
 



 



 

 

 

 

SUNUŞ 

 

Boğaziçi Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Merkezi Öğrenci Forumu’nun düzenlediği 

“Türkiye’de Öteki Olmak” konulu 5. Boğaziçi Buluşması 19-21 Aralık 2008 tarihlerinde 

gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, “Türkiye’de Kimlikler ve Ötekileştirmeler” konulu 

panellerin yanısıra öğrenci çalıştayları da yapılmıştır. Grup içi farklılıkların korunması 

amacıyla katılımcıların tek bir disiplinden olmamalarına ve değişik şehirlerden gelmelerine 

özen gösterilen çalıştaylara 19 üniversiteden 47 öğrenci katılmıştır.  

 

Toplantıda, katılımcıların görüşlerini rahatça ifade edebildikleri bir ortamda girecekleri 

tartışmalar ve dinleyecekleri uzman görüşleri sonrasında başlangıçtakinden farklı yaklaşımlar 

sergileyebilecekleri varsayımı üzerine kurulu olan “Müzakereli Kanaat Yoklaması” yöntemi 

uygulanmıştır. Öğrencilerin kişisel deneyim ve tanıklıklarını paylaşmaları, değişik bakış 

açıları ortaya koymaları, görüşlerini diğer katılımcı ve konuşmacıların görüşleri ışığında 

tekrar değerlendirmeleri ve bu süreç sonucunda yaratıcı fikirler üretebilmeleri amaçlanmıştır. 

Bu doğrultuda, toplantının başında ve sonunda olmak üzere iki defa anket uygulaması 

yapılmış ve aradaki farklar saptanmıştır. 5. Boğaziçi Buluşması Raporu, öğrenci 

çalıştaylarında ele alınan temaların, konuşmacılara yöneltilmek üzere hazırlanan soruların ve 

anketlere yansıyan değişimin bir değerlendirmesi niteliğindedir. 

 

Avrupa Çalışmaları Merkezi Öğrenci Forumu  
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1. GRUP ÇALIġMALARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

 

Oluşturulan dört çalışma grubu, farklı görüşteki iki uzmanın konuşmasını dinlemeden önce 

toplandı. Katılımcılar bireysel deneyim ve tanıklıklarından yola çıkarak Türkiye‟deki kimlik 

sorunlarını tartıştı ve konuşmacılara yöneltilecek soruları hazırladı. Ali Sirmen ve Ruşen 

Çakır‟ı dinledikten sonra tekrar toplanan çalışma grupları bu defa onların konuşmalarını 

değerlendirdi, ilk oturumda üzerinde durdukları konuları ve soruları bu konuşmalar üzerinden 

ele aldı. Ayrıca “Müzakereli Kanaat Yoklaması” yöntemi çerçevesinde öğrencilerden 

çalıştaylar öncesinde ve sonrasında olmak üzere iki defa aynı anket sorularını cevaplamaları 

istendi. Bu şekilde, grup içi tartışmaların ve konuşmacılardan alınan cevapların katılımcıların 

yaklaşımlarını ne yönde etkilediği tespit edilmeye çalışıldı.
*
 

 

1.1. ÇalıĢma Gruplarının TartıĢma Ortamlarının Genel Değerlendirmesi 

 

Çalışma gruplarında en çok dikkat çeken nokta katılımcıların son derece istekli, samimi ve 

hoşgörülü olmalarıydı. Yaygın söylem tarafından kabul edilemeyecek deneyimler ve fikirler 

paylaşıldığı zaman bile katılımcıların söylenenleri oldukça hızlı bir biçimde içselleştirdikleri 

ve arkadaşlarının anlattıkları nedeniyle ötekileşmesine izin vermemekte oldukça hassas 

davrandıkları görüldü. Ortamın gerginleşmesine sebep olan konular olsa da, tartışma karşılıklı 

hoşgörü ve birbirini anlama çabası zemininde sürdü. Beklenenin aksine, katılımcılar ilk 

çalıştayın başından itibaren örnekleri genellemekten kaçınarak, doğrudan kendi deneyim ve 

tanıklıklarından bahsettiler. Konuyla ilgili kalıplaşmış görüşler çok fazla tekrarlanmadı, 

bunun yerine kişisel yaşantılardan yola çıkılarak çeşitli görüşler ortaya koyuldu. Buna paralel 

olarak, üzerinde durulan konular katılımcı profiline göre şekillendi ve farklı çalışma 

gruplarında ötekileştirme sorununun farklı boyutları derinlemesine tartışıldı. 

 

1.2. ÇalıĢma Gruplarında Ele Alınan Temalar 

 

Birinci çalıştayda ele alınan konular genel olarak şu şekilde sıralanabilir: Farklı ötekileştirme 

biçimlerinin katılımcılar tarafından kişisel olarak nasıl tecrübe edildiği, ötekileştirmenin 

köklerinin hangi tarihsel ve kültürel pratiklere dayandığı, ötekileştirmeden kimlerin ya da 

hangi kurumların sorumlu tutulması gerektiği, ötekileştirilmiş farklı grupların birbirleriyle 

                                                 
*
 Bu tespitler anket değerlendirmeleriyle ilgili bölümde ayrıntılı olarak sunulacaktır. 
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etkileşimi, ötekileştirme sorunsalına bütün grupları kapsayacak bir çözüm bulunup 

bulunamayacağı ve diğerlerine göre daha fazla ötekileştirmeye maruz kalan gruplar olup 

olmadığı.  

 

a) Hukuki Boyut 

 

Tartışmalar sırasında ötekileştirme sorununun hukuki boyutu, Lozan Anlaşması‟nda yapılan 

azınlık tanımı ve bugünkü anayasanın ötekileştirmeye sebep olma ve çözüm üretebilme 

açılarından değerlendirilmesi üzerinden gündeme geldi. Lozan Anlaşması‟nın azınlıklar ve 

hak talep eden gruplar arasında tanınmışlık açısından fark yarattığı söylenirken, anayasa 

bağlamında, Türkiye‟de hak talep edenlerin yasal olarak tanımlanmasının ötekileştirmeyi 

derinleştireceği, bunun yerine kapsayıcı bir üst kimlik tanımlamasının daha isabetli olacağı 

öne sürüldü. Ancak katılımcıların cinsiyet temelli ötekileştirme konusunda yasal 

düzenlemelere sıcak baktıkları görüldü. Çalışma gruplarında, yürürlükte olan yasaların 

uygulanmasındaki aksaklıklara da dikkat çekildi. 

 

b) Tarihsel Boyut 

 

Ötekileştirmenin dayandığı tarihsel pratikler başlığında, sorunun daha çok modern devletin 

kurulma süreciyle ilişkili ele alındığı görüldü. Bu bağlamda, Kemalizmin rolü özel olarak 

tartışıldı ve bu, bazı gruplarda ortamın gerilmesine sebep oldu. Bir grup sorumlu olarak 

doğrudan doğruya Kemalizmi gösterirken, diğer bir grup katılımcı ise ötekileştirme 

pratiklerinin Kemalizmden önce de var olduğunu fakat onunla derinleştiğini savundu, 

ötekileştirme konusundaki tüm tartışmaların ve yayınların modern devlete paralel 

yürütülmesini ve öncesine hiç değinilmemesini eleştirdi. Genel anlamda katılımcıların 

tepkilerinin odak noktası ulus-devletin inşası sırasında yürütülen toplum mühendisliği oldu. 

Bu dönemdeki uygulamaların, farklılıkları yok ederek toplumu tektipleştirmeye yönelik 

olduğu ifade edildi. Ötekileştirildiklerini düşünen katılımcılardan bazıları bu sürece ulus-

devlet inşasının normal bir parçası olarak bakıp konuya daha sakin yaklaşırlarken, diğerleri 

maruz kalınan uygulamalara karşı tepkili konuşmalar yaptı. Bir katılımcı, ulusal kimliklerin 

ne şekilde ortaya çıktığına bakılması gerektiğini belirtirken, Türk kimliğinin 1. Dünya Savaşı 

sonunda “Sevr Antlaşması Travması” şeklinde de adlandırılan bir yok olma korkusu 

sonucunda şekillendiğini söyledi, Kürt kimliğinin ise 1980 darbesi sonucunda savunmaya 

yönelik olarak travmatik bir şekilde ortaya çıktığını savundu. Ötekileştirme sürecinde tarihi 
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olayların oynadığı role son bir örnek olarak Kıbrıslı bir katılımcı, 1974 öncesinde 

“Kıbrıslılık” kavramının Türk ve Rum tanımlamalarından daha ön planda olduğunu ileri 

sürdü. Bunun yanısıra, tarihsel farkındalık açısından geçmişte yaşanan olaylardan ders 

almanın önemi de vurgulandı. Katılımcılardan biri buna örnek olarak Maraş olaylarından söz 

etti. 

 

c) Toplumsal ve Bireysel Düzlemde ÖtekileĢtirme 

 

Kişisel ilişkilere öncül olarak kimlik ve bireylerin farklı kimliklere yaklaşımı, sosyalleşme 

süreciyle bağlantılandırılarak tartışıldı. Bir katılımcı, ötekileştirme sorununun temelinde 

yetişme tarzının olduğunu ileri sürdü ve ailede gerçekleşen sosyalleşmenin önemini vurguladı. 

Ayrıca sorunun tamamen kişilerin birbirini tanımamasından kaynaklandığı da iddia edildi. Bu 

görüş, bir katılımcının Kürt ve Ermeni ev arkadaşları olması sayesinde konuya çok daha farklı 

yaklaştığını söylemesiyle destek buldu. Toplumdaki ötekileştirmenin kişisel ilişkilere etkisi 

bazı bireylerin kimliklerini saklama ihtiyacı duyması üzerinden vurgulandı. Bir katılımcı, ev 

arkadaşının Alevi olduğunu ve bunu dört yıl boyunca kendisinden sakladığını anlattı. Başka 

bir katılımcı, annesiyle telefonda konuşurken başkalarının duyabileceği bir ortamdaysa Kürtçe 

konuşmaktan çekindiğini, annesi Türkçe bilmediği halde kendisini Türkçe konuşmak zorunda 

hissettiğini söyledi. Bu noktada katılımcılar tarafından, kendileri aynı sorunu yaşayanların da 

diğerlerini ötekileştirdiklerine dikkat çekildi. Verilen „Türkçe konuşmak zorunda kalma‟ 

örneğinin üzerine Kürt katılımcılardan biri, Kürtçe değil Türkçe konuştuğu zaman etrafındaki 

Kürt tanıdıklarından tepki gördüğünden bahsetti. Böylece toplumsal bir olgu olan 

ötekileştirmenin bireysel ilişkilere yansıması çok yönlü bir şekilde ele alınmış oldu.  

 

d) Ortama Göre Kimlik Algısı 

 

Çevrenin kimlik algılamasına etkisi genellikle ötekileştirmenin, içinde bulunulan ortamın 

değişmesine bağlı olarak fark edilmesi ve belirli şartlar altında çok önemli görülen 

ötekileştirme biçimlerinin başka ortamlarda arka planda kalması üzerinden tartışıldı. Bir 

katılımcı “kendinden farklı olduğunu düşünen insanlarla karşılaşılmadığı sürece, Türk-Kürt 

ayrımının görünmeyen ve bilinmeyen bir olgu olarak kaldığı” fikrini, kendisinin ancak 

Türkiye‟nin batısında bir okulda yüksek öğrenim almaya geldiğinde bu ayrımın farkına 

varabilmesiyle örneklendirdi. Bir başka katılımcının, aynı ötekileştirmeyi babasının mesleği 

sebebiyle batıdan doğuya göç ettiği sırada tecrübe etmiş olduğunu dile getirmesi, bu 
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düşünceyi destekler nitelikteydi. Ötekileştirme biçimlerinin bulunulan yere göre değişmesine 

ise yurt dışında yaşayan Türklerin orada genel anlamda „öteki‟ olarak algılanması örneği 

verildi. Bir katılımcı, Türkiye‟de birçok alt kimliğin tartışıldığını, ancak bir Türkiye 

Cumhuriyeti vatandaşı yurt dışında yaşadığı zaman ötekileştirilmeye üst kimliğinin neden 

olduğunu ve tüm alt kimliklerin önemsiz kaldığını söyledi. Kimliğin birçok bileşeni olduğunu 

düşünen bir diğer katılımcı, en çok hangi kimlik zarar görüyorsa onun ön plana çıktığını ileri 

sürdü. 

 

e) Etnik Köken Temelinde ÖtekileĢtirme 

 

Etnik köken temelinde ötekileştirme, konunun çalışma gruplarında çok tartışılan, diğer 

temalarla da iç içe geçen ve örneklerin geneline yansıyan bir yönü olarak ön plana çıktı. Bir 

grupta ötekileştirmenin daha çok etnik kökenle bağlantılı olduğu fikrine varılıp bu konu 

derinlemesine tartışılırken; moderatör yönlendirmesine rağmen, cinsiyet ve din temelli 

ötekileştirmenin üzerinde beklenilen oranda durulamadı. Diğer gruplarda da ötekileştirmenin 

sadece etnik kökende gerçekleşmediğini belirten katılımcılar olmasına rağmen konunun 

özellikle ileri sürülen fikirlerin örneklendirilmesinde büyük ölçüde vurgulandığı görüldü. Kürt 

kökenli bir katılımcının “Annesine tecavüz edilen kişi, dağa çıkmasın da ne yapsın?” 

şeklindeki önermesi, bir başka katılımcı tarafından “Doğuda taranan okul servisinin 

mağdurlarından biri olarak, o zaman ben de Kürt karşıtı mı olayım?” cevabıyla karşılaştı. 

Genel olarak bu tartışma, olayların kabul edilemez olduğu, ancak reflektivist olunmaması 

gerektiği ve tüm Kürtlere terörist gözüyle bakılmasının yanlış olduğu düşüncesiyle 

sonuçlandı. Daha sonraki bölümlerde, Kürt milliyetçiliğini ortaya çıkaran sebeplerden biri 

olarak Türk milliyetçiliği öne sürülürken, “Bu milliyetçiliği uygulayan devleti temsil eden 

askerlerin doğudaki halka kötü muamelesi de devlet karşıtlığına sebep olmaktadır.” denildi. 

Ayrıca devletin Kürtlere karşı 1990‟lı yıllara kadar yanlış bir “inkar politikası” gütmüş oluşu 

sorunları tırmandıran bir etken olarak yorumlandı. Bir katılımcı, yaşam hakkı, mülkiyet hakkı 

gibi temel hakların ve kültürel hakların bir bütünlük içinde savunulmasının mühim olduğunu, 

fakat yine de insanlar yerlerinden göç etmeye zorlanırken kültürel haklar verilmesinin 

kendisine anlamsız geldiğini ifade etti. Herhangi bir ortamda Kürt sorunuyla ilgili tartışılırken 

ilk etapta konuşan kişinin Kürt olup olmadığının sorgulandığının ve bu konuda bir Türkün 

Kürtlere hak veremeyeceği gibi bir önyargı olduğunun dile getirilmesi de dikkat çekti. 
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f) Toplumsal Cinsiyet Temelinde ÖtekileĢtirme 

Cinsiyet temelli ötekileştirme konusunda, ataerkil unsurların günlük hayata işlemiş olduğu 

vurgulanırken, medyanın etkisi de üzerinde durulan bir nokta oldu. Buna örnek olarak “mini 

etekli kadına tecavüz edildi” gibi bir haber başlığı ile kadının mini etekli olmasının işlenen 

suçu hafifleten bir durummuş gibi sunulması verildi. Birkaç kadın katılımcı, sokakta 

yürüdüklerinde rahatsız edilmekten şikâyet ederken, bu katılımcılardan birinin “Sokakta 

maske takmak zorundayım. O gün çok mutlu olabilirim, gülümsemek istiyor olabilirim, ancak 

bunu yapamam, çünkü bu erkeklere karşı teşvik edici bir etmen olarak görülecektir ve benim 

güvenliğimi tehlikeye sokacaktır. İşte bu yüzden, gülmeden ve başımı önüme eğerek yürümek 

zorundayım, bunlara rağmen bir tacize maruz kalırsam da, karşımdaki kişiye maskulen 

küfürlerle cevap veririm ki bu da benim kendime yaptığım ötekileştirmeyi ortaya koymak için 

bir kanıt oluşturur.” sözleri destek topladı. Bunlara ek olarak, modern bir şehir olarak görülen 

İstanbul‟un birçok kente göre daha fazla sorun barındırdığı iddiası çarpıcıydı. Bir grupta töre 

cinayetlerinden bahsedilirken, bir katılımcı bunun yalnızca doğunun sorunu olmadığını ileri 

sürdü. Kadının ötekileştirilmesine çözüm olarak eğitim konusunda yürütülen kampanyaların 

devlet tarafından desteklenmesi, kota uygulamaları ve yasal düzenlemeler gösterildi. 

Kadınların tecavüzcüsüyle evlendirilmesi gibi uygulamalar üzerinden yasaların yetersizliği 

ortaya koyuldu. Bir çalışma grubundaki erkek katılımcılar, bu konunun tartışılmasını gereksiz 

görerek ötekileştirmenin diğer boyutlarına daha çok zaman ayırmak isteyince gerginlik 

yaşandı. Genel olarak cinsiyet temelinde ötekileştirme tartışmalarının kadının 

ötekileştirilmesiyle sınırlı kalmadığı, grupların ikisinde eşcinselliğin de üzerinde durulduğu 

görüldü. Bir katılımcı, ailesinde eşcinsellerle arkadaşlık fikrinden duyulan bir rahatsızlık 

olduğunu belirterek toplumdaki bakışı ortaya koydu. Çalışma gruplarının birinde ilk 

çalıştayda konuyu garipseyen katılımcılar varken, ikinci çalıştayda herkesin büyük bir saygı 

ve anlayışla yaşadıklarını paylaşan eşcinsel katılımcıyı dinlediği görüldü. 

 

g)  Din Temelinde ÖtekileĢtirme 

 

Din temelinde ötekileştirme konusunda çok uzun konuşulmazken, bir çalışma grubunda 

günlük hayatında başörtülü olan bir katılımcının, türban ve din olgularını ötekileştirme 

konusunun dışında tutmaya çalışması dikkat çekti. Katılımcılar tarafından Türkiye‟de sağ 

ideolojinin kendisini yeniden üretmek için dini sömürdüğü ve bunun din temelli 

ötekileştirmeyi tetiklediği ileri sürüldü. Bir katılımcı, dini açıdan ayrımcılığa uğradığını iddia 

eden Müslüman kesimin, Maraş‟ta Alevileri katletmiş olduğunu söyleyerek, kendisinin 



 
6 

önyargılarını kırmaya çalıştığını ancak bu konuya genel anlamda önyargılı yaklaşıldığını 

belirtti. Alevi bir katılımcı, Alevi ailelerinin çocuklarına Alevi kimliklerini öne 

çıkarmamalarını tembihlediklerini ve bunun Alevi gerçeğinin konuşulması yolunda bir engel 

olduğunu söyledi. Başka bir katılımcı, Tarhan Erdem‟in yaptığı araştırma sonucunda 

Türkiye‟de 5 milyon Alevi yaşadığının ortaya çıktığını, fakat pek çok çevrenin bu araştırma 

sonucuna itiraz ederek daha az Alevi olduğunu iddia ettiğini aktardı. Bunun üzerine, kimliğini 

saklama ihtiyacı duyanlar nedeniyle, Türkiye‟deki Alevilerin sayısının 5 milyonun da 

üzerinde olabileceği ileri sürüldü. 

 

h) DıĢ GörünüĢün Etkisi 

 

Dış görünüşün ötekileştirme pratiklerine etkisi farklı çalışma gruplarında verilen iki çarpıcı 

örnek üzerinden ön plana çıktı. İzmir‟de yaşayan kumral ve renkli gözlü bir katılımcı, 

Batmanlı olduğunu söylediği zaman dış görünüşü nedeniyle yadırgandığına, kendisinin 

doğulu olduğuna inanılmadığına dikkat çekti. Başka bir katılımcı da, başörtülü olduğu için 

doğrudan siyasal İslamcı olarak görüldüğünü, sol görüşlerini açıkladığında insanların 

kendisini şüpheyle karşıladığını aktardı. 

 

i) ÖtekileĢtirilme ve ÖtekileĢtirme 

 

Ötekileştirilme ve ötekileştirme arasındaki ilişki, toplumda „öteki‟ olarak görülen grupların 

diğer gruplara karşı tutumları bağlamında tartışıldı. Kıbrıslı bir katılımcı zaman zaman 

dışlananla dışlayanın aynı kişi olduğunu ve bunun çok vahim bir durum teşkil ettiğini 

belirterek, bu duruma, Kıbrıs‟ta Rumların Türkleri dışladığı gibi, dışlanan Kıbrıs Türklerinin 

de Türkiye‟den Kıbrıs‟a göç etmiş olan Türkleri dışlamasını örnek gösterdi. Kendi yaşadığı 

şehrin demografik yapısından yola çıkan başka bir katılımcı karşılıklı ve iç içe geçmiş birçok 

ötekileştirmenin olabileceğini öne sürdü. Örnek olarak Arapların Kürtleri ötekileştirmesi 

verildi, bu çerçevede baskın kimliğe yakınlık rekabeti konusu gündeme geldi. Bununla 

birlikte, diğerlerinden daha çok ötekileştirilen bir grup olup olmadığı tartışması da yapıldı. 

Her ne kadar böyle bir tartışmanın ötekileştirilen grupların haklarının savunulması 

bakımından zararlı olduğu düşünülse de, katılımcıların bazıları kendi ait oldukları grupların 

diğerlerinden fazla ötekileştirildiklerini savunmakta bir sakınca görmediler. Bir çalışma 

grubunda, Türkiye‟deki en „öteki‟ kimlik olarak eşcinsel-Alevi-Kürt-kadın şeklinde tüm 

katılımcılar tarafından kabul gören bir tanım ortaya koyuldu. 
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j) ÖtekileĢtirme Pratiklerinin Sorumlusu ve Olası Çözümler 

 

Çalışma gruplarında tartışmanın genel eksenini belirleyen konulardan birisi de toplumda 

ötekileştirilen gruplar olmasının sebebi ve buna bağlı olarak daha hoşgörülü bir şekilde 

birlikte yaşanabilmesini sağlayacak olası çözümler oldu. Bir grup katılımcı, ötekileştirme 

pratiklerinden doğrudan Türkiye Cumhuriyeti Devleti‟ni sorumlu tutarken, diğer bir grup ise 

bireylerin de ötekileştirmeyi yeniden üretmeleri sebebiyle sorumlu olarak görülebileceklerini 

savundu. Devletin sorumluluğu konusunda özellikle eğitim politikalarının ötekileştirmede 

büyük oranda etkili olduğu ileri sürülürken “Çanakkale‟de Kürtler bizi sırtımızdan vurdu” 

şeklinde tarih öğreten bir öğretmenden bahsedilişi bu iddiayı somutlaştırmış oldu. “Öteki” 

kavramının kendiliğinden var olan bir şeymiş gibi gösterilmesinin yanlış olduğunu söyleyen 

bir katılımcı ise kendisinden örnek vererek, bir Adanalı olarak Kayseri‟ye üniversite için 

gittiğinde kendi şehrinden insanlar bularak onlarla ev tuttuğunu anlattı. İnsanların gruplar 

oluşturarak kendilerini ötekileştirdiklerini ve farklı insanları tanımak için çaba 

göstermediklerini söyledi. 

 

Çözüm tartışmaları ise daha çok yeni bir üst kimlik arayışı ve bireysel farklılıklar yaratmanın 

gerekliliği üzerinden yürütüldü. Üst kimlik bağlamında Türkiyelilik‟ten söz edilirken; 

eğitimin, sorunun ortaya çıkmasında olduğu kadar çözülmesinde de oynayabileceği role 

dikkat çekildi. Varılan en önemli ortak nokta, bulunacak çözümün ötekileştirilen ve kendileri 

de birbirlerini ötekileştiren tüm grupları kapsaması gerekliliği oldu. Bu yüzden çözüm arayışı 

„Nasıl tek ses olunur? Ortak bir çözüm nasıl bulunur?‟ sorusuyla sürdürüldü. Bir grup 

katılımcı tarafından „vicdan‟, ötekileştirme sorununa bir çözüm olarak ortaya koyuldu. Bu 

kavram bir süre tartışıldıktan sonra sorunun asıl kaynağı insanların zihniyeti olduğu için 

vicdanın bir çözüm olamayacağına karar verildi. Bazı katılımcılar ise tartışmanın en başından 

yanlış kurulduğunu savundular. Onlara göre kapsayıcı bir çözüm bütün grupların paylaştığı 

herhangi bir ortaklığa dayanmak zorunda değildi,  ötekileştirilenler hiç bir ortaklık olmasa da 

savunulmalıydı. Ötekileştirmeye çözüm olarak „özgürlük‟ konusunun ele alınması gerektiğine 

de değinilirken söz alan katılımcıların çoğunun çözüm sürecinde hoşgörülü bir diyalog 

ortamının ve empatinin önemine dikkat çektiği görüldü. Bu bağlamda 5. Boğaziçi 

Buluşması‟na katılmış olmaktan mutluluk duyduklarını belirten katılımcılar da oldu. 

Türkiye‟de sistemin insanları milliyetçiliğe yönlendirdiğini, kendisinin de çok aşırı 

olmamakla birlikte milliyetçi bir görüşe sahip olduğunu belirten bir katılımcı, 5BB süresince 

empati kurma olanağı bulduğunu ve bunun kendisine çok şey kattığını ifade etti. Bunların 
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yanısıra, konuşmaların akışı sırasında çözümün Türkiye‟nin Avrupa Birliği‟ne girmesiyle, 

birliğin demokratik ilkelerinin içselleştirilmesiyle ve tabuların tartışılabilmeye başlamasıyla 

geleceğini savunan katılımcılar da oldu. 

 

1.3. ÇalıĢma Gruplarında OluĢturulan Soruların Kapsamı 

 

Çalıştaylarda katılımcıların, önce ötekileştirmeyle ilgili yaşadıkları veya tanık oldukları 

durumları, daha sonra da konu hakkındaki genel görüşlerini paylaşmalarının ardından 

konuşmacılara yöneltilecek olan soruların oluşturulmasına geçildi. Tartışmaların bu yönde 

sürmesinin katılımcıların kişisel deneyimlerden yola çıkarak fikirlerini somutlaştırmaları, 

anlatmak istedikleri noktaları açık bir biçimde ortaya koymaları ve ötekileştirmenin nedenleri 

ve sonuçlarıyla ne şekilde irdelenebileceğini görmeleri açısından faydalı olduğu gözlemlendi. 

Oluşturulan sorularda anayasa ve hukuki uygulamalar, toplumsal yapı, tarihsel etkenler 

bağlamında özellikle ulus-devlete geçiş süreci, Kemalizm, eğitim, medya, dil temaları; 

ötekileştirilme ve ötekileştirme ilişkisi; ötekileştirme sorununa çözüm tartışmaları ve 

ötekileştirmenin güncel bazı siyasi yansımaları ön plana çıktı. Farklı çalışma gruplarından 

gelen sorular şunlar oldu:   

 

- Türkiye'nin gelişiminde feodal yapının etkileri nelerdir? 

 

- Ulus-devlet oluşum sürecinde izlenen politika entegrasyona mı yoksa asimilasyona mı 

dayanmaktadır? Belli kimliklerden insanların yönetimde söz sahibi olamaması 

entegrasyon eksikliğine örnek teşkil etmez mi? 

 

- Ulus-devlet kimliğinin Türk olması, pek çok şekilde görülen ötekileştirme sorununun 

ötesinde bir sorun olabilir mi? 

 

- Ulus-devlet inşa sürecinde vatandaş-yurttaş temelinde bir ötekileştirme yapılmış 

mıdır? 

 

- Mevcut hukuki uygulamaların ötekileştirmelerden kaynaklanan sorunlara etkisi nedir 

(örneğin, nüfus cüzdanında dinin yazılması)? Bu tür sorunların ortadan kaldırılması için 

nasıl düzenlemeler gereklidir? 
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- Milliyetçiliğin ve üniter devletin anayasada değişmez ilke olarak bulunması 

ötekileştirmeleri ne şekilde etkiliyor? 

 

- Ötekileştirme nedeniyle yaşanan sorunların sebepleri arasında eğitim sisteminin payı 

nedir? Eğitim sisteminde nasıl değişikliklere ihtiyaç duyulmaktadır? 

 

- Medyada yalan yanlış çıkan haberlerin de ötekileştirmeyi artırmakta olduğu 

varsayıldığında, sizce medyayı denetlemek adına neler yapılabilir? 

 

- Konuşulan dilin zihniyet ve bundan dolayı yapılan ötekileştirme üzerindeki etkisi 

nedir? 

 

- Kadınların, “erkekler bizi ötekileştirdiği için biz de onları ötekileştiriyoruz” zihniyeti 

haklı bir savunma mıdır? 

 

- 1990‟lı yıllarda PKK‟nın etkinliğinin artması, Turgut Özal‟ın o yıllardaki açılımlarıyla 

ilişkilendirilebilir mi? 

 

- Ötekileştirmeyi iki boyutta düşünürsek; çözüme devlet eliyle yapılan ötekileştirmeden 

mi yoksa mikro düzeyde içselleştirilen ötekileştirmeden mi başlanmalı? 

 

- Alt kimliklerin anayasada tanımlanması çözüm getirir mi? Bu durumda nasıl bir üst 

kimlik tanımlaması gereklidir? 

 

- Toplumda „öteki‟ olan gruplar nasıl bir araya gelebilir? Bu grupların ortak bir söylemi 

olması talep edilen hakların alınmasını kolaylaştırır mı? 

 

- CHP‟nin çarşaf açılımını nasıl değerlendiriyorsunuz? Çarşaf açılımını gerekli gören 

CHP‟nin Kürtçe yayın yapan kanal kurulumu için devletin girmemesi gereken bir alan 

yorumunu yapması ne derece samimi? Sizce „sol‟un iktidar olması kimlik problemine 

bir çözüm olabilir mi? 

 

- Sizce günümüz CHP tabanı, geçmişte bu partinin yürürlüğe koymuş olduğu Varlık 

Vergisi ile ilgili ne düşünüyor? 
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- Kemalist ideolojiyle ilgili görüşleriniz nelerdir? Kemalist ideolojinin revize edilerek 

yeniden üretildiğine inanıyor musunuz? 

 

- Aleviliğin mevcut düzen içinde tanınması yaşanan sorunlara çözüm olabilir mi; yoksa 

daha radikal çözümlere mi ihtiyaç duyulmaktadır? 

 

 Kürtlere verilen ana dilde yayın hakkı sizce samimi mi, yoksa AB etkisinde alınan bir 

karar mı? 

 

1.4. KonuĢmacıların ÖtekileĢtirme Konusundaki Sorulara Cevapları 

 

İlk çalıştay sonrasında grup moderatörleri toplanarak farklı gruplarda oluşturulan ve 

oylanarak seçilen soruları değerlendirdi, ortak olanları ve üzerinde daha çok durulanları tespit 

etti. Bu şekilde sorular derlendi ve konuşmacılara sorulacak olan 5 soru belirlendi. 

Cumhuriyet gazetesi köşe yazarı Ali Sirmen ve Vatan gazetesi köşe yazarı Ruşen Çakır 

ötekileştirme konusunda sorulan sorular üzerinden görüş bildirdiler. 

 

Soru 1:  Mevcut anayasanın ideolojik özellikleri ve hukuki düzeni Türkiye’de ötekileştirmeleri 

derinleştiriyor mu? Hukuki düzenlemeler bu konuya bir çözüm getirebilir mi?  Eğer 

getirilebileceği düşünülüyorsa hukuki uygulamalarda nasıl değişiklikler gereklidir? 

 

Ali Sirmen bu soruya yanıtında, Türkiye‟deki ötekileştirmelerin derinleşmesinde anayasa ve 

yasaların etkisinin çok sınırlı olduğunu belirtti. Türkiye‟de asıl sorunun anayasa değil 

demokrasi kültürü olduğunu ifade eden Sirmen, Türk hukuk metinlerinin daha demokratik bir 

ülkede uygulanması durumunda bizdekinden çok daha demokratik sonuçlar doğurabileceğini 

iddia etti. Sirmen, Türkiye‟deki anayasa tartışmalarının çoğulcu bir demokrasi anlayışı yerine 

çoğunlukçu bir demokrasi anlayışının hâkim olmasından kaynaklandığını da sözlerine ekledi. 

 

Ruşen Çakır, demokrasi kültürü eksikliği ve çoğulcu/çoğunlukçu demokrasi ayrımının önemi 

konularında Ali Sirmen‟e katıldığını; fakat hukuki metinlerin ötekileştirmeye etkisi 

konusunda Sirmen‟den ayrıldığını, hukuki metinlerin bu hususta çok önemli olduğunu 

düşündüğünü belirtti. Ötekileştirmenin etnik farklılıklar, cinsiyet farklılığı, laiklik eksenindeki 

ayrımlar, mezhep farklılığı, cinsel tercihler gibi kırılma noktalarından hiçbirine Türkiye‟nin 

temel hukuk metinlerinde bir vurgu yapılmadığının altını çizen Çakır, sadece eşitlik ilkesi, 
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sosyal devlet tanımı gibi genel hususların yeterli olmadığını, hukuk metinlerinde pozitif 

ayrımcılık konusuna da vurgu yapılması gerektiğini savundu. Kadınlarla ilgili maddelerin, 

Alevi meselesinin, Kürt tanımının mutlaka Türk hukuk metinlerine girmesi gerektiğini ifade 

eden Çakır, cinsel tercih hususunun da pozitif ayrımcılık olarak Türkiye gündeminde yerini 

alması gerektiğini belirtti. 

 

Soru 2: 1990’lı yıllarda PKK’nın etkinliğinin artması Turgut Özal’ın o yıllardaki 

açılımlarıyla ilişkilendirilebilir mi? 

 

Ruşen Çakır bu soruya yanıtına Turgut Özal‟ın bir konuşmasında Kürt sorununun çözümünün 

sorulması üzerine, “Merak etmeyiniz, Kürtlerin yarısı batıda yaşıyor, diğer yarısı da batıya 

gelecektir” dediğini aktararak ve Özal‟ın açılımının muğlak olduğunu belirterek başladı. 

Ayrıca çok daha derin nedenleri bulunan Kürt sorununu tamamen konjonktürel bir şekilde 

açıklamaya çalışmanın hatalı olduğunu da vurgulayan Çakır, olayı bu şekilde açıklamanın çok 

ciddi bir görmezden gelme olduğunu savundu. Kürt sorununun sosyal, kültürel, tarihi, politik, 

ekonomik çok çeşitli nedenleri olduğunu ve her dönemin bugünkü durum üzerinde ayrı ayrı 

etkili olduğunu belirtti. Bu dönemde ve artık geri dönüşü olmayan bu noktada, Türkiye‟nin 

Kürt gerçeğiyle yüzleşmesinin gerekliliğini vurgulayan Çakır, Kuzey Irak‟la anlaşarak, 

PKK‟yı Türkiye‟den tasfiye etmeye çalışmanın ya da PKK‟yı yok etmeye çalışmanın da Kürt 

sorununa çözüm olamayacağını ifade etti. PKK terörü ve Kürt sorunu arasında çok ciddi bir 

ilişki olduğuna dikkat çeken Çakır, bu ilişkiyi tartışamadığımız sürece PKK‟nın güçlenmesini 

başka şeylere bağlamayı sürdüreceğimizi iddia etti. PKK‟yı Kürt sorununun dışında 

görmemek, ama Kürt sorununu da PKK‟dan ibaret görmemek gerektiğini ekleyen Çakır, bu 

ikisi arasındaki diyalektik ilişkinin tartışılabilmesinin, anlaşılmasının ve çözümün sadece 

Türkler arasında değil, hep birlikte aranmasının şart olduğunu belirtti. 

 

Kendisinin de soruyu çok doğru bulmadığını belirten Sirmen ise, PKK‟nın doğuşunda asıl 12 

Eylül dönemi baskılarının rol oynamış olabileceğini savundu. Bu duruma İspanya‟yı örnek 

gösteren Sirmen, ETA terör örgütünün oluşumunda General Franco‟nun baskıcı tutumunun 

etkisine dikkat çekti. Çakır‟ın bu sorunun çok çeşitli nedenleri olduğu açıklamasına katıldığını 

belirten Sirmen, bu sorunun çözümü için öncelikle her çözüm önerisinin açıkça konuşulup 

tartışılabileceği bir ortam olması gerektiğini savundu. Bugün bazı çözüm önerilerini 

tartışmayı engelleyen yasalar olduğunu da sözlerine ekleyen Sirmen, bazı çözüm önerilerinin 

ulusal çıkarlara aykırı bir duruş olarak görülebileceğini belirtti. Güneydoğu‟nun ekonomik 
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sorununu çözersek, Kürt sorununun da çözüme kavuşacağı iddialarını doğru bulmadığını, 

tarihin bunu hiçbir zaman doğrulamadığına dikkat çekerek ifade etti. Flamanların 

zenginleşmesine rağmen bunun Flaman-Valon ayrılığına çözüm olmadığı örneğini veren 

Sirmen, ana dilde yayın gibi kültürel hakların da çözüm için tek başına yeterli olmayacağına 

inandığını aktardı. Kürt sorununun temel nedenlerinden birinin de Kürtlerin feodal yapısı 

olduğunu savunan Sirmen, bunu kimsenin dile getiremediğini belirtti. 

 

Soru 3: Türkiye’de federal sistem neden tartışılamıyor? Tartışılması ve uygulanması 

durumunda nasıl sonuçlar doğabilir? 

 

Ali Sirmen, federal sistemin bütün istekler açık seçik söylenemediği için tartışılamadığını 

belirtti. Kürtlerin çoğunluğu hakikaten ayrı bir devlet sahibi olmak istiyorlarsa bunu kimsenin 

engelleyemeyeceğini tarihin gösterdiğini belirten Sirmen, fakat bunun Türkiye‟deki Kürtlerin 

bir self-determinasyon hakkı olduğu anlamına gelmediğini de ekledi. Self-determinasyon 

hakkından söz edilebilmesi için öncelikle bir grubun azınlık olarak kabul edilmesi gerektiğini 

ve bu azınlığın bulunduğu bölgede temsili demokratik kurumların olmaması gerektiğini ifade 

eden Sirmen, federal bir sistemin oluşabilmesi için Türkiye‟de 70 milyonun çoğunluğunun bu 

değişimi kabul etmesi gerektiğini savundu. Bu değişikliğin kabul gördüğü varsayılırsa, 

Türkiye‟de batıdan doğuya bir kaynak transferi isteneceğini ve bu kaynak transferinin 

kabulünün çok zor olduğunu belirten Ali Sirmen, federasyonun çözüm olarak 

önerilebileceğini, fakat uygulanabilir olduğunu düşünmediğini ifade etti.  

 

Ruşen Çakır, federal sistemin tartışılamamasının en önemli nedeninin Kürt meselesinin 

Türkiye‟de bir tabu gibi görülmesi olduğunu savundu. Kürtlerin sadece belli bir bölgede 

değil, Türkiye‟nin çok çeşitli yerlerinde diğer etnik gruplarla iç içe yaşaması sebebiyle de bu 

meselenin bir iç barış sorunu olduğunu aktaran Çakır, bu nedenle çok hassas bir konu 

olduğunu vurguladı. Federasyona şahsen karşı olduğunu ama bu konunun da tartışılabilmesi 

gerektiğini düşündüğünü belirtti. Federal bir yapı oluşturulduğunda İstanbul‟daki, 

Adana‟daki, Mersin‟deki Kürt kökenli vatandaşların ayrı bir birime konmasının mümkün 

olmamasından kaynaklanan sorunların doğabileceğini vurguladı. Fakat bütün bunların 

ötesinde Türkiye‟de yaşayan insanların bir arada yaşama kültürlerinin olduğunu ve her şeye 

rağmen bunun hala güçlü bir şekilde varlığını sürdürdüğünü ve bu tür düzenlemelerin bir 

arada yaşama iradesine zarar vereceğini ifade etti. Federasyonun ardından bağımsız bir devlet 

yapısının gelme ihtimalinin çok daha kuvvetli olduğunu düşünen Çakır, federasyon önerisi 
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dahil, her türlü fikrin demokratik bir biçimde ortaya konabilmesi engellendiği sürece de 

ayrılıklar olması ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti. Mümkün olduğunca çoğulcu, 

demokratik bir tartışmanın başlaması gerektiğini, baskıyla herkes kendi görüşünü kabul 

ettirmeye çalıştığı sürece çözüme gidilemeyeceğini savundu. 

 

Soru 4: Devlet tarafından kontrol edilmesi problem yaratan, kontrol edilmediği takdirde 

kendi ötekilerini tanımlayan medyanın ötekileştirmeye ne yönde etkisi vardır? 

 

Ruşen Çakır, medyanın Türkiye‟de çoğulculuğa katkıda bulunmadığını, aksine zarar 

verdiğini, bu zararı ne kadar azaltabilirsek o kadar kar olduğunu belirtti. Medyanın en kaliteli 

tartışmaları magazinleştirip içini boşalttığını, çok önemli tartışmaları es geçtiğini ve muazzam 

bir oto sansürü olduğunu ifade eden Çakır, bunun sadece bir yandaş olma durumundan 

kaynaklanmadığını, medyada birtakım elitlerin – kültürel, ekonomik ya da siyasi olabilir – 

kendi aralarındaki iktidar kavgalarının aktörleri olarak var olduklarını iddia etti. Oysa 

medyanın temel fonksiyonunun vatandaşa, bütün bu iktidar kavgalarını daha iyi anlaması için 

gerekli malzemeleri sunabilmek olduğunu aktaran Çakır, bunun çok uzağında olduğumuzu 

üzülerek ifade etti. 

 

Yasaların dışında güç ve para gibi etmenlere dikkat çeken Ali Sirmen ise olaya bu 

perspektiften bakınca Türkiye‟de basının zaten devletin ve sermayenin kontrolünde olduğunu 

iddia etti. Kapitalist ülkelerde hiçbir zaman özgür bir basından söz edilemeyeceğini savundu. 

Basının toplumla etkileşim içinde olduğunu vurgulayan Sirmen, basının Türk halkının 

isteklerine göre şekillendiğini ve bu bağlamda düşünüldüğünde onun içinde bulunduğu 

durumdan sürekli olarak şikâyet etmenin yersiz olduğunu belirtti. Basının da kendi içinde 

birbirini etiketleyerek, yaftalayarak ötekileştirdiğini sözlerine ekledi. 

 

Soru 5: Toplumun içinde dışlanan ve ötekileştirilen gruplar özgürlük mücadelesi verirken, bu 

özgürlüğü sadece kendileri için mi istiyorlar, yoksa genel bir adalet ve demokrasi arayışı 

içindeler mi? 

 

Ali Sirmen, sadece kendisi için özgürlük istemenin ülkemizde tipik bir davranış biçimi 

olduğunu belirtti. İnsanların, karşı tarafın yanlış düşündüğüne ve kendilerinin haklı olduğuna 

inandıkları için bu tarz bir tutum sergilediklerini söyleyen Sirmen, bu soruya daha geniş bir 
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yanıt vermek için çaba harcamaya gerek görmediğini, çünkü zaten soruyu sorarken çok iyi bir 

durum saptaması yapıldığını ifade etti. 

 

Ruşen Çakır, birilerinin sadece kendi çıkar ve beklentileri için mücadele ettiği saptamasının 

doğru olduğunu belirtti. Fakat Türkiye gibi çok büyük çatışma potansiyeline sahip olan ve 

tüm dünyada olduğu gibi içinde kendini savunamayacak insanların da olduğu bir toplumda, 

tam tersine bazı konularda kendisine hiçbir çıkar getirmeyecek, hatta zarar verecek olsa bile 

mücadele edecek kişi ve kurumlara ihtiyaç olduğunu ifade etti. Sivil toplum kuruluşu 

kavramının Türkiye‟de çoğu zaman yanlış kullanıldığının, sivil toplum kuruluşlarının 

doğrudan kendi çıkarı olmayan insanların, ortak çıkar için, genellikle de kendilerinden farklı 

olanlar için bir şeyler yaptıkları yerler olduğunun ve aksi takdirde bunun bir çıkar gurubu 

olacağının altını çizen Çakır, Türkiye‟nin en ciddi ihtiyacının sivil toplum kuruluşları 

olduğunu savundu. Türkiye‟nin en büyük eksiğinin, kendisi gibi olmayan insanların 

sorunlarına kulak kabartan ve bunun faaliyetini örgütlü bir biçimde hayata geçiren gruplar 

olduğunu belirten Çakır, bu anlamda, esas olarak, başörtüsü sorununa başı açıkların, Alevi 

sorununa Sünnilerin, Kürt sorununa Türklerin duyarlı olması gerektiğini ifade etti. Fakat 

bizde tam tersinin olduğunu, Alevi‟nin Sünni‟ye, Sünni‟nin Alevi‟ye, Türk‟ün Kürt‟e, 

Kürt‟ün Türk‟e duyarsız kaldığını sözlerine ekledi. Ayrıca düşünce kuruluşlarının da çok 

büyük önem taşıdığını belirten Çakır, siyasi çatışmaların her ülkede olduğunu, ancak sivil 

toplum kuruluşları ve düşünce kuruluşları ne kadar iyi çalışırsa bu çatışmaların o kadar 

dengelenebileceğini savundu; çatışmaların uzlaşmaya bu şekilde varacağını ifade etti. Bu 

anlamda, sivil toplum kuruluşlarına, düşünce kuruluşlarına ve üniversitelere çok büyük görev 

düştüğünü sözlerine ekledi. 

 

Konuşmacıların cevaplarından sonra 15 dakika bir açık soru cevap bölümü yapıldı. 

Katılımcılar Sirmen ve Çakır‟a yanıtını alamadıklarını düşündükleri veya bunların dışında 

merak ettikleri soruları yönelttiler. 

 

Soru (Ruşen Çakır’a): PKK’yı tanımak ve onun argümanlarını ciddiye almak bize hem 

feodalite hem de feminizm tartışmalarında neler kazandırır? 

 

Ruşen Çakır, PKK‟nın kadınları modernleştirdiğinin gözlemlenebilir olduğunu, fakat her 

modernleşmenin pozitif yönde olduğunun söylenemeyeceğini ifade etti. PKK‟nın bir yandan 

modernleşirken bir yandan da son derece baskıcı bir tutum sergilemekte olduğunu, ilkel 
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feodalizmden kaçarken modern feodalizme yöneldiğini belirtti. Sokağa çıkamayan kadının 

artık dağa çıkmasının dışarıdan feminist görülebileceğini; fakat bu kadınların dağa çıktıkları 

zaman nasıl ilişkiler geliştirdiğine baktığımızda durumun pek de görüldüğü gibi olmadığını, 

ortada bir bağımlılık ilişkisinin var olduğunu, bunun sanıldığı gibi bir özgürleşme olmadığını 

aktardı. 

 

Soru (Ali Sirmen’e): Kürtlerin yoğunlukta olduğu doğu bölgelerinde eğitim seviyesi çok 

düşük. Bu devletin bilinçli olarak uyguladığı bir politika mı sizce? 

 

Türkiye‟de eğitim sorununun sürekli dile getirilmesine karşın eğitimin oy almadığının altını 

çizen Ali Sirmen, Türkiye‟deki siyasi yapının bu eğitim seviyesinin bir ürünü olduğunu ve 

eğitim seviyesi değişirse siyasi yapının da değişeceğini iddia etti. Bu bağlamda 

düşünüldüğünde, siyasi katmanların kendi aleyhine bir değişim yapmasının mümkün 

olmadığını ve bu durumun bir çıkmazı doğurduğunu belirtti. 

 

Soru (Ruşen Çakır’a): Kuzey Irak’ta bir Kürt Devleti oluşturma çabası var. Türkiye’nin bu 

konuda izlediği dış politika ordu ile hükümet arasında bir gerginlik yaratır mı? 

 

Ruşen Çakır, Kuzey Irak meselesiyle ilgili çok önemli birtakım hazırlıklar yapıldığını ve bu 

anlamda genelkurmayla hükümet arasında çok ciddi sorunlar kalmadığını belirtti. 

Genelkurmayın, hükümetin bu politikalarına müdahale etmediğini ve bunları engellemediğini 

söyleyen Çakır, ancak bir sorun çıkması durumunda genelkurmayın bunun faturasını 

hükümete çıkartacağını da ekledi. Türkiye‟deki Kürt sorununun çözümünün Kuzey Irak‟ta 

aranmasının yanlış olduğunu savunan Çakır, Irak‟taki Kürt yönetimiyle ilişki içinde olmanın 

kesinlikle gerekli olduğunu ama Türkiye‟nin öncelikle Türkiye‟deki Kürtlerle diyaloga 

girebilmesi gerektiğini belirtti. 

 

Soru: Ötekileştirmeyi çok tartıştık, peki sizce çözümü nedir? 

 

Ruşen Çakır, önyargıları yıkmak ve empati kurmak gerektiğini ve mahalle baskısı diye tabir 

edilen tutumlara kulak astığımız müddetçe hiçbir şey elde edemeyeceğimizi belirtti. Sadece 

önyargıdan uzak durmanın da yeterli olmayacağını vurgulayan Çakır, daha önce de söylediği 

gibi insanların aktif olarak kendileri ile ilgili olmayan konularda çalışmalar yapmaları 

gerektiğini ifade etti. 
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Ali Sirmen ise hazır çözümler beklemenin yanlış bir tutum olduğunu, gerçek hayatta 

sorunların kolay kolay çözülemediğini vurguladı ve çözüm yolunda liberal diye geçinenlere 

değil, gerçek liberallere ihtiyacımız olduğunu belirtti. 

 

Soru: Sizce PKK olmasa, Kürt sorunu yine masaya yatırılır mıydı? 

 

Ruşen Çakır, PKK‟nın bazı şeylerin çok daha fazla gündeme gelmesini sağladığının doğru 

olduğunu ama PKK‟nın bunu sağlamış olmasının bizim PKK‟yı takdir etmemizi 

gerektirmediğini söyledi. “Keşke PKK olmasaydı ve Türkiye bu sorunla başka şekilde 

yüzleşebilseydi; keşke şu anda PKK kendi kendine kaybolsa ve Türkiye bu sorunu çok daha 

barışçıl bir yolla çözebilse.” diyen Çakır, şu durumda bu mümkün olmadığından PKK‟yı da 

hesaba katarak bir çözüm geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.  

 

Ali Sirmen de bu konuda Ruşen Çakır‟a katıldığını; Türkiye‟de PKK olmasaydı Kürt sorunun 

bu denli gündeme gelmeyeceğini; fakat bu durumun PKK‟ya bir övgü değil, tam tersine bir 

yergi olduğunu belirtti. 

 

1.5. ÇalıĢma Gruplarının KonuĢmacıları Dinledikten Sonraki TartıĢmalarının 

Değerlendirilmesi 

 

İlk oturumda olduğu gibi ikinci oturumda da bazı konularda aykırı görüşlerin ortaya 

çıkabildiği, ancak herkesin fikrini açıkça ortaya koyma fırsatı bulduğu ve ortak çözümler 

arandığı gözlemlendi. Bu bağlamda katılımcıların toplum için daha fazla demokrasi talep 

ederken kendi aralarında da demokratik bir tartışma ortamı yaratmayı başarmış olmaları 

toplantıların en çok dikkat çeken yönlerinden biri oldu. İkinci çalıştayda katılımcılardan, Ali 

Sirmen ve Ruşen Çakır‟ın verdikleri cevapları değerlendirerek ilgili konularda ortaya çıkan 

yeni görüşlerden ve konunun ele alınacak yeni boyutlarından bahsetmeleri istendi. Tartışma 

daha çok bu cevapların kavramsal bir çerçevede eleştirilmesi üzerinden yürürken, zaman 

zaman ortaya çıkan görüş farklılıklarını somutlaştıran örnekler de verildi. 

a)  Anayasa ve Hukuki Düzenlemeler 

Hukuk metinlerinin ötekileştirme sorununa etkisi konusunda başlangıçta Ali Sirmen‟in bu 

metinlerin çok önemli olmadığı düşüncesi tepki çekerken, anayasal ve yasal düzenlemelerin 
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göz ardı edilmesinin çözüm arayışları için hatalı olacağı belirtildi. Buna karşı, Ali Sirmen‟in 

vurgulamak istediğinin, uygulamaların ve demokratik ortamın önemi olduğu söylendi. Ancak, 

mevcut yasal düzenlemelerle demokratik ortamın sağlanamayacağı ve farklı uygulamaların 

gerçekleşemeyeceği öne sürüldü. Uygulama konusunda ortaya koyulan ilginç bir yaklaşım da 

yasal düzenlemelerdeki açılımların ve reformların grupların isteğiyle gerçekleşmemesi 

nedeniyle uygulamada sorun yaşandığı oldu. Genel olarak katılımcılar Ruşen Çakır‟ın fikrine 

yakın bir şekilde yasa yapma sürecinin önemine dikkat çekerlerken, Ali Sirmen‟in cevabı da 

zihniyeti ön plana çıkarması açısından kabul gördü. İki düşüncenin de etkisiyle yazılı 

metinlerin ve uygulamaların doğru bir zihniyetle birleştirilmesi gerektiği belirtildi.   

Mevcut anayasayla ilgili olarak, bazı değişiklikler gerektiği konusunda görüşler ortaya 

koyuldu. Örnek olarak, Türkçe‟nin “resmi dil” olduğunun belirtilmesi gerekliliğinden, çünkü 

bir ülkenin tek bir dilinin olamayacağından bahsedildi. Anayasanın, özellikle 66. madde 

düşünüldüğünde, bu konuda yeterli olduğu görüşüne karşılık, vatandaşlık konusundaki 

uygulamaların adaletsizliğinden dolayı üst kimliğin vatandaşlık bağına göre tanımlanmasının 

hiçbir öneminin olmadığı ileri sürüldü. 

 

Anayasanın ideolojik özellikleri bağlamında, Atatürk milliyetçiliğinin ideolojik olup 

olmadığı, herkesi kapsayıp kapsamadığı ve anayasada böyle bir tanım bulunmasının doğru 

olup olmadığı sorusu tartışıldı. Burada anayasanın bir çatı oluşturması gerektiği ve sorunun, 

yorumlamadaki farklılıktan kaynaklandığı iddia edildi. Bir başka görüş ise, Atatürk 

milliyetçiliğinin ideolojik olduğu ve anayasada bir ideoloji yer almaması gerektiğiydi. Ayrıca 

anayasanın yapılma ortamının ve dönem koşullarının metin üzerinde çok büyük etkisi olduğu 

ileri sürülerek 61 ve 82 anayasalarının askeri darbe sonucu belli bir politik çevre tarafından 

yapılmış olmasının anayasanın çoğulculuğuna ket vurduğu söylendi. Katılımcılar sonuç 

olarak günün koşullarına uyan, toplumun her kesimine hitap eden, sivil toplum kuruluşlarının 

yapımında aktif rol oynadığı bir anayasanın bir an önce hayat bulmasının gerekliliğini ortaya 

koydular. Milliyetçilik yerine herkesi bağlayabilecek bir vatandaşlık kavramı olarak ise 

„Türkiyelilik‟ tanımı dile getirildi. 

  

Ruşen Çakır‟ın azınlık konumundaki vatandaşların maruz kaldıkları uygulamaların toplumun 

tüm kesimleri tarafından anlaşılabilmesi amacıyla önerdiği nüfus sayımlarında etnik kimlik 

sorulması fikri de tartışmaya neden oldu. Katılımcıların bir kısmı bunun „fişleme‟ olduğu 

konusunda hemfikirken, diğerleri bu uygulamanın MİT tarafından zaten yapılmakta olduğunu 
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iddia etti. Ancak bütün katılımcılar bu uygulamanın Çakır‟ın düşündüğü pozitif sonuçlara 

ulaşacağına inanmadıklarını net bir biçimde ifade ettiler. 

 

b) Özal’ın Açılımları ve PKK 

 

Ali Sirmen ve Ruşen Çakır 90‟lı yıllarda örgütün etkinliğinin artmasıyla ilgili soruyu çok 

doğru bulmayarak kendi görüşlerini farklı bir eksende açıklamış oldukları için Turgut Özal‟ın 

politikalarının PKK‟nın etkinliğiyle bağlantısı konusundaki sorunun soruluşu çalışma 

gruplarında tekrar tartışıldı. Bir çalışma grubunda konuşmacıların tatmin edici cevaplar 

vermediklerine dair ortak görüş bildirildi. Bu temelde bir katılımcı, PKK‟nın ön plana 

çıkmasının nedeninin, uyuşturucu kaçakçılığından önemli bir gelir elde ederek Soğuk Savaş 

sonrası Rusların elinde kalan silahları satın alması olabileceğini söyledi. 1990‟ların başında 

artan terörün, doğrudan Turgut Özal ile bağdaştırılamayacağı, ancak bunun etkisinin de 

sorgulanması gerektiği kanısına varıldı. 

 

Bir diğer çalışma grubunda Özal‟ın politikalarının günümüz dinamiklerini nasıl etkilediği 

konusundaki tartışılırken, söz konusu açılımların AB politikasına etkisi üzerine konuşuldu. 

Bir katılımcı, ordunun „vur ve öldür‟ yönteminin AB konusunda büyük bir engel teşkil ettiğini 

ve ordunun etkisinin azaltılması gerektiğini vurguladı. Diğer bir katılımcı son dönemde 

siyaset-ordu ayrımının önem kazandığına dikkati çekti. Bir katılımcı da askerin gücünün 

ancak askerin inisiyatifi ile azaltılabileceğini, ancak ordunun temel ilkeleri tehdit edilirse 

bunun pek mümkün olmayacağını öne sürdü. 

Oturumun ilerleyen kısmında Özal‟ın ekonomik açılımlarının toplumu nasıl etkilemiş 

olduğuna dair bir tartışma açıldı. Bir katılımcıya göre, ekonominin sosyal alandaki algı 

değişimlerine yol açması sonucu yeni ittifaklar oluştu. Örneğin, teknolojiyi çok kullanan bir 

kişinin daha modern olarak görülmesi, kapalı bir bayanın son model bir cep telefonu 

kullanarak inancıyla birlikte modernliğini de yaşaması, dolayısıyla insanların birbirlerini ne 

tükettikleriyle algılamaları sonucu bir araya gelebilmeleri ihtimali ortaya çıktı. Buna karşıt bir 

görüş, gelişen teknoloji sonucu insanların giderek bireyselleştiği ve kendi yararını gözetmeye 

başladığı, etrafında olanlara gözünü kapadığı ve bunun doğal sonucu olarak kimlik sorununa 

ilginin azaldığı oldu. Yine de var olan genel kanı ekonomik sistemin ideolojik ayrımları 

giderek birbirine yakınlaştırdığıydı. İdeolojik farklılıkların yakınlaşmasına örnek olarak, Kürt 

bir iş adamının ekonomik gücü yerindeyse kullandığı marka otomobil ya da kıyafetlerle 
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kendini ifade etmesi ve etnik kökeni sebebiyle maruz kaldığı ötekileştirilmeyi göz ardı etmesi 

gösterilebilir dendi. Bu, küreselleşme boyutunda ele alınırsa yine evrensel bir yakınlaşmadan 

bahsedilebileceğinden söz edildi. 

Ali Sirmen‟in yanıtıyla ilgili olarak, Kürtlerin yaşadığı bölgelerde ekonominin 

güçlendirilmesinin yeterli olmayacağı söylenirken buralarda yaşayanların ekonomik 

durumunun çok da kötü olmadığı görüşü öne sürüldü. Bu görüşe karşı olarak, bu bölgelere 

yapılan yatırımların yetersizliğinden bahsedildi. Ancak buna da, o bölgede yaşayan insanların, 

özellikle „marjinal‟ grupların, yatırımı engellediği örnek verilerek karşı çıkıldı. Diğer taraftan, 

„marjinal‟ olarak adlandırılan grupların varlığının devlet tarafından yaratıldığı, dolayısıyla da 

baştan yapılan ötekileştirmenin bu durumu doğurduğu ileri sürüldü. 

Dağa çıkan gençler üzerine konuşulurken, bu gençlerin birtakım ihtiyaçları karşılanarak belli 

bir siyasi hareket içine alındıkları söylendi. Benzer bir stratejinin daha çok „cemaat evlerinde‟ 

görüldüğünden bahsedildi. Bu evler yoluyla gençlerin yaşamlarının siyasi bir amaç 

doğrultusunda şekillendirildiği belirtildi. Böyle bir durumun nedeni olarak sosyal devletin 

kayboluşunun gösterilip gösterilemeyeceği sorgulandı. Bu konuda, batıdaki sosyal devlet 

uygulamalarının nasıl olduğu ve kapitalizmin dünyanın her yerinde benzer sorunlar ortaya 

çıkarıp çıkarmadığı soruları ortaya atıldı. 

Ayrıca bir çalışma grubunda Ali Sirmen‟in doğudaki „feodal düzen‟in yıkılması yönündeki 

görüşü üzerine de tartışıldı. „Feodal‟ sözcüğünün durumu anlamak için yanlış bir tabir olduğu 

söylendi. Bu görüşün dışında, doğuda yaşayan insanların samimiyet beklediği ileri sürüldü. 

Örneğin medyada, Türkiye‟nin doğu bölgelerinin çoğunlukla kötü olaylarla birlikte 

anıldığından bahsedildi. Bu şekilde, bir lütuf gibi yatırım yapmak yerine, oranın da kendi 

güzellikleriyle insanların yaşadığı bir yer olduğunun anlaşılmasının ve böylece ülke 

ekonomisine dahil edilmesinin gerektiği öne sürüldü. 

c) Bir Tabu Olarak Federal Sistem 

 

Türkiye‟de federal sistemin neden tartışılamadığı konusunda söylenenler değerlendirilirken, 

Ali Sirmen‟in kendisine Kürt sorunu ile ilgili soru soran Belçikalı gazeteciye “Önce kendi 

sorununuzu çözün.” diyerek cevap verdiğini aktarması ve “Kürtler cahiller, eşlerini 

dövüyorlar. Önce kendilerini geliştirsinler, daha sonra hak iddiasında bulunsunlar.” şeklindeki 

tutumu tepki çekti. Ruşen Çakır‟ın, sorunun sonucun ne olacağı düşünülmeksizin tartışılması 
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gerektiği ve “Ya koparsa?” korkusuyla federal sistemin bir tabu olarak değerlendirilmesinin 

yanlışlığı yönündeki düşünceleri kabul gördü. Katılımcılar da, uçlarda konumlanan 

tartışmaların ortada bir çözüm bulunabilmesi için elzem olduğu; ek olarak, bu tartışmalar 

karşısındaki tek argümanın “Bunu konuşmak yasaktır.” olmaması gerektiği kararında 

birleştiler. Bununla birlikte genel olarak federal sistemin çözüm olamayacağı kanısı dile 

getirildi. Demografik yapının federal sisteme uygun olmadığı, Kürtlerin coğrafi olarak tek bir 

bölgede yoğunlaşmış olmamalarının etnik kökenli bir federalist çözüm önerisini savunulamaz 

hale getirdiği söylendi. PKK‟nın, federal değil bağımsız bir devlet kurma söylemiyle yola 

çıkan bir hareket olduğu düşünüldüğünde olası bir özerk Kürt yönetiminin öngörülen sınırları 

kabul etmeyeceği ve kendi hudut projelerini öne sürmesi halinde merkezi yönetimle 

aralarında bir krizin ortaya çıkmasının kaçınılmaz olduğu belirtildi. Bu bağlamda mevcut 

durumda federe devletlerin oluşmasının, içinde büyük dengesizlikler barındıran bir sistem 

doğuracağı iddia edildi. 

Çözüm konusunda, sorunun eşitsizlik ve ötekileştirme olduğu belirtilerek insan haklarının 

herkes için tanınıp hayata geçirilmesi bir alternatif olarak ortaya atıldı. Ancak bunun üzerine 

bir katılımcı, Boğaziçi Üniversitesi mezunu bir gencin başlık parasını denkleştirememesi 

sonucu isyan edip dağa çıkması örneğini vererek, bölgedeki sosyoekonomik etkenlerin 

önemini vurguladı. İnsanların önceliğinin güvenlik olduğu görüşüne ek olarak, yerel 

yönetimlerin güçlendirilmesi gerektiği de öne sürüldü. 

Kuzey Irak konusunda, bir katılımcı, Türkiye‟nin bu bölgede bir devlet kurulmasına yardım 

etmesinin çıkarlarına uygun olacağını öne sürdü. Diğer bir katılımcı, Türkiye‟nin dış 

politikasını zaten bu yönde sürdürdüğünü, açıkça ifade edilmese de düşüncelerin arka 

planında Türkiye Kürtleriyle olan soydaşlıktan dolayı Türkiye‟nin bu bölgeden 

yararlanabileceğinin, hatta Türkiye‟de radikal değişmeler yaşanması durumunda federal ya da 

konfederal bir sistemle birlikte bu bölgenin Türkiye‟yle birleşebileceğinin yattığını iddia etti. 

Son olarak, Ali Sirmen‟in yanıtındaki “uç önerilerin” tartışılması konusu karışıklığa neden 

oldu. Bu yanıttaki uçların ne ifade ettiğinin tam anlaşılmadığından bahsedildi. Verdiği yanıt 

genel olarak değerlendirildiğinde ise, uç önerilerin tartışılması yönündeki görüşüne rağmen 

kendi içinde çelişkiler bulunduğu iddia edildi. 
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d) Medya ve ÖtekileĢtirme Pratikleri 

 

Basınla ilgili sorunun cevabında, Ruşen Çakır‟ın, basının ”AKP Medyası, Kürt Medyası vb.” 

gibi sıfatlarla etiketlenmiş olduğunu ortaya koyması ve “Başkalarının özgürlüğü benim 

özgürlüğümün teminatıdır.” şeklindeki sözleri destek gördü. Öte yandan Ali Sirmen “Olay arz 

talep meselesidir.” cevabıyla katılımcıların bir kısmı tarafından işin kolayına kaçmakla 

eleştirilirken, bazıları da ötekileştirmelere neden olan veya onu körükleyen yayınlarının 

nedeninin arz ve taleple açıklanabileceği görüşüne katıldığını belirtti. Bu bağlamda 

ötekileştirmeleri üreten sisteme karşı olanların azınlıkta olduğu ve kapitalist düzende 

medyanın bu konuda hassasiyet göstermemesinin normal olduğu ileri sürüldü. Sirmen‟in 

yaklaşımını doğru bulmayan katılımcılar ise medyanın içinden birilerinin kendilerini yakmayı 

göze alarak arzın talebi çekmesini sağlaması gerektiğine dair fikir beyanında bulundular. 

 

Medyanın eleştirilen durumunun yalnızca halkın taleplerinin bir sonucu olduğu yönündeki 

önermenin yanlışlığı Taraf gazetesi örneği üzerinden de farklı bir boyutuyla ele alındı. 

Gazeteyi almak isteyen bir kişinin mahkemenin kapatma kararı sebebiyle gazeteye 

ulaşamadığı, bu durumda da talebin hiçbir öneminin kalmadığı ve arzın bundan bağımsız 

olduğu söylendi. Bu tartışma sonrasında medya kontrolünün, devlet ötekileştirmesine sebep 

olduğu savunulurken, basın özgürlüğünün de sermaye ötekileştirmesini doğurduğu fikri öne 

çıktı. Genel olarak medyanın bir şekilde manipüle edildiği ve özgür bir haber alma ortamının 

var olmadığı yönünde bir kanı olduğu görüldü. Medyanın gücünü anlamak için de, çoğu yerde 

herkesin okumasının, kütüphaneye gitmesinin beklenemeyeceği, ancak televizyonun büyük 

oranda izlendiği vurgulandı. 

 

e) Grupların Hak Talepleri ve Toplumsal Adalet 

 

Konu ötekileştirilen grupların birbirlerinin haklarını önemseyip önemsemediği noktasına 

geldiğinde katılımcıların tümü, her grubun kendi hakları üzerine yoğunlaştığını belirtti. Ancak 

bir azınlığın hakkının başka herhangi biri tarafından da savunulabileceği, hatta bunun için bir 

azınlığa mensup olmanın şart olmadığı da vurgulandı. Diğer bir yaklaşımda, problemin iyi 

niyetle mobilize olan grupları politik çıkar malzemesi haline getiren bir yapının var 

olmasından kaynaklandığı üzerinde duruldu. Bir katılımcı, işçi grupları eylem yaparken 

türbanlıların orada olmaması ya da türbanlılar okula alınmadığında solcuların destek 

vermemesi suçlamaları üzerinden çıkar grupları arasındaki çatışmanın önemine dikkat çekti. 
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Ötekileştirilen grupların “ortak bir ses” bulmalarının gerekliliği konusunda hemfikir 

olunduğundan, tartışma bunun hangi yollarla sağlanabileceği üzerinden devam etti. Ancak bu 

ortak sese ulaşma şekilleri konusunda kimi farklı fikirler ortaya atıldı. Bir grup katılımcı ortak 

sese ulaşabilmenin tek yolunun farklı gruplar arasında ortak bir nokta bulunması olduğunu 

savunurken, diğer bir grup ise ortaklığın „insan‟ olmaktan geldiğini ve fazlasını aramanın 

gerekli olmadığını vurguladı. Sonuç olarak herkesin bu konularda daha duyarlı olması 

gerektiği, sivil toplum kuruluşlarına üye olmanın ve çaba göstermenin çok önemli olduğu 

söylendi. Ancak bunun gerçekleşmesinin önünde insanların eyleme geçmesinin zor olması, 

hatta çıkarları uğruna diğer çıkarlara köstek olmaktan geri kalmamaları gibi engeller 

bulunduğu öne sürüldü. Çeşitli toplumsal gruplar, kendileri için istediklerini diğerleri için de 

istemelerinin çözüme yönelik tek yol olduğunun bilincine varmadıkları sürece sorunların 

çözülemeyeceği fikrinde birleşildi. 

 

Bu soru üzerine yapılan tartışmaların konudan uzaklaştığı bir çalışma grubunda katılımcılar, 

bir konuda taraf olunabileceğini ancak taraf olunurken objektif olmaya, tarafı olunan olgunun 

sonuçlarını iyi analiz edebilmeye ve tarafları çeşitlendirebilmeye dikkat edilmesi gerektiğini 

vurguladılar. Bu bağlamda farklı gruplar arasındaki ilişkinin ve karşılıklı anlayışın önemi 

tekrar görüldü. Ali Sirmen‟in “tartışalım” dediği halde, milliyetçi tavrıyla tartışmaların önünü 

kesmesinin katılımcıların genelinde rahatsızlık yarattığı gözlemlendi. 

 

f) Diğer 

 

Çalışma gruplarında, Ali Sirmen ve Ruşen Çakır‟ın sorulara verdikleri cevapların ele 

alınmasından sonra serbest tartışmaya geçildi. Katılımcıların ilk oturumda yeterince zaman 

ayrılmadığını düşündükleri veya tartışılmasını soru-cevap bölümü sonrasında gerekli 

gördükleri konular üzerine konuşuldu. 

 

Bir çalışma grubunda ortak sese ulaşma konusu tartışılırken insan olmanın yeterli bir ortaklık 

olduğunun söylenmesi üzerine çarpıcı bir soru ortaya atıldı. “Müslüman bir kişi inançlarına 

ters düşen homoseksüel bir kişinin haklarını yalnızca „insan‟ olma ortaklığına dayanarak 

savunabilir mi?” sorusuyla başlayan tartışmada Türkiye‟de eşcinselliğe bakış konusunda 

çeşitli görüşler dile getirildi. Değinilen en önemli noktalardan biri, Türkiye‟de eşcinsellerin 

yasal yollarla ve toplum baskısıyla görünmez kılındığı iddiası oldu. Devlet eliyle yapılan 

ötekileştirmeye somut örnekler olarak, askerlik yapmak istemeyen eşcinsel bir vatandaşın 
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almak zorunda olduğu „çürük raporu‟ ve Diyanet İşleri Başkanlığı‟nın homoseksüelliği 

„şeytan işi‟ olarak adlandırılması verildi. 

 

Bu tartışma sırasında salondaki genel kanı Türkiye‟deki sorunun eşcinselliğin „tedavi 

edilebilir‟, hatta „tedavi edilmesi gereken‟ psikolojik bir hastalık olarak görüldüğüydü. Bu 

yanlış algılamanın sebebi bilgi eksikliği olarak ortaya koyuldu. Kürt ve eşcinsel olduğunu 

açıklayan bir katılımcı, ötekiler içindeki öteki olarak yaşadıklarını diğer katılımcılarla 

paylaştı. Bu katılımcının ailesinin tek erkek çocuğu olması sebebiyle en büyük korkusunun 

ailesinin bu gerçeği öğrenmesi olduğunu söylemesi üzerine konu, ailede cinsel kimliklerin 

belirleniş sürecine kaydı. Bu bağlamda eşcinselliğin aile içerisinde yok sayılarak cinsel 

tercihlerin ikiye indirilmesi üzerinden ataerkilliğin tekrar üretildiği ileri sürüldü. Gündelik 

hayatında eşcinsellerin varlığından haberdar olmayan, kabul edilen iki cinsel kimlik dışındaki 

her şeyin sapkınlık olduğunu düşünmeye sevk edilen ve bu „üçüncü cinsle‟ daha çok medya 

aracılığıyla tanışan bireydeki olumsuz algıyı perçinleyen önemli bir etken olarak ise basında 

yaratılan homoseksüel imajı gösterildi. Son olarak, maskülen bir tavır takınan eşcinsellerin 

toplum tarafından daha kabul edilebilir olduğu söylendi ve Fatih Ürek‟in son klibi buna örnek 

olarak verildi. 

 

Serbest tartışma bölümünde, başka bir çalışma grubunda ise, türban ve Diyanet İşleri 

Başkanlığı konuları ele alındı. Türban konusunda, bunun iktidara sataşmak için halkın üzerine 

gidilmesinde bir araç olarak kullanıldığı görüşü dile getirildi ve türban kullanılarak 

gruplaşmalar yaratıldığına dikkat çekildi. Örnek olarak, türbanlı olmanın veya olmamanın, bir 

kurumun siyasi duruşuna göre orada çalışma konusunda etkili olduğundan bahsedildi. Çözüm 

için, korku yaratmaktan ve türbanı herhangi bir şekilde siyasi sembol olarak kullanmaktan 

vazgeçilmesi gerektiği öne sürüldü. Türbanla ilgili bir diğer görüş ise sorunun cinsiyet 

boyutuyla ilgiliydi. Erkeklerle ilgili benzer bir kısıtlamanın yaşanmamasının da bir ayrım 

olduğundan ve bunun kadınları toplumsal ve siyasal hayattan biraz daha uzaklaştırdığından 

bahsedildi. Diyanet İşleri Başkanlığı konusuna gelindiğinde, bu kurumun laiklik ilkesinin 

gereği olduğu ve laikliğe aykırı olduğu yönünde iki karşıt görüş ortaya çıktı. Birinciye göre 

cemaatlerin önünde engel oluşturması ve camide okunan hutbe gibi insanlar üzerinde etkili 

olabilecek konularda belirleyici olması açısından laiklik için faydalı bir kurum olduğu 

belirtildi. İkinciye göreyse sorunun tam bu noktada ortaya çıktığı ve Diyanet İşleri 

Başkanlığı‟nın varlığının, devletin din konusunda taraf olması anlamına geldiği söylendi. 
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Bunların yanısıra “Ötekiyi tanımak demek, yalnızca adını koymak demek değil; aynı 

zamanda, bugüne kadar yaşananların telafisini de sağlamaktır.” biçiminde bir görüşe varıldı. 

Ayrıca, katılımcılar, “konumuzun insan olduğu, bunun göz ardı edilemeyeceği, bu sebeple 

konunun sadece siyasal ve ideolojik boyutlarıyla değil, aynı zamanda psikolojik boyutlarıyla 

da ele alınması gerektiği ve bunun çözüme ulaşmak için büyük önem arz ettiği” fikrinde 

birleştiler. Öte yandan da, ötekileştirmenin tepeden inme karakterinin çözüm yolunda bireysel 

hareketlerin önünü kesebileceği varsayımında bulunuldu. 

 

Toplumsal cinsiyet ayrımcılığı temelinde fazla konuşulmamış olunması, katılımcıların da 

dikkatini çekti. Bunun üzerine; eğitim, bölgesel farklılıklar, ekonomik güçsüzlük ve kadının 

toplumda kabul edilebilmek için erkeğe ihtiyaç duyduğu kanısı sorunun nedenleri olarak 

ortaya koyuldu. Son olarak katılımcılar; değil bu konuya çözüm bulmak, konunun 

tartışılmasından bile korkuluyor veya kaçılıyor olmasını önemli bir sorun olarak gördüklerini 

belirttiler. 

 

Katılımcılardan, “Türkiye‟de Öteki Olmak” konusuyla ilgili son görüşlerini paylaşmaları 

istendiğinde, iyimser ve kötümser birçok yaklaşım birlikte ortaya koyuldu. Genel olarak 

hukuki düzenlemelerin ve AB sürecinin çözüme ulaşmada önemli bir araç olduğundan 

bahsedildi. Ayrıca, farklılıkların her zaman var olacağı ve bu nedenle sorunun özgürlükler 

temelinde ele alınması gerektiği dile getirildi. Sorunun temelinde önyargıların ve insanın 

çıkarcılığının bulunduğu öne sürülürken, bir yandan çözüme ulaşmanın olasılıksızlığından 

veya zorluğundan, diğer yandan hoşgörü ve güven ortamı yaratılması ve eğitimin bu sorunları 

çözecek yönde geliştirilmesiyle bir yere varılabileceğinden bahsedildi. 
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2. SAYISAL DEĞERLENDĠRME: ANKET SONUÇLARI 

 

2.1. ÇalıĢmanın Ġçeriği 

 

“Müzakereli Kanaat Yoklaması” yönteminin en önemli varsayımlarından biri, dinledikleri 

paneller ve yapılan tartışmalar sonucunda, bireylerin görüşlerini sorgulayacakları, 

değiştirebilecekleri ve daha etkin kararlar alabilecekleridir. Katılımcılara böyle bir ortam 

sağlayabilmek 5. Boğaziçi Buluşması‟nın da öncelikli amaçları arasında yer almıştır.  

 

Bu bağlamda, “Sayısal Değerlendirme” bölümünde, katılımcılara etkinliğin başında ve 

sonunda uygulanan anketlerde verilen yanıtların genel özellikleri ve iki anket arasındaki 

değişim incelenmiştir. Böylece, katılımcıların konuyla ilgili görüşlerinin ne olduğu ve 

tartışma ve bilgi ediniminin bu görüşleri ne yönde etkilediği gözlemlenmeye çalışılmıştır.  

 

Şunu belirtmek gerekir ki, burada yapılan gözlem ve çıkarımların temsil niteliği yoktur. 

Ayrıca, anket sonuçlarının değerlendirilmesinin, çalıştaylar boyunca üretilen bilgilerin ve 

ortaya konan görüşlerin niceliksel bir tasviriyle sınırlı kalma olasılığı vardır. Bu nedenlerle, 

sonuçları değerlendirirken, çalıştay gruplarından elde edilen bilgilerin kapsamı ve zenginliği 

göz önünde bulundurulmalıdır. 

 

2.2. Genel GörüĢler 

 

Ankette yer alan soruların bir kısmı katılımcıların konuya genel bakışlarını tespit etme amacı 

taşımaktadır. Bu amaçla, kimlik konusundaki özgürlükleri en çok kısıtlayan uygulamalar, en 

çok hangi özelliklerden dolayı ayrımcılığa uğrandığı, yaşanan sorunların toplumsal kaynaklı 

mı siyasal kaynaklı mı olduğu, katılımcıların bilgi ve görüşlerini etkileyen kaynaklar, 

sorunların önündeki engeller, katılımcıların çözüm konusundaki öncelikleri ve kendilerini ne 

kadar bilgili hissettikleri sorulmuştur. 

 

2.2.1. Özgürlükler ve ÖtekileĢtirmeler 

 

Bu grubun ilk sorusunda katılımcılara, farklı ötekileştirme şekilleri ile ilgili uygulamalar 

şıklar halinde verilmiştir. Katılımcılardan bu şıkların içerisinden “kimlik konusundaki 
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özgürlükleri en çok kısıtlayan” üç tanesini seçerek sıralamaları istenmiştir. Sorunun şıkları ve 

her iki ankette verilen cevapların – sıralama gözetilmeden – karşılaştırılması aşağıdaki gibidir. 

 

 

 

Grafikten anlaşılacağı üzere, verilen şıklardan katılımcılar her iki ankette de sırası ile “eğitim 

eşitsizliği”, “bölgesel ve grupsal adaletsiz gelir dağılımı” ve “eğitim dili olarak tek dil 

Türkçe‟nin kullanılması” öğelerini özgürlükleri en çok kısıtlayan uygulamalar olarak 

seçmişlerdir. Bu şıklar göz önünde bulundurulduğunda, ilk anketten ikinci ankete önemli bir 

değişim görülmemektedir. Dikkati çeken bir değişim ise “türbanlı öğrencilerin üniversiteye 

alınmaması” cevaplarının sayısında gözlemlenmektedir. Bu şık ilk ankette 10 kere 

işaretlenirken, ikinci anketlerde 15 kere işaretlenmiştir. Genel duruma göz attıktan sonra, 

sıralama bazlı sonuçların incelenmesi yorumlara derinlik katacaktır. 
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Birincil olarak özgürlükleri kısıtlayan öğeler genel sonuçlara da yansımıştır. İlk anketlerde 

“eğitim dili olarak tek dil Türkçe‟nin kullanılması” açık fark ile en önem verilen kısıtlayıcı 

olmuştur. Fakat bu şık, ikinci anketlerde gerileyerek “bölgesel ve grupsal adaletsiz gelir 

dağılımı” öğesinden sonra yer almıştır. Birincil sıralamada iki çarpıcı nokta gözlenmektedir. 

Birincisi, ilk anketlerde birincil önem verilmiş olan “kadınlar için kota uygulanmaması” 

seçeneği ikinci anketlerde yer almamıştır. İkinci olarak, “türbanlı öğrencilerin üniversiteye 

alınmaması” ilk anketlerde birinci sırada yer almazken, bu öğeye ikinci anketlerde iki kişi 

tarafından birincil önem verilmiştir. 

 

 

 

Katılımcılar, özgürlükleri ikincil derecede kısıtlayan öğelere genel olarak “eğitim eşitsizliği” 

ve “bölgesel ve grupsal adaletsiz gelir dağılımı” şıklarıyla cevap vermişlerdir. İkincil 

sıralamada üçüncü en çok tercih edilen yanıt ise “din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinin 

zorunlu olması” seçeneğidir. Genel dağılımda ilk üçte yer alan “eğitim dili olarak tek dil 

Türkçe‟nin kullanılması” ikincil sıralamada ilk ankette bir, ikinci ankette ise iki kişi 

tarafından cevap olarak verilmiştir. 
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Üçüncül sıralamada ise çok farklı cevaplar gözlenmektedir. Bu sıralamada “farklı cinsel 

kimiklerin yasal haklarının tanınmaması” ilk anketlerde %25‟lik bir oran ile en çok verilen 

yanıt olmuştur. Fakat ikinci anketlerde bu oran %15‟e düşerek dördüncü sırada yer almıştır. 

Diğer önemli bir değişim ise birinci anketlerde 2 kişi tarafından seçilen “eğitim dili olarak tek 

dil Türkçe‟nin kullanılması” öğesi, ikinci ankette 8 kişi tarafından üçüncül önemdeki 

özgürlük kısıtlayıcısı olarak nitelendirilmiştir. Bu sıralamada ayrıca “türbanlı öğrencilerin 

üniversiteye alınmaması” cevabında da artış gözlemlenmektedir. 

 

Bu soruyu takip eden soruda ise, katılımcılara ötekileştirme ile alakalı aynı öğeler verilmiş 

fakat bu sefer “bu uygulamalardan hangi üçünün kimlik konusundaki özgürlüklerin 

kısıtlanmasıyla en az ilgili olduğu” sorulmuştur. Önceki soruda olduğu gibi katılımcılardan 

yanıtlarını 1‟den 3‟e kadar sıralamaları talep edilmiştir. Sıralama gözetilmeksizin verilen 

cevapların dağılımı aşağıdaki gibidir. 
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Bu soruda katılımcılardan çok farklı cevaplar alınmıştır. Fakat beklenildiği üzere, bir önceki 

soruda fazla tercih edilmemiş uygulamaların özgürlük kısıtlanması ile en az ilgili oldukları 

yönünde bir eğilim gözlemlenmiştir. Bu uygulamalar “farklı cinsel kimiklerin yasal haklarının 

tanınmaması” (%14 - %15), “kadınlar için kota uygulanmaması” (%18 - %15), “din kültürü 

ve ahlak bilgisi derslerinin zorunlu olması” (%14 - %15) ve “türbanlı öğrencilerin 

üniversiteye alınmaması” (%15) öğeleridir. Bu soruda dikkati çeken başka bir unsur ise, ilk 

soruda özgürlüğü kısıtladığı fikri ortaya çıkan “eğitim dili olarak tek dil Türkçe‟nin 

kullanılması” öğesinin bu soruda da %15 gibi yüksek bir oranla seçilmesidir. 
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Bu soruya katılımcılar tarafından çok farklı yanıtlar verilmesi nedeni ile genel sonuç 

grafiğinin yanında sadece birincil sıralamadaki cevaplar grafiksel olarak incelenecektir. İlk 

anketlerde birincil sıralamada öne çıkan bir cevap gözlemlenmemektedir. İkinci anketlerde ise 

“türbanlı öğrencilerin üniversiteye alınmaması” (%28), “kadınlar için kota uygulanmaması” 

(%23) ve “din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinin zorunlu olması” (%21) sırası ile katılımcılar 

tarafından kimlik konusundaki özgürlüklerin kısıtlanması ile en az alakalı uygulamalar olarak 

seçilmişlerdir. Bunların yanında birinci ankette 6 kişi tarafından birincil olarak seçilen 

“bölgesel ve grupsal adaletsiz gelir dağılımı”, ikinci anketlerde hiçbir katılımcı tarafınan 

seçilmemiştir. Dahası, ilk anketlerde “farklı cinsel kimiklerin yasal haklarının tanınmaması” 5 

kişi tarafından özgürlük kısıtlamaları ile en az ilgili uygulama olarak görülürken, ikinci 

anketlerde bu sayı 1‟e düşmüştür. 

 

Bu iki soruya bazı katılımcılardan yanıt alınamamıştır. Bunun nedenini soruların yanlarına 

sözel olarak belirtmişlerdir. Bir katılımcı soruları yanıtısız bırakmasının nedenini “belirtilen 

öğelerin hepsinin özgürlükleri kısıtladığı ve ayrım yapmanın gereksiz olduğu” olarak ifade 

etmiştir. Diğer bir katılımcı ise soruları cevapsız bırakmasını “eğer kısıtlanma varsa 

özgürlükten bahsedilemeyeceği” olarak açıklamıştır. 

 

2.2.2. Ayrımcılığa Sebep Olan Özellikler 

 

Diğer bir soruda ise katılımcılara “ayrımcılığa uğrayan bir sosyal gruba dahil olduklarını 

düşünüp düşünmedikleri” sorulmuştur. Cevapların grafiksel dökümü aşağıdaki gibidir. 
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Katılımcılarımızın yaklaşık üçte birlik bölümü her iki ankette de, bizzat kendilerinin 

ötekileştirmeye maruz kaldıklarını belirtmişlerdir. Soruya “hayır” cevabı verenlerin oranı ilk 

ankette %28 iken, ikinci ankette %20‟ye gerilemiştir. 

 

Bu soru ile bağlantılı olarak, ardışık soruda bir dizi özellik sıralanmış ve katılımcılara “bu 

özelliklerin hangisinden ötürü en çok ayrımcılığa uğradıkları” sorulmuştur. Soruda sıralanan 

özellikler ve cevapların dağılımı aşağıda verilmiştir. 

 

 

 

Katılımcılar tarafından en çok verilen yanıt “cinsiyet” olmuştur. Hatta soruya bu cevabı 

verenlerin oranı ilk ankette %28 iken ikinci ankette %33 olarak gözlemlenmektedir. Diğer bir 

göze batan cevap ise “siyasi görüş” dolayısı ile karşılaşılan ayrımcılıktır. Bu cevap her iki 

ankette de katılımcıların yaklaşık dörte biri tarafından verilmiştir.  

 

2.2.3. Sorunun Kaynağı 

 

Kimlik konusunda en çok tartışılan konulardan biri bu sorunun suni olarak siyasiler tarafından 

mı ortaya atıldığı yoksa toplumsal bir realite mi olduğudur. Bu bağlamda, katılımcılara şu 

soru yöneltilmiştir: “Sizce Türkiye‟de şu an gündemde olan kimlik sorunları siyasetçiler 

tarafından mı yaratılmaktadır yoksa toplumumuzda bu tür sorunlar gerçekten var mıdır?” 

Verilen cevapların dağılımı aşağıdaki gibidir. 
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Her iki ankette de katılımcıların yarısından az fazlası kimlik sorunun “ağırlıklı olarak siyasal” 

olduğunu belirtmiştir. Fakat soruya “tamamen siyasal” cevabı veren katılımcı yoktur. Her iki 

ankette de katılımcıların %41‟i kimlik sorunun “ağırlıklı olarak toplumsal” olduğunu 

düşünmektedirler. İlk ankette bu sorunun “tamamen toplumsal” olduğunu düşünen kimse 

gözlenmemekteyken, ikinci ankette 2 katılımcı kimlik sorununu “tamamen toplumsal” olarak 

nitelendirmiştir. 

2.2.4. Bilgi ve GörüĢleri Etkileyen Kaynaklar 

 

Bu bölümün bir diğer sorusu olarak katılımcılara “farklı kimlikler ve kimlik tartışmaları 

hakkındaki görüş ve bilgilerini en fazla etkileyen kaynağın ne olduğu” sorulmuştur. Sorunun 

şıkları ve verilen cevapların dağılımı aşağıdaki gibidir. 
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Her iki ankette de, katılımcıların yarısından fazlası ötekileştirme hakkında bilgi ve görüşlere 

yön veren en önemli kaynak olarak “medya”yı seçmişlerdir. İkinci en büyük yüzdeye sahip 

olan cevap ise “okul” olmuştur. Fakat bu seçenek ikinci ankette daha az kişi tarafından tercih 

edilmiştir. Bazı katılımcılar ise diğer seçeneğini seçmişlerdir. Açıklama olarak ise, tek yanıtın 

“kişisel tecrübeler” olduğu gözlemlenmektedir. 

 

2.2.5. Çözümün Önündeki Engeller 

 

Katılımcılara çözümü engelleyebilecek faktörler hakkındaki fikirleri sorularak hangilerini 

çözüm yolunda daha büyük engel olarak gördükleri gözlemlenmeye çalışılmıştır. Öncelikle, 

çok farklı seviyelerde de olsa, katılımcıların bu faktörlerin hepsinin etkili olduklarını 

düşündükleri gözlenmiştir. Bahsedilen faktörler şunlardır:  Anayasa, örf, adet ve gelenekler, 

derin devlet, AKP hükümetinin politikaları, resmi ideoloji, eğitim sistemi, din, gelir 

dağılımındaki adaletsizlikler, toplumsal hafıza, eğitimsizlik, terör eylemleri ve dış mihraklar. 

Öte yandan, bazı faktörler diğerlerinden çok daha etkili görünürken, bazı faktörler hakkındaki 

görüşlerin iki anket arasında oldukça değiştiği görülmüştür. İlk ankette 20 ve üstü sayıda 

“kesinlikle engeldir” cevabı alan faktörler; anayasadaki bazı maddeler, resmi ideoloji, derin 

devlet, eğitim sistemi, eğitimsizlik ve terör eylemleri gibi yönetim yapısı ve eğitim 
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konularında yoğunlaşan faktörler olmuştur.  Buna karşın; örf, adet ve gelenekler, AKP 

hükümetinin politikaları, din, gelir dağılımındaki adaletsizlikler, millet olarak geçmişte 

yaşadığımız kötü tecrübeler gibi gelenekler ve hükümet politikaları kapsamına giren 

faktörlerde, önceki faktörlere kıyasla, “kesinlikle engeldir”den “biraz engeldir” cevabına 

doğru bir kayma olduğu gözlenmiştir. Hatta bu kayma, dış mihraklar faktöründe “pek engel 

değildir” ve “kesinlikle engel değildir” cevaplarını da kapsamaktadır. Genel olarak, en büyük 

engelin eğitim ve yönetim şeklinden kaynaklandığı yönünde bir görüş olduğu görülürken, dış 

güçlerin bu sorunun çözümüne engel olduğu görüşünün o kadar güçlü olmadığı anlaşılmıştır.  

 

İki anket arasındaki farklılıklara bakıldığında ise, “kesinlikle engeldir” cevabındaki en gözle 

görülür artış,  din ile örf, adet ve gelenekler gibi kültürel faktörlerde ve eğitim sistemi ile gelir 

dağılımındaki adaletsizlikler faktörlerinde ortaya çıkmıştır. Buna karşın, AKP hükümetinin 

politikaları, resmi ideoloji, millet olarak geçmişte yaşadığımız tecrübeler gibi faktörlerde 

“kesinlikle engeldir” faktöründen, başta “biraz engeldir” olmak üzere, diğer cevaplara doğru 

bir kayma olmuştur. Bu iki değişimin şuna işaret ettiği söylenebilir ki; sorunun çözümünde, 

geleneklerden ve sosyoekonomik yapıdan kaynaklanan toplumsal farklılıkların, yönetimin 

yapısından daha güçlü bir engel olabileceği yönünde bir fikir değişimi olmuştur. Gözlemlenen 

değişikliklerden bir diğeri, terör eylemleri faktörüne verilen “kesinlikle engeldir” ve “biraz 

engeldir” cevaplarındaki azalmanın yanında “pek engel değildir” cevabındaki artıştır. Diğer 

bir önemli değişiklik ise, dış mihraklar faktöründe “kesinlikle engeldir” cevabında görülen 

azalma ve “biraz engeldir” ile “pek engel değildir” cevaplarında olan artış olmuştur. Bu 

durumda, terör eylemleri ve dış güçlerin çözüme engel olduğu konusundaki görüşte az da olsa 

bir azalma olduğu söylenebilir. Genel olarak, ikinci ankette,  ilk anketten farklı olarak çözümü 

engelleyen faktörlerin toplumsal yapı ve eğitim konularında yoğunlaştığı görülmüştür.  

 

2.2.6. Çözüm Konusundaki Öncelikler 

 

Katılımcıların, yaşanan sorunların çözümü konusundaki önceliklerini saptayabilmek amacıyla 

onlara “Sizce, devlet harcamaları planlanırken, aşağıdaki alanlardan hangisine en büyük 

öncelik verilmelidir?” sorusu yöneltilmiştir. Verilen yanıtların dağılımı aşağıdaki gibidir. 
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Görülüyor ki, seçenekler arasında “eğitimin kapsam ve kalitesinin arttırılması” ve “toplumun 

en yoksul kesimlerinin durumlarının iyileştirilmesi” diğerlerine göre ciddi bir farkla tercih 

edilmiştir. Eğitimin iyileştirilmesi gerektiğini düşünenlerin sayısı 20‟den fazla; yoksullara 

yardım edilmesi gerektiğini düşünenlerin sayısı 10‟dan fazla iken diğer yanıtları seçenlerin 

sayısı önemsenmeyecek kadar azdır. Buna dayanarak, katılımcılara göre yaşanan sorunların 

çözümünün temel olarak eğitimden ve sosyoekonomik adaletsizliklerin giderilmesinden 

geçtiği öne sürülebilir. 

 

2.2.7. Bilgi Düzeyi 

 

Katılımcıların konu hakkında ne kadar bilgili olduklarını düşündüklerini ve bu bilginin 

konferanslar ve tartışmalar sonucunda nasıl bir değişim gösterdiğini saptamak amacıyla 

katılımcılara “Türkiye‟deki farklı kimlikler ve kimlik tartışmaları hakkında kendinizi ne kadar 

bilgili hissediyorsunuz?” sorusu yöneltilmiştir. Verilen yanıtlar aşağıdaki gibidir. 
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İlk ankette 5 kişinin “çok bilgiliyim” ve 29 kişinin “biraz bilgiliyim” yanıtını vermesinden, 

katılımcıların konferans ve tartışmalardan önce de kendilerini ortalamanın üzerinde bilgi 

sahibi gördükleri anlaşılmaktadır. İkinci ankette ise “biraz bilgiliyim” yanıtı verenlerin sayısı 

21‟e düşerken “çok bilgiliyim” yanıtı verenlerin sayısı 14‟e çıkmıştır. Bu bağlamda, 

konferans ve tartışmaların katılımcıların kendilerini ne kadar bilgili gördükleri konusunda 

olumlu bir etkisi olduğu söylenebilir. Ancak, organizasyon sonunda, kendini “çok bilgili” 

görenlerin “biraz bilgili” görenlerden az sayıda olduğuna dikkat etmek gerekir. 

 

2.3. Anayasa, Devlet Yapısı ve ÖtekileĢtirme 

 

Bu bölümdeki sorular ile, devlet rejiminin uygulamasındaki farklılıklar ve anayasadaki 

tanımlamaların ötekileştirme konusunu ne şekilde etkilediği konusundaki görüşlerin ortaya 

koyulması amaçlanmıştır.  Bu sorular, en önemli başlıklar olarak görülen devletin yönetim 

yapısının merkeziliği, laiklik ve anayasadaki kimlik tanımlamalarını konu almak üzere üç 

bölüme ayrılmıştır. Kimi sorular, soruların soruluş şeklinin cevaplara etkisinin gözlemlenmesi 

için farklı ifadelerle sorulmuştur.  
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2.3.1. Güç Dağılımı: Merkezi ve Yerel Yönetim 

 

Özellikle “etnik” temelde ötekileştirme konusunda yönetim yapısının bir çözüm olup 

olamayacağı konusundaki görüşlerini almak için, katılımcılara, “Kimlik sorunlarının çözümü 

merkezi yönetimin güçlendirilmesinde aranmalıdır” yargısı konusunda ne düşündükleri 

sorulmuştur. Bu konuda çoğu katılımcı, bu yargıyı desteklemeyecek yönde cevap vermiştir. 

İlk ankette cevaplar, 15 kişi ile “kesinlikle katılmıyorum” görüşünde yoğunlaşırken ikinci 

ankette de bu cevabı verenlerin sayısı çok değişmeyerek 14 olmuştur. Diğer taraftan, 

“tamamen katılıyorum” cevabını verenlerin sayısı ilk ankette 5, ikinci ankette ise sadece 2‟dir. 

Sonuç olarak, katılımcılarda merkezi yönetimin güçlendirilmesinin bir çözüm olmayacağı 

yönünde bir görüş hâkim olduğu gözlenmiştir. İki anket karşılaştırıldığında ise, cevapların 

çok güçlü bir şekilde olmasa da “tamamen katılıyorum” ve “kesinlikle katılmıyorum”dan 

“pek katılmıyorum” gibi daha az kesinlik içeren cevaplara kaydığı görülmüştür.  

 

 

 

Aynı konuya farklı bir açıdan bakabilmeleri için ise, katılımcılara, “Yerel yönetimlerin 

yetkileri arttırılmalıdır” yargısı hakkındaki fikirleri sorulmuştur. Burada, cevapların bu fikre 

katılanlar yönünde yoğunlaştığı görülmüştür. İlk ve ikinci ankette 10‟ar kişi “tamamen 

katılıyorum” ve ilk ankette 20, ikinci ankette 17 kişi “biraz katılıyorum” cevabı vermiş, büyük 
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çoğunluk, yerel yönetimlerin yetkilerinin arttırılmasının kimlik sorununda bir çözüm olacağı 

fikrine katıldığını belirtmiştir. İki soru birlikte değerlendirildiğinde, katılımcıların büyük bir 

kısmının merkezi yönetim yerine yerel yönetimlerin güçlendirilmesini bir çözüm olarak 

gördüğü söylenebilir. 

 

 

 

2.3.2. Laiklik 

 

Ankette yer alan sorularda, laiklik konusunda katılımcıların görüşleri, dinin resmi çerçeve 

içinde varlığıyla ve dini uygulamalara karşı yasal düzenlemelerle ilgili sorular aracılığıyla 

değerlendirilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla ilk olarak “Din eğitimi ve din hizmetleri tamamen 

devlet kontrolünde olmalıdır.” şeklindeki görüşe katılımcıların ne ölçüde katıldığı 

sorulmuştur. Verilen yanıtların dağılımı aşağıdaki gibidir. 
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Bu dağılımda göze çarpan en önemli özellik, katılımcıların çoğunluğunun bu görüşten yana 

olmadığı ve din hizmetleri ve din eğitiminin devlet kontrolünde olmasını desteklemediğidir. 

Bu sonuca bakarak, resmi görüşün aksine, katılımcıların genelinin bu kontrolü laikliğin bir 

gerekliliği olarak görmediği öne sürülebilir. Dikkat çeken bir diğer konu da çalıştaylar 

sonrasında, genel eğilimin tersi yönde küçük de olsa bir değişim gerçekleştiğidir. “Tamamen 

katılıyorum” diyenlerin sayısı 3‟ten 6‟ya çıkmış olsa da, “biraz katılıyorum” diyenlerin 

toplam sayısının 8‟de kalması nedeniyle bu değişimin ihmal edilebilir olduğu söylenebilir. 

Ankette yöneltilen bir diğer soru da “„Diyanet İşleri Başkanlığı kaldırılmalıdır‟ görüşüne ne 

ölçüde katılıyorsunuz?” şeklinde olmuştur. Verilen yanıtların dağılımı aşağıdaki gibidir. 
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Bu dağılıma bakıldığında, katılımcıların çoğunluğunun Diyanet İşleri Başkanlığı‟nın 

kaldırılmasından yana olduğu görülmektedir. “Din eğitimi ve din hizmetleri tamamen devlet 

kontrolünde olmalıdır.” görüşüne karşı olanların oranıyla, bu görüşe katılanların oranı 

karşılaştırıldığında, önceki konudaki ağırlığın daha fazla olduğu gözlenmektedir. İlgi çekici 

bir nokta ise, ilk ankette bu farkı yaratan 11 katılımcının “kesinlikle katılmıyorum” yanıtının, 

çalıştaylar sonrasında 4‟e düşmesi ve “pek katılmıyorum” yanıtı verenlerin sayısının 4‟ten 

13‟e çıkmasıyla aradaki bu farkın azalmasıdır. Somut bir kurum olarak Diyanet İşleri 

Başkanlığı örneği üzerinden sorulduğunda, katılımcıların din üzerindeki devlet kontrolü 

konusunda daha ılımlı olduğu ortaya çıkmıştır. 

Dinin resmi çerçevedeki yeriyle ilgili olarak sıkça gündeme gelen başka bir konu da zorunlu 

din dersleridir. Bu konu, katılımcıların “Din dersleri zorunlu olmaktan çıkarılmamalıdır.” ve 

“Zorunlu din dersleri kaldırılmalıdır.” ifadelerine ne ölçüde katıldıkları yönündeki sorularla 

iki farklı şekilde ele alınmıştır. Her iki ifade için de verilen yanıtların dağılımı birbirine yakın 

olduğundan burada yalnızca ilkinin grafiğini değerlendirmek yeterli olacaktır. 
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Katılımcılar arasında bu görüşe katılmayanların çoğunlukta olduğu görülmektedir. Diğer bir 

deyişle, katılımcıların çoğunluğu, zorunlu din dersi uygulamasının yanlış olduğunu 

düşünmektedir. Çalıştaylardan önce ve sonra doldurulan anketler arasında en çok dikkat 

çeken fark, “pek katılmıyorum” yanıtı verenlerin sayısı 13‟ten 3‟e düşerken “kesinlikle 

katılmıyorum” yanıtı verenlerin sayısının 22‟den 28‟e yükselmesi olmuştur. Bu durumda, 

genel olarak, katılımcıların tartışmalar sonucunda din dersinin kaldırılması konusunda daha 

kesin bir görüşe sahip oldukları söylenebilir. 

Dini uygulamalara karşı yasal düzenlemeler konusunda, katılımcılardan görüşlerini 

üniversitelerdeki başörtüsü yasağı üzerinden aktarmaları istenmiştir. Bu yöndeki ilk soru 

“Başörtülü öğrencilerin üniversitelere devam etmelerinin önündeki yasaklar kaldırılmalıdır.” 

ifadesine ne ölçüde katıldıkları şeklindedir. Yanıt dağılımı aşağıdaki grafikte verilmiştir. 
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Bu konuda sorulan diğer soru ise “Üniversitelerde kız öğrencilerin başörtüsü takması gibi 

talepler yerine getirilirse, laiklik ilkesi zedelenir.” ifadesine ne ölçüde katıldıkları şeklindedir. 

Bu soruya verilen yanıtların dağılımı aşağıdaki gibidir. 
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Her iki dağılıma bakıldığında, genel eğilim üniversitelerdeki başörtüsü yasağının 

kaldırılmasının laikliğin bir gereği olmadığı yönündedir. Dikkat edilmesi gereken bir nokta, 

ilk anketlerde belirtilen kesin görüşlerin ikinci anketlerdeki değişimidir. İlk soruda, iki uç 

görüşte de önemli görülebilecek değişiklikler olmuş, “Başörtülü öğrencilerin üniversitelere 

devam etmelerinin önündeki yasaklar kaldırılmalıdır” ifadesine tamamen katılanların sayısı 

25‟ten 30‟a çıkarken, kesinlikle katılmayanların sayısı 7‟den 2‟ye düşmüştür. İkinci soruda 

ise, “üniversitelerde kız öğrencilerin başörtüsü takması gibi talepler yerine getirilirse, laiklik 

ilkesi zedelenir” ifadesine kesinlikle katılmayanların sayısı değişmezken, tamamen 

katılanların sayısı 9‟dan 2‟ye inmiştir. Genel olarak, tartışmalar sonucununda, başörtüsü 

konusunda kesin görüş sahibi olan katılımcıların sayısında kayda değer bir değişim olduğu ve 

bu değişimin başörtülü öğrencilere hoşgörünün artması yönünde geliştiği öne sürülebilir. 

2.3.3. Alt ve Üst Kimlikler 

 

Ankette alt ve üst kimlikler üzerine yöneltilen soru “Ülkemizde etnik kimlikten kaynaklanan 

sorunların çözümü için „Türklük‟ yerine „Türkiyelilik‟ üst kimliği benimsenmelidir” görüşüne 

ne ölçüde katılındığı şeklindedir. Katılımcıların bu soruya verdiği yanıtların dağılımı 

aşağıdaki gibidir. 
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Birinci ankette bu soruya verilen cevaplara göre katılımcıların 19‟u bu görüşe tamamen 

katılırken; 13‟ü biraz katılmaktadır. İlk ankette “fikrim yok” cevabını işaretleyen katılımcı 

bulunmazken; 7 kişi bu görüşe “pek” ya da “hiç” katılmadığını belirtmiştir. Organizasyonun 

devamındaki konuşmalar ve çalıştaylardan sonra, bu soruya verilen cevaplarda kayda değer 

bir değişim gözlenmiş; ikinci ankette “hiç katılmıyorum” cevabı veren katılımcı yokken 

sadece 4 katılımcı “pek katılmıyorum” demiştir. “Tamamen katılıyorum” şeklindeki cevapta 

ise 3 kişilik bir artış olduğu ve “biraz katılıyorum” cevabıyla birlikte bu görüşe katılanların 

sayısının toplamda 32‟den 33‟e yükseldiği gözlenmiştir. Bu bağlamda katılımcıların büyük 

çoğunluğunun Türkiye‟de alt ve üst kimlik tartışmalarına çözüm olarak, vatandaşlık tanımının 

etnik köken temelinde değil, coğrafi temelde yapılması gerektiğini düşündüğü anlaşılmıştır. 

İki anket arasındaki farklara bakıldığında, tartışmaların ve konuşmaların katılımcıların bu 

fikrinin güçlenmesinde olumlu bir etkisi olduğu öne sürülebilir. 

 

2.4. ÇeĢitli Temellerde ÖtekileĢtirmeler 

 

Bu bölümde anketin çeşitli temellerde ötekileştirmelerle ilgili soruları bulunmaktadır. Bu 

bağlamda sosyoekonomik faktörler, dinsel farklılıklar, resmi azınlıklar, etnik farklılıklarla 

birlikte Kürt sorunu ve hem cinsiyet farklarını hem eşcinselliği içerecek şekilde toplumsal 

cinsiyet konuları ele alınmaktadır. 

 

2.4.1. Sosyoekonomik Faktörler 
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Sosyoekonomik seviyesi farklı birini “ötekileştirme” düzeylerinin ne durumda olduğunun 

anlaşılabilmesi için katılımcılara, sosyoekonomik statüsü farklı biriyle arkadaş olmanın ve 

evlenmenin onları rahatsız edip etmeyeceği sorulmuştur. İlk ankette, 30 katılımcı 

sosyoekonomik statüsü farklı biriyle arkadaş olmaktan rahatsız olmayacağını söylerken, bu 

sayı ikinci ankette 31‟e yükselmiş; ancak genele bakıldığında bu konuda katılımcıların 

fikirlerinde önemli bir değişiklik gözlenmemiştir. Sosyoekonomik seviyesi farklı biriyle 

evlenmekten rahatsız olup olmayacakları sorusuna ise, önceki sorudan çok daha düşük bir 

sayı olarak ilk ankette 19, ikinci ankette de 18 kişi “kesinlikle rahatsız olmam” cevabını 

vermiştir. İlk ankete göre, ikinci ankette “pek rahatsız olmam” diyenlerin sayısı 6 artarken 

“biraz rahatsız olurum” diyenlerin sayısı ise 3 azalmıştır. Buna bakarak iki anket arasında, 

kişilerin sosyoekonomik seviyesi farklı kişilerle evlenmekten rahatsız olması konusunda, 

ötekileştirmeyi azaltıcı yönde bir değişim olduğu söylenebilir. Yine de, sosyoekonomik 

seviyesi farklı biriyle arkadaş olmakla kıyaslandığında, katılımcıların sosyoekonomik seviyesi 

farklı kişilerle evlenmek konusuna çok daha temkinli yaklaştıkları düşünülebilir. 
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2.4.2. Dinsel Farklılıklar 

 

Katılımcılara, dinsel farklılıklarla ilgili görüşlerini belirtmeleri için farklı mezheplerle ve 

kişisel ilişkilerde dinin yeriyle ilgili sorular yöneltilmiştir. Farklı mezheplerle ilgili sorular, 

Alevilikle ilgili olarak sıkça gündeme gelen tartışma konuları üzerinden sorulmuştur. Bu 

konuda katılımcılara yöneltilen ilk soru “İslam‟ın Alevilik gibi farklı yorumlarına Diyanet 

İşleri Başkanlığı‟nda yer verilmemelidir.” ifadesine ne ölçüde katıldıkları şeklindedir. 

Yanıtların dağılımı aşağıdaki grafikte verilmiştir. 

 

 

Aynı konuda yöneltilen bir diğer soru ise “Alevilerin, Cem evlerinin ibadethane olarak 

resmen tanınması gibi kültürel talepleri yerine getirilmelidir.” ifadesine ne ölçüde katıldıkları 

şeklindedir. Bu soru için verilen yanıtların dağılımı aşağıdaki gibidir. 

 



 
47 

Her iki dağılımda da, katılımcıların çoğunluğunun Alevilerin dini bağlamda tanınmasından 

yana olduğu görülmektedir. Ancak, Diyanet İşleri Başkanlığı gibi somut bir kurum söz 

konusu olduğunda bu yönde kesin görüş beyan edenlerin sayısı, genel hak taleplerine olumlu 

bakanlar kadar yüksek olmamıştır. İlk ifadeye kesinlikle katılmayanların sayısı her iki ankette 

de 26 iken ikinci ifadeye tamamen katılanların sayısı 30 civarındadır. Ancak bu iki soruya 

verilen yanıtlarda, iki anket arasında kayda değer bir fark olmadığı görülmüştür. Buna göre, 

çalıştaylardaki tartışmaların katılımcıların bu konudaki görüşlerinde ciddi değişikliklere yol 

açmadığı söylenebilir. 

Son olarak, katılımcıların kişisel ilişkilerinde dinin yeriyle ilgili tutumları da arkadaşlık ve 

evlilik konuları üzerinden sorulmuştur. Bu amaçla sorulan ilk soru, farklı bir din veya 

mezhepten biriyle arkadaş olmaktan ne ölçüde rahatsızlık duyacakları şeklindedir. Verilen 

yanıtların dağılımı aşağıdaki gibidir. 
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Farklı bir din veya mezhepten biriyle evlenmekten ne ölçüde rahatsızlık duyacakları 

yönündeki soruya verilen yanıtların dağılımı ise aşağıdaki gibidir. 

 

 

Her iki durumda da katılımcıların çoğunluğu rahatsız olmayacağını belirtmiştir. Ancak dikkat 

çekici bir konu, aynı katılımcı grubunun arkadaşlık ve evlilik konularında farklı tutum 

göstermesidir. Daha sosyal bir olgu olarak görülebilecek arkadaşlık konusunda, katılımcıların 

neredeyse hiçbiri farklı din veya mezhepten biriyle ilişki içinde olmakta sakınca görmemiştir. 

Fakat daha bireysel bir olgu olarak görülebilecek evlilik konusunda, katılımcıların yarıya 

yakını “kesinlikle rahatsız olmam” şeklinde kesin bir görüş bildirmekten kaçınmıştır. Evlilik 

konusunda, her iki anket arasındaki fark değerlendirildiğinde, ortalama olarak bir değişiklik 

görülmese de, “kesinlikle rahatsız olmam” yanıtı verenlerin sayısı 21‟den 18‟e ve “biraz 

rahatsız olurum” yanıtı verenlerin sayısı 8‟den 5‟e düşerken, “pek rahatsız olmam” yanıtı 

verenlerin sayısı 6‟dan 12‟ye çıkmıştır. Bu değişimlerin anlamlı olduğu varsayılırsa, 

katılımcıların girdikleri diyalog sonucunda bir yandan rahatsızlıklarının azaldığı, diğer yandan 

da kesin görüş bildirmekten biraz daha kaçındıkları öne sürülebilir. 
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2.4.3. Resmi Azınlıklar 

 

Resmi azınlıklar konusuna gelindiğinde, ankette karşımıza ilk çıkan soru, “Lozan 

Antlaşması‟na göre yalnızca Rum, Yahudi ve Ermenilere tanınan azınlık statüsü, bunların 

dışında hiçbir etnik veya dinsel gruba verilmemelidir.” görüşüne ne ölçüde katılındığı 

şeklindedir. Katılımcıların verdiği yanıtların dağılımı aşağıdaki gibidir.  

 

 

 

Birinci ankette katılımcıların 4‟ü bu görüşe “tamamen” ya da “biraz” katıldığı cevabını 

vermiştir. Bir katılımcı fikri olmadığını belirtirken 22 kişi bu görüşe “kesinlikle”; 12 kişi de 

“pek” katılmadığını söylemiştir. İkinci ankette bu soruya verilen cevaplar incelendiğinde bu 

görüşe katılmayan katılımcıların sayısında büyük bir artış gözlenirken “tamamen katılıyorum” 

cevabını veren katılımcı olmamıştır. Katılımcılardan 28‟i “kesinlikle”, 7‟si ise “pek 

katılmıyorum” cevaplarını verirken sadece bir katılımcı bu görüşe biraz katıldığını 

belirtmiştir. Öte yandan, bu sorunun tersten “Lozan Antlaşması‟nda sadece Rum, Yahudi ve 

Ermenilere tanınan azınlık statüsü, başka etnik ve dinsel gruplara da verilmelidir.” görüşüne 

ne ölçüde katılındığı şeklinde sorulması ilginç bir sonuç ortaya çıkarmıştır.  
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Bu kez katılımcıların 22‟si bu görüşe “tamamen”; 8‟i de “biraz” katılırken, ikinci ankette 

“tamamen katılıyorum” cevabını veren katılımcıların sayısı 24‟e yükselse de “biraz 

katılıyorum” cevabını veren katılımcılarla birlikte bu görüşe katılanların sayısı toplamda 28‟e 

gerilemiştir. Bu görüşe “pek” ve “hiç katılmıyorum” cevabı veren katılımcıların toplamı her 

iki ankette de 7 iken “fikrim yok” diyen katılımcıların sayısında 2 kişilik bir artış 

gözlenmektedir. 

 

Her iki soru birlikte değerlendirildiğinde, katılımcıların tutarlı cevaplar vermiş olması, 

çalışmanın güvenilir olduğu şeklinde yorumlanabilir. Bunun yanında, katılımcıların genel 

olarak Türkiye‟deki sadece din üzerinden yapılan resmi azınlık tanımını doğru bulmadıkları 

ve bu tanımın diğer dini ve etnik azınlıklara genişletilmesi gerektiğini düşündükleri 

görülmüştür. Konuşmalar ve tartışmalar sonrasında katılımcıların azınlık statüsünün başka 

gruplara verilmemesine karşı oluşan görüşleri güçlenirken, verilmesine taraf olmak yönündeki 

görüşlerinin aynı netlikte korunamadığı ortaya çıkmıştır.  
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2.4.4. Etnik Farklılıklar ve Kürt Sorunu 

 

Ankette etnik farklılıklar ve Kürt sorunu üzerine sorulan soru “Kültürel ve siyasal hak talep 

eden grupların amacı Türkiye‟yi bölmektir.” görüşüne ne ölçüde katılındığı şeklindedir. 

Verilen yanıtların dağılımı aşağıdaki gibidir. 

 

 

 

Bu görüşe “kesinlikle katılmıyorum” cevabını veren katılımcı sayısı her iki ankette de 21 

olmuştur. Aradaki değişimin ise “biraz katılıyorum” cevabından “pek katılmıyorum” cevabına 

doğru olduğu gözlenmiştir. Her iki ankette de “tamamen katılıyorum” cevabı veren katılımcı 

bulunmazken, bu görüşe “biraz katılıyorum” diyen katılımcı sayısı ilk ankette 8, ikinci ankette 

3‟tür. Konuşmalar neticesinde ilk ankette “pek katılmıyorum” cevabını veren 10 katılımcıya 

ikinci anketle birlikte 3 katılımcı daha eklenmiş, “fikrim yok” diyen katılımcı sayısı ise 2 

olmuştur.  

 

Bu konuda öncelikli olarak belirtilebilecek olan nokta, katılımcıların büyük çoğunluğunun 

hak mücadelesi veren grupların Türkiye‟yi bölmek niyetinde olmadığını düşünmesidir. 

Konuşmalar ve tartışmalar sonrasında, her ne kadar çok büyük bir değişim olarak gözükmese 

de, “biraz katılıyorum” seçeneğiyle “pek katılmıyorum” seçeneği arasındaki farklılık 
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katılımcıların Kürtlerin mücadelesinin bölücülük değil, hak talebi üzerine olduğu yönündeki 

görüşlerinin güçlendiğini göstermektedir. 

 

Bu konudaki “Devlet yatırımları dağıtılırken Güneydoğu Anadolu‟ya öncelik verilmelidir.” 

görüşüne katılımcıların ne ölçüde katıldığı sorusuna verilen yanıtların dağılımı ise aşağıdaki 

gibidir.  

 

 

 

İlk ankette 18 katılımcı bu görüşe “tamamen katılıyorum”, 14 katılımcı “biraz katılıyorum”, 4 

katılımcı “pek katılmıyorum” ve 3 katılımcı “hiç katılmıyorum” cevaplarını verirken, ikinci 

ankette “tamamen katılıyorum” ve “pek katılmıyorum” cevaplarını veren katılımcı sayısında 

çok önemli değişiklikler gözlenmiştir. İkinci ankette “tamamen katılıyorum” cevabını veren 

katılımcı sayısı 18‟den 9‟a gerilerken, “pek katılmıyorum” diyen katılımcı sayısı 4‟ten 12‟ye 

yükselmiştir. Diğer cevaplarda kayda değer bir değişim olmamıştır.  

 

Bu soruya benzer olarak, sağlama niteliğinde sorulan “Bazı bölgelerimizin ekonomik 

bakımdan geri kalmasının nedeni, devletin uyguladığı yanlış politikalardır.” görüşüne ne 

ölçüde katılındığı şeklindeki soruya verilen cevapların dağılımı aşağıdaki gibidir. 
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İlk ankette bu soruya 24 katılımcı “tamamen katılıyorum”, 13 katılımcı da “biraz katılıyorum” 

cevabını vermiş, “hiç katılmıyorum” diyen katılımcı olmamıştır. İkinci ankette ise “tamamen 

katılıyorum” cevabını veren katılımcı sayısı 17‟ye gerilerken, “biraz katılıyorum” diyen 

katılımcı sayısı yine 17‟ye yükselmiştir. Bunun yanında bir katılımcı da “hiç katılmıyorum” 

cevabı vererek katılımcıların fikirlerinde bazı değişimler olduğunu ortaya koymuştur. 

 

Her iki soru değerlendirildiğinde, ilk anda yapılabilecek yorum katılımcıların Kürt sorununa 

devletin ekonomik ve sosyal politikalarının neden olduğu şeklindeki eleştirel yaklaşımlarının 

hafiflediği şeklindedir. Özellikle Güney Doğu Anadolu‟ya yatırımda öncelik verilmesiyle 

ilgili soruda “tamamen katılıyorum” ve “pek katılmıyorum” seçenekleri arasındaki çarpıcı 

değişim, konuşmalar ve tartışmalar sonrasında katılımcıların sorunun çözümüne ilişkin 

ekonomik ve sosyal politikaların yetersizliği şeklindeki görüşlerinin kırıldığını 

göstermektedir. Bu değişime de Ali Sirmen‟in sorulan bir soru üzerine sadece ekonomik 

politikalarla Kürt sorunun çözülemeyeceği şeklindeki cevabının ve ikinci çalıştaylarda bu 

cevap üzerinden gerçekleştirilen tartışmaların neden olduğu söylenebilir. 

 

Hem azınlık hem de Kürt sorununu kapsayacak nitelikte hazırlanan “Farklı etnik kökenden 

veya ana dili farklı biriyle arkadaş olmaktan” ne ölçüde rahatsız olunacağı şeklindeki soruya 

verilen yanıtların dağılımı aşağıdaki gibidir.  
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Aynı nitelikte hazırlanan bir diğer soru ise “Farklı etnik kökenden veya ana dili farklı biriyle 

evlenmekten” ne ölçüde rahatsız olunacağı şeklindedir. Bu soruya verilen cevapların dağılımı 

aşağıdaki gibidir. 
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Her soruyu kendi içinde iki anket arasında karşılaştırdığımızda, arkadaş olmak konusunda 35 

katılımcının “kesinlikle rahatsız olmam” cevabını verdikleri görülmüştür. İkinci ankette de bu 

soruya 36 katılımcının “kesinlikle rahatsız olmam” cevabını vermesi diğer cevapları önemsiz 

kılmaktadır. Evlenmek konusunda ise ilk ankette katılımcıların 25‟i “kesinlikle rahatsız 

olmam”, 7‟si “pek rahatsız olmam”, 3‟ü “biraz rahatsız olurum”, 2‟si “kesinlikle rahatsız 

olurum” ve 2‟si de “fikrim yok‟‟ cevabı vermiştir. İkinci ankette bu kez 24 katılımcının 

“kesinlikle rahatsız olmam”, 11 katılımcının “pek rahatsız olmam”, 1 katılımcının “biraz 

rahatsız olurum” ve yine 1 katılımcının da “kesinlikle rahatsız olurum” dediği gözlenmiştir. 

 

Bu iki anket değerlendirildiğinde ilk olarak söylenebilecek olan, benzer sorularda da 

görüldüğü gibi, katılımcıların kendilerinden farklı gördükleri kişilerle arkadaş olmak 

konusunda pek rahatsız olmadıkları, ancak evlenmek yönünde çekinceleri olduğudur. Öte 

yandan, evlenmek konusunda önyargıları olan katılımcıların, tüm konuşmalar ve 

tartışmalardan sonra konuya daha ılımlı yaklaştıkları söylenebilir.  

 

2.4.5. Toplumsal Cinsiyet 

 

Anketimizin kadın-erkek eşitliği ile ilgili ilk sorusunda, katılımcılara “Kadın-erkek eşitliğini 

sağlama konusunda mevcut yasalardaki düzenlemeler yeterlidir; daha fazlasını yapmaya gerek 

yoktur.” düşüncesine ne ölçüde katıldıkları sorulmuştur. Verilen cevaplara göre katılımcıların 

23‟ü bu görüşe kesinlikle katılmamaktadır. “Fikrim yok” cevabı veren katılımcı bulunmazken 

12 katılımcı “pek katılmıyorum”, 3 katılımcı “biraz katılıyorum” cevaplarını vermiştir. Bir 

katılımcı ise “tamamen katıldığını” belirtmiştir. İkinci ankette çeşitli değişimler gözlenmiş; bu 

görüşe “kesinlikle katılmadığını” belirtenlerin sayısı 25‟e yükselirken “pek katılmıyorum” 

cevabını verenlerin sayısı 9‟a düşmüştür. İkinci ankette ilkinin aksine 2 kişinin “fikrim yok” 

cevabı verdiği gözlenirken, bu görüşe “biraz katılıyorum” diyenlerin sayısı aynı kalmıştır. 

İkinci ankette bu görüşe tamamen katıldığını belirten katılımcı olmamıştır. Cevaplar 

değerlendirildiğinde bu görüşe katılmama oranında nispeten küçük bir artış olduğu 

söylenebilir. 
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Anketimizin bir diğer sorusunda ise katılımcılara siyaset alanında kadın-erkek eşitliğinin 

sağlanmasıyla ilgili bir soru yöneltilmiştir. Birinci ankette “Siyaset alanında kadın-erkek 

eşitliğinin sağlanması için, siyasi partilerin seçim listelerinde kadınlar için kota ayrılmalıdır.” 

görüşüne “tamamen katıldığını” belirten katılımcı sayısının 17 olduğu görülmüştür. 

Katılımcıların 11‟i bu görüşe “biraz katılıyorum” derken, 8‟i “pek katılmıyorum” cevabını 

vermiştir. İlk ankette bu soruya “fikrim yok” cevabı veren katılımcı bulunmazken, 3 katılımcı 

“kesinlikle katılmadığını” belirtmiştir. İkinci ankette verilen cevaplar, birinci ankete göre 

belirgin sayılabilecek farklılıklar göstermiştir. Bu görüşe “tamamen katılanların” sayısı 

17‟den 21‟e yükselirken, “biraz katılıyorum” diyenlerin sayısı 11‟den 7‟ye düşmüştür. “Pek 

katılmayanların” sayısının ise 5‟e düştüğü görülmüştür. Ayrıca bu ankette söz konusu görüşe 

“kesinlikle katılmayanların” sayısının 4 olduğu, 2 kişinin ise “fikri olmadığını” belirttiği 

gözlenmiştir. Sonuç olarak, soruda belirtilen görüşe katılanların sayısında “kesinlikle 

katılıyorum” yönünde bir kayma olurken, katılmayanların sayısının 2 kişi eksildiği ortaya 

koyulmuştur.  
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Anketin eşcinsellikle ilgili bölümleri de oldukça kayda değer veriler sunmaktadır. İlk olarak, 

“Eşcinsellik gibi farklı cinsel yaşam tercihi olan vatandaşlara ayrımcılık yapılmamalıdır.” 

görüşüne ne ölçüde katılındığı yönündeki soruya verilen yanıtlar aşağıdaki gibidir. 
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Bu görüşe 39 kişiden 34‟ünün “tamamen katıldığı” görülmüş, ilk ankette 2‟şer kişi “biraz 

katıldığını” ya da “kesinlikle katılmadığını” belirtmiştir. Konuyla ilgili fikri olmadığını 

belirten katılımcı bulunmazken, bir katılımcı bu görüşe “pek katılmadığını” söylemiştir. İki 

anket karşılaştırıldığında oldukça ilginç değişiklikler gözlenmektedir. İlk olarak, ikinci 

ankette bu görüşe “tamamen katılanların” sayısı 30‟a düşmüş, “kesinlikle katılmayanların” 

sayısı ise 4‟e yükselmiştir. 3 kişi “biraz katıldığını” belirtirken, 1‟er kişi “pek katılmıyorum” 

ve “fikrim yok” cevaplarını vermiştir. Bu görüşe katıldığını belirtenlerin sayısının 36‟dan 

33‟e düşmesi, katılmayanların sayısının ise 3‟ten 5‟e yükselmesi, çalıştayların ve 

konuşmaların katılımcıları bu konuyla ilgili olumlu yönde etkilemediğinin bir göstergesi 

olarak anlaşılabilir.  

 

Anketin bir diğer bölümünde ise eşcinselliğin, katılımcıların „ahlak‟ tanımları açısından 

değerlendirilmesi amaçlanmıştır. “Eşcinselliğin bir cinsel kimlik olarak yasalarca tanınması 

genel ahlakı tehdit eder.” görüşüne ne ölçüde katılındığı yönündeki soruya verilen yanıtlar 

aşağıdaki gibidir. 

 

 

 

Birinci ankette, 39 kişiden 21‟i bu görüşe “kesinlikle katılmadığını”, 10 kişi ise “biraz 

katıldığını” belirtmiştir. “Tamamen katılan” ya da “fikir sahibi olmayan” katılımcı 
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bulunmazken, 8 kişi “pek katılmıyorum” cevabı vermiştir. Katılımcıların doldurduğu ikinci 

ankette bu görüşe “kesinlikle katılmayanların” sayısı sabit kalmış, biraz katılanların sayısı 

10‟dan 5‟e düşmüş, “pek katılmıyorum” cevabını işaretleyenlerin sayısı ise 10‟a yükselmiştir. 

İkinci ankette gözlemlenen bir diğer değişiklik ise 2 kişinin “fikri olmadığını” belirtmesi ve 

bir kişinin “tamamen katılıyorum” cevabı vermesidir. İkinci ankette bu görüşe 

katılmayanların sayısının 29‟dan 31‟e çıkması ve katılanların sayısının 10‟dan 5‟e düşmesi iki 

anket arasında önemli farklılıklar olduğunu göstermektedir. Diğer verilerde belirgin değişikler 

olmadığı göz önünde bulundurulduğunda organizasyon dâhilindeki konuşmaların ve 

çalıştayların katılımcıları bu açıdan olumlu yönde etkilediği söylenebilir.   

 

Anketin bir diğer bölümünde, katılımcılara “Cinsel tercihi kendilerininkinden farklı olan 

biriyle arkadaş olmanın” onları rahatsız edip etmeyeceği sorusu yöneltilmiştir. Verilen 

yanıtların dağılımı aşağıdaki gibidir. 

 

 

 

Verilere göre, ilk ankette katılımcıların 24‟ü “kesinlikle rahatsız olmayacağını”, 2‟si ise 

“kesinlikle rahatsız olacağını” ifade etmiştir. 1 kişi “fikri olmadığını” belirtirken, 

katılımcıların 7‟si “biraz rahatsız olurum”, 5‟i ise “pek rahatsız olmam” cevaplarını vermiştir. 

Birinci anket, ikincisiyle karşılaştırıldığında, “Toplumsal Cinsiyet” başlığı altındaki sorular 

arasında en belirgin değişimlerin bu sorunun cevapları arasında meydana geldiği 
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görülmektedir. İkinci ankette bu soruya cevap olarak “Kesinlikle rahatsız olmayacağını” ifade 

edenlerin sayısı 26‟ya yükselirken, “kesinlikle rahatsız olacağını” belirtenlerin sayısı 1‟e 

düşmüştür. Bu ankette 1 kişi de fikri olmadığını belirtmiştir. Bunların yanısıra, 8 kişi “pek 

rahatsız olmayacaklarını” vurgularken, 3 kişi “biraz rahatsız olacağını” söylemiştir. Bu 

bilgiler ışığında toplamda rahatsız olmayacağını belirtenlerin sayısının 5 kişi arttığı, rahatsız 

olacağını düşünenlerin sayısının ise 5 kişi eksildiği görülmektedir. Başka bir deyişle bu, 

konuşmaların ve öğrenci çalıştaylarının, katılımcıları farklı cinsel eğilime sahip olanları 

arkadaş olarak kabul edebilmek açısından olumlu yönde etkilediğinin bir göstergesi olabilir. 
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3. SONUÇ  

 

Türkiye‟nin çeşitli üniversitelerinden, farklı fikir ve deneyimlere sahip öğrencilerin katılımı 

ile düzenlenen “Türkiye‟de Öteki Olmak” konulu 5. Boğaziçi Buluşması‟nın, katılımcılara 

düşüncelerini ve deneyimlerini rahatlıkla paylaşma imkanı sağlayan verimli bir etkinlik 

olduğu söylenebilir. Nitekim, toplantılar süresince samimi bir diyalog ortamı oluşmuş ve 

sağlıklı bir fikir teatisi gerçekleştirilmiştir.  

 

Düzenlenen panellerin ve çalıştayların, katılımcıların fikirlerinin değişmesinde etkili olduğu, 

uygulanan “Müzakereli Kanaat Yoklaması” yöntemi ile tespit edilmiş ve değişim grafiklere 

yansımıştır. Bu bağlamda, yukarıda sunulan bulgular, katılımcıların farklı bakış açıları 

ışığında yeni ve yaratıcı fikirler üretebileceklerine dair başlangıçta belirtilen amacın 

gerçekleştiği şeklinde okunabilir.  

 

Elde edilen sonuçlar,  benzer etkinliklerin toplumsal önyargıların kırılmasında ve sorunların 

çözümünde etkili olabileceği hususunda cesaret ve umut vericidir. 



 
62 

NOTLAR: 
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