflka bir çare de yokmufl gibi.
[Mesela Kürtçenin kullan›lmas›?] Kullan›ls›n tabii ki, dillerinde e¤itim görmelerinde bir mahzur yok. Ya ne
bileyim ben ‹spanya’da iflte, Barcelona’da bilmem nerede Katalan dili. fiimdi ben bak›yorum Almanya’da bi-
le, birçok yerde Almanca, Türkçe, iflte bilmem Polonyaca molonyaca tabelalar var yani. Bu o kadar da ters
bir fley de¤il ama neticede o insanlar›n Kürtçe ö¤rendikleri kadar Türkçeyi de ayn› flekilde ö¤renmelerinin
de çok önemli oldu¤unu düflünüyorum. Çünkü bu memleket neticede Türkiye ve resmi dili Türkçe.”

Kürt nüfusunun bir k›sm›n›n PKK’l› oldu¤unu düflünen Leyla (30), kültürel haklarla bölgeye bir “nebze ne-
fes” verilmesinin soruna çözüm getirebilece¤i görüflünde: “fiunu demek istiyorum; biraz da PKK hareke-
tini destekleyen insanlara bir nebze nefes vermedikten sonra, nefes dedi¤im de hak vermedikten
sonra, belki hak verirsek bu nas›l diyeyim, darbe de¤il de, savafl yönteminden vazgeçebilirler, onu
demeye çal›fl›yorum. fiu anda çünkü iki taraftan da insanlar ölüyor, Kürt mü ölüyor Türk mü, bunun bir
anlam› yok ki, iki taraftan da insan ölüyor sonuçta, bir ülkedeki insanlar› öldürüyorsunuz. (...) Onlara hakla-
r›n›n verilmesi laz›m. En az›ndan kültürel olarak haklar›n›n verilmesi laz›m.” Leyla için Kürtçe, “yabanc›”
bir dil: “Sonuçta burada ‹spanyolca, ‹ngilizce dersleri de alabiliyorsa bir insan, niye Kürtçe de göremesin,
onun da bir yanl›fl oldu¤unu düflünüyorum.”

Serpil’e (28) göre, kültürel haklar›n tan›nmas› “çocuk Kürtler”in “yabanc› güçler” taraf›ndan manipüle edil-
mesini önleyebilir: “Kürtler diye bir etnik grup var, kendi kültürleri ve dilleri var, sen onlara özgürlü¤ünü ver
yani. Onu tart›flacak durumda olma, Kürtçe flark› çal›nabilsin TV’de ama Türkçe altyaz›s› geçsin, iflte bilmem
ne de yap›labilsin ama bilmem nesi de olsun, okulda bilmem ne e¤itimi de olsun. TRT’de Kürtçe yay›n ola-
cak ama gece 3’le 4 aras› olacak. Yani bunun tart›fl›lmas›na izin verme bu ülkede, sen bunu en iyi flekilde o
adamlara imkân› versen zaten problemin kalmayacak ki, niye problemin var? Yani flimdi bu tamamen as-
l›nda kimin ç›kar sa¤lad›¤›na bakmak laz›m. Bu insanlar petrolle ilgili, enerji kaynaklar›yla ilgili di¤er ülkele-
rin birtak›m ç›karlar› var o bölgeye bakt›¤›n›z zaman. Dolay›s›yla bu tür politik kargaflalar› yarat›p oradan
bir ç›kar sa¤lama, istikrars›zl›ktan ç›kar sa¤lama amaçlar› var, anlatabildim mi? Dolay›s›yla bu da kullan›l›-
yor. Sen yeteri kadar kendi çocu¤una fley versen kulland›rtmazs›n, anlatabildim mi?”

Serpil’de Kürtler’in kültürel haklar›n›n tan›nmas› gereklili¤i, örtük bir biçimde dile getirdi¤i Kürt kültürünün
“ilkellik”i alg›s›yla bütünlefliyor: “Kendi dili var, kendi kültürü var bakt›¤›n zaman. Ben çok içinde de¤ilim, bil-
miyorum edebiyat› ne kadar güçlü, bilmem nesi. Ama bu Mehmet Uzun, yükselen Kürt yazar›ndan nefret
ediyorum, çok salakça yaz›yor bence yani. Böyle bir ç›karabildi¤i tek yazar oysa modern zamanda.”

Ayla (41), konuya Meclis’te DTP milletvekillerinin Kürtçe gazete göstermeleriyle bafll›yor: “Olmal›, ‹ngilizce
gazete nas›l varsa, Kürtçe gazete de olmal› ama bunu, kimse Daily News’i Meclis’te kameralara tutmu-
yor. Bunu bir siyasi malzeme haline getirmeleri can s›k›c›. Tamam ben Kürtçe anadilim olsun istiyorum, bir
sürü ülkede öyle bir sürü dil kullan›l›yor. Tabii ki olsun ama... Ne olur onlar›n devam› olmas›nlar. O benim
can›m› s›kan, rahats›z eden o...”

Bülent (39), Kürtçenin kullan›m›na ilkesel olarak karfl› olmamakla birlikte, anadilde e¤itim ya da kamusal
alanda kullan›m›yla ilgili olarak vatandafll›¤› “zedelemesi” yönünde endifleleri var: “Nas›l yap›ld›¤›na ba¤l›,
nas›l yap›ld›¤›n› görmek laz›m. Fransa’da Basklar ben orda yaflarken 90’l› y›llarda e¤itim hakk› kazand›lar,
çok kolay olmad›. (...) Ama ne yap›yorlar o bölgelere para zerk ediyorlar, o ülkelere vatandafl olman›n mut-
lulu¤unu, huzurunu yaflatmaya çal›fl›yorlar ki, o insanlar biz Frans›z›z desinler. Bunu söyletmek çok önem-
li, ben Türküm dedirtmek... Bunun bir maliyeti, faturas› var.”
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Bülent’in Kürtçenin kullan›m› konusunda Cumhuriyetçi retori¤in bütün izlerinin sürülebildi¤i yaklafl›m›, ko-
nuflmas›n›n bir noktas›ndan itibaren Ermenilik, Kürtlük vb. “altkültür”lere “sempati”nin “punkç›l›k”la bulufl-
tu¤u bir zeminde sonuçlan›yor: “Türkiye’de de bir Kürt as›ll› vatandafl›n ben Türküm demesi onun Kürtlü¤ü-
nü azaltmaz, ikisi ayn› fley de¤il çünkü. Ne yapal›m ülkeyi, ülkenin bir ad› var ve ülkenin ad›na ba¤l› bir va-
tandafll›k terimi var. (...) Türklük benim gözümde bir kültürdür ve çok az flart› vard›r. (...) Bu ne güzel bir
fley, ben Türk ve Türk vatandafl› olarak kimsenin kan›n›n ne oldu¤una bakmamay› kendine prensip edin-
mifl...” Bülent’e göre, kültürün tan›mlay›c› unsuru dil: “Dili çok önemsiyorum ben, hatta dil yeter. Çünkü dil
deyince masallar, türküler, a¤›tlar bu bize yeter. Yemek, içmek elbette ama orada da yan›lg›lara ve afl›r› bir
milliyetçili¤e gireriz. Çünkü öyle bir co¤rafyaday›z ki, dilimizden baflka bize ait çok az fleyimiz var. Efendim
baklavam›z, böre¤imiz, dolmam›z, o kadar çok insanla paylaflm›fl›z ki, kime ait belli de¤il, bunun kavgas›n›
yapmaya gerek yok. Ayr›ca ben biliyorum, gördüm, bu dil kriterinin ne kadar sorunsuz oldu¤unu gördüm.
Bugün yurtd›fl›na gitti¤inizde bir Ermeni ailesi ya da buradan göçmüfl bir Rumla e¤er yak›n zamanda
gittiyse anadilinin Türkçe oldu¤unu hissediyorsunuz bak›n, etnik kökeni ne olursa olsun onun dili,
anadili derken annesini kastederek söylemiyorum. Anadili Türkçe o insanlar›n, ... Ama tabii ki insanlar
hayat boyunca gördükleri fleylerin pefline tak›labilirler, benimseyebilirler, eyvallah vatandafll›ktan ç›-
kabilirler. Ama bunlar zaten, her türlü altkültüre sempati duyabilir bir insan, çocu¤um punkç› olabi-
lir bir gün falan. Ama kiflinin oluflmas› sürecinde dil bana kal›rsa yeterli ve sorunsuz bir çimento.”

Demokratik Toplum Partisi: Sorunlu Meflruiyet

Kültürel haklar söz konusu oldu¤unda görüflmecilerin önemli bir bölümünde tan›k olunan nispeten ›l›ml›
yaklafl›m, Demokratik Toplum Partisi’nin Meclis’teki varl›¤›yla ilgili olarak verilen yan›tlarda yerini aç›k bir
ötekilefltirmeye b›rak›yor. DTP’nin meflruiyet s›n›rlar› d›fl›nda politika izledi¤i yönündeki kanaat, görüflmeci-
lerin gözündeki inand›r›c›l›¤›n› ve bu ba¤lamda temsiliyetini zedeleyen en önemli etken. Bu aç›dan bak›ld›-
¤›nda DTP’nin meflruiyetinin onanmas›nda demokratik seçim mekanizmas›n›n sonucu olarak Meclis’te tem-
sil ediliyor olmas› yeterli de¤il. DTP’den beklenen, “‹mral›” ve PKK’ya mesafe koymas› ve devlete olan sa-
dakatini rutinlefltirmesi. Söz konusu yaklafl›m›n ard›nda büyük oranda, Türk siyasal kültürüne hâkim olan ve
giderek yap›sallaflan bir anlay›fl, baflka bir ifadeyle Veysel F›rat Bozçal›’n›n ifadesiyle “fliddet kullan›m›na da-
ir tercihinden ba¤›ms›z olarak her türlü Kürt sorunu odakl› siyasetin fliddet kullanma ve fliddete yard›m ve
yatakl›k etme itham›yla karfl›laflacak olmas›”41 bulunuyor. Öte yandan görüflmeciler aç›s›ndan DTP, ateflke-
sin sona ermesiyle birlikte bölgede yükselen PKK fliddetine karfl› duyulan tepkinin somutta ifade edilebile-
ce¤i bir “öteki” oluflturuyor. Görüflmeciler aras›nda DTP’nin kapat›lmas›n› koflulsuz destekleyenler oldu¤u
gibi, kapat›lma davas›na legalistik bir dille, “hukukun gerekleriyle” koflullu olarak destek verenler ve kapa-
t›lmaya “bir fleye yaramayaca¤›” gerekçesiyle, baflka bir anlat›mla pragmatik nedenlerle mesafeli bakanlar
da var.

Sevcan (38), DTP’nin kesinlikle kapat›lmas› gerekti¤i düflüncesinde: “En bafltan hatayd›. Yani, bir kere flu-
nu kesinlikle biliyor olmalar› gerekir ki Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Türk halk›na Türk devletine yöne-
lik bu tür konuflmalar yap›lamaz. Ayr›ca oran›n resmi dili ne ise orada o konuflulur. Öyle saçma sapan Tür-
kiye aleyhinde falan filan fleyler olamaz.” [Yani DTP’nin mecliste olmas› olumlu bir süreci...] Olacak ama
haddini bilecek. Yani nerede durmas› gerekti¤ini bilecek. (...) Mesela PKK’dan kardefllerim diye bahsedi-
yorsan orda yerin yok zaten.” Sevcan’a göre, Kürtlerin temsili ile ilgili bir sorun yok: “Yaa, Kürtler zaten
seçilebiliyor. fieyin, Millet Meclisi’nin yar›s›ndan ço¤u Kürt. Y›llard›r seçilebiliyorlar. Bunlar sadece uç olan
nokta bir araya geldi. Ya bunlar zaten uç olan nokta de¤il, bunlar PKK. fiey, rahmetli Turgut Özal da Kürt-
tü ya. Yani, kim diyebilir ki, Kürdün biri ç›k›p bana diyemez ki, iflte, sen benden daha çok hakka sa-
hipsin. Nerden çok sahibim kardeflim? Gel Ba¤dat Caddesi’ne, senden benden daha çok Kürt var.

41 Veysel F›rat Bozçal›, “Türkiye’nin Kürt sorunu:1999-2007”, Birikim, Ocak 2008, no.225, s.18.
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Benim orda dükkân›m yok ama Kürtlerin dükkân› var. Neyi yapam›yorsun, neyi alam›yorsun? Her fleyi
yap›yorlar, meclise de giriyorlar, aslanlar gibi istedi¤i yerde de, e gidin o Sortie’lere, Layla’lara, Reyna’la-
ra Kürt dolu. Eee, yasak m›?”

Do¤an (32), DTP’nin Meclis’teki varl›¤› konusunda tepkili: “DTP, fley de benim kald›rabilece¤im cinsten bir
haber de¤il, bir adam›n Türkiye’den milletvekili olup, dört tane AK 47’li kalaflnikoflu. Leyla Zana mesela, mil-
letvekili lojmanlar›na alma bunu art›k sen. Milletvekili dokunulmazl›¤› var diye b... ç›karma yani. O da bana
çok ters. Adam milletvekili seçiliyor, maafl al›yor. Kimin oyuyla geldin sen, neyi savunuyorsun? Milletvekili
lojmanlar›na ciddiyim alma. Bunlar çok kald›rabilece¤im sahneler de¤il benim. DTP iyi bir fley, iyi bir yap›
ama DTP çok karanl›k bir yap›. DTP’nin k›r›lmas› laz›m yani bence.”

Hem AKP’nin hem de DTP’nin kapat›lmas› gerekti¤ini düflünen Peker (34), DTP’nin meclisteki varl›¤›ndan
duydu¤u rahats›zl›¤›n nedenini flu sözlerle ortaya koyuyor: “Çünkü içlerinde birkaç tane afedersiniz hain ç›-
k›yor, terör örgütünün terör örgütü olmad›¤›n› söylüyor. (...) Bu bireylerin kesinlikle yarg›lanmas› gere-
kiyor ama kim taraf›ndan yani devlet taraf›ndan yarg›land›¤› zaman olmuyor, bence bunlar›n halk ta-
raf›ndan yarg›lanmas› gerekiyor. Bana mesela izin verseler, dokunulmazl›klar› kald›rsalar, dava açar›m ve
tazminat davas› açar›m. O insan› tazminat davas›yla bo¤ar›z. O insan› tazminat davas›yla bo¤san bir daha
siyaset sahnesine giremez o insan. Böyle fleyler yap›lmas› gerekiyor Türkiye’de ama ‘DTP’yi kapatal›m.’ Ee
kapat›n. DTP’nin Türkiye’de bir fleyi var yani, bir gerçe¤i var. Bunlar devam edecek. DTP ismini de¤ifltire-
cek, insanlar de¤iflecek yine ayn› fley gelecek, ama sen DTP’nin çözüm olmad›¤›n› gösterirsen bu insanlara,
DTP gibi, o tandansta bir partinin bu insanlar›n haklar›n› gerçekte, uzun dönemde savunmad›¤›n›, onlara za-
rar verdi¤ini kan›tlayabilirsek, iflte bu hem lider partinin hem de muhalefet partisinin görevi. O zaman ka-
patmaya gerek yok, çünkü seçimlerde bir tane oy alamazlar.”

AKP karfl›tl›¤›n› görüflme s›ras›nda defalarca vurgulam›fl olan Bülent (39), DTP’ye yönelik kapat›lma dava-
s› konusunda flunlar› söylüyor: “fiaka yollu bir fley söyleyece¤im, AKP kapat›ls›n da ne olursa olsun, DTP
kalabilir gibi bir fley söyleyece¤im ama bu t›rnak içerisinde, içimden söylemek geldi, ama flaka yap›yorum
tabii ki.” DTP’nin PKK ba¤lant›s› konusunda Bülent’in hiçbir kuflkusu yok: “Vard›r, muhakkak vard›r. Yani
ben hiçbir üst kimlik ay›rmadan ‘ciddi bir ülke de¤iliz’ diyorsam, bundan kötü vatandafllar da paylar›n› al›r-
lar kusura bakmas›nlar. Yani oradaki co¤rafyan›n belli yerlerinin kar›fl›k olmas› pek ço¤unun ifline geliyor-
dur. S›n›r ticareti, yasad›fl› her türlü ifllerin yap›ld›¤› bir ticarettir. ‘Bir kilo toz, bir otobos’ atasözü olmufl,
yani bunlar› yaflam›fl kifliler bulursunuz, konuflursunuz, bunlara inan›p ya da inanmamak bireye kalm›fl, ki-
fliye kalm›fl. O tip bölgelerin denetlenmesi baz›lar›n›n hiç ifline gelmez, iflte a¤alar›n vesaire. Nitekim bu
adamlar, siyasi parti de kurarlar, meclise de sokarlar, gerçekte tüccar fleylerdir bunlar, iflin bu boyutunu bir
kenara atarsak esas suç benim gözümde ticaret maksatl› meclise adam sokmak. Bunlar›n asl›nda poli-
siye suç olarak tescillenmesi, peflinden gidilmesi laz›m ama ipin ucu kaçm›fl. (...) Evet evet hiç parti ay›rm›-
yorum. DPT’ye dönersek, yani böyle bir ortamda elbette PKK da kendi adamlar›n› belli bir siyasi oluflumun
içine sokmaya çal›flacakt›r.”

Bülent’e göre DTP, “suni” bir oluflum ve arkaplan›nda AKP var: “...gerçek sorun Türkiyelilik, alt kimlik, üst
kimlik ve bu olaylar› kafl›yan tafleron AKP’nin bafl› çekmesidir. AKP eliyle bir cesaretlendirme olma-
sayd›, Kuzey Irak’taki otorite bofllu¤u, hani gizli kuklac›n›n yaratt›¤› otorite bofllu¤u olmasayd› or-
tada DTP diye bir sorun olmazd›, bir parti bu flekilde kapat›lmak durumunda olmazd›. Ne olurdu de-
mokrat bir sistem içerisinde a¤alar›n de¤il, Kürt vatandafllar›m›z›n sa¤l›kl› seçti¤i seçmenler mecliste
olurlard›, hak ettikleri nüfusa ba¤l› oy oran› ölçüsünde kültürlerini, varl›klar›n›, dillerini savunurlar ama
maalesef çok normal olmayan bir co¤rafyadan konufluyoruz. Dedi¤im gibi Fransa’n›n yan›na ‹ran, Irak gi-
bi düflman rejimleri yerlefltirin bak›n ne oluyor ekonomide y›ld›z› parlayan Fransa. Biz de böyle bir ortam-
da yafl›yoruz, o yüzden safl›¤›n lüzumu yok. Hani bunu t›rnak aras›nda de¤il, çok ciddi söylüyorum, saf-
l›¤›n lüzumu yok.”
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Cenk’e (26) göre DTP, bir an önce bertaraf edilmesi gereken bir tehdit oluflturuyor: “DTP, çok tehlikeli bir
grup bence. (...) Terör örgütüyle iflbirli¤i içinde olan bir oluflum. (...) DTP’nin do¤rudan yapt›¤› aç›klamalar
resmen terör örgütüne yönelik onlar›n lehine, onlar›n sempatisine olduklar›n› gösterici aç›klamalarda bu-
lundular. Yans›tt›lar yani içlerini, onlar da çok tehlikeliler bence onlar›n da bir an evvel uzaklaflt›r›lmalar› ge-
rekiyor.” Cenk, DTP’nin kapat›lmas›n› destekliyor: “Demokratik ama çok tehlikeli. Olmamal›yd›. Yani so-
nuçta onlar› destekleyen insanlar var. Esas sorun orada, yani orada o insanlar›n olmas›. Orada terör örgü-
tünü destekleyici bir grubun var olmas› esas sorun.” Cenk’e göre, “DTP’yi destekleyen halk da tehlikeli.”

Ayla da (41) DTP’nin kapat›lmas› gerekti¤ini düflünenlerden: “Çünkü onlar da tamamen bölücülü¤ü kullan›-
yorlar. fiöyle bir fley olsayd›, ‹mral› e¤er adres gösterilmeyip, onun yapt›klar›n› asla tasvip etmiyoruz, fakat
biz bu az›nl›¤›n partisiyiz ya da biz de kendi halk›m›z›n partisiyiz gibi bir fleyle ç›ksalard›, ya da biz de Tür-
kiye’de böyle herhangi bir partiyiz diye ç›ksalard› asla öyle bir fley düflünmezdim. Ama bir terör örgütünün
devam›ym›fl gibi hareket etmeleri hâlâ inatla parti toplant›lar›nda Kürtçe gazeteleri tutmalar›, iflte Say›n ‹m-
ral›... Yani bunlar bana Türk halk›na yap›lm›fl bir hakaret gibi geliyor.”

Aileden CHP’li olan ve görüflme s›ras›nda AKP karfl›tl›¤›n› her f›rsatta vurgulayan Neveser’de ise (51) DTP’ye
yönelik legalistik “dil”, AKP ve AB karfl›tl›¤› ile birlefliyor: “Bütün her fleyi yapay›m, sonra da beni kapat-
mas›nlar bilmem nereye ayk›r›. Böyle bir fley yok, sen ayk›r›l›klar›n hepsini yap sonra da kapanma-
yay›m diye bir fley olmaz. Ayr›ca fleye de karfl›y›m; AKP kapan›rken millet ayyuka ç›k›yor, DTP’nin ka-
panmas›na kimse bir fley söylemiyor. Nerede AB’cilerimiz diye merak ediyorum.” Neveser, DTP’nin ba-
¤›ms›z adaylarla seçime girmesinin “bir çeflit takiye” oldu¤unu düflünüyor: “Kimsenin de cesareti yok seçim
baraj›n› indirmeye gene ulvi sebeplerimizden dolay›. Keflke inseydi AKP de yüzde 47 almazd› o zaman,
inseydi o zaman onlarda, flimdi öyle bir durum oluyor ki oras› bizim yumuflak karn›m›z, sanki Türki-
ye’nin hiç baflka bir yerinde yoksulluk, kurakl›k yok; Karadeniz, Orta Anadolu inim inim inliyor... (...)
Burada parti marti de¤il, Türkiye diye bakacaksak olaya parti, herkes kendini aç›k aç›k deflifre etsin, Alevi-
yim diyebilsin, Kürtüm de diyebilsin ama ortak noktada da birleflsin, fluradan ötesi bilmem ne olsun, bile-
miyorum, önce bir birleflelim de...”

Demet (41) ise, DTP’nin meclisteki temsilini koflullu olarak onayl›yor: “Bence iyi bir fleydir. Birçok insan ra-
hats›z olabilir ama bana göre iyi bir fleydir. Yeter ki DTP demokrasi içersinde kals›n. Yeter ki DTP samimi
olsun. Yeter ki DTP silahl› mücadeleye teflvik etmesin ve bunun arkas›nda olmas›n. Yeter ki DTP PKK’n›n
bir terör örgütü oldu¤unu kabul etsin ve bütün dünyaya duyursun. Onun d›fl›nda ben DTP’nin, sadece
DTP’nin de¤il bütün siyasi görüfllerin parlamentoda olmas› gerekti¤ini düflünüyorum.”

Mine’ye (51) göre DTP’nin kapat›lmas› çözüm de¤il: “Olacak ifl de¤il o da ayn› süreç. Orada da kaç tane
DTP kapatt›k. Ne oldu hiçbir fley olmad›. O yüzden bu manas› olan bir fley de¤il DTP’nin kapat›lmas› da.”
[Oradaki halk› temsil eden...] Oradaki halk› temsil eden de bu flekilde de¤il. Bir kere oradaki halk›, flimdi bun-
lar ba¤›ms›z ma¤›ms›z üçkâ¤›t yapt›lar Kürtler..” Seçim baraj›n›n düflürülmesi gerekti¤i düflünen Mine,
DTP’nin “politikas›zl›k”›na kad›n sorunundan yaklafl›yor ve kad›n milletvekili oran›n›n göreceli olarak yüksek
olmas›n›n sorunu de¤ifltirmedi¤ini düflünüyor: “17-18, bilmem kaç yafl›ndaki katledilen k›zlara bir fley
söylediklerine hiç flahit olmad›m, gene kad›n örgütleri gidiyorlar, orada cenazeleri kald›r›yorlar, s›-
¤›nma evleri aç›yorlar. Onlar› bunlar›n yapmas› laz›m.” Mine, PKK ile DTP aras›nda organik ba¤ bulun-
du¤u kanaatinde: “PKK benim gözümde ciddi bir terör örgütü Abdullah Öcalan da bir katil p... hiç fleysiz, tar-
t›flmas›z. Ama bu partinin de PKK gibi bir terör örgütüyle organik bir ba¤›n›n olmas›n›n do¤ru bir fley oldu-
¤unu düflünmüyorum. Çünkü insan ya politik davran›r ya terör yapar. Bu ikisini birden yapamazs›n›z ya-
ni, orada adam öldürece¤iz burada parlamentoda fley geçinece¤iz gibi olmuyor bu ifller.”

Dame de Sion Lisesi ve Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu, bir üniversitede ö¤retim elema-
n› olan ‹rem de (32) DTP’nin kapat›lmas›n› “bir ifle yaramayaca¤›” gerekçesiyle desteklemiyor: “Bak›n DTP,
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ilk kapat›lan Türkiye Birleflik Komünist Partisi, ondan sonra kapat›lan sosyalist partiler, bunlar›n çok fazla
tehlikeli oldu¤unu düflünmüyorum aç›kças›.” ‹rem, PKK ile DTP aras›nda organik bir ba¤ oldu¤una iliflkin
göstergeler bulundu¤unu düflünüyor: “Ben kapanmas›n›n çok çözüm oldu¤unu düflünmedi¤im için ka-
panmamas› taraftar›y›m. Kapat›rsak sonuçta ne ifle yarayacak ki? Haz›r gelmifller meclise bari en
az›ndan biraz meramlar›n› anlats›nlar sonuç itibariyle. Sonuçta daha yeni, çat diye kapatma davas›, bi-
raz vakit geçsin, bir f›rsat verin. Belki de varolan organik ba¤lar›n› koparacaklar. E¤er onlar da sonuçta bu
ülkede bir de¤er olarak kabul edildiklerini kendileri hissederlerse belki de zaten kendileri fley. Sonuçta bir
flans vermek laz›m. Bu fley gibi çocu¤u e¤itirken çocu¤u cezaland›rmak gibi bir fley, bir deneme, flans, f›r-
sat vermek laz›m. Sobaya do¤ru gidiyor diye onu koltu¤a ba¤laman›n alemi yok. “

Kemal’in (31) DTP’ye iliflkin söyleminde mutlak bir pragmatizmden ‘Devlet akl›’nda bedenleflmesine do¤ru
evrilen bir izlek öne ç›k›yor: “Bir fley fark etmiyor ki DTP’yi kapatmakla. DTP’ye siyaset hakk› verilmeli,
siyaset flans› tan›nmal›, ama bu ne? Devletlerin manipüle etme fleyleri olur. Orada yap›lacak fley bu ifl
gittikçe iki kanada bölünüyor, daha ›l›ml› kanad› var, daha flahin bir kanad› var. fiahin kanada vurdukça vu-
racaks›n, ›l›ml› kanad›n önünü açt›kça açacaks›n. Devletler böyle davran›r. IRA’ya da ‹ngiltere böyle
yapt›, DTP’nin içinde de belli insanlar› muhatap al›p destekleyeceksin, öbür tarafa da alabildi¤ine vuracak-
s›n. Çünkü bu insanlar›n ç›kar› için, bu kan›n durmas› için bu gerekli. Savafl ekonomisini bitireceksin, ken-
dinden bulaflm›fl insanlar› da. PKK’n›n o otobüs firmas› var ya ‘bir kilo toz, bir otobos’ bir sene önce onla-
ra bir operasyon yapt›lar, içeri ald›lar. O Kürt mafyas›n›n ifli. Sen git Avusturya’da PKK’dan ald›¤›n tozu
da ver, onu da durdur. Polis bulaflm›flsa onu da durdur, asker bulaflm›flsa onu da durdur, seni destekle-
yen afliret bulaflm›flsa onu da durdur, köy koruculu¤u falan. Ekonomisini bitir ilk önce ve demokratik aç›-
l›mlar›n› yap. Üstü örtülü bir flekilde fley yapacaks›n, ›l›ml›lar› destekleyip, afl›r›lar› törpüleyeceksin.”

Serpil (30), AKP’nin kapat›lmas›ndan yana olmas›na karfl›l›k, DTP’nin kapat›lmamas› gerekti¤ini düflünüyor:
“Çünkü zaten adamlar›n a¤›zlar›n› aç›p bir fley söyleyecek durumlar› yok. Üç tane adam ç›karm›fllar
meclise sokmufllar kendilerini ifade etsin diye. Tabii ki kapat›lmas›n yani. Durmadan, bu da bir k›s›r döngü,
HADEP vard›, HADEP kapat›ld›, bilmem ne vard› o kapat›ld›, bilmem ne oldu. Bu bir yalan. Leyla Zana da ç›-
k›p Kürtçe yemin etmeye kalkt›. Kad›n›n hayat›n› kayd›rd›lar. Kürtçe yemin etse ne olacak? Evet Kürt diye
bir fley var de¤il mi? Sen oraya hiç yat›r›m yapmasan da o bölgeye art›k yozlaflt›rsan da o bölgeyi bilmem
ne de yapsan, adamlar›n can›na da okusan oras› var. Yani orada böyle bizim uzak kald›¤›m›z bir s›cak sa-
vafl vard› çok yak›n zamana kadar. 80’ler, 80-90-95, o döneme bakt›¤›n›z zaman sürekli çat›flma vard›. Biz
hiç fark›nda m›yd›k? Benim yafl›m daha küçüktü, alakam yoktu, ama hiç kimse fark›nda de¤ildi orada nas›l
bir çat›flma var. Ama bakt›¤›nda bu böyle milliyetçilik, Türk sorunu, Kürt sorunu, bilmem ne diye mi? Hay›r.
Uyuflturucu trafi¤inin ana fleyi kim o pastadan pay alacak kavgas›. Ya da hani kim silah satacak para kaza-
nacak kavgas›, anlatabildim mi? (...) Orada döflenen may›nlar› kim yap›yor, o ne kadar para sa¤l›yor? O si-
lahlar› kim yap›yor, o ne kadar para sa¤l›yor? Orada çal›flan asker oradan ne kadar para kazan›yor?”

DTP’nin meflruiyeti söz konusu oldu¤unda görüflmecilerin önemli bir bölümünün söylemlerine hakim olan
PKK ba¤lant›s›na karfl›l›k ender de olsa, DTP’yi “politikas›zl›k” temelinde elefltirenler de var. “Aileden CHP”li,
Ataköy Lisesi ve ODTÜ Endüstri Mühendisli¤i mezunu, çiftçilik yapan Muzaffer’in (44), DTP’nin meclisteki
temsiline iliflkin görüflünde bu tür bir pozisyon egemen: “Benim bak›fl aç›ma göre siyasi partiler s›n›f temel-
li olmal›, toplumdaki üretim, bu üretimin nas›l artaca¤› ve üretilen de¤erlerin nas›l paylafl›laca¤› üzerine çö-
zümleri olmal›, ekonomik çözümlemeleri olmal›. (...) Mesela ben fleyi bilmiyorum, DTP kad›n konusunda
ne der? Hiçbir fikrim yok. DTP üretim konusunda ne der? DTP’nin Kürt konusuna yaklafl›m› d›fl›nda,
di¤er konulardaki yaklafl›m› konusunda çok fazla bir fley bilmiyorum. Deflince mutlaka bir fleyler ç›-
kar ama benim alg›mda yok öyle bir fley. Bence böyle partiler olmamal›. Sonuçta Kürt oldu¤u için et-
nik ya da ›rk ya da iflte milliyetçilik, floven milliyetçilik anlam›nda söylüyorum, böyle partiler olmamal› ben-
ce. Olursa toplum yanl›fl tart›flmalarla yo¤rulmufl olur.”
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Cansu (23) ise, DTP politikalar›yla ilgili yaflad›¤› hayal k›r›kl›¤›n› paylafl›yor: “Ben aç›kças› DTP’den bir fleyler
umuyordum, özellikle de Ahmet Türk baflkal›¤›nda, PKK’dan kopamad› ve bence daha siyasi bir yöne DTP’nin
çekmesini, zaman içerisinde parlamentonun içerisinde oldu¤u için daha bir ayr›flma gelmesini bekliyordum
ama DTP, en az›ndan benim anlad›¤›m kadar›yla bunu baflaramad›. Ben aç›kças› DTP’nin bunu yapamad›¤›n›
görünce fazla bir umudum yok, hani Türkiye’de milliyetçilik de yükseliyor, hani Kürt milliyetçili¤i de tabi, ya-
ni milliyetçili¤in hepsi yükseliyor, Kürt millliyetçili¤i de ondan az de¤il. (...) Çözüm, flu anki politik ortamda
sa¤duyu, ben flöyle düflünüyorum, gerçekten PKK ile tamamen, tamamen demeyeyim de ellerinden geldi¤in-
ce iliflkilerini kesmifl Kürt ayd›nlar›n›n ç›k›p bir fleyler yapmas›n› ve militarizmden, orta s›n›f etkisindeki ordu
etkisinden, flehitlik kültüründen yakas›n› s›y›rm›fl Türk ayd›nlar›n›n bir fleyler söyleyebilmesi diye düflünüyo-
rum ama flu an çok zor gözüküyor, flu an siyasi bir çözüm hele hele inan›lmaz zor gözüküyor.”

Ebru (23), DTP’nin meclisteki temsili konusunda birçok görüflmeci gibi “ikilem”de: “Etnik gruplar›m›z bir sü-
rü varsa, o etnik grubu temsil eden bir partinin mecliste olmas› bence çok demokratik bir husus. Türkiye’de
asl›nda demokrasinin ne kadar güzel iflledi¤ini, yans›d›¤›n› anlatan bir olay. Ancak bu husus biz ne kadar iyi
niyetliysek o partide de o kadar iyi niyet arar›z de¤il mi? Ben flöyle düflünüyorum, onlar ayr› bir devlet ku-
rabilmek için tamam›yla organize olabilmek için o meclisteki milletvekillerini o yönde fley yapt›klar›n› düflü-
nüyorum. Anlatabildim mi? Ne demek Kürtçe miting vermek? Ne demek? Ya ne demek ya? Ben bunlara si-
nir oluyorum. Sen Türkiye’deysen, Türkçe konufluyorsan tamam. Ama sen, bizim nedir? Türkiye Cumhuri-
yeti’nin resmi dili nedir? Türkçedir. E¤er sen bu milletin bir vekiliysen Türkçe konuflmak zorundas›n. Sen
onlar›n vekiliysen benim de vekilimsin. Ama böyle bir ayr›m yok ki. Yani o zaman benim vekilim de¤ilsen
onlar›n. ‹flte o zaman bu ayr›mc›l›¤a girer. Kapat›lmas›n› çok fley buluyorum ama, hani bizim verdi¤imiz,
tan›d›¤›m›z imtiyaz, yani demokrasinin güzelce ifllemesi, fley yapmas›, bunu tamam›yla kötü niyetler-
le kötüye kullan›ld›¤› için bence bu durumdalar. [Kapat›lmas› gerekti¤ini düflünüyorsunuz...] Yani... Ama
neden net olarak kapat›lmas› gerekti¤i hususunda net bir bilgim yok. Ama herhalde fley için, bu yapt›klar›
Kürtlerin sorunlar›yla ilgili. Asl›nda tabi o tart›flmalar› hat›rlamaya bafll›yorum. Direkt Talabani’yle net ko-
nuflmalar. Kürtçede, Kürt devleti istiyoruz gibi fleyler, ithamlarda falan bulunmufllard›. Bunlar galiba kapa-
t›lmas› için. Biz iflte, bu de¤il yani. Biz Türkiye’den ayr› bölünmüfl bir devlet için biz bu insanlar› milletvekili
olarak seçmedik. Biz o toplumun, o etnik grubun nas›l ihtiyaçlar› var, Güneydo¤u Anadolu’da ne tarz yat›-
r›mlar yap›lmas› gerek, oradaki halk›n ne kadar refah düzeyini yükseltmek için, o insanlar›n sesi olmas› için
onlar› seçtik. Ama onlar ayr› bir devlet kurma amac›ndalar.”
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Zor(un)lu Birliktelik: AKP, Güven Krizi ve Rejim Sorunu

Türk Silahl› Kuvvetleri’nin 28 fiubat 1997 müdahalesiyle, yükselen siyasal ‹slâm’a karfl› laiklik konusunda
yapt›¤› “balans ayar›”ndan, 3 Kas›m 2002 genel seçimlerinde AKP’nin % 34 oran›nda oy alarak Cumhuriyet
tarihinin Demokrat Parti’den sonra en güçlü siyasal partisi olarak ortaya ç›kmas› ve zaman içinde “‹slâmc›-
l›¤› yer yer liberalizm, yer yer muhafazakârl›k, yer yer de klasik Türk sa¤c›l›¤› lehine”42 terk ederek içeri¤i
aç›s›ndan müphem bir “Muhafazakâkar Demokrasi” söylemiyle birlikte siyasal merkeze do¤ru kaymas›na
giden süreç, ayn› zamanda Türkiye’de seçkin dolafl›m› aç›s›ndan önemli bir dönüflüme iflaret etmekteydi.
Partinin lideri Erdo¤an’›n yasakl› olmas› nedeniyle emaneten baflbakanl›¤› yürüten Abdullah Gül, seçim son-
ras›nda yapt›¤› ilk bas›n aç›klamas›nda, “Gizli bir gündemimiz yok. (...) Hiçbir sürpriz yapmayaca¤›z. (...) Seç-
kinci de¤iliz. Halk çocuklar›y›z, halk›n orta ve fakir kesimlerinden geliyoruz (...)” diye konufltu.43 K›sa bir sü-
re sonra baflbakan olan Recep Tayyip Erdo¤an ise, “rakiplerinin ço¤unun aksine sistemin içinden gelmeyen
yeni bir tür liderdi. (...) Kas›mpafla’dan, mütevaz› bir geçmiflten geliyordu, ça¤dafl bir e¤itime sahip de¤ildi,
bildi¤i bir yabanc› dil yoktu.”44

3 Kas›m 2002’den AKP’nin oy oran›n› yüzde 46,6’ya ç›kartarak parlamentoda ezici bir ço¤unluk elde edece-
¤i 22 Temmuz 2007 genel seçimlerine giden süreçte, AKP’nin dört buçuk y›ll›k iktidar›, tehdit alg›s›n›n mu-
hafazakârlaflma ve farkl› yaflam tarzlar› sorunsal› çerçevesinde yafland›¤› bir dönem oldu. Çok okunan kö-
fle yazarlar›n›n da katk›s›yla seçkinler/“Beyaz Türkler”45 ve stereotiplefltirilmifl y›¤›nlar (“göbe¤ini kafl›yan
adam”, “k›sa bacakl› k›ll› halk”, “bidon kafa” vb.) sistemati¤ine s›k›flan ve bu anlamda yaflam tarzlar› farkl›-
l›¤›n› çeflitli kesimler aç›s›ndan mutlaklaflt›ran söz konusu indirgemeci anlay›fl, basitli¤i oran›nda tüketimi
kolay bir malzeme sundu. Bu süreçte AKP’nin Cumhuriyet’in sembol haf›za mekânlar›ndan en önemlisi olan
Çankaya’ya yönelik zaferi, “‹slâmi yaflam tarz›”n›n46 topluma dayat›lmas› kayg›s›n› tafl›yan laik iktidar blo-
¤unun tehdit alg›s›n›n yükselmesinde belirleyici oldu.

Oldukça h›zl› bir de¤iflim sürecine iflaret eden bu geliflmeler, araflt›rmada görüfltü¤ümüz kiflilerin söylemin-
de, aç›k bir tehdit alg›s› ve de¤iflimin aktörü olarak görülen AKP’ye karfl› mutlak bir güvensizlik duygusu te-

42 Nuh Y›lmaz, “‹slâmc›l›k, AKP, Siyaset”, (der.) T. Bora ve M. Gültekingil, Modern Türkiye’de Siyasî Düflünce, ‹slâmc›l›k içinde,
c.6, ‹letiflim Yay›nlar›, ‹stanbul, 2004, s. 615.

43 Feroz Ahmad, Bir Kimlik Peflinde, Türkiye, ‹stanbul Bilgi Üniversitesi Yay›nlar›, 2006, s. 221-222.
44 A.g.e., s. 219. Ahmad’a göre “AKP Anadolu’da ortaya ç›kan muhalif eliti temsil ediyordu ve sonunda iktidara gelmiflti.” (s. 220).

Kemal H. Karpat ise, Erdo¤an’› flöyle tarif etmektedir: “Recep Tayyip Erdo¤an, yirminci yüzy›lda Türkiye’de ortaya ç›kan yeni tip
popülist ‹slâmc› liderli¤i en iyi temsil eden kiflidir.” (Kemal H. Karpat, Osmanl›’dan Günümüze Elitler ve Din, Timafl, ‹stanbul,
2008, s. 288.)

45 Murat Ergin, “‘Bizden Irkç› Olmaz’, Türk Kimli¤i ve Irksal Sözcükler”, (der.) T. Bora ve M. Gültekingil, Modern Türkiye’de Si-
yasî Düflünce, Dönemler ve Zihniyetler içinde, C. 9, ‹letiflim Yay›nlar›, ‹stanbul, 2009, s. 409. Ergin, Ayfle Öncü’den aktard›¤›
biçimiyle “1980’lerden beri liberal ekonomik politikalarla geniflleyen flehirli orta s›n›flar›n, flehir merkezlerindeki medeniyetsiz-
lik ve görgüsüzlükten kaçarken” gelifltirdikleri “renkser” sözlüklerin, söz konusu kesimin medyadaki temsilcileri arac›l›¤›yla po-
pülerlefltirilmesi sonucu ortaya ç›kan “beyaz ve siyah Türkler ayr›m›”na dikkati çekmektedir. (Ayfle Öncü, “The Myth of the ‘Ide-
al Home’: Travels Across Cultural Borders to ‹stanbul”, Space, Culture and Power: New Identities in Globalizing Cities için-
de, (der.) A. Öncü ve P. Weyland, Zed Books, Londra, 1997.) Ergin’e göre, s›n›fsal temelli bir ›rkç›l›k biçimine zemin oluflturan
Beyaz Türkler terimi, “asl›nda ›rksal sözlükler ile milliyetçilik ve s›n›f/statü farkl›l›klar› aras›ndaki yak›n iliflkiyi ortaya koyar. Be-
yaz Türk, bafllang›çta orta s›n›flar›n statü farkl›l›¤› aray›fllar›n›n bir elefltirisi olarak ortaya ç›km›flt›. Bu elefltiri kayna¤›n› ‘›rkla-
r›n var olmad›¤› bir ülkede bu kadar derin eflitsizlikler nas›l olabilir?’ gibi biraz safça bir sorudan al›yordu. Halbuki terimdeki bu
‘›rkç›l›k’ karfl›tl›¤›, orta s›n›flar taraf›ndan bir el çabuklu¤uyla tersine çevrilip, kültürel farkl›l›klar›n somut fiziksel özellikler ba-
b›nda infla edilmesi sonucunu ortaya ç›kard›.” 

46 Laik iktidar blokunun “‹slâmi hayat tarz›” kavramsallaflt›rmas› hiç kuflkusuz özcü ve bu anlamda indirgemeci bir bak›fl aç›s›n›n
ürünüdür. ‹slâmi kesim içinde “‹slâmi hayat tarz›”na iliflkin belli bafll› tart›flmalar için bkz. Cihan Aktafl, “‹slâmi Hayat Tarz›n›n
Yeniden Keflfi” (der.) T. Bora ve M. Gültekingil, Modern Türkiye’de Siyasî Düflünce, Dönemler ve Zihniyetler içinde, C. 9,
‹letiflim Yay›nlar›, ‹stanbul, 2009, s. 651-668.
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melinde ifade buluyor. Bu ba¤lamda özellikle türban/baflörtüsüyle iliflkilendirilen kad›n meselesi, AKP’nin
ideolojik pozisyonunu ve ‘de¤iflim’ iddialar›n› anlamada kilit konulardan birini oluflturuyor.47 Erdo¤an’›n
“Milli Görüfl gömle¤ini ç›kard›m” aç›klamas› konusunda ikna olmayan görüflmeciler, yaflanan de¤iflimi “giz-
li gündem” ya da “takiyye” kavramlar›yla yorumlamay› tercih ediyorlar.

Yaflam tarzlar›, dünyay› alg›lama ve yorumlama biçimleri sosyalleflme süreçleri taraf›ndan belirlenmifl, ken-
dilerini Cumhuriyet’in de¤erleri ve kazan›mlar›n›n tafl›y›c›s› olarak gören yerleflik seçkinler “yeni gelenler”i
“orada” olmay› hak etmemifl iflgalciler olarak görüyor. Bu ba¤lamda görüfltü¤ümüz kiflilerin söylemlerine
yans›yan, AKP’yle birlikte neredeyse birdenbire yaflanan h›zl› de¤iflim, onu devreye sokan aktörlerin müp-
hem, güvenilmez ve farkl› tarzlar›n›n eski kimlikleri (Milli Görüfl) ba¤lam›nda sürekli bir biçimde gündemde
tutulmas›na yol aç›yor.48 Öte yandan “yeni gelenler” karfl›s›ndaki tedirginlik, kendilerini ça¤dafll›¤›n öznele-
ri olarak gören yerleflik seçkinlerde, paradoksal bir biçimde Esra Özyürek’in “modernlik nostaljisi” olarak
tan›mlad›¤› bir geri kaçmaya neden oluyor. Özyürek’in de ifade etti¤i gibi “birçok Kemalist (...) Türkiye’nin
ilerlemesinin durdu¤unu, hatta son on befl yirmi y›lda geriledi¤ini ve öncesinde eriflti¤i modernlik aflamas›-
n›n (özellikle de siyasal ‹slâm iktidara geldikten sonra) ellerinden kay›p gitmesine seyirci kal›nd›¤›n› savun-
maktad›r. (...) Ça¤dafl Kemalistler bugünü bir önceki modernli¤in çöküflü olarak yafl›yorlar ve yeniden mo-
dern olabilmek için 1930’lar›n Türkiyesinin kimi özelliklerine dönmek istiyorlar.” 49 Öte yandan söz konusu
“modernlik nostaljisi”nde ve bu çerçevede AKP, baflörtüsü ve ‹slâmi yaflam tarz› gibi konularda gözlenen
tepkisel duruflta fiili imtiyaz kayb› endiflesini, baflka bir anlat›mla “devlet aristokrasisinin büyük ve küçük
kesimleri aras›ndaki giderek gerginleflen” iliflkiyi de dikkate almak gerekiyor. Baflka bir anlat›mla, ekonomi
ve siyaset alanlar›nda seçkin okullar›n mezunlar›n›n uzun süredir kurmufl olduklar› tekelin “ikinci s›n›f dip-
loma sahipleri” taraf›ndan tehdit edilmesi ve hatta k›r›lmas› olgusu “köklü” ve “türemifl” seçkinler50 ve tem-
sil ettikleri hayat tarzlar› aras›nda bir tür mücadelenin varl›¤›na iflaret ediyor.

AKP’nin cumhuriyetçi laiklik anlay›fl›na karfl› bir siyasal yap›lanma oldu¤u kanaati, görüflülen kiflilerin ço¤u
taraf›ndan paylafl›l›yor. Bu çerçevede görüflmecilerin genel e¤iliminin partinin kapat›lmas› gerekti¤i yönün-
de oldu¤unu söylemek mümkün. Birçok kifli parti kapatman›n demokratik niteli¤i konusunda kuflkular›n› ifa-
de etmelerine ra¤men, AKP söz konusu oldu¤unda bu yönde bir “çözümü” tercih ediyor. AKP’yle ilgili de-
¤erlendirmelerde öne ç›kan bir baflka yorum da AKP’nin muhafazakâr ve maneviyatç› görüntüsünün ard›n-
da maddi ç›kar iliflkilerinin bulundu¤u. Bu görüfle göre iktidar partisi türban/baflörtüsü gibi meseleleri gün-
deme getirerek asl›nda verili maddi ç›kar iliflkilerini gizliyor. Yukar›da genel hatlar›n› verdi¤imiz tepkisel du-
ruflun ötesinde, görüflülen kiflilerin bir bölümünün mevcut hükümet politikalar›na yönelik olumsuz de¤er-
lendirmelerine ra¤men ülkede bir rejim sorunu görmediklerini, daha ziyade AKP iktidar›yla ivme kazanm›fl
genel bir muhafazakârlaflma e¤iliminden flikâyetçi olduklar›n› söylemek mümkün. Bu ba¤lamda AKP karfl›t-
l›¤› konusunda birincisi daha keskin, ikincisi görece daha ›l›ml› iki e¤ilim oldu¤u gözlemleniyor.

Türkiye’de rejimin tehdit alt›nda oldu¤unu düflünen Avusturya Lisesi ve Bo¤aziçi Üniversitesi Psikoloji bö-
lümü mezunu, özel bir flirkette dan›flmanl›k yapan Janet (43), Yahudilerin de Holokaust’u öngörememifl ol-
malar›ndan hareketle Türkiye’nin Malezya ya da ‹ran “olabilece¤i”ni düflünüyor. Cumhuriyet’in temel ilkele-
rinin tehdit alt›nda oldu¤unu, fakat meseleye sadece laiklik aç›s›ndan bakmad›¤›n› ifade eden Ayla (40) ise,
insanlar›n de¤er yarg›lar›n›n “inan›lmaz derecede yozlaflmas›”ndan duydu¤u rahats›zl›¤› ifade ediyor: “Gü-

47 Özlem Tür ve Zana Ç›tak, “AKP ve Kad›n: Teflkilatlanma, Muhafazakârl›k ve Türban”, Mülkiye Dergisi, 2006, C. 30, S. 252,
s. 260.

48 Ali Bayramo¤lu, Ça¤dafll›k Hurafe Kald›rmaz. Demokratikleflme Sürecinde Dindar ve Laikler, TESEV Yay›nlar›, ‹stanbul,
2006, s. 104. Bayramo¤lu da benzer bir biçimde, “Kat› laik kesimde AK partiye yönelik mutlak bir güvensizlik” oldu¤unu ve par-
tinin icraat›n›n elitist bir bak›fl aç›s›yla bu kesim taraf›ndan samimiyetsizlikle itham edildi¤ine dikkati çekiyor. 

49 Esra Özyürek, Modernlik Nostaljisi, Kemalizm, Laiklik ve Gündelik Hayatta Siyaset, Bo¤aziçi Üniversitesi Yay›nlar›, ‹stan-
bul, 2008, s. 19-20. 

50 Pierre Bourdieu, Pratik Nedenler, Hil Yay›nlar›, ‹stanbul, 2005, s. 47. 
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ven sorunu var, kimsenin devlete güveni kalmad›, insanlar›n birbirine güveni kalmad›. Bu ne kadar ac› bir
fley. Askere güven eskiden ne kadar yüksekteydi, yüzde 90’lardayd›, o bile art›k anket sonuçlar›n› okuyo-
rum, ne derece do¤ru bilmiyorum istatistikleri, onda bile azalma var. Yani bu kadar her fley geçim üzerine,
para üzerine ve ç›karlar üzerine olmamal›. O yüzden diyorum bizim de¤er yarg›lar›m›zla ve kültürümüzle il-
gili problemlerimiz var. Bizim gibi insanlar›n, ayr›mc›l›k yap›yorum gibi oluyor bizim gibi insanlar demek-
le, ama yanl›fl anlafl›lmas›n, flunun için, daha okumufl, daha e¤itimli, ailesinde konuflma hakk› olan, ka-
rarlara kat›lma hakk› olan bireylerden bahsediyorum... Bizler gibi çok fazla okuyan, fikirlerini rahatl›kla
söyleyebilen insanlarda flu var, geçmiflle ilgili, Atatürk’le ilgili, herhangi bir fley, küçük bir anekdot ola-
bilir, küçük bir resim olabilir, internetten gelen, do¤rulu¤u bile belli olmayan bir an› bile olabilir, göz-
lerimizin dolmas›na sebep oluyor, bu birçok fleyi kaybetti¤imizi gösteriyor bana göre.” Atatürk figürü et-
raf›nda ideallefltirdi¤i geçmifl kurgusu, Ayla’n›n gelece¤i/yeniyi temsil edenlerin kalabal›kl›¤›ndan ve güçlen-
melerinden rahats›zl›k duymas›na ve korkmas›na neden oluyor: “Çünkü her fleyi kaybediyoruz, sadece laik-
lik de¤il. Yani ben hiç çok öfkeli bir insan olmad›m. Özel hayat›mda mesela çok zor zamanlar›m da oldu, ifl-
te eflimden ayr›ld›m, iki çocu¤umu tek bafl›ma büyütüyorum ama hiçbir zaman çok öfkeli bir insan olma-
d›m. Size öfkemi anlatamam ve sebebini bilmiyorum. Yani cumhurbaflkan›n›n o olmas›, eflinin o olmas› ben-
de acayip bir öfke yarat›yor. Bunun sebebini bir türlü bilmiyorum. 40 yafl›nday›m, oturuyorum, kendi ken-
dimi dinliyorum ve elefltirdi¤im zaman diyorum ki; bu insanlar hep vard›, bu insanlarla sokakta hep karfl›-
lafl›yordum. fiimdi neden gözüme bat›yor bu kadar ve neden flimdi bu kadar rahats›z›m? Çünkü art›k çok
fazlalar ve bizi rahats›z etmeye bafllad›klar› için biz rahats›z olmaya bafllad›k. Eskiden böyle de¤ildi.”

Ayla, Türkiye’de ‹slâmi bir rejimin giderek yerleflmesi kayg›s›n› tafl›yor: “Neden olmas›n, ben korkuyorum.
Neden olmas›n? Benim iki k›z›m var ve ben korkuyorum. Dedi¤im gibi k›z›m lise sonda. Yaz›n bir arka-
dafl› aç›k k›yafetli diye belediye otobüsüne al›nmad›. Benim k›z›m›n tercihi çok aç›k giyinmek de¤il, on yedi
yafl›nda, ama oladabilirdi. Oladabilirdi ve ben çok endiflelenirdim o zaman. Bilmiyorum, Ankara’da bunlar ya-
flan›yorsa küçük yerlerde çok daha fazla a¤›r bask›lar yaflan›yordur diye düflünüyorum. (...) Ben korkuyo-
rum. Çok aç›k da söylüyorum bunu.”

AKP’nin yönetti¤i Türkiye’de bir rejim sorunu oldu¤unu, Cumhuriyet de¤erlerinin giderek afl›nd›¤›n› ve bu
ba¤lamda geçmiflle bir tür hesaplaflma sürecine girildi¤ini ifade eden ‹zmir Saint Joseph ve Dokuz Eylül Üni-
versitesi ‹nflaat Fakültesi mezunu, flirket sahibi Murat’a (37) göre “dinin bu kadar ön plana ç›k›p da bir nok-
tadan sonra din konusunda bizden de¤ilsine getirilmesi, inan›yorsun inanm›yorsun noktas›na getirilmesi ve-
ya inan›yorsun da bizim gibi inanm›yorsuna getirilmesi çok yanl›fl bir tutum. Bu da sa¤olsunlar bu arkadafl-
lar (AKP yönetimi) sayesinde oluyor, körüklüyorlar çünkü yani bu ifli. (...) Ne oluyor bir önceki onu yapm›fl-
t›, flimdi biz de bunu yapar›za geliyor.”

Rejimin oldu¤u kadar kendi yaflam tarz›n›n da tehdit alt›nda oldu¤unu düflünen Cenk (26), AKP yönetici-
lerinin de¤iflti¤ine inanm›yor: “Ak Parti için konufluyorum, ad›m ad›m her istediklerini yapt›lar. Yavafl ya-
vafl, yavafl yavafl cumhurbaflkanl›¤›na kadar yükseldiler. Ve bu olay beni çok korkutuyor. 13 y›l önce Ab-
dullah Gül’ün ‘Cumhuriyet döneminin art›k sonu gelmifltir’ aç›klamas›n›n ard›ndan cumhurbaflkan› olma-
s›. Yani flöyle durup düflünmek laz›m ne kadar ne de¤iflmifl olabilir diye... Sonuçta aç›klamalar›nda gayet
cumhuriyetçi, laikli¤in hiçbir flekilde tehlikede bulunmad›¤›n› söylüyorlar demeçlerinde. Ne kadar do¤ru
acaba?”

Rejim sorununun ötesinde görüflmecilerin hükümete yönelik tepkilerinde AKP iktidar› ile artt›¤› düflünülen
ve bu ba¤lamda ciddi bir tehdit olarak alg›lanan kadrolaflma faaliyetleri de önemli bir yer tutuyor. AKP’nin
ezici bir ço¤unlukla iktidara gelmesi bir yandan “devletin ele geçirilmesi” alg›s› etraf›ndaki kayg›lar› pekiflti-
rirken ve di¤er yandan da liyakatçi (ve/veya seçkinci) bir söylem üzerinden söz konusu kadrolaflma süre-
cinde “yeni gelenler”in atand›klar› pozisyonlar›n gerektirdi¤i niteliklere sahip olmad›klar›na, hak etmedikle-
ri bir statüye kavufltuklar›na dikkat çekiliyor. “Gelinen noktada” Kemalizm ve onun prensiplerinin tehlikede
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oldu¤unu düflünen Haluk (47), ülkede “gizli gizli de¤il, ama aç›k aç›k rejim sorunu” oldu¤unu, çünkü iktidar
partisinin günlük yaflam›n her alan›nda gerilime yol açt›¤›n› düflünüyor. Devleti eline geçirerek toplumu dö-
nüfltürmenin mümkün oldu¤unun alt›n› çizen Haluk, “Mesela benim için en büyük tehlikelerden biri inan›l-
maz bir kadrolaflma olmas›. Devlet kademelerinin, hemen hemen her kademenin mutlak suretle kendilerin-
den birinden olmas›na çal›flmalar›, bunun için her türlü çabay› göstermeleri ve daha da ötesi bunu baflar-
malar›. Yani bunun bir sonucu olacakt›r” diyor.

Melek (47) ise, kadrolaflmayla ilgili kayg›lar›n› flöyle ifade ediyor: “Asl›nda herkes kadrolafl›yordu ama
kadrolafl›ld›¤› zaman hep sizin gibi (seçkinler) birbirine benzeyen insanlar kadrolaflt›¤› için biz onla-
r› hissetmiyorduk, flimdi daha farkl› insanlar kadrolafl›yor. Onun için hissediyoruz. Sadece flöyle fley-
ler tehlikeli, mesela üniversite hastanelerine bakt›¤›n›z zaman çok politik fley dönüyor. fiimdiye kadar ezil-
mifl, k›y›da köflede kalm›fl adamlar birdenbire güç sahibi oluyorlar. Bu çok tehlikeli. K›y›da köflede kal-
m›fl adam güç sahibi oldu¤u zaman genelin huzurunu bozacak veya genelin zarar›na olacak flekilde karar-
lar alabiliyor. AKP’nin getirdi¤i kadroya bakt›¤›n zaman flimdiye kadar ezilmifl tipler, flimdiye kadar o
flans› hiç elde edememifl tipler.”

Görüflmeciler aras›nda AKP’nin rejim de¤iflikli¤ini amaçlad›¤›n› düflünmemekle birlikte toplumsal düzlemde
bir muhafazakârlaflma e¤ilimini seferber etti¤ini düflünenler de var. Cansu (23), çevresinde tan›k oldu¤u
“fleriat paranoyas›”na kat›lmad›¤›n› flöyle ifade ediyor: “Ben fleriat düzenini getireceklerini zannetmiyorum,
ama flunu yapmaya çal›fl›yorlar ve az çok da baflar›yorlar; yaflam›n eksenini biraz din kurallar›na göre belir-
lemek, örne¤in, yükselecek olan bürokratlar›n hepsinin eflinin bafl›n›n kapal› olmas› gibi fleyler getiriyorlar.”
AKP’de mal, mülk, servet edinme gibi ekonomik güdülerin dini motiflerden daha önemli oldu¤unu düflünen
Cansu, radikal bir düzen de¤iflikli¤inin partinin destekleyicilerinin de ifline gelmeyece¤i kanaatinde ve yafla-
nacak dönüflümün daha ziyade toplumda zaten var olan muhafazakârl›¤›n derinleflmesi fleklinde tezahür
edece¤i görüflünde.

Bu ba¤lamda Türkiye’nin ‹ran benzeri bir ‹slâm cumhuriyetine dönüflmesinin imkâns›zl›¤›n› vurgulayan Can-
su, yine de son y›llarda muhafazakârl›¤›n yükseliflinin kendisini etkiledi¤ini belirtiyor: “‹ran olmas› imkâns›z,
çünkü ‹ran’da her zaman güçlü bir ulema s›n›f› olmufl. Türkiye’deki Müslümanl›kta böyle bir fley yok, hani
dinsel bir s›n›f yok. Bu aç›dan ‹ran’›n dinamikleri Türkiye’den çok farkl› diye düflünüyorum. O aç›dan ‹ran-
laflma olmaz, ama ben nas›l diyeyim, örne¤in kendi ad›ma hava s›cak oldu¤unda üzerime ne giyece¤imi faz-
la düflünmezdim, bir bluz giyer ç›kard›m. Benim için bile soka¤a ç›karken hani ‘çok mu aç›k oldu?’ diye is-
ter istemez art›k düflünüyorum.” D›fl görünüflüne “çeki düzen” vermek zorunda kalmas›n› AKP iktidar›yla
de¤il genel muhafazakârlaflma e¤ilimiyle aç›klamay› tercih eden Cansu, flehrin “modern” bir semtinde otur-
mas› ve “seçkin” bir üniversitesinde okuyor olmas› nedeniyle AKP iktidar›yla iliflkilendirdi¤i “mahalle bask›-
s›”n›n etkilerinden görece uzak kald›¤›n›n fark›nda. “Do¤u’da bir üniversitede okuyor olsayd›m belki etkiler-
di. Ama benim çok yal›t›lm›fl bir hayat›m var genel olarak. Befliktafl’ta oturuyorum, çok da bir fley gör-
müyorum, bilmiyorum asl›nda, kendi s›n›rl› çevrem d›fl›nda. Gezmek için Taksim’e giderim, Niflantafl›’na gi-
derim çok nadir. Moda’ya falan giderim.”

AKP’nin rejimi tehdit eden ‹slâmc› bir parti de¤il sisteme ekonomik boyutuyla entegre olmufl “f›rsatç› ve
faydac› bir yönetim” anlay›fl›n› temsil etti¤ini düflünenler, ideal anlamda dinin uhrevi boyutundan uzaklafla-
rak dünyevileflmesine karfl› tepkililer. ‹slâm’›n “manevi boyutu”nun daha önemli oldu¤unu düflünen Bülent’e
göre (39), “Müslümanl›¤a uzak tüccarl›¤a yak›n kifliler” olarak AKP’li dindarlar›n dinle iliflkileri daha ziyade
“maddiyat”a dayan›yor: “Asl›nda son derece dünya insan› bunlar, son derece maddeciler. (...) Halbuki ‹slâm
manevi alandan konuflan bir inanç sistemidir. Bu tip iflte, baflörtüye falan ihtiyac› olamayan bir inanç siste-
midir.” (...) Bu kiflilerle pek tart›flma zemini de bulamayaca¤›m›z› düflünüyorum. Maalesef, onlar› ikna etmek,
e¤itmek, de¤ifltirmek gibi bir flans›m›z maalesef yok. Atatürk’ün hani o devirde yapt›¤› devrimler tek çarey-
di, baflka bir çare b›rakmayan bu tip gruplar asl›nda.” Bülent, ikna ve terbiye edilmesi mümkün olmayan bir
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toplumsal kategori olarak resmetti¤i “ötekiler”in, geçmiflte (tek parti iktidar› döneminde) oldu¤u gibi bugün
de ancak otoriter yöntemlerle hizaya getirilebilece¤i düflüncesinde.

AKP’ye bakt›¤›nda rejimi de¤ifltirmeye çal›flan bir siyasi hareket de¤il, “kesinlikle para etraf›nda dolaflan, ne-
malanmaya çal›flan bir menfaat birli¤i” gören ‹stanbul Erkek Lisesi ve Bo¤aziçi Üniversitesi Kimya Fakülte-
si mezunu, sanayici Tolga (51) ise, “‹slâmi tehlike”nin AKP’nin temsil etti¤i “menfaat birli¤i” karfl›s›nda ikin-
cil önemde kald›¤›n› düflünenlerden: “Birinci plana tafl›yorlar türban konular›n›, kapatma krizlerini, Ergene-
konlar› flunu bunu, ama para hep ön planda. ‹ddia ediyorum bunu.”

“Türkiye’nin ‹ran olaca¤›n› düflünmüyorum” diyen Mine’ye (51) göre, toplumda yayg›nlaflan muhafazakâr-
l›kla birlikte Kemalizm, modernlik ve cumhuriyetin de¤erleri giderek afl›n›yor: “Kemalizm denilen o vakti za-
man›nda yap›lm›fl olan fley... Ayd›nlanma, Kemalizm de¤il de Ayd›nlanma devrimleri, 80 y›l sonra Türkiye’de
kabul görmemifl hâlâ. O zaman da görmemiflse görmemifltir. Çok do¤ru olan fleyler de bazen kabul görmü-
yor. Yanl›fl fleyler var yap›lan mesela... Tanr›’ya karfl› Atatürk’ü koymak da do¤ru bir fley de¤il. Tanr› çünkü
çok daha farkl› bir fley.”

AKP iktidar›yla birlikte gelen h›zl› de¤iflimi kayg› ve korkuyla karfl›lad›¤›n› ifade eden Mine art›k “çok hüzün-
lü” oldu¤unu belirtiyor: “Kayg›lar›m, korkular›m gitmedi. Yani art›k bir fley olacak diye korkmuyorum çün-
kü art›k olaca¤›ndan eminim, oldu bile. Sadece bunun için hüzün duyuyorum. Yaz›k bu memleket böyle ol-
mayacakt›.” Mine, ayr›ca Baflbakan Erdo¤an’›n “Milli Görüfl gömle¤ini ç›kartt›m” aç›klamas›n› da inand›r›c›
bulmad›¤›n› belirtiyor: “‹nsan 50 yafl›ndan sonra birdenbire ayd›nlan›p, ideolojisini de¤ifltirmifl olsa bile o za-
man ‘ulemaya sorun’, yok ‘kad›nlar üç çocuk do¤ursun’, filan gibi cümleler kurmazd› diye düflünüyorum.
Belki kendisi de¤iflti¤ini düflünüyordur. Ama bu yumuflam›fl hali de bende yani çok ayd›nl›k bir insan, çok il-
me önem veren bir insan izlenimi uyand›rm›yor.”

Yaflam Tarz› Tercihinin Kritik Efli¤i: Baflörtüsü/Türban

Türkiye’de uzun bir süredir bafll›ca ideolojik kutuplaflma eksenlerinden biri olarak yaflanan türban/baflörtü-
sü “sorunu”, farkl› hayat tercihlerine yapt›¤› gönderme ile temsil etti¤i simgesel öneminin yan› s›ra Cumhu-
riyetçi özel alan-kamusal alan ayr›m›na iliflkin temel pozisyonlar›n da bafll›ca karfl›laflma alan›n› biçimlendi-
riyor. Kamusal alan söz konusu oldu¤unda tart›flmalar›n siyasal simge-dinî simge ayr›m› etraf›nda odaklan-
d›¤›, türban/baflörtüsünün ba¤lanma biçimine (örne¤in çenealt› formülü) yönelik pozisyonlar›n siyaset ala-
n›nda belirlendi¤i ve son tahlilde “erkek siyaset”in “kad›n bedeni” üzerinden yapt›¤› pazarl›¤a dayal› olarak
kad›n öznelli¤inin tümüyle inkâr edildi¤i bu sorun,51 laik kesimlerin ya da Ali Bayramo¤lu’nun ifadesiyle “sert
halka”n›n52 tepkiselli¤inin odak noktas›n› oluflturuyor.

Baflörtüsü/türban sorununu biz-onlar karfl›tl›¤› çerçevesinde yorumlayan görüflmecilerdeki tepkisel tutum-
lar birörnek da¤›l›m göstermemekle birlikte en ›l›ml› söylemde bile muhafazakâr-‹slâmi hayat tarz›n› simge-
leyen “öteki”ne iliflkin tehdit alg›s›n›n izlerini görmek mümkün. Reel ya da potansiyel bir tehdidi temsil eden
“onlar”, görüfltü¤ümüz kiflilerin ait olmad›klar› ve olmak istemedikleri bir sosyal grubun temsilcileri olarak

51 Bu konuda sorunun farkl› yönlerini ele alan bir de¤erlendirme için bkz. Seçil Aslan, “Bir Sorgulama Sembolü Olarak Türban:
Karfl›tl›klar ve D›flarl›kl›lar”, Birikim, no. 239, Mart 2009, s. 28, 30, 35.

52 Ali Bayramo¤lu, Ça¤dafll›k Hurafe Kald›rmaz, Demokratikleflme Sürecinde Dindar ve Laikler, TESEV Yay›nlar›, ‹stanbul,
2006, s. 97. Ali Bayramo¤lu’na göre sert halka, 1990’lar›n ikinci yar›s›ndan itibaren yükselifle geçen ‹slâmc›l›k karfl›s›nda laik
kesim içerisinde gözlenen “kat›laflma ve sertleflme e¤ilimi”ne iflaret ediyor. Baflka bir anlat›mla sert halka, de¤iflim karfl›s›nda
yaflanan y›rt›lma ve çeliflkiler sonucu bütüncül, korumac› ve ulusalc› bir siyasi durufl, neredeyse elden gitti¤i düflünülen laikli-
¤in ve tam ba¤›ms›zl›¤›n korunmas›na, ulus-devlet ve merkeziyetçi gelene¤in muhafazas›na yönelik bir tür otoriterleflme e¤ili-
mini yans›t›yor.
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resmediliyor. Bu çerçevede “biz” ve “onlar” aras›ndaki sosyal mesafe, uzlaflmazl›¤›, iletiflim imkânlar›n›n ve
bir arada yaflam ihtimalinin s›n›rlar›n› da belirliyor. Uzlaflmazl›k e¤ilimiyle sosyal mesafe aras›ndaki iliflkiyi,
Bourdieu’nün habitus kavram›n›n temel unsurlar› olan ve toplum genelinde eflitsiz da¤›lm›fl sermayelerle
(kültürel, ekonomik, sosyal, sembolik) birlikte düflünmek mümkün. Bourdieu’ye göre, “Eyleyiciler (ekono-
mik ve kültürel sermaye boyutlar›nda) birbirlerine ne denli yak›nlarsa, o denli çok –ya da tersine uzaklarsa
o denli az– ortak fleyleri vard›r.”53 Baflka bir ifadeyle yaflam tarzlar›, dünyay› alg›lama ve yorumlama biçim-
leri, ve davran›fllar› benzer olanlar›n kendilerinden farkl› olanlarla aralar›nda genel anlamda bir mesafe ol-
du¤u söylenebilir. Bourdieu, toplumsal uzam›n üstlerinde konumlanan kiflilerin afla¤› taraf›nda konumlanan-
larla fiziksel karfl›laflma olas›l›¤›n›n düflük oldu¤unu ifade etmekte, aksi halde nadiren de olsa toplumsal s›-
n›rlar›n çi¤nenmesinin gündeme geldi¤ini belirtmektedir. Öte yandan, farkl› gruplara mensup olanlar raslan-
t›sal biçimde karfl›laflt›klar›nda, birbirlerini gerçek anlamda anlayamayacaklar ve birbirlerinden hofllanma-
yacaklard›r.54 Araflt›rma özelinde de¤erlendirildi¤inde “biz” ve “onlar” aras›ndaki mesafenin özellikle kültü-
rel sermayeleri yüksek olan görüflmeciler aleyhine “yeni gelenler” taraf›ndan ihlal edilmesi, baflka bir ifa-
deyle “olmamas› gereken tarzlar”la “olmamas› gereken yerler”de karfl›lafl›lmas›, gerilimli bir bir arada olma
biçimine yol açmaktad›r.

Türban/baflörtüsüne yönelik tepkisel durufl, özellikle görüflülen kad›nlar›n ifadelerinde s›kl›kla tan›k olunan
Cumhurbaflkan› ve Baflbakan baflta olmak üzere yeni yönetici seçkinlerin “örtülü” eflleriyle ilgili olarak
“Cumhuriyet kad›n›”n›n temsiliyet sorunu, üniversitede baflörtülü olarak e¤itim görmeyi talep eden k›z ö¤-
renciler özelinde kamusal alan anlay›fl› ya da oturdu¤u mahalle ya da sitede “örtülü” kad›n görmek isteme-
mek, görünce rahats›z olmak gibi günlük yaflam›n ortak mekânlar›n›n paylafl›m› ve artan karfl›laflma ihtimal-
leri ile ilgili konularda gündeme geliyor.

Giyim-kuflam ve di¤er gündelik davran›fl kodlar› etraf›nda ifade bulan belirli bir yaflam tarz›n› savunurken
kullan›lan tepkisel dil (eskiden buralarda olmayan ama her nas›lsa flimdilerde ortal›kta dolaflan) mekân› ve
hayat› iflgal eden “yeni” gelenlere yöneltilmektedir. Yeni gelenler kendilerine özgü yaflam tarzlar›yla göze
bat›c› ve rahats›z edici derecede farkl›d›rlar. Bu durumda kendilerini güvende hissettikleri eski günlerin yi-
tip gitmesinden “onlar”, içimizdeki “yabanc›”lar sorumludurlar. Yabanc› düflmanl›¤›n› anlat›rken Baumann’›n
ifade etti¤i gibi, “eski adetlerin gözden düflmesi, flimdiki durumun belirsizli¤i ve gelece¤in getirebilece¤i fe-
laketlerden bizatihi yeni gelenler sorumludurlar.”55

Görüfltü¤ümüz kiflilerin, özellikle de kad›nlar›n birincil sosyal çevrelerinin (aile, arkadafl ve ifl çevresi gibi)
“kapal›lara kapal›” oldu¤unu söylemek mümkün. Yak›n bir zamana kadar yaflam tarz› itibar›yla “kapal›lar”›n
dünyas›ndan yal›t›lm›fl bir biçimde yaflayan görüflmeciler, ‹slâmc› oldu¤u konusunda hiç tereddüt tafl›mad›k-
lar› AKP iktidar›yla birlikte türban›n giderek görünürlük ve yayg›nl›k kazanmas›ndan kayg›yla söz ediyorlar.
Görüflülen kiflilerin giderek tüm topluma dayat›lmas›ndan kayg›land›klar› ‹slâmi yaflam tarz›na karfl› gelifltir-
dikleri tepkisel tav›r, bafl örtme tarz›n›n (eski/yeni) elefltirisinden örtünmenin dini bir zorunluluk olmad›¤› ya
da erkek egemen tahakkümün bir uzant›s› oldu¤u sav›na kadar varan genifl bir yelpazede ifade buluyor.

53 Pierre Bourdieu, Pratik Nedenler, Hil Yay›nlar›, ‹stanbul, 2005, s. 18, 20-21. Kiflilerin toplumsal konumlar›, habitusleri, dav-
ran›fl ve alg›lama tarzlar›yla, toplumsal faaliyetlerin çok farkl› alanlar›nda yapt›klar› “tercihler” aras›nda ba¤lant›sal bir iliflkinin
mevcut oldu¤unu söyleyebiliriz. Buradan hareketle kiflilerin toplumsal konumlar›, sosyalleflme sürecinde aile ve okulda edindik-
leri temayülleriyle (habitus) sosyal, kültürel ve siyasal meseleler konusunda ald›klar› tav›rlar ve yapt›klar› “tercihler” aras›nda
bir iliflki oldu¤unu söylemek mümkün. Ço¤u erken yafllarda ailede ve e¤itim sürecinde flekillenen ve genellikle bilinçalt›na kaz›-
nan söz konusu temayüller s›n›fland›r›c› flemalar oluflturmalar› nedeniyle ayr›flt›r›c› pratikler do¤urarak “iyi ile kötü, güzel ile
çirkin, sayg›n ile kaba vb. aras›ndaki ayr›mlar› saptarlar.” Böylesi ayr›flt›r›c› pratikler do¤uran habitusler farkl› s›n›fland›rma il-
keleri ve farkl› zevkler etraf›nda s›n›fland›r›c› flemalar olarak ifllerler, yaflam tarzlar›n›n farkl›laflmas›na neden olurlar. 

54 A.g.e., s. 24.
55 Zygmunt Baumann, Sosyolojik Düflünmek, Ayr›nt› Yay›nlar›, ‹stanbul, 2006, s. 60.
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Ayla (41) bu konudaki tepkisini ifade ederken çocuklu¤unun “örtülüler”i ile günümüzde modern yaflam›n öz-
neleri olan “örtülüler”i tehdit alg›s› temelinde farkl›laflt›r›yor: “Çok kalabal›k oldular ve art›k çok rahats›z
edici davran›yorlar, rahats›z edici bak›yorlar, rahats›z edici tav›rlar› var. Ben, gazetelerde okumuflsunuzdur,
Antalya uça¤›. Ben o uça¤›n içindeydim, köfle yaz›lar›nda ç›kt›. Uça¤›n geç kalkmas›, çarflafl› bir sürü insa-
n›n binmesi ve uçakta kavga ç›kmas›. Ben o uça¤›n içindeydim. Size cesaretlerini anlatamam, bizler as-
la öyle olmad›k onlara karfl›, ama onlarda korkunç bir ö¤reti, yani hükmedici bir fleyler ve tehdit var.
O beni çok rahats›z ediyor demek ki, bulabildi¤im tek sonuç bu. Yoksa ben, küçüklü¤üm benim Konya’da
geçti, babam›n mesle¤i gere¤i. Konya çok kapal›, o zaman daha da kapal›yd›. ‹nan›lmaz derecede mutaas-
s›p bir çevrede, asl›nda çok aç›k olan bir k›zd›m ben. Asla rahats›zl›k duymad›m. Onlardan da duymad›m.
Ben ilk çarflaf› küçücük yafl›mda Konya’da gördüm. Ama flu andaki gibi de¤il, emin olun uzmanlar, sosyo-
loglar çok daha farkl›, bizlerin görmedi¤i aç›dan görebilirler benim bu öfkemi. Benim gördü¤üm tek fley flu,
benim etraf›mda benim gibi olan arkadafllar›m›n ço¤u çok öfkeli.”

Türbanl›lara “yokmufl gibi” davrand›¤›n› belirten Sevcan da (38), örtünme biçimleri aras›nda bir farkl›l›k gö-
rüyor: “Benim için onlar›n, türbanl›lar›n tek bir ad› var, s›kmabafl. S›kmabafl afla¤›, s›kmabafl yukar›. Ben s›k-
mabafllarla ifl yapm›yorum, yapmayaca¤›m. Mümkünse de görüflmeyece¤im. ‹nsan olabilir, bilmem ne ola-
bilir. Ama o ideolojisi için bunu yap›yorsa, adam gibi baflörtüsünü örtsün gelsin. Benim babaannem de,
halalar›m da kapal›yd›.” Sevcan’›n türbana iliflkin söyleminde öne ç›kan dinsel simge-siyasal simge açmaz›,
son tahlilde yaflam tarz›n› tehdit eden ve “geleneksel baflörtüsü”ne benzemeyen, “yeni” bir fley olarak alg›-
lad›¤› türban›n giderek tüm kad›nlara empoze edilebilece¤i kayg›s›yla bütünlefliyor: “Geçenlerde birisi anlat-
t›, markette bir olay olmufl falan, s›ra size de gelecek, siz de bu yola geleceksiniz diye kapal› bir kad›n aç›k
bir kad›n› resmen tehdit ediyor. Art›k sokakta rahat yürüyemiyorsunuz.”

“Örtülü”lerin say›lar›n›n h›zla ço¤almas›ndan duyulan endifle sadece k›yafet konusunda de¤il mekân üzerin-
den de gündeme getiriliyor, mekân›n “d›flarl›kl›lar” taraf›ndan iflgal edilmesine dair kayg› ve rahats›zl›klar›
derinlefltiriyor. Y›llarca tasarruf ederek ev ald›¤› “güvenlikli site”nin “tesettürlü” kesimin istilas›na u¤rad›¤›-
n› belirten Neveser’de (51) “ötekilerle” ayn› mekân› “paylaflmak” stres yarat›yor. Dinle iliflkisini tarif eder-
ken ortaokul y›llar›ndan beri oruç tuttu¤unu belirten Neveser’e göre “dört dörtlük Müslüman›m diyen biri-
si, öncelikle yalan söylemeyecek, riya yapmayacak, içi d›fl› bir olacak, baflkas›n›n hakk›na, hukukuna teca-
vüz etmeyecek.” Dindarl›¤› temel ahlak ilkeleri etraf›nda tan›mlad›ktan sonra giderek daha fazla görünürlük
kazanan türban›n dindarl›kla iliflkisini sorgulayan Neveser, “Bu zamana kadar insanlar dinsiz miydi diye me-
rak ediyorum, ateist miydi? Birdenbire türban› tak›nca m› herkes dinli oldu da bana dinimi ö¤retecek. Bunu
hiç hofl karfl›lamad›¤›m için do¤rudan s›k›nt› duyuyorum. Çünkü bir kemi¤i yok o türban›n, orda ç›kar bu-
rada giy, göbe¤in aç›k olsun türban olsun, benim bildi¤im dinimde böyle bir fley yok yani. De¤ifltiyse
o zaman o benim dinim de¤il diye düflünüyorum ben, dolay›s›yla rahats›zl›k duyuyorum. Birdenbire iki tane
kara çarflafl› geçiyor yani, nereden ç›kt› bunlar? Onlar da bize bask› oluyor kardeflim diyebilir belki, o
kadar hoflgörülü, o kadar rahat olam›yorum ben” demektedir.

Üniversitelerde baflörtülü ö¤rencilerin e¤itim görmesini onaylamad›¤›n›, hatta “i¤renç” buldu¤unu belirten
Gülflen (53), arkadafl grubunun internetten gönderdi¤i foto¤raflardan hareketle bu konudaki samimiyetleri-
ni sorguluyor: “Çünkü arada mesela internetten geliyor, siz de görüyorsunuz herhalde... Bafl› s›kma, dap-
darac›k etek veya korkunç bir y›rtmaç...Yani, bu hani, anlatabiliyor muyum, örtüneceksen e¤er, baflka bir
duygular› uyand›rmamak için örtünüyorsan o zaman, veyahut fleffaf bir ete¤i var. (...) ‹flte tangas› gözükü-
yor. Anlatabiliyor muyum? (...) Sokakta görüyorum, boyfriend’i ile çok intimate bir flekilde. Yani o za-
man benim yapmad›¤›m kadar intimate bir flekilde yap›yor.”

Gülflen (53), AKP’nin ‹zmir’deki seçim mitingini Alsancak’taki evinin penceresinden tepki, flaflk›nl›k ve umut-
suzlukla izlemifl: “Buras› hep türbanl› doluydu, resmen ürktüm ben o zaman. Dedim bunlar hakikaten domi-
nant olmaya bafllad›lar, yani ‹zmir’de bile bu kadar olduktan sonra, yurdun di¤er taraflar›nda kim bilir
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daha fazla herhalde yani bu kadar türban, baflörtüsü. Ben hem üzülüyorum hem dedi¤iniz gibi en fazla ifl-
te E... (üyesi oldu¤u sivil toplum kurumu) falan filan yani. Ne yapabiliriz ki, onlar daha ço¤unlukta ama.”

Baflörtüsü konusunda konuflurken sözü “mahalle bask›s›” kavram›na getiren Ebru (23), söz konusu bask›-
n›n mekânla iliflkisini irdeliyor: “Mahalle bask›s›. Neden biz flu anda böyle bir fley alg›lam›yoruz? Çünkü biz
flu anda ‹zmir’de yafl›yoruz. Ya da ‹stanbul’un çok nezih semtleri, Niflantafl› gibi. Benim gezdi¤im maksi-
mum yerler ‹zmir, ‹stanbul. (...) ‹stanbul’da bir yer, ad›n› hat›rlam›yorum flimdi. Mesela oras› kurtar›lm›fl
bölge, direkt fleylerin, fleriatç›lar›n oldu¤u bir bölge oras›. Röportaj için kot pantolonla gitmifller, tafllam›fl-
lar falan. Evet, Fatih, Çarflamba. Yani giremiyormuflsun bile. Bizim gibi insanlar, Atatürkçü, laik, bafl› aç›k.
Nereye gidiyoruz? ‹flte, ‹zmir, Bodrum, Çeflme, Marmaris, tatil yöreleri, ‹stanbul’da Niflantafl›, Ba¤-
dat Caddesi, fiiflli falan. Bunun d›fl›nda acaba bir gidelim, ‹zmir’imizde Kadifekale’lere. Biz flu anda ya-
flad›¤›m›z çevreden bakt›¤›m›z zaman asl›nda hiçbir problem yokmufl gibi geliyor. Ancak, Anadolu’nun içle-
rine girildi¤i zaman, Eskiflehir’e mesela, oralara gidildi¤i zaman türbanl›lar›n artt›¤›n› o kadar net görebiliyo-
rum ki yani, otobüse bindi¤inde, mesela senin giydi¤in bir elbise o kadar farkl› bir bak›fl, bir tepki ve c›kc›k-
lamalar. (...) Ben eskiden hat›rl›yorum, kaç yafl›na kadar, 14 yafl›ma kadar hayat›mda hiçbir türbanl›
benim yan›ma oturmam›flt›r. Ben flimdi sürekli türbanl› bir insanla iç içeyim.”

Baflörtülülerle hiç iliflkisi olmad›¤›n› ve üniversitede baflörtülü görmek istemedi¤ini ifade eden Yasemin (28),
baflörtülü ö¤rencilerin “peruk” takmas›n› savunuyor: “Açmas›nlar can›m, peruk taks›nlar, ama o flekilde gir-
mesinler. Çünkü bir anda say›lar› art›veriyor. Bu kötü fleylerin simgesi, yani iyi fleylerin simgesi de¤il. Ya-
ni gerçekten çok ciddi bask›lar›n, özellikle kad›na korkunç bir erkek bask›s›, asl›nda bu korkunç bir k›s›tla-
ma, o baflka bir mant›¤›n, kafana onu takt›n takmad›n onu da geçiyorum, ama onun alt›nda yatan mant›k
kad›nlar› o kadar olmamas› gereken bir duruma sokuyor ki, hani bunu kabul edemiyorum, olmamas› gerek.”
Örtünme konusunu tepkisel bir tav›rla erkek egemen dini ve toplumsal anlay›fl ve pratikler, kad›n bedeni
üzerine uygulanan bir dayatma ve tahakküm biçimi olarak yorumlayan Yasemin, bu durumu “fleriat› hort-
latt›¤›n›” düflündü¤ü AKP iktidar›yla iliflkilendiriyor.

Baflörtüsünün özgürlük oldu¤una inanmad›¤›n› ifade eden Mine (52), yine de “çok istiyorlarsa” k›zlar›n üni-
versitede okumalar›na karfl› olmad›¤›n› belirtiyor. Ancak baz› mesleklerin baflörtülü kad›nlar taraf›ndan icra
edilmesi konusunda, hizmet alan-hizmet veren farkl›l›¤› temelinde çekinceleri var: “Bafl› ba¤l› bir insan, hu-
kuk fakültesine gidiyor, ee avukat m› olacak, sonra hakim mi olacak? Dini esaslara uygun yaflamak istiyor-
sa e¤er, fleriat›n geçerli olmas›n› istiyorsa, normal hukuk, medeni hukuk konusunda nas›l bir etkinlik gös-
terecek? Ö¤retmen olursa bizim e¤itim sistemimiz belli, orada nas›l? Yani ben hep bunlar›n çok çeliflkili ol-
du¤una inan›yorum ve flunu da söyleyeyim, yani bu bafl› kapal› insanlar özel sektörde de çal›flabilecek-
ken hiçbirisinin öyle bir ifl yapt›¤› yok.”

Üniversiteye türbanla girmeye ilkesel anlamda karfl› olmayan Ali (24) ise, bu özgürlü¤ün her yerde geçerli
olmamas› gerekti¤ini düflünüyor: “Modernitenin gerçekten eski ve köklü oldu¤u Galatasaray Üniversitesi gi-
bi yerlerde türban›n bir sorun ç›karmayaca¤›n› düflünüyorum. Mesela bizim Felsefe bölümünde var bir iki k›z.
Sonuçta bir etkileflime giriyoruz. Yani bir konu hakk›nda konufluyoruz, AKP’nin kapat›lmas› hakk›nda konu-
fluyoruz vs. vs. Sonuçta o da ben de flekilleniyoruz. Yani ben kendi önyarg›lar›mdan kurtuluyordum. Buras›
Galatasaray. Ama mesela ayn› fley Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde olmaz, orada türban sorun olabilir.”

Görüflülen kiflilerin neredeyse tamam› farkl› düzeylerde de olsa efli baflörtülü bir kiflinin cumhurbaflkanl›¤›-
na tepkililer. Do¤an (32) her ne kadar görüflmenin bafllar›nda cumhurbaflkan› ve eflinin ayr› tutulmas› ge-
rekti¤ini belirtse de baz› durumlarda “örtülü efl”in imaj bozdu¤unu düflünüyor: “fiimdi Cumhuriyet balosu
bu ülkenin devlet protokolündeki en üst fleyidir, askerler üniformalar›n› giyerler, herkes böyle önceden ha-
z›rlan›r, ölçüleri al›rlar. Biraz Bat› fleyi gibi... Cumhuriyet balosunda bafl› ba¤l› biri olmasa daha mutlu
olurum. Mesela o kare beni rahats›z ediyor, tek bir kare. Ama o kareden yola ç›k›p da türbana da düfl-
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man olacak kadar fley kör de¤ilim. O kare beni gerçekten rahats›z ediyor. Çünkü bu fley acayip bir fley de-
¤il mi, samimi konufluyorum çünkü fleyde, o kareyi düflününce, kafama geldi¤inde kötü oluyorum. Ama ‹G-
DAfi’ta bafl› ba¤l› biri karfl›ma ç›kt›¤›nda gözünün içine bak›yorum konuflurken, ona da teflekkür ediyorum,
hiçbir fark› yok benim için.” Görüflmenin daha sonraki bir bölümünde yine Cumhuriyet balosunu gündeme
getiren Do¤an, ça¤dafl yaflam tarz›n›n simgesi Cumhuriyet balosuna eflsiz kat›lan baflbakan konusunda da
tepkisini ifade ediyor: “Cumhuriyet balosunda görmek istemem adam›, orada beyaz Türklü¤üm ç›kar,
elim aya¤›m oynar.”

“Kamusal menfaatler” ad›na bireysel özgürlüklerin k›s›tlanmas› anlay›fl› çerçevesinde türban›n yasaklanma-
s› gerekti¤ini düflünen Ozan’a (27) göre, Çankaya’da türban siyasi sembol anlam›na geliyor. Ozan, türban›n
giderek yayg›nl›k kazanmas›nda kad›nlar›n “para”yla örtünmeye ikna edilmesinin etkili oldu¤u56 kanaatinde
ve bu durumun bir tür misyonerlik faaliyeti içinde de¤erlendirilmesi gerekti¤ini belirtiyor.

Örtülü lider efllerinin siyasal alanda medyatik görünürlük kazanmalar›n› “yak›fl›ks›z” bulan Gülflen (53), ‹s-
rail’in Gazze’ye yönelik sald›r›s›n›n ard›ndan ‹stanbul’da Emine Erdo¤an’›n inisiyatifiyle düzenlenen toplant›-
y› flöyle de¤erlendiriyor: “Arap ülkelerinden gelen lider efllerinin hepsi modern, bütün kad›nlar, bir tek bi-
zimkinin bafl› ba¤l›, Emine Erdo¤an’›n. Yani çok çirkin geliyor bana bütün o görüntüler, nefret ediyorum ya-
ni.” Arap ülkelerinden gelen kad›nlar›n “bile” modern Bat›l› bir imaj verdi¤i bir uluslararas› buluflmada Tür-
kiye’nin beklenen Bat›l› imaj› verememesi hayal k›r›kl›¤› ve k›zg›nl›¤a yol aç›yor.

‹zmir Saint-Joseph Lisesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi ‹nflaat Fakültesi mezunu, flirket sahibi Murat da (37),
ayn› toplant›da bafl› aç›k modern görünümlü Arap ülkeleri devlet baflkan› efllerinin yan›nda Baflbakan Erdo-
¤an’›n eflinin görünümünü yad›rgad›¤›n› söylüyor. E¤itimin kazand›rd›¤› de¤erler sisteminin ve bunlara ba¤-
l› olarak biçimlenmifl “do¤ru”lar›n verili toplumsal-siyasal gerçeklik karfl›s›nda ne denli korumas›z kald›¤›n›
Murat’›n söyleminde okumak mümkün: “Ben çok üzülüyorum. Görüyorsunuz Suriye devlet baflkan›n›n efli,
‹ran devlet baflkan›n›n, ‹ran m› hangisiydi Ürdün’ün, bir de sa¤ olsun fley neydi ad› Emine Han›m, bir de Hay-
rünnisa Han›m, sonuç olarak görüntü bu. Biz öyle görünmemeliydik yani. fiey bir görüntü de¤il. 37 yafl›n-
day›m, benim 33-34 yafl›ma kadar görmüfl oldu¤um kad›n görüntüsü bu de¤il. Benim belle¤ime yaz›l-
m›fl olan modern ve ileriye dönük bir insan›n görüntüsü de¤il. Biz ilkokuldan bu zamana kadar hep ile-
ride olan›n, ak›lc› olan›n, Avrupa’daki önderlerin ve oradaki han›mlar›n ve beylerin, ve oradaki giyinifl tarz-
lar›n›n ve oradaki konuflma hitabet tarzlar›n›n iyi oldu¤unu düflündük. Hiçbir zaman kendimize Do¤u’yu ör-
nek almad›k..”

“Cumhurbaflkan›n›n eflinin baflörtülü olmas› size ne hissettirdi?” sorusunu Begüm (34) “‹¤renç hissettirdi”
diyerek cevapl›yor. Sadece eflinin baflörtüsünden de¤il, cumhurbaflkan›n›n b›y›¤›ndan da rahats›z oldu¤unu
ifade eden Begüm, Bat› karfl›s›ndaki “imaj” meselesinde hassasiyetini ifade ediyor: “fiu Avrupa’daki b›y›kl›
Türk imaj›na sinir oluyorum.” Generallerin Çankaya resepsiyonlar›na kat›lmayarak tav›r almalar›n› olumlu
karfl›layan Begüm, “Tav›r als›nlar tabii, nedir bu böyle böcek gibi kad›n ortal›kta dolan›yor, bir de o kad›n›n
medyada fl›kl›¤›ndan filan bahsediliyor” cümleleriyle tepkisini ortaya koyuyor.

56 Görüflmecilerin bir bölümünde tan›k olunan bu tür de¤erlendirmeler, baflka bir ifade ile “örtülü” kad›nlar›n bireysel karar yeti-
sine sahip olmayan kifliler olarak temsili konusunda Ayfle Güç, flu de¤erlendirmeyi yapmaktad›r: “Türkiye’deki tart›flmalar›n din-
dar kad›n aç›s›ndan temel problemi, zikredilen iki grup –‹slâmc› erkekler ve seküler laikler- taraf›ndan ‘birey’ olarak görülme-
mesidir. Bu tavra da iki aç›dan bak›labilir. Birincisi, ‹slâmc› erkeklerin bu kad›nlar›n sözcüsü olmaya soyunmalar› ama do¤an
sonuçlara ortak olmamalar›d›r. Bu durum kendileri ad›na konufl(a)mayan baflörtülü kad›nlar›n kaygan bir zeminde durmas›n›n
en az sorgulanan taraf›d›r. ‹kincisi ise laiklerin, muhafazakâr kesim ve özellikle son y›llarda AKP iktidar› ile hesaplaflmalar›nda
‘baflörtüsü’nü kullanmalar›d›r. Zira baflörtüsü, dini sembollerin sosyal düzlemde en görünür olanlar›ndan biridir ve tart›flmalar
için büyük kolayl›k sa¤lamaktad›r.” (Ayfle Güç, “Baflörtülü Kad›n: Tart›flmalar›n Oda¤›ndaki Kay›p Öteki”, Birikim, no. 239, Mart
2009, s.42.)
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AKP iktidar›yla birlikte gündelik hayat›n›n de¤iflip de¤iflmedi¤ini sordu¤umuz Serpil (32), “Ben baflörtüsü
takt›r›rlar bana gibi, kiflisel hiçbir korku duymad›m, sadece yaflam alan›ma müdahale edilebilir, yaflam ala-
n›m daralabilir gibi bir kayg› akl›mdan geçmifltir. fiimdiye kadar birebir hiç böyle bir fley yaflamad›¤›m için
ben referans noktas› de¤ilim. Neden derseniz çok k›s›tl› bir çevrede yafl›yorum. ‹fl hayat›m›n ve arkadafl
çevremin belirli bir çizgisi var” diyor. Serpil her ne kadar AKP iktidar›n›n hayat›na do¤rudan olumsuz yan-
s›malar› olmad›¤›n› belirtse de söz konusu k›s›tl› çevrenin d›fl›na ç›kt›¤›nda Anadolu kentlerinde yaflad›¤›
güçlüklere de dikkat çekiyor: “Son üç y›ld›r s›k s›k Anadolu’ya ifl gezilerine ç›k›yorum distributörlere. Hep
mi böyleydi bilmiyorum ama ben kendime yer bulam›yorum orada, ben orada yaflayamam diyorum. Bir
kad›n olarak insanlar da çok yad›rg›yorlar senin oraya gidiyor olman› ama bu çok AKP’yle birebir iliflkili mi,
Türkiye’nin genel yozlaflmas› m› ondan emin de¤ilim. (...) Diyarbak›r’da kad›nlarla el s›k›flmay› yad›rgayan
bir grup insanla görüfltüm. Özellikle görüflmenin d›fl›nda kald›m, negatif etkilenmesinler diye içeri girmedim.
(...) ‹çerideki grubun en k›demli ve yöneticisi benim ama kad›n oldu¤um için ben içeri giremiyorum. (...) Be-
nim hiç hayat›mda baflörtülü arkadafl›m olmad›. Arkadafl›m olmad›, tan›d›¤›m oldu, baflörtülü birisiyle ar-
kadafll›k yapabilece¤imi sanm›yorum, çok önyarg›l›y›m çünkü. Önyarg›l›y›m, yani k›ram›yorum ben bu-
nu. Çok anlay›fll›y›m, çok iyi bir insan›m, insanlar› çok seviyorum, ama hay›r ben bu konuda önyar-
g›l›y›m.”

Mahalle bask›s› konusunda daha önce gündeme gelen birincil sosyal çevre ve yak›nl›k meselesi burada da
karfl›m›za ç›k›yor. Görüflülen kiflilerin günlük yaflam alanlar›nda bir sorun hissetmeleri veya yaflamalar› her
zaman gündeme gelmese de bu alan›n d›fl›na ç›kt›klar› anda kendi yaflam tarzlar› ve de¤erler sisteminin d›-
fl›nda bir toplumsal gerçeklik oldu¤unu fark etmeleri, hayal k›r›kl›¤›n›n yan› s›ra kalabal›klardan farkl› olma,
az›nl›kta kalma ve bu ba¤lamda özellikli olma duygusunu pekifltiriyor.

Murat (37) farkl› olma konusundaki fark›ndal›¤› flu sözlerle ifade ediyor: “O görüntü (devlet adamlar›n›n efl-
lerinin baflörtülü olmas›) bize tamam›yla itici geliyor, eflime de itici geliyor, bu bölgede (‹zmir) oturan insan-
lara da itici geliyor. (...) Ama görüyorum ki, ben ifl yapt›kça biraz dolaflmaya çal›flt›m, gene küçük dolaflma-
lar bizimki, çok da uzaklara gitmiyoruz. Kapal› cumhurbaflkan› ve baflbakan efli ülkenin büyük k›sm›na itici
gelmiyor. Gelmedi¤i için zaten onlar orada. ‹tici gelmedi¤i için seçilmifl durumda. Gelseydi seçer miydik?
Gelseydi biz böyle bir partiyi getirir miydik? Gelmiyor. Biz bu co¤rafyada yaflayan herkesten farkl› düflü-
nen insanlar›z.”

Cenk (26) ise, Çankaya’da baflörtüsünün daha önemli sorunlar› “örttü¤ü”nü ima ediyor: “Onlar›n cumhur-
baflkanl›¤› görevinde olmas› beni rahats›z ediyor.” Cenk’e göre, “mesele türban meselesi de¤il, onlar›n hep-
si zaten belli bir grup.” Türban meselesinin “fikirleri bozuk” bu grup taraf›ndan icat edildi¤ini, “eskiden böy-
le bir fley olmad›¤›n›” belirten Cenk, bu nedenle toplumda bir tür kamplaflma yarat›ld›¤›n› düflünüyor. “San-
ki hiçbir derdimiz yok, her fleyimiz tam, tek s›k›nt›m›z türban. Biz her fleyimizi üretebiliyoruz, yapabiliyoruz.
Herkes de refah içinde, iflsizlik sorunumuz yokmufl gibi tek derdimiz türban oldu, bu tart›fl›ld›. (...) Bunun
alt›nda eninde sonunda bu milletin de¤il de, kendi istedikleri çal›flmalar›n› devam ettirdiler.”

Son iki y›ld›r ‹zmit’te babas›n›n flirketinde yöneticilik yapan Leyla (30), daha önceki okul ve ifl deneyimiyle
flimdiki yaflant›s›n› karfl›laflt›rarak, farkl› yaflam koflullar›n›n, baflörtüsü meselesi gibi bir konuda al›nan ta-
v›rlar› nas›l dönüfltürebildi¤ini anlat›yor: “Yurtd›fl›nda okuduktan sonra Türkiye’ye geldi¤imde herkesin dini
inançlar›na çok fazla kar›fl›ld›¤›n› düflünmüfltüm. (...) Hani ne olursa olsun, o öyle düflünüyorsa bana kar›fl-
mad›¤› sürece, böyle biraz liberaldim. Fakat flu son iki y›lda çevrem çok de¤iflti. Önceleri çal›flt›¤›m Mas-
lak’ta herkes benim gibi e¤itimli, güzel kulelerin içinde; liberal bak›fll› insanlar›n aras›nda kald›¤›n›z zaman o
tür iflyerlerinde aç›k söylemek gerekirse Türkiye’nin gerçe¤inden çok kopuyorsunuz. Hani insanlar›n konufl-
tu¤u fleyler çok farkl›. Aaa, ne marka, o çantay› ne kadara ald›n? Hani böyle hayatlar› çok farkl› bir düzlem-
de gelifliyor, zaten ondan çok rahats›z olmufltum bir noktada. Bütün patronlar›n evleri hayatlar› ayn›yd›. Her-
kes Kemer Country’de yafl›yor iflte, evler fl›k fl›k. Herkes ayn› tür arabay› kullan›yor. Herkeste ayn› tür cep
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telefonu. ‹flte her fley standart böyle bir model, bu beni çok rahats›z etmeye bafllam›flt›. Oradayken bende
de türbanl› da olsa, isteyen gitsin istedi¤i üniversitede okuma hakk› var, onlar insan de¤il mi gibi bir düflün-
ce vard›. Fakat ‹zmit’e gitti¤imden beri biraz daha nas›l diyeyim halk seviyesine inip, daha halk seviyesinde
insanlarla tan›flt›ktan sonra asl›nda kad›n olarak bize sa¤lanan haklar›n ne kadar zor kazan›lm›fl haklar ol-
du¤unu ve bunlar› birtak›m insanlar›n bu kadar çabuk elimizden almaya çal›flt›¤› korkusu benim içime aç›k-
ças› girdi.”

Dindar çevreden insanlarla iliflki kurmak konusunda önyarg›s›z oldu¤unu belirten Haluk (47), bir ara AKP’li
bir kifliyle ortakl›k yapt›¤›n›, bu anlamda bir sorun yaflamad›¤›n› ifade ediyor: “Ben onlara selam vermem,
ben onlarla flöyle yapmam demiyorum, olabilir. Ben ortak yaflama inan›r›m. Ama onlar›n bizimle yaflamak
istememesinden rahats›z›m. Benim onlarla yaflamak gibi bir s›k›nt›m yok. Benim oradaki s›n›r›m flu. Türban
konusu olsun, her türlü konu olsun ben bir düflüncenin fliddete dönüflme ihtimalinden korkuyorum, bask›-
ya ve fliddete dönüflme ihtimalinden korkuyorum. Onun d›fl›nda her türlü düflünce olabilir. Mesela Bat› bu-
nu halletmifl, her türlü düflünce özgürlü¤ü var. Herkes her fleyi düflünebiliyor, ifade edebiliyor, bununla ilgi-
li yay›nlarda bulunabiliyor, konuflabiliyor. Fakat orada engellenmifl bir fley var, bir baflkas› bir baflkas›n›n dü-
flüncesini dövemiyor. Bir baflkas›na fliddet uygulayam›yor. Türkiye’de bu tehlike var. Benim ‹slâmc›lardan
tek korkum bu, ama ‹slâmc› istedi¤i gibi yaflayabilir, her fleyi yapabilir, ne bileyim, giyimini de o tarz yapa-
bilir, kendine özel havuz da yap›p öyle bir tatil biçimi de oluflturabilir, da¤ tatili de yapabilir, kendilerine öz-
gü al›flverifl merkezleri de yapabilir, benimkine de gelebilir ama bana pis pis bakmayacak, bana laf atmaya-
cak, beni dövmeyecek, ben oruç tutmad›¤›m için bana fliddet uygulamayacak bana ve benim gibilere. Be-
nim buradaki fleyim, s›n›r noktam bu. Örne¤in türban tabii ki de serbest b›rak›lmal› ama b›rak›lamaz.”

Türkiye’de “örtünme”nin yayg›nlaflmas›n› nas›l olup da daha önce fark edemedi¤ini toplumdan kopuk yafla-
mas›na ba¤layan Mine (51), “Biz çok az›nl›km›fl›z, yani böyle olanlara bak›nca, öyle anlafl›l›yor. Türkiye’de-
ki insanlar›n, istatistiklerden okuyoruz kad›nlar›n yüzde 70’inin bafl› ba¤l›ym›fl.” Örtünmeyle ilgili e¤ilimi bir
yandan e¤itime, Kur’an kurslar›n›n yayg›nlaflmas›na ba¤layan, di¤er yandan zaman›n “modas›” olarak da de-
¤erlendiren Mine, “Bizim zaman›m›zda da gençler aras›nda herkesin yok iflte bilmem, sa¤c›lar›n b›y›klar›
afla¤› do¤ru solcular›n böyle, herkes b›y›kl›yd›, b›y›kl› olmamak diye bir fley söz konusu de¤ildi, parka giyi-
liyordu filan. Bu da (baflörtüsü) ona benziyor” demektedir.

Cumhurbaflkan›n›n eflinin baflörtülü olmas›n› “komik ve çok antipatik” bulan Mine’ye göre mesele, sadece
örtüyle s›n›rl› olmayan bir tarz meselesi: “fiimdi bunlarla ilgili benim baflka bir görüflüm var. Baflörtüsü ve
dindar olman›n ötesinde bu iflin seçkinci taraf› ç›k›yor ortaya. Yani bunlar›n çok fley oldu¤unu düflü-
nüyorum. Çok avam. Yani o avam taraflar› beni biraz yaral›yor. Abdullah Gül’ün efli, Çankaya köflkünü
be¤enmemifl de iflte oraya yeni dekorasyon yap›yormufl, bunlar bana çok görgüsüzlük gibi geliyor aç›kça-
s›. Bir fley söyleyemeyece¤im, görgüsüz. Görgüsüz insanlar›n da Türkiye’nin en üst seviyede oturup dünya-
ya karfl› Türkiye’yi temsil etti¤i düflüncesi beni rahats›z ediyor aç›kças›.”

AKP iktidar›yla ortaya ç›kan, gerekli “nitelikler”i tafl›mayan, “ikinci s›n›f diploma sahibi” yeni yöneticilerin
görüntüsünden rahats›zl›k duyan Mine, görüntünün ard›ndaki s›n›fsal profile de dikkati çekiyor: “Yani so-
nuçta bu bizim milletimizin seçti¤i insanlar bunlar, yapacak bir fley yok. Eskiden daha böyle iflte ne bile-
yim daha iyi yetiflmifl, daha iyi e¤itim alm›fl daha ilim alan›nda e¤itim alm›fl daha hani fleye Avrupa
uygarl›¤›na yak›n flekilde fikirlere sahip, o flekilde e¤itilmifl insanlar yönetici oluyordu. fiimdi böyle
biraz daha avam, ayak tak›m›ndan. Baflbakan bile k›z›yor, ben onu ayak tak›m› görüyorum o da ötekileri
görüyor demek ki var böyle bir fley. Kötü bir fley bir insan›n baflbakan›n› sayg›n bulmamas› ama öyle görü-
yorum ne yapay›m” demektedir.
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AKP’yle Mücadele, Cumhuriyet Mitingleri ve Ergenekon Bilmecesi

Nisan-May›s 2007’de AKP’ye karfl› kitlesel bir muhalefetin seferber edildi¤i Cumhuriyet Mitingleri ve 22
Temmuz genel seçimi sonuçlar›n›n yaratt›¤› hayal k›r›kl›¤›, bir ya da daha çok Cumhuriyet mitingine kat›l-
d›klar›n› belirten görüflmecilerin anlat›lar›nda önemli bir yer tutuyor. Görüflmecilerin söz konusu mitinglere
kat›lma gerekçelerinde mitinglerin partiler üstülü¤ü ve bu ba¤lamda sivilli¤ine yönelik kanaat kadar, “reji-
min tehlikede oldu¤u” kayg›s›, AKP iktidar›na karfl› tepki vermek ihtiyac› öne ç›k›yor. Bu çerçevede mitingin
düzenleyici ya da destekleyicileri aras›nda emekli subaylar›n varl›¤›, kat›lanlar için önemsiz bir ayr›nt›. Gö-
rüflmecilerin önemli bir bölümü “Yeniden Milli Mücadele” ya da “Ordu göreve” gibi sloganlar› paylaflmad›k-
lar›n›, duymad›klar›n›, bas›nda yanl›fl yans›t›ld›¤›n› ya da bu tür sloganlar› atan gruplar›n mitinglere kat›lan
kalabal›klar aras›nda marjinal kald›¤›n› ifade ettiler. Bununla birlikte sloganlara ifllevsel aç›dan, ajitatif boyu-
tu aç›s›ndan bakanlar da var. Türkiye’nin günümüzde farkl› bir tarz alt›nda olsa da “düflman iflgali” alt›nda
oldu¤unu düflünen Haluk’a (47) göre, söz konusu sloganlar “dincilerin mitingleri”ndeki tekbirler ya da sol-
cular›n mitinglerinde kalkan sol yumruklar gibi “simgesel” bir de¤er tafl›yor: “Yani onlar›n da çok ciddi bir
geçmifli, bu tarz eylem gelenekleri olmad›¤› için bu sloganlar at›ld›.”

Mitinglere “ailece” kat›lan Mehmet (61), emekli askerlerin rolünü “sak›ncal›” bulmuyor: “Hiçbir asker bana
git oraya kat›l demedi. Biz kendili¤imizden gittik, gidenlerin ço¤u da kendili¤inden gitti. (...) Bunlar safsata.
(...) fiunu söyleyeyim, asker bana git dese, tabii emir veremez de, asker gidilirse iyi olur gibi bir söylemde
bulunsa bunun ne sak›ncas› var?” Mehmet, “Yeniden Milli Mücadele” konusunda da “Olabilir, bizim en bü-
yük endiflemiz elimizden bir fleylerin kayd›¤›n› hissediyoruz ve ileriki kuflaklar›n, yani çocuklar›m›z›n yaflan-
mamas› gereken olaylar› yaflayacaklar› endiflesi içinde hareket ediyoruz. Bizim gelece¤e ait çok belirgin
endiflelerimiz var” diyor.

Görüflmecilerin bir bölümünde mitinglere iliflkin “ne ifle yarad›?” cümlesiyle özetlenen faydac› yaklafl›m
(“Müthifl bir kalabal›k, ama onun sonucunda ne gördük? Kuru kalabal›ktan baflka bir fley de¤ilmifl gerçek-
ten” - ‹rem) öne ç›k›yor. Kitleler üzerindeki dönüfltürücü rollerine ve toplumsal mühendislik kapasitelerine
ikna olmufl bir arka plandan gelen görüflmecilerde, AKP’nin 22 Temmuz 2007 genel seçimlerindeki baflar›-
s› büyük bir hayal k›r›kl›¤› yaratm›fl. Öte yandan Ergenekon yap›lanmas›yla iliflkili bulunan kimi kiflilerin cum-
huriyet mitinglerinin organizasyonunda da yer almalar› “inand›r›c›l›k” tafl›m›yor. Tek tek kiflilerin (akademis-
yen, subay, gazeteci vb.) isimlerinin zikredilerek yap›lan sa¤lama ifllemleri, Ergenekon yap›lanmas›n›n olma-
d›¤›na ya da AKP iktidar›n›n muhalefeti bast›rmak amac›yla devreye soktu¤u bir komplodan ibaret oldu¤u-
na yönelik yeterli kan›t oluflturuyor.57 Baz› görüflmeciler ise, Ergenekon davas›n›n kendilerinde rahats›zl›k
uyand›rd›¤›n› ve kafa kar›fl›kl›¤›na neden oldu¤unu belirttiler.

Gündo¤du Mitingi’ne gazeteci olarak kat›lan (“ifl olmasayd› sade vatandafl olarak da kat›l›rd›m”) Demet (41),
Ergenekon’la mitingler aras›nda ba¤ kurman›n mümkün olmad›¤›n›, mitinglerin hiçbir siyasi oluflumun kont-
rolü alt›nda düzenlenmedi¤ini, farkl› siyasal e¤ilimlerden kiflileri AKP karfl›tl›¤› çerçevesinde bir araya getir-
di¤ini düflünüyor. Demet’e göre Ergenekon operasyonlar› çerçevesinde tutuklanan isimlerin örgütün kuru-
cusu ya da üyesi olmalar› imkâns›z. Bu kifliler “cumhuriyetin temel de¤erleriyle ilgili kayg›lar› olan insanlar...
(...) E¤er bu kayg›lar dile getiriliyor ve bir flekilde gruplar halinde tart›fl›l›yorsa bu bir terör örgütü kurmak
de¤il diye düflünüyorum.”

57 Görüflmecilerin önemli bir bölümünün paylaflt›¤› bu yaklafl›m, Ergenekon yap›lanmas› ile ilgili olarak yap›lan araflt›rmalarla bir-
likte de¤erlendirildi¤inde baz› ipuçlar› verecek niteliktedir. Örne¤in A&G flirketi taraf›ndan 17-19 Ocak 2009 tarihlerinde 33 il-
de yap›lan araflt›rmada, halk›n yüzde 61.7’sinin Ergenekon örgütünün varl›¤›na inand›¤› belirlenmifltir. Davay› tümüyle AKP’nin
siyasi manevras› olarak görenlerin oran› ise yüzde 14.5’dur. Parti tabanlar›na göre de¤erlendirildi¤inde ise, CHP seçmenlerinin
yüzde 51.4’ü Ergenekon’u “hükümetin muhalefeti ve askeri sindirmek için kulland›¤› bahane” olarak görmektedir. (“Ergenekon
Var m› Anketi”, http://www.ensonhaber.com/gundem/182208/ergenekon-var-mi-anketi.html )
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Demet için Ergenekon davas› AKP’nin laik-cumhuriyetçi kesimlerle “hesaplaflmas›”ndan ibaret: “Ben flöyle
yorumluyorum. Bir hesaplaflma devam ediyor, siyasiler bunu kabul etmeseler de toplumda bir hesaplaflma
süreci var ve AKP de bu hesaplaflma sürecini teflvik eden bir siyasi söylem içerisinde. Yani, cumhuriyetle
bu ülkenin, bu cumhuriyetin kurucusu liderle, Atatürk’le, onun siyasi kadrosuyla bir hesaplaflma devam edi-
yor ve bu bilinçli olarak ve tahrik edilerek yap›l›yor. Bu hesaplaflma bitmedi¤i sürece Ergenekon gibi olay-
lar›n bugün, yar›n devam edece¤ini düflünüyorum.”

Ça¤layan ve Tando¤an mitinglerine kat›lan Kemal (31), “Yeniden Milli Mücadele” benzeri sloganlara kat›ld›-
¤›n› ve ordunun bir darbe yapmas› halinde destek verece¤ini belirtiyor: “AKP’ye karfl› oldu¤u için, ilerici bir
hareket oldu¤u için desteklerim. Tarihte zorun rolünden. Çünkü adamlar gerici, dini eksene alarak bir ikti-
dar yaratma ihtiyac› gericiliktir. Anti- demokratik olsa da burada zor kullanma hakk› vard›r Silahl› Kuv-
vetler’in. Bu silahl› kuvvetler para-militer olabilir, gerilla fleklinde olabilir, devletin kolluk kuvveti
olabilir. Baflar›l› olur, çünkü geçmiflte bu ülkede her soka¤a sol hakimdi, 9 Mart akflam› darbe yap›labilirdi,
12 Mart akflam› yap›ld› darbe ve sonunda ne oldu? Solu hiçbir yerde görmüyorsun, ayn›s› olur, bu sefer de
dinci, ‹slâmc› Türkiye o flekilde de¤iflir.” Kemal’e göre “Ergenekon diye bir fley yok.” Fakat ordunun düzeni
de¤ifltirmeye yönelik tehditleri bertaraf etmek için haz›rlad›¤› bir “B” plan› her zaman var: “fiunu biliyorum,
kesinlikle ve kesinlikle Türkiye’de ‹slâmc› bir kalk›flmaya karfl› ordu müdahale edecektir ve tabii ki bunun
plan›n› yapacakt›r.”

Cumhuriyet Mitingleri’ne kat›lmayan fakat sonuçlar›n›n sand›¤a olumlu yans›yaca¤› beklentisine kap›l›p so-
nunda “büyük bir düfl k›r›kl›¤›” yaflad›¤›n› belirten Ethem’e (62) göre söz konusu mitingler sivil inisiyatif al-
t›nda gerçeklefltirildi. Emekli generallerin aktif rol oynamas› Ethem için “gayet normal”, çünkü “Askerler de
Türkiye mozai¤inin bir parças›.” Ergenekon konusunda kafas›n›n kar›fl›k oldu¤unu belirten Ethem: “Bu Er-
genekon’a hiçbir mana veremiyorum. Ne oldu¤una? Bir fleyler var muhakkak ama bu kisve alt›nda, bir fley-
ler var olay› alt›nda çok yanl›fl insanlar› tutukluyorlar. Hiç bu iflle alakas› olmayan, ama gözda¤› vermek için
tutukluyorlar.”

Tando¤an Mitingi’ne “darbe yönünde bir kâr› olmamas›” için kat›lmad›¤›n›, ancak ‹zmir’deki mitinge (“hava
daha farkl› oldu¤undan”) kat›ld›¤›n› belirten Melek (47), “Demokrasinin hiçbir zaman kaybolmas›n› istemi-
yor.” Mitinglerde “emekli paflalar”›n rolleri konusunda ise mesafeli bir yaklafl›m izliyor: “Tamamen onlar›n
kontrolünde oldu¤una inanmad›¤›m için kat›ld›m. Olsayd› tamamen darbeci bir grubun kontrolünde o za-
man tabi kat›lmak istemezdim. Kat›lmazd›m da yani bunu hissetseydim de çok daha rahats›z ve piflman
olurdum herhangi bir grubun kontrolü içinde bir hareket olmaktan.”

Görüflmecilerin önemli bölümünde tan›k olunan askeri darbeye karfl› “ilkesel” durufl, “fleriat tehlikesi” alg›-
s› karfl›s›nda geçerlili¤ini yitiriyor. Ayla (41) bu konudaki yaklafl›m›n› flöyle özetliyor: “Bir kere darbeyi tabii
ki istemiyorum. Türkiye’nin tekrar geriye gitmesini tabii ki istemiyorum. Ama e¤er bana diyorsan›z ki fleri-
at m›, yoksa darbe mi? Darbe tabii ki, bir saniye bile düflünmeden cevap veririm.”

1970’li y›llarda ö¤renciyken “sa¤a sola kar›flmad›¤›”n›, mitinglere kat›lmaya “flimdilerde” bafllad›¤›n› söyle-
yen Neveser’i (51) Tando¤an Mitingi oldukça etkilemifl: “Böyle bir kalabal›k ben hayat›mda görmedim yani,
68, 78 yaflay›p gene de görmemifltim böyle bir kalabal›k sokaklarda.” Mitinglerle Ergenekon aras›nda bir
ba¤lant› olup olmad›¤›n› bilemedi¤ini ifade eden Neveser, arka planda askeri darbe nitelikli bir oluflumun ka-
n›tlanmas› durumunda bunu kesinlikle onaylamayaca¤›n› belirtiyor.

Ça¤layan Mitingi’ne kat›lan Bülent’e (39) göre, kat›lanlar› “y›¤›n” ya da “kalabal›k” olarak nitelendirmek
mümkün de¤il: “Gelenler ortak duygular etraf›nda lidersiz hareket eden bireylerden oluflan bir topluluk olufl-
turuyordu.” Bu çerçevede “sloganlara, fazla militarist kal›plara çok s›cak bakmad›¤›n›” ifade eden Bülent,
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mitinglerde “asker gölgesi” olmad›¤›n› düflünüyor. Mitinglerin Ergenekon’la ba¤lant›s› olamayaca¤›n›, zira
Ergenekon diye bir oluflum olmad›¤›n› söyleyen Bülent (39), “Bafl›ndan beri Ergenekon olay› beni gülüm-
setti sadece. Ad› çok komik zaten, yani bir film çekseniz bir casting yapsan›z böyle kötü adam rolle-
ri için belli böyle çarp›k çurpuk birilerini seçerler” diyor. Bülent kendisini mitinge kat›lmaya yönlendiren
güdünün AKP karfl›tl›¤› oldu¤una dikkat çekiyor: “Oradaki yürüyüflümüzün Ergenekon taraf›ndan yönlendi-
rilip yönlendirilmedi¤ine gelirsek, beni motive eden AKP idi. Beni AKP motive etti. Ben kalkt›m yürüdüm,
çünkü ben var›m demenin bir yoluydu o. Çünkü biz yokmufluz gibi bir manzaray› kendi medyalar›yla
çizdiler. ‘Millet deste¤i arkam›zda’ dediler, eee ben neyim o zaman dedim ve kendimdekini yeniden
tan›mlamak için bana izin verilen yasal bir çerçevede ben var›m dedim. Beni motive eden kesinlikle öy-
le gizli bir oluflum de¤il, AKP’nin ta kendisidir.”
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Sonuç Yerine

Araflt›rman›n bafl›nda da belirtildi¤i gibi, “prestijli” orta ve yüksek ö¤retim kurumlar›ndan mezun, orta üst
s›n›f mensubu, iyi mesleki pozisyonlara sahip, kendini cumhuriyetçi-laik de¤erlerin tafl›y›c›s› olarak gören
kesimlerin Türkiye’nin temel meseleleri üzerinden Lozan az›nl›klar›, Kürtler ve ‹slâmi kesimlere yönelik alg›
ve temsillerini ve bu ba¤lamda ötekilefltirme söylemini anlamaya yönelik bu çal›flma, söz konusu kesimle-
rin bütününe yönelik bir aç›klama getirme iddias›n› tafl›mamakla birlikte, belirli e¤ilimler hakk›nda ipuçlar›
vermeyi hedefliyor.

Araflt›rman›n önemli bulgular›ndan biri görüflmecilerin, Atatürkçülük-Kemalizm-Ulusalc›l›k anlay›fllar› teme-
linde ve her pozisyonun kendi içinde gösterdi¤i çeflitlilik oldu. Söz konusu çeflitlilik, bir yandan son y›llarda
yükselen kimlik politikalar›yla ba¤lant›l› olarak Cumhuriyet’in modernleflme projesinin niteli¤iyle yap›lan ve
medya taraf›ndan popülarize edilen tart›flmalardan, di¤er yandan da görüflmecilerin, Türkiye’nin kaotik si-
yasal konjonktüründe bireysel olarak deneyimledikleri reel Atatürkçülük-Kemalizm-Ulusalc›l›k pozisyonlar›
temelinde yeniden kümeleflmelerinden kaynaklan›yor. Araflt›rman›n ilgili bölümünde de belirtildi¤i gibi, gö-
rüflmecilerin Atatürkçülük-Kemalizm-Ulusalc›l›k pozisyonlar›ndan her birine yönelik alg› ve temsillerinde ki-
flisel tan›m getirme ve “öteki” tan›mlara mesafe koyma kayg›s› öne ç›k›yor ve söz konusu ideolojik küme-
leflmelere iliflkin derin yaklafl›m farkl›l›klar›n› ortaya koyuyor. Yüksek düzeyde bireyselleflmifl Atatürkçülük-
Kemalizm-Ulusalc›l›k anlay›fllar›n› kolektif kimlikler haline getiren ise, siyasal konjonktür ve AKP hükümeti,
Kürt sorunu, Avrupa Birli¤i perspektifi vb. üzerinden kurgulanan tehdit alg›s›na dayal› bak›fl aç›s›.

Araflt›rman›n ikinci bulgusu ise, Lozan az›nl›klar›, Kürtler ve ‹slâmi kesimlere yönelik alg› ve temsillerin her
birinin ay›rt edici özelliklerinden ba¤›ms›z olarak görüflmecilerin söylemlerine egemen olan özcü (essenti-
alist) bak›fl aç›s›d›r. Kimlik olgusunun dinamik de¤il ama statik bir olgu olarak al›nd›¤›, farkl› kimliklerin için-
de bar›nd›rd›¤› çeflitlili¤i görmezden gelmeye dayal› özcü bak›fl aç›s›, “biz” ve “onlar” ayr›m›n›n sabit gös-
tergelerden hareketle kurguland›¤› bir toplum tasavvuruna yol aç›yor. Söz konusu bak›fl aç›s›n›n biliflsel
kaynaklar›na iliflkin kapsay›c› bir de¤erlendirme yapmak mümkün olmamakla birlikte, görüflmecilerde tan›k
olunan özcü bak›fl aç›s›n›n ve bu ba¤lamda “ötekilefltirme” dilinin, “prestijli okul”lardan ba¤›ms›z olarak
Türk milli e¤itim sistemi ve bu ba¤lamda ö¤retim programlar›ndan beslendi¤ini söylemek mümkün. Bu çer-
çevede özellikle 12 Eylül rejiminin, devletin konsolidasyonunu hedefleyen yeniden yap›lanma anlay›fl›n›n
ürünü olan ö¤retim programlar›yla dolafl›ma soktu¤u “makbul grup kimli¤i” ve bu ba¤lamda “biz” ve “öte-
kiler” kurgusunun, yirmi y›l› aflk›n bir süreyle ilk ve orta ö¤retimde bulunan milyonlarca çocuk ve gencin
zihniyet dünyas›n›n biçimlenmesinde önemli etkileri olmufltur. Dolay›s›yla son y›llarda yükselen milliyetçi
(ve/veya ›rkç›) dalgada, hoflgörüsüzlük ve “ötekilefltirme” ikliminde, Türk milli e¤itim sisteminin baflat nite-
li¤i olan sosyal muhafazakârl›¤›n ötesinde, 1980 sonras›n›n sistemli endoktrinasyon çabas›n›n, ö¤retim
programlar› ve ders kitaplar›na hakim olan organik ulus (Türk ve Müslüman) anlat›s›n›n, aç›k ya da örtük
güvenlik ajandas›n›n ( y›k›c› ve bölücü unsurlar) etkisini de dikkate almak gerekiyor.58

Tüm kimliklere yönelik özcü bak›fl aç›s›n›n ve organik ulus anlay›fl›n›n ötesinde görüflmecilerin, Lozan az›n-
l›klar›, Kürtler ve ‹slâmi kesimlere iliflkin farkl› alg› ve temsilleri söylemsel stratejilerin de farkl› olmas›na yol
aç›yor. Görüflmecilerin, en yak›n sosyal çevrelerinde yaflayan ve s›n›fsal anlamda benzer bir yaflam tarz›n›
paylaflt›klar› Lozan az›nl›klar›yla iliflkilerinde öne ç›kan “romantik birliktelik” söylemi, büyük oranda kay›ts›z-
l›¤›n belirledi¤i bir hoflgörü anlat›s›ndan besleniyor. “Romantik birliktelik” alg›s›, tabu haline gelmifl konula-
r›n konuflulmamas›na dayal› “sessizlik mutabakat›”ndan, gayr›müslimlerin kamusal yaflamda görünmezli-
¤inden (ya da kamusal alan›n sembollerine iliflkin çat›flma yaratmamalar›ndan) ve mevcut siyasal, ekono-

58 Füsun Üstel, “Okul, Gençler ve ‘Öteki’ler”, (der.) Nurhan Yentürk vd., Türkiye’de Gençlik Çal›flmas› ve Politikalar› içinde, ‹s-
tanbul Bilgi Üniversitesi Yay›nlar›, ‹stanbul, 2008, s. 447, 455.
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mik, sosyal ve kültürel kaynaklar›n paylafl›lmas›nda rekabet yaratmayacak niceliksel azl›klar›ndan besleni-
yor. Bu çerçevede Türkiye’de özellikle son y›llarda tart›fl›lmaya aç›lan az›nl›klara yönelik devlet ve toplum
kaynakl› ayr›mc›l›k uygulamalar› ve artan fliddet hareketleri, görüflmeciler taraf›ndan “eski”den olmayan ve
“yeni”li¤i oran›nda “yapay” bir sorun olarak tan›mlan›yor.

Ça¤dafl kentin nostaljik tahayyülü içinde önemli bir yer tutan ve en yak›n sosyal çevrede bulunan Lozan
az›nl›klar›na karfl›l›k görüflmecilere en uzak sosyal mesafede yer alan Kürtler (ve bu ba¤lamda Kürt soru-
nu), genelde güvenlik temelli bir bak›fl aç›s›yla komplo teorilerine en çok malzeme sunan kesimi oluflturu-
yor. Görüflmecilerin önemli bir bölümünde öne ç›kan “Neden flimdi?” ya da “Neden yaln›z Kürtler” savun-
mas›, baflka bir anlat›mla Kürt kimli¤i ve sorununa yönelik “yeni”lik ve “biricik”lik alg›s›, söz konusu soru-
nu tarihsizlefltirmenin yan› s›ra gündelik siyasetin önemini de tâlilefltirerek bir hiper gerçekli¤in ve bu ba¤-
lamda karmafl›k bir hiper siyasetin (komplo) konusu haline getiriyor.59 Bununla birlikte görüflmecilerin
önemli bir bölümünde “askeri çözümün çözümsüzlü¤ü” konusunda bir görüfl birli¤i bulundu¤unu ve soru-
nun ekonomik önlemlerle çözülebilece¤ine inand›klar›n› söylemek mümkün.

Görüflmecilerin muhafazakârlaflma ve “yaflam tarz›na müdahale kayg›s›” temelinde büyük oranda AKP hü-
kümetiyle özdefllefltirdikleri ‹slâmi kesimlere yönelik alg› ve temsillerinde ise, iki farkl› boyutu dikkate almak
gerekiyor. ‹lk boyutta, militan bir laiklik anlay›fl›na sahip kesimler için yükselen ‹slâmi kimliklerin, baflar›la-
mam›fl toplumsal mühendislik çabas›n›n somut kan›tlar› olarak öne ç›kmas› ve buna ba¤l› olarak yaflanan
özgüven kayb› yer al›yor. Baflka bir anlat›mla Cumhuriyet’in modernleflme projesinin “d›flarl›kl›lar›” olarak
temsil edilen ‹slâmi kesimler, “makbul yaflam” konusunda tarihsel olarak norm oluflturmufl ve toplumdan
göreceli olarak yal›t›lm›fl yaflayan kesimlerin, sosyal muhafaza kayg›lar›yla çeliflen bir toplumsal de¤iflim ve
dönüflümün aktörleri olarak, görüflmecilerin de ifade etti¤i gibi, “az›nl›kta kalma” duygular›n› pekifltiriyor.
‹kincisi ise, görünürlü¤ü giderek artan ve ortak yaflam mekânlar›ndaki birlikteli¤i zorlayan popüler ‹slâmi ke-
simlerin ve onlar›n sembollerinin yan› s›ra, “türemifl” seçkinlerin siyasal, ekonomik ve kültürel kaynaklar›n
paylafl›m› üzerindeki rekabetlerinin, görüflmecilerin rol ve statü temelli tehdit alg›s›n› art›ran bir unsur ol-
mas›. Bu çerçevede, “prestijli okullar”›n yüksek sosyal ve ekonomik pozisyonlar› güvence alt›na ald›¤› flek-
lindeki ön kabulün, Türkiye’nin son y›llarda ardarda yaflad›¤› ekonomik krizlerin de etkisiyle kuflkulu bir ha-
le gelmesi ve bu süreçte söz konusu okullar›n mezunlar›n›n yaflad›¤› göreceli tatminsizli¤in, “yeni” siyasal,
ekonomik ve kültürel seçkinlerin ortaya ç›kt›¤› bir ortamda “iyi pozisyonlar”›n ve bu ba¤lamda iktidar ka-
nallar›n›n daha çeflitlenmifl bir rekabete aç›lmas›yla iyice artt›¤›n› söylemek mümkün.

Türkiye’de sosyalleflme kurum ve süreçlerinin farkl› toplumsal kesimler üzerindeki etkisini disiplinleraras›
bir yöntemle de¤erlendiren çal›flmalar›n eksikli¤inde, bu araflt›rma kapsam›nda görüfltü¤ümüz kiflilerin
“ötekiler”e yönelik alg› ve temsillerinin zihinsel kaynaklar›na iliflkin kapsay›c› bir de¤erlendirme yapman›n
güçlü¤ü ortada. Bununla birlikte görüflmecilerin genel profilini oluflturan belli bafll› niteliklerin (kültürel ser-
maye anlam›nda ayr›cal›kl› bir yeri olan “prestijli” okullar›n mezunu, orta üst gelir grubundan ve yüksek
mesleki pozisyonlara sahip olmak) kümülatif anlamda sa¤lad›¤› statü ve iktidar güvencesinin giderek kufl-
kulu hale gelmesinin yan› s›ra, Türkiye’de son y›llarda yaflanan önemli toplumsal dönüflümlere ve yükselen
kimlik politikalar›na ba¤l› olarak e¤itim sistemiyle aktar›lan “makbul grup kimli¤i”nin tart›flmaya aç›lmas›
söz konusu kesimlerde tan›k olunan “d›fllanm›fll›k” ve “ma¤duriyet” duygusunu ve bu ba¤lamda “ötekiler”e
yönelik alg› ve temsillerini belirledi¤ini söylemek mümkündür.

59 Komplo teorilerinin ifllevleri konusunda bkz. Özgür Taburo¤lu, “Komplo Teorileri: Modern Sonras›n›n Politik Tahayyülleri”, Bi-
rikim, no. 235, Kas›m 2008.
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Görüflmeci Listesi

1. Ak›n (21) Galatasaray Lisesi, ‹stanbul Ticaret Üniversitesi, ö¤renci.

2. Ali (33) Notre Dame de Sion Lisesi, Galatasaray Üniversitesi Uluslararas› ‹liflkiler Bölümü, yeni mezun.

3. Ayla (41) Ankara TED Koleji, ODTÜ Ekonomi Bölümü, inflaat sektöründe yönetici.

4. Begüm (34) Özel ‹zmir Amerikan Lisesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ‹flletme Fakültesi, bir sivil toplum ku-
ruluflunda üst düzey yönetici.

5. Berk (28) ‹zmir Saint Joseph, Baflkent Üniversitesi ‹letiflim Fakültesi, yüksek lisans ö¤rencisi.

6. Bülent (39) Galatasaray Lisesi, Mimar Sinan Üniversitesi Grafik Bölümü, Grafik tasar›mc›s›.

7. Candan (54) ‹zmir Amerikan K›z Koleji/Lisesi, ‹stanbul Üniversitesi ‹ktisat Fakültesi, emekli.

8. Cansu (23) ‹zmir Fen Lisesi, Galatasaray Üniversitesi Uluslarars› ‹liflkiler Bölümü, Sabanc› Üniversite-
si’nde yüksek lisans ö¤rencisi.

9. Cenk (26) ‹zmir Saint Joseph, Dokuz Eylül Üniversitesi ‹nflaat Mühendisli¤i Fakültesi, yüksek lisans ö¤-
rencisi.

10. Çi¤dem (40) Galatasaray Lisesi, Bo¤aziçi Üniversitesi, turizmci.

11. Demet (41) ‹zmir Tevfik Fikret, Dokuz Eylül Üniversitesi Sinema TV bölümü, bas›n sektöründe üst dü-
zey yönetici.

12. Do¤an (32) Robert Kolej, Bo¤aziçi Üniversitesi ‹flletme Fakültesi, bankac› (trader).

13. Ebru (23) Özel ‹zmir Amerikan Lisesi, Eskiflehir Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi, avukatl›k staj› ya-
p›yor.

14. Erhan (25) Ankara TED Koleji, Ankara Üniversitesi Biyogenetik Bölümü, yüksek lisans ö¤rencisi.

15. Ethem (62) ‹stanbul Saint Joseph, ‹TÜ Mimarl›k Fakültesi, emekli.

16. Gülflen (53) ‹zmir Amerikan K›z Koleji, Bo¤aziçi Üniversitesi ‹flletme Bölümü, emekli.

17. Hakan (42) Ankara TED Koleji, ODTÜ Makine Mühendisli¤i Fakültesi, sanayi sektöründe üst düzey yö-
netici.

18. Haluk (47) Galatasaray Lisesi, ‹stanbul Üniversitesi T›p Fakültesi, Reklam ajans› sahibi.

19. ‹hsan (61) Galatasaray Lisesi, IEP de Strasbourg, emekli.

20. ‹rem (32) Notre Dame de Sion Lisesi, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi, ö¤retim eleman›.
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21. Janet (43) Avusturya Lisesi, Bo¤aziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü, özel bir flirkette dan›flman.

22. Kemal (31) Befliktafl Atatürk Anadolu Lisesi, ‹stanbul Üniversitesi ‹flletme (‹ng) Fakültesi, orta üst dü-
zey yönetici.

23. Leyla (30) Üsküdar Amerikan Lisesi, Cornell Üniversitesi, aile flirketinde üst düzey yönetici.

24. Mehmet (61) ‹stanbul Saint Joseph- Ege Üniversitesi ‹ktisat Fakültesi, tüccar-sanayici.

25. Melek (47) ‹zmir Amerikan K›z Koleji, Ege Üniversitesi T›p Fakültesi, ö¤retim üyesi.

26. Mine (51) Alman Lisesi, Bo¤aziçi Üniversitesi Kimya Mühendisli¤i, emekli genel müdür.

27. Murat (37) ‹zmir Saint Joseph, Dokuz Eylül Üniversitesi ‹nflaat Mühendisli¤i, flirket sahibi.

28. Muzaffer (44) Ataköy Lisesi, ODTÜ Endüstri Mühendisli¤i Fakültesi, çiftçi.

29. Neveser (51) Kad›köy Anadolu Lisesi, ‹stanbul Üniversitesi Kimya Mühendisli¤i, uluslararas› bir flirket-
te üst düzey yönetici.

30. Nihal (47) ‹zmir Özel Türk Koleji, Ege Üniversitesi T›p Fakültesi, doktor.

31. Ozan (27) Ankara TED Koleji, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi, avukat/dan›flman.

32. Peker (34) ‹zmir Özel Türk Koleji, Georgetown Universitesi ‹flletme/finans Bölümü, aile flirketinde üst
düzey yönetici.

33. P›nar (25) Ankara TED Koleji, Baflkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, serbest avukat.

34. Rita (53) ‹zmir Amerikan K›z Koleji, Ege Üniversitesi Kimya Fakültesi, özel ders.

35. Serpil (28) Üsküdar Amerikan Lisesi, ‹stanbul Üniversitesi ‹flletme (‹ng), uluslararas› bir flirkette yöne-
tici.

36. Sevcan (38) Kad›köy Anadolu Lisesi, Marmara Üniversitesi Sat›fl Yönetimi Bölümü, bir sivil toplum ku-
ruluflunda yönetici.

37. Songül (19) Kad›köy Anadolu Lisesi ö¤rencisi.

38. Tankut (21) ‹zmir Saint Joseph, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ö¤rencisi.

39. Tolga (51) ‹stanbul Erkek Lisesi, Bo¤aziçi Üniversitesi Kimya Mühendisli¤i Fakültesi, sanayici.

40. Yasemin (28) ‹stanbul Saint Joseph, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, avukat.
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