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TEŞEKKÜR...

İlk olarak, yaşamları boyunca başlarından geçen veya maruz 
kaldıkları ayrımcılık deneyimlerini samimi ve olduğu gibi bizimle 
paylaşan ve ayrımcılık konusunda önemli bir veri oluşturulmasına 
katkıda bulunan bütün katılımcılara katkılarından dolayı teşekkür 
ediyoruz. Saha araştırması sürecinde gidilen 14 ilde araştırma ekib-
ine kapılarını ve gönüllerini açan ve yemeklerini paylaşan Alevi Kül-
tür Dernekleri ve Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı şubelerinin 
yönetici ve üyelerine çok teşekkür ederiz. Bu çalışma onların eme-
kleriyle mümkün olmuştur.

Araştırmaya bilimsel uzmanlıkları ile destek veren Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nün değerli hocaları Doç.Dr. Sibel 
Kalaycıoğlu’na, Doç.Dr. Helga Rittersberger-Tılıç’a ve Doç.Dr. Mus-
tafa Şen’e,  saha araştırması ekibinde yer alan ve saha araştırması 
sonrasında da yardımlarını esirgemeyen Anıl Mühürdaroğlu’na, 
Bilge Demir’e, Çiğdem Sağır’a, Demet Sayınta’ya, İrem Alataş’a, 
Recai Bazancir’e ve Tunca Arıcan’a değerli katkılarından dolayı çok 
teşekkür ederiz.

Projeye maddi kaynak sağlayan Avrupa Birliği Demokrasi ve İnsan 
Hakları için Avrupa Aracı’na (DİHAA) ve uzmanlarına teşekkür ederiz. 

18 ay süren proje boyunca birlikte hareket ettiğimiz ve araştırmaya 
önemli katkılar sunan “Ağ Oluşturma ve Koalisyon Girişimi” 
toplantılarına Türkiye’nin farklı illerinden katılan kurumlara ve temsil-
cilerine, “Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Konferansı” katılımcılarına 
sunmuş oldukları katkılardan dolayı teşekkür ederiz.

Proje boyunca teknik altyapısını kullandığımız Alevilik Araştırma, 
Dokümantasyon ve Uygulama Enstitüsü’ne ve sekretaryasına 
teşekkür ederiz.

Kısacası, bütün bilgileriyle, deneyimleriyle, yetenekleriyle Türkiye’nin 
en önemli sorunlarından biri olan “ayrımcılık” konusunda bu projeye 
değer katan herkese sonsuz teşekkür ediyoruz.

 Aykan Erdemir Cahit Korkmaz Halil Karaçalı

 Muharrem Erdem Theresa Weitzhofer Umut Beşpınar
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ALEVİ KÜLTÜR DERNEKLERİ GENEL BAŞKANI 
SELAHATTİN ÖZEL’İN ÖNSÖZÜ

Alevi Kültür Dernekleri ve ODTÜ Sosyoloji Bölümü işbirliği 
ile Türkiye genelinde yapılan  “Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik 
İçin Hareketlenme” projesi kapsamında “Aleviler ve Ayrımcı-
lık Araştırması” gerçekleştirilmiş ve şimdi ise sonuçlar kitap ola-
rak sizlere sunuluyor. Bu proje, Avrupa Birliği DIHAA  (Avrupa  
Demokrasi ve İnsan Hakları Aracı) Türkiye Programı kapsamında 
desteklenmiştir. Proje Alevi Kültür Dernekleri tarafından yürütül-
müştür; Proje ortakları ise ODTÜ Sosyoloji Bölümü,  Alevi Ensti-
tüsü ve Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’dır.

Eşit muamele hakkı evrensel bir insan hakkı ve temel değer ol-
masına karşın ülkemizde sadece sözde kalmakta, slogandan öteye 
geçememektedir. Ülkemizde de yaşayan insanların önemli bir kıs-
mı ırk veya etnik kökeni , din veya inancı, engelli oluşları, yaşları 
veya cinsel farklılıkları sebebiyle ayrımcılığa maruz kalmaktadır. 
Bu ayrımcılık sebebiyle, belli grupların ve bireylerin sosyal ve eko-
nomik gelişimleri engellenmekte, toplumda her bireyin ‘eşit’liği 
kağıt üzerinde kalmaktadır.

Türkiye, AB ye aday bir ülke olarak kendi mevzuat ve uygu-
lamalarını AB ye uyum doğrultusunda müzakere sürecindedir. Bu 
süreçte Hükümet yeni eşitlik politikaları geliştirmek , ayrımcılığın 
her düzeyde önlenmesi için uygun yasal mevzuat oluşturmak ve 
bunları etkin bir şekilde uygulamak sorumluluğundadır.
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Ayrıca Hükümet  eşitlik ve ayrımcı olmama ilkesinin etkili ve 
yeterli düzeyde uygulanmasına dönük ırk veya etnik köken,  din 
veya inanç, engellilik, yaş veya cinsel farklılık temelinde ayrımcı-
lıkla ilgili ulusal bir veri  toplama, derleme ve araştırma planı geliş-
tirmelidir.

Projenin genel amacı Türkiye’de demokrasinin,  hukukun üstün-
lüğünün, insan hakları ve temel özgürlüklere olan saygının gelişme-
sine ve sağlamlaştırılmasına katkıda bulunmaktır. Özel de ise, Ale-
vilerin günlük yaşamda maruz kaldıkları ayrımcılığa dikkat çek-
mek, Alevilerin toplumsal yaşama bakış açılarını ortaya koymaktır.

Sonuçlanan araştırmadan elde edilen bulgular ve çarpıcı veri-
ler, Alevilerin ayrımcılık ve çözüm önerileri hakkında merak edilen 
güncel sorulara yanıt verecektir.

Son yirmi yılda Aleviler üzerine yüzlerce kitap ve araştırma ya-
yınlandı. Bunların ülkemizde yayınlanan çok büyük bir kısmını ‘bi-
limsel çalışma’ olarak kabul etmek imkansız. Son 3 yüzyıldır köke-
ninden uzaklaştırılmaya çalışılan ve böylece kendi iç çelişkileriy-
le yaşamak zorunda bırakılmış ve sayıları milyonları bulan bir top-
luluğun kendini yeniden yaratma sürecinde bunu doğal karşılamak 
lazım belki; ancak, Alevi adıyla ortaya sürülen her şeyin alıcı bul-
ması, bu konuyu da bir ‘Pazar’ haline getirmiştir. Çekici isimlerle 
piyasaya sürülen bu yayınların bır kısmı da Alevilere karşı kaleme 
alınmıştır. Her türlü bilimsel kaygılardan uzak kaleme alınan bu ya-
yınlar, konuyu netleştirmek bir yana, daha da bulanıklaştırarak ne-
redeyse içinden çıkılmaz bir konuma sürüklemektedir. Buna karşı 
koymanın ve çıkış yolunun bulunması da bilimsel değer ve ölçüle-
rin uygulanmasıyla olur.

İşte, elinizde bulunan bu çalışma, tamamen bu kaygılarla ve ti-
tizlikle ele alınmış ve bilimsel olarak yürütülmüş bir çalışmadır. 
Kendi alanında Türkiye’de bir ilki oluşturmaktadır. Daha bu eliniz-
deki çalışma yayına hazırlanmadan, elde edilen veriler ve bulgular 
büyük ilgi uyandırmış, yerli ve yabancı bilim insanlarının başvur-
duğu kaynak haline gelmiştir. Amacımız, bu tür çalışmaların örnek 
oluşturmasını ve çoğalmasını sağlamak, bunların ortaya çıkaracağı 
verilerle de çözüm yollarının araştırılarak ‘sosyal barışı’ başarmış 
bir Türkiye’nin yapılandırılmasına katkı sunmaktır. Farkında ola-
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rak ya da olmayarak yapılan ayrımcılığa karşı kamuoyunda duyar-
lılık yaratmaktır. Ayrımcılığa karşı mücadele hayati önemdedir; Si-
vil Toplum Kurumlarının  birincil görevinin  örgütlü öncülük oldu-
ğunu düşünüyorum. Bu kapsamda, Alevi Kültür Dernekleri olarak 
topluma öncülük etme, yol gösterme, tetikleme görevlerimizin ol-
duğunu düşünüyorum.

Elimizde bulunan bu eserin gerçekleşmesinde emeği geçen her-
kese, özellikle de ODTÜ Sosyoloji Bölümü’nden  Sayın Yrd. Doç. 
Dr.  Aykan Erdemir’e, proje koordinatörümüz Sayın Cahit Kork-
maz ‘a, proje ekibinin değerli uzmanları olan  Halil Karaçalı, The-
resa Weitzhofer  ve Muharrem Erdem’ e burada bir kez daha çok te-
şekkür etmek istiyorum.

Bu çalışma ayrımcılığa karşı mücadele eden Sivil Toplum Ku-
ruluşlarının birbirleriyle ve toplumla etkileşime girmelerine katkıda 
bulunmayı hedefleyen bir çalışma olarak düşünülüp yeni çalışma-
lara yön verirse amacına ulaşmış olacaktır. Ülkemizin bugünkü du-
rumunda herbirimizin tek tek sorumluluğunun bulunduğunu biliyo-
rum. Bu konumdan kurtarmanın görevi de tek tek hepimize düşü-
yor. Bu yolda hepimize kolay gelsin diyorum...

Selahattin Özel

Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı 
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PROJE DİREKTÖRÜ
CAHİT KORKMAZ’IN ÖNSÖZÜ

Elinizdeki kitap, Avrupa Birliği Demokrasi ve İnsan Hakları için Av-
rupa Aracı (DİHAA) Türkiye Programı kapsamında desteklenmiş olan 
“Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik için Hareketlenme Projesi”nin ana 
çıktılarından birisidir. Projenin ortakları Alevi Kültür Dernekleri (AKD), 
Alevi Enstitüsü (AL-EN), ODTÜ Sosyoloji Bölümü ve Hacı Bek-
taş Veli Anadolu Kültür Vakfı (HBVAKV) idi. Projenin hedef grupla-
rı Türkiye’deki “eşitlik grupları” ve onların temsilcileri olan ayrımcılık-
la mücadele eden Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve İnsan Hakları Ör-
gütleri; Üniversitelerin İnsan Hakları Araştırma Merkezleri ve Kurumla-
rı; Hükümet, devlet ve kamu kurumlarının ilgili kurumları ve temsilcile-
rinden oluşmaktaydı. 

Proje boyunca gerçekleştirdiğimiz ana faaliyetler olarak “Ağ Oluştur-
ma ve Koalisyon Girişimi”;  “Savunuculuk ve Lobi Faaliyetleri”; “Ay-
rımcılık Üzerine Veri Toplama ve Derleme”; “Ayrımcılık Hakkında 
Türkiye’de Farkındalık Arttırma ve Duyarlılaştırma”, konferans, yuvar-
lak masa toplantıları ve çalıştaylar gerçekleştirdik. Proje faaliyetlerinde 
eşitlikçi, katılımcı ve aktif bir yurttaşlık anlayışı doğrultusunda; sadece 
Alevilere değil, herkese eşitlik ve özgürlük ilkesi ile hareket ettik. Bu an-
layış ve ilke ile Türkiye’deki eşitlik grupları ve ayrımcılıkla mücadele 
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eden çok sayıda STK ile oldukça geniş grupla temas kurduk ve veya ulaş-
maya çalıştık. Bunlar din ve inanç alanında Museviler, Bahailer, Sürya-
niler, Protestanlar, Katolikler, Yehovanın Şahitleri, Aleviler; ırk veya et-
nik köken alanında Kürtler, Ermeniler, Kafkaslar, Romanlar, Mıhallemi-
ler; cinsiyet ve cinsel yönelim alanında kadınlar, geyler, lezbiyenler, bi-
seksüeller, translar ve eşcinseller; engelliler alanında: görme engelliler, fi-
ziksel engelliler, zihinsel engelliler; insan hakları örgütleri; çocuk hakları-
nı savunan örgütler; sendikalar ve meslek örgütleri; üniversitelerin insan 
hakları araştırma merkezleri ve kurumları; Hükümet, devlet ve kamu ku-
rumlarının ilgili kurumları ve temsilcileri ve ilgili diğer STK’lardan oluş-
maktaydı. 

Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik için Hareketlenme Projesi, temel 
hak ve özgürlükler bağlamında Türkiye’de sorun oluşturan alanlara çö-
züm yönünde sivil bir aktör olarak müdahil olmaya çalışmıştır. Bu so-
run alanı en dar anlamıyla evrensel bir insan hakkı ve değeri olan “eşit 
muamele” hakkına Türkiye’de yurttaşların sahip olamaması veya olduk-
ça sınırlandırılmış olarak sahip olunan bu hakkın kullanılamaması ola-
rak çerçevelendirilebilir. Türkiye’de AKP Hükümeti dahil tüm hükümet-
ler ne politika düzeyinde ne de yasalar ve mevzuat düzeyinde eşitlik ve 
ayrımcı olmama ilkesini etkili ve yeterli bir şekilde uygula(ya)mamıştır. 
Türkiye’de ırk veya etnik kökeni, din veya inancı, engelliliği, yaşı, cinsi-
yeti veya cinsiyet yönelimi, felsefi ve siyasi görüşü, sosyal statüsü, mede-
ni hali veya sağlık durumundan dolayı yurttaşların büyük bir kısmı ayrım-
cılığa uğramakta, hakları ihlal edilmekte ve özgürlükleri engellenmekte-
dir. Söz konusu yurttaşlar doğrudan ve dolaylı ayrımcılığa, tacize, nef-
ret söylemine maruz kalmakta iken tüm hak ihlallerine karşı, örneğin ma-
kul düzenleme yapmakla yükümlü olanlar, yaygın bir şekilde görüldüğü 
üzere tam tersi bir uygulama ve tutum içerisine girerek ayrımcılık talima-
tı vermekte, ayrımcılığa maruz kalan yurttaşları ayrık tutmakta ve onları 
mağdurlaştırmaktadır.

Buna karşılık, Türkiye’de yapısal ve kurumsal düzeyde sistematik ola-
rak gerçekleşen; dolayısıyla da toplumsal ve kültürel olarak, örneğin ma-
halle baskısı şeklinde, kendini yeniden yeniden üreten ayrımcılık hakkın-
da ulusal ve uluslararası düzeyde duyarlılığı arttırmak ve farkındalığı ge-
liştirmek her zaman olduğu gibi bugün de önemini korumaktadır. Ancak, 
aynı zamanda ayrımcılık olgusunu daha iyi anlamamıza yardımcı olacak 
olan ulusal düzeyde “ayrımcılık ve eşitlik verileri” mevcut olmadığı gibi 
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Türkiye’de Hükümetin gündeminde resmi olarak ulusal düzeyde ayrım-
cılık veri tabanın oluşturulması için ulusal bir eylem planı oluşturulması-
na dönük herhangi bir girişim de hali hazırda bulunmamaktadır. Bu nok-
tada, sivil toplum kuruluşlarının (STK) ayrımcılığı izleme-raporlama fa-
aliyetleri ve üniversite ve bilim insanlarının ayrımcılık araştırmaları bü-
yük bir önem taşımaktadır. Türkiye’de ayrımcılıkla ilgili çeşitli yöntem 
ve araçlarla, doğrudan veya dolaylı olarak veri toplayan başta sivil top-
lum kuruluşları olmak üzere hükümet veya devlet dışı kişi ve kurumlar 
vardır. Bunlar arasında başta kadın, engelli ve insan hakları alanında ça-
lışanlar olmak üzere belli STK’lar, üniversitelerin ilgili birimleri ve bilim 
insanları, özel araştırma kurumları yer almaktadır. Bu anlamda “Ayrımcı-
lıkla Mücadele ve Eşitlik için Hareketlenme Projesi” kapsamında aynı za-
manda birer STK olan AKD ve HBVAKV’nın, bilimsel kuruluşlar olan 
ODTÜ Sosyoloji Bölümü ve Alevi Enstitüsü ile Alevilere yönelik ayrım-
cılığın araştırılmasında gerçekleştirmiş olduğu işbirliği ve ortaklık iyi bir 
örnek ve deneyim oluşturmuştur.

Türkiye’de ayrımcılık hakkında duyarlılığın arttırılması ve farkında-
lığın geliştirilmesi kadar, şüphesiz ki, yeni eşitlik politikalarının gelişti-
rilmesine ve ayrımcılık karşıtı yasa ve mevzuatın oluşturulmasına ihtiyaç 
vardır. Ülkemizde görece yeni bir kavram olan ayrımcılık, Türkiye’nin 
Avrupa Birliği’ne resmen aday statüsüne geçtiği 1999 yılından beri artan 
bir şekilde hem Hükümetlerin, karar mekanizmalarının ve siyasi partile-
rin hem de STK’ların, medyanın ve genel kamuoyunun gündeminde ya-
vaş da olsa artan bir şekilde yer almaktadır. Bu bağlamda Türkiye, AB’ye 
aday bir ülke olarak ve kendi mevzuat ve uygulamalarını AB’ye uyum 
doğrultusunda müzakere sürecindedir. Bu süreçte yeni eşitlik politikala-
rı geliştirmek, ayrımcılığın her düzeyde önlenmesi için uygun yasal mev-
zuat oluşturmak ve bunları etkin bir şekilde uygulamak sorumluluğun-
da olan Hükümet, 2009 ve 2010 yılları içerisinde temel hak ve özgürlük-
ler ile ilgili kanun tasarılarının hazırlandığını, İçişleri Bakanı Sayın Beşir 
Atalay aracılığı ile kamuoyuna açıklamıştır. Bu süreçte, ilgili STK’ların 
ve uzman kişi ve kurumların katılımı, başta Paris ilkeleri olmak üzere 
uluslararası ölçütler bakımından ne kadar önemli ve gerekli olduğu, proje 
süresi boyunca vurgulanmış ve bu gereklilik doğrultusunda gerçekleştiri-
len faaliyetler ile, AKP Hükümetinin tersi yönündeki politika ve uygula-
malarına karşın, STK’ların katılımı sağlanmaya çalışılmıştır. 
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Yukarıda açıklanan sorunlar ve ihtiyaçlar doğrultusunda,  2009 ve 
2010 yılları içinde toplam on sekiz ay sürmüş olan Ayrımcılıkla Müca-
dele ve Eşitlik için Hareketlenme projesi özel olarak, birbiri ile doğrudan 
bağlantılı, iki özel amaca ulaşmaya çalışmıştır. Bunlardan ilki Türkiye’de 
ayrımcılığa maruz kalan gruplardan birisi olan Alevilerin maruz kaldı-
ğı ayrımcılıkla ilgili bilgi alanını, bilimsel somut veri toplama aracılığıy-
la geliştirmek ve sağlamlaştırmaktı. Başta din veya inançları olmak üze-
re birçok nedenden dolayı çoklu ayrımcılığa uğrayan; kişisel, sosyal ve 
ekonomik gelişmeleri engellenen, hakları ihlal edilen ve özgürlükleri kı-
sıtlanan Alevi bireyler ve gruplar üzerine kapsamlı bir ayrımcılık ve eşit-
lik verisi hiç toplanmamış ve derlenmemişti. Bu anlamda sınırlı ve yeter-
siz olan bilgi alanının kapatılmasına katkıda bulunmak üzere proje kap-
samında Türkiye’nin yedi bölgesinden toplam on dört ilde Alevi yurttaş-
lar ile yüz yüze ve derinlemesine görüşmeler yapılmış; ayrıca yine Alevi 
yurttaşların katılımı ile internet tabanlı anketler gerçekleştirilmiştir. Proje 
ortaklarından ODTÜ Sosyoloji Bölümü tarafından yapılmış olan “Alevi-
ler ve Ayrımcılık Araştırması”nın sonuçları daha önce 2010 yılı Temmuz 
ayında Ankara’da gerçekleştirilen bir konferans ile kamuoyuna açıklan-
mıştır.  Bilimsel olma özelliği ile bir ilk olan söz konusu Alevi ve ayrımcı-
lık araştırmasını kapsayan elinizdeki kitapta, Alevi yurttaşlara yapıla ge-
len ayrımcılığın nedenleri, kapsamı, niteliği ve sonuçları hakkında önem-
li veriler bulacaksınız.

Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik İçin Hareketlenme Projesinin ikin-
ci özel amacı ise Türkiye’de bulunan Sivil Toplum Kuruluşlarını (STK), 
Alevi STK’lar dahil olmak üzere, ayrımcılıkla mücadele ve eşitlik ama-
cıyla araştırma temelli savunuculuk konularında harekete geçirmek ve 
güçlendirmekti. Somut olarak Türkiye’de temel hak ve özgürlüklerin ge-
liştirilmesi ve ayrımcılık karşıtı politika ve mevzuatın oluşturulması ve 
uygulanması süreçlerinde sivil toplumun rolünü arttırmaya ve güçlendir-
meye çalıştık. Bunu,  yapmaya çalışırken, eşitlik grupları ile onların tem-
silcileri olan STK’lar arasında açık ve şeffaf bir iletişimi sağlayan; katı-
lımcılığı teşvik eden ve kolaylaştıran bir yaklaşımdan hiç taviz vermedik. 
Bu yaklaşımla ağ oluşturma ve koalisyon girişimi başlattık, savunuculuk 
ve lobi faaliyetleri ile ayrımcılık hakkında farkındalık arttırma ve duyarlı-
laştırma faaliyetlerini gerçekleştirdik.

Proje kapsamında başlatmış olduğumuz “Ağ Oluşturma ve Koalisyon 
Girişimi” ile Türkiye’de ayrımcılıkla mücadele eden STK’lar ve ilgili di-
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ğer paydaşlar arasında bilgi ve deneyim paylaşımı, hali hazırda yürütül-
mekte olan ve / veya yapılması planlanan; faaliyetler ve geleceğe dönük 
olası işbirliği ve ortaklıkların kurulması ve / veya geliştirilmesi için bir 
dizi toplantılar gerçekleştirilmiştir. 2009 ve 2010 yıllarında değişik tarih-
lerde yapılan toplantılar sonucunda ilk olarak gündemde olan “Türkiye 
İnsan Hakları Kurumu Kurulmasına Dair Kanun Tasarısı” ve “Ayrım-
cılıkla Mücadele Kanunu Taslağı” konularında ortak hareket edilmesine 
karar verilmiştir. 

Ağ Oluşturma ve Koalisyon Girişimi toplantılarının en önemli sonuç-
larından birisi de, girişimde yer alan örgüt temsilcilerinin oybirliği ile İçiş-
leri Bakanı Sayın Beşir Atalay tarafından 13 Kasım 2009 tarihinde açıkla-
mış olduğu “İnsan Hakları Paketi” hakkında ortak bir bildirinin yayın-
lanması kararını alması idi. Bununla ilişkili bir diğer önemli sonuç; ise söz 
konusu İnsan Hakları Paketi, eşitlik ve ayrımcılık karşıtı yasa ve mevzuat 
hakkında Hükümeti sivil toplum örgütleri olarak bir yuvarlak masa top-
lantısına davet etme kararının alınması idi. Alınmış olan bu kararlar doğ-
rultusunda yeni girişimler ve çalışmalar başlatılmıştır. Bu girişim ve çalış-
malardan ilki gündemdeki ayrımcılık ve insan hakları ile ilgili politikalar, 
yasa ve mevzuat gelişmeler hakkında ortak bir basın toplantısı gerçekleş-
tirmek; ve Hükümeti sivil toplum örgütleri diyaloga davet etmekti. İkin-
cisi, Ankara’daki Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin elçilikleri ve ABD elçi-
liği ile temaslar kurumak; üçüncüsü ise TBMM İnsan Haklarını İnceleme 
Komisyonu Başkan ve üyelerine yönelik lobi faaliyetleri; ve TBMM’de 
bulunan siyasi partiler, devletin ve hükümetin ilgili makamları ve kişileri 
ile görüşmeler yapmaktı.

24 Kasım 2010 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen basın toplantı-
sında bir “Ortak Bildiri”, Türkiye’de eşitlik gruplarını ve insan hakları 
örgütlerini temsil eden 40 STK’nın imzası ile Hükümete ve kamuoyuna 
açıklandı. “Ortak Bildiri”nin konusu İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ın 13 
Kasım 2009 Cuma günü TBMM Genel Kurulu’nda demokratik açılım 
projesinin tartışıldığı oturumda açıkladığı “AKP Hükümetin İnsan Hak-
ları Paketi” idi. Bu insan hakları paketine göre “Bağımsız bir Ayrımcı-
lıkla Mücadele Komisyonu”; “Bağımsız ve sivil bir Ulusal İnsan Hak-
ları Kurumu”; “Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı Sözleşme’nin Seç-
meli Protokolü’nün onaylanmasını takiben bağımsız bir Ulusal Önleme 
Mekanizması”; ve Bağımsız Kolluk Şikâyet Mekanizması” kurulacağı 
belirtilmişti. Ortak Bildiride, temel hak ve özgürlükler ile ilgili söz ko-
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nusu reformların gerçekleştirilmesi sürecinde başta Paris İlkeleri olmak 
üzere uluslararası ölçütler, ilgili kurumların bağımsızlığının ancak gerek-
li “uzmanlık” ve “sivil toplumun katılımı” ile sağlanabileceği vurgulan-
mıştır. Ayrıca, Hükümetin, STK’ları insan hakları paketinin oluşturulma-
sında “kurucu heyet” olarak tanıması gerektiği; kamu idaresi tarafından 
oluşturulan tüm taslakların TBMM’ye sunulmadan tartışmaya açılması, 
tüm hazırlık süreçlerinde ilgili hak örgütlerinin katılımının sağlaması ta-
lep edilmiştir.  Bunun akabinde, 25 Kasım 2009 tarihli resmi bir mektup 
40 STK’nın imzası ile Başbakanlığa gönderilmiştir. Bu resmi mektup ile 
Hükümet, sivil toplum örgütleri ile bir yuvarlak masa toplantısı yapmak 
üzere davet edilmiştir. Yapılmış olan bu resmi davetin amacı, Hükümet 
ile sivil toplum örgütleri arasında katılımcı, şeffaf ve etkin bir diyalogun 
başlatılması idi. Hükümete gönderilmiş olan yukarıda resmi davet mek-
tubunun birer kopyası bilgi için AB’ye üye ve aday ülkelerin elçilikleri; 
tüm ulusal ve uluslararası medya kurumları; TBMM’de temsil edilen tüm 
siyasi partilerin genel başkanlıkları; ve İnsan Hakları ve ayrımcılıkla ilgili 
tüm ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarına gönderilmiştir.

Ancak AKP Hükümeti, STK’ların bu girişim ve taleplerinin cevap 
vermemiş; sivil toplumun eleştirilerini ve önerilerini ciddiye almamış; 
STK’ların insan hakları paketi ile ilgili taleplerine yanıt bile vermemiş-
tir. AKP Hükümeti, konuyla ilgili aksine bir tutum ve politika izleyerek 
halkı ve kamuoyunu yanıltıcı açıklamalarda bulunmuştur. İçişleri Bakanı 
Sayın Beşir Atalay, Demokratik açılım projesi ile ilgili 15 Ocak 2010 ta-
rihli açıklamasında; söz konusu insan hakları paketinin hazırlanması süre-
cinde “katılımcı yöntemin mümkün olduğunca uygulandığını”, “sivil 
toplum örgütleriyle toplantılar yapıldığını, onların görüşlerinin alın-
dığı” ve “sivil toplum katılımının da mümkün olduğunca ileri sevi-
yede yürütüldüğünü”  iddia etmiştir. Yapılmış olan halkı ve kamuoyu-
nu yanıltıcı bu tür açıklamalar, gerek “açılım süreçleri”nin demokratikli-
ği, gerekse kurulacak tüm kurumların meşruiyetine dair kuşku ve kana-
atlerimizi güçlendirmiştir. Hükümet yanıltıcı ve gerçeği tam olarak yan-
sıtmayan bu açıklamaları ile Avrupa Birliği’ne katılım için müzakere sü-
reçlerinde Avrupa Birliği’ni ve temsilcilerini ikna edebileceği ancak bu-
nun Türkiye’de demokrasinin tam olarak yerleşmesine; temel hak ve öz-
gürlüklerin etkili ve yeterli bir şekilde korunup geliştirilmesine; her türlü 
ayrımcılığın tümüyle ortadan kaldırılması mücadelesine hiçbir katkı sağ-
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lamayacağı proje boyunca tarafımızca yapılan açıklamalarda vurgulan-
mıştır.  

Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik için Hareketlenme Projesi Ağ Oluş-
turma ve Koalisyon Girişimi faaliyetleri kapsamında, STK’ların görüşle-
rini, istemlerin ve değerlendirmelerini aktarmak üzere çeşitli randevular 
talep edilmiştir. Ağ Oluşturma ve Koalisyon Girişimi toplantılarında alın-
mış olan kararların takip anlamında, randevu taleplerine olumlu cevap ve-
ren ilgili kişiler ve kurumlarla görüşülmüştür. Bu kapsamda TC Başba-
kanlık İnsan Hakları Kurumu, Başbakanlığın ilgili müsteşarlıkları, Av-
rupa Birliği Genel Sekreterliği; AKP TBMM Grup Başkanvekilliğine gi-
dilerek lobi faaliyetlerinde bulunulmuştur. Ayrıca, Avrupa Birliği’ne üye 
ve aday ülkeleri Ankara Elçilikleri ile ABD Elçiliği’ne yönelik lobi faali-
yetleri de gerçekleştirilmiştir. Bu lobi faaliyetlerinde Ayrımcılıkla Müca-
dele ve Eşitlik için Hareketlenme Projesi – Ağ Oluşturma ve Koalisyon 
Girişimi faaliyetleri aktarılmış; ayrımcılık karşıtı ve insan hakları ile ilgili 
Türkiye’deki politik reformlar, yasa ve mevzuattaki son ve güncel geliş-
meler hakkında sivil toplumun görüşler savunulmuştur.

Ancak sivil toplum olarak müdahil olma konusundaki tüm ısrarları-
mıza ve taleplerimize karşın Hükümet, elinizdeki kitabın yayına hazır-
landığı döneme değin somut sayılabilecek, ancak diyalog ve katılımcılık-
tan uzak, dolayısıyla önemsiz girişimlerde bulunmaya devam etme poli-
tikasını ve tutumunu sürdürmektedir. Örneğin, sivil toplumun istem, öne-
ri ve eleştirilerine hiç önem vermeyerek ve dikkate almayarak Türkiye İn-
san Hakları Kurumu Yasa Tasarısını 2010 yılı Ocak ayı içerisinde “giz-
lice” TBMM’ye göndermiştir. AKP Hükümeti temel hak ve özgürlükle-
re; ayrımcılıkla mücadeleye ilişkin oldukça problemli olan anlayış ve tu-
tumu ile eşitlik grupları ve onların temsilcileri olan STK’lar ile ilişkile-
rinde açık, şeffaf ve katılımcı bir diyalogu benimse(ye)miyor. Hüküme-
tin ve devletin ilgili mekanizmalarında yer alan karar vericiler temel hak 
ve özgürlüklerle ilgili süreçlerin “gizli” kalması gerektiğini savunmak-
tan; insan haklarını “netameli” bir alan olarak tanımlamaktan çekinmeye-
rek AKP Hükümetinin, insan hakları, hak ve özgürlükler ile ilgili siyase-
ten gayri ahlaki ve AB ve uluslararası toplumla ilişkilerinde iki yüzlü tu-
tumunu açığa çıkartıyorlar. Temel hak ve özgürlükler, ayrımcılıkla müca-
dele ve eşitlik ile ilgili siyasi reformlar; yeni yasa ve mevzuattaki değişik-
liklerin AKP Hükümeti için sadece Avrupa Birliği yolundaki zorunlu ve 
yük oluşturan gelişmeler olduğu kanısı proje boyunca güçlenmiştir. Güç-
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lenmiştir çünkü AKP Hükümeti, Türkiye’de sivil toplumun parçalı ve bö-
lünmüş halini tercih eden; temel hak ve özgürlüklerin bütünselliği ve ev-
renselliği karşısında STK’lar ve eşitlik grupları ile eşitsizlikçi ve dışlayı-
cı, adeta cemaatleştirici bir politika izlemektedir. 

Bu noktada, Alevilerin sorunlarını çözmek iddiası ile “Alevi 
Çalıştayları”nı başlatan ve bu konuda güya kararlı olduklarını her fırsat-
ta belirten, ancak inanç merkezli “açılımlar” peşinde koşan AKP Hükü-
metine yönelik buradan bir kez daha istem, öneri ve eleştirilerimizi tek-
rarlamak istiyoruz: hak ve özgürlükleri ihlal edilmiş/edilen grupları tem-
sil eden sivil toplum örgütleri dikkate alınmadan, onların etkili ve yeterli 
katılımı sağlanmadan ve başta Paris ilkeleri olmak üzere uluslar arası öl-
çütlerin gerekleri yerine getirilmeden bu ülkenin “demokrasi açığı” ka-
patılamaz. Türkiye’de temel hak ve özgürlükleri ihlal edilen gruplar ve 
temsilcileri olan sivil toplum örgütleri bellidir… Bunlar ayrımcılığa uğra-
yan Aleviler ve Romanlar; özgürlüğü kısıtlanan veya engellenen Süryani-
ler, Protestanlar, Bahailer; dillerini ve kültürlerini koruyamayan ve geliş-
tiremeyen Ermeniler, Kafkaslar ve Kürtler; sömürülen ve cinsel istismara 
maruz kalan çocuklar; cinsiyeti ve cinsel yönelimi nedeniyle horlanan ve 
aşağılanan ve bazen de öldürülen kadınlar, geyler, lezbiyenler, transsek-
süeller; engelliklerinden dolayı karanlıkla ve yaşamın engebeleriyle zor-
lukla mücadele edenler; ifadelerinden dolayı özgürlüğünden yoksun bıra-
kılanlar; gerekçesi ne olursa olsun işkence görenler ve tüm lanetlenmiş-
likleri ve dışlanmışlıkları ile adı belli, kendi belli hakları ihlal edilen, öz-
gürlükleri engellenen veya kısıtlanan yurttaşlarımızdır.  Bu anlamda de-
ğerlerimiz ve ilkelerimiz açık ve nettir: bu ülkede yaşayan herkes “Özgür 
ve Eşit Yurttaş Olmadan” Alevilere karşı yapılan ayrımcılık ortadan kal-
dırılamaz! 

Cahit Korkmaz 

Proje Direktörü

cahit.korkmaz@gmail.com
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GİRİŞ

Alevi Kültür Dernekleri (AKD) önderliğinde yürütülen, Av-
rupa Birliği – Avrupa Demokrasi ve İnsan Hakları Aracı Türki-
ye Programı kapsamında desteklenen, Hacı Bektaş Veli Anado-
lu Kültür Vakfı ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bö-
lümü ortaklığında Alevi Enstitüsü uzmanları ve personeli tarafın-
dan yürütülen Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik için Hareketlen-
me Projesi’nin saha araştırması 12.07.2009 ve 13.08.2009 tarihle-
ri arasında yürütülmüştür. Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesinde ve bu 
her bölgeden 2’şer il seçilerek; her bir ilde 18 ile 22 arasında Alevi 
yurttaş ile yüz yüze görüşülerek derinlemesine mülakatlar gerçek-
leştirilmiştir. Araştırma Adıyaman, Amasya Ankara, Aydın, Bur-
sa, Erzincan, Gaziantep, Isparta, İstanbul, İzmir, Kars, Mersin, Si-
vas ve Zonguldak (Kdz. Ereğli) illerinde yürütülmüştür (Bkz. Hari-
ta 1). Toplam 258 derinlemesine mülakatın gerçekleştirildiği bu il-
lerde Alevi Kültür Dernekleri ve Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür 
Vakfı’na bağlı olan şubelerdeki ilgili kişiler aracılığıyla katılımcı-
lara ulaşılmıştır.

Araştırmanın ikinci bölümünü teşkil eden internet tabanlı araş-
tırma anketi, temel sosyo-demografik bilgileri ve “Eurobaromet-
re 2008” sorularından oluşmaktadır. 25.12.2009 tarihi itibariyle  
www.alevienstitusu.org web adresinde duyurulan bu ankete, anket 
süresinin bitimine kadar (23.02.2010) 1672 yurttaş katılmıştır.

Araştırmanın bu bölümündeki amaç saha araştırmasında yüz 
yüze yapılan görüşmelerden toplanan verinin güvenirliğini test et-
mek ve ayrıca kısıtlı imkânlardan dolayı gidilemeyen illerdeki yurt-
taşların katılımını sağlamaktır.
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Alan araştırması soru formunda yer alan sosyo-demografik so-
rular, “Eurobarometre 2008” soruları ve toplam 17 açık uçlu mü-
lakat sorusu katılımcılara yöneltilmiştir. Anketin birinci bölümün-
de yer alan sosyo-demografik soruların yanı sıra ikinci ve üçün-
cü bölümde yer alan soruların katılımcılara yöneltilmesindeki temel 
amaç 18 yaş ve üstü Alevi yurttaşların yaşamlarında karşılaştıkları 
her türlü ayrımcılık, dışlanmışlık, engelleme, ötekileştirme ve nef-
ret söylemlerini ortaya koymaktır. Söz konusu bu çalışmada topla-
nan veriler, Alevi yurttaşların maruz kaldıkları sistematik ayrımcı-
lık uygulamalarını ifşa etmek, toplum ve kamu nezdinde ayrımcı-
lığa ilişkin farkındalığı artırmak ve eşit yurttaşlık mücadelesine hız 
kazandırmaktır.

1. ARAŞTIRMANIN AMACI

Türkiye din veya inanç, ırk veya etnik köken, engellilik, yaş ve 
cinsel yönelim bakımından çeşitlilik içeren bir toplumsal yapıya sa-
hiptir. Eşit muamele hakkı, evrensel bir insan hakkı ve temel değer-
dir. Fakat Türkiye’de yaşayan insanların önemli bir kısmı ırk veya 
etnik kökeni, din veya inancı, engelli oluşları, yaşları veya cinsel 
yönelimleri nedeniyle ayrımcılığa maruz kalmaktadır.1 Maruz kalı-
nan bu ayrımcılık nedeniyle, Alevi yurttaşların sosyal ve ekonomik 
gelişimleri engellenmektedir.

Projenin genel amacı Türkiye’de demokrasinin, hukukun üstün-
lüğünün, insan hakları ve temel özgürlüklere olan saygının gelişme-
sine ve buna ilişkin farkındalığın artırılmasına katkıda bulunmaktır. 
Projenin özel amacı ise;

•	Türkiye’de Alevi Sivil Toplum Kuruluşları ve ay-
rımcılıkla mücadele eden diğer STK’ları,  araştırma 

1 Ayrımcılık üzerine yürütülmüş benzer çalışmaların örnekleri aşağıda belirtilmektedir: “Din 
ve Vicdan Özgürlüğü Hakkı 2009 İzleme Raporu”, İnsan Hakları Araştırma Derneği; “Alevi 
Raporu” (2010), Stratejik Düşünce Enstitüsü; “Alevi Olmak, Alevilerin Dilinden Ayrımcılık 
Hikâyeleri”, (2005), Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Merkezi; “Engellilere Yönelik 
Ayrımcılık” İnsan Hakları Derneği Genel Merkezi.
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temelli savunuculuk ile ayrımcılıkla mücadele ve eşit-
lik için harekete geçirmek ve güçlendirmek,

•	Alevilerin maruz kaldığı ayrımcılıkla ilgili bilgi ala-
nını, bilimsel somut veri toplama aracılığıyla geliştir-
mektir. 

2. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ

14 ilde yürütülen saha araştırmasında Alevi yurttaşlar ile açık ve 
kapalı sorulardan oluşan ve yüz yüze görüşme tekniği ile derinle-
mesine mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya dâhil edilen bu 
illerin belirlenmesinde farklı kriterler göz önünde bulundurulmuş-
tur. 

Öncellikle Türkiye’nin yedi farklı coğrafi bölgesinin ve her böl-
geden iki ilin örneklemde yer alması sağlanmıştır. İllerin seçiminde 
mümkün olduğu derecede Türkiye profilini yansıtacak bir dağılım 
hedeflenmiştir. Örneğin farklı coğrafi bölgelerde yer alan en büyük 
üç il olan İstanbul, Ankara ve İzmir illerinin mutlaka örneklemde 
yer almasına dikkat edilmiştir. Böylece büyükşehirlerde göç ile be-
raber farklı bölgelerden ve illerden gelip yerleşen Alevi yurttaşların 
bir arada yaşarken karşılaştıkları ya da maruz kaldıkları problemle-
ri ve bundan kaynaklı ortaya çıkan sorun alanları belirlenmeye çalı-
şılmıştır. Diğer yandan, küçük şehirlerde uzun yıllar boyunca fark-
lı din ya da inanca mensup birey ya da gruplar ile birlikte yaşayan 
Alevi yurttaşların gündelik deneyimleri esnasında ortaya çıkan ay-
rımcılık örnekleri ve anlatıları derlenmiştir.

Ayrıca örnekleme dâhil edilen iller seçilirken bu illerde Alevi 
Kültür Dernekleri ve Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’na 
bağlı olan şubelerin olup olmaması da dikkate alınmıştır. Bunun ya-
nında gidilecek illerde AKD ve HBVAKV şubelerin aynı ilde bu-
lunup bulunmaması da kriter olmuştur. Gidilen illerde, başta Va-
kıf ve Dernek Genel Merkezleri Ankara olmak üzere, Adıyaman, 
Amasya, Aydın, Erzincan, İstanbul, Mersin ve Sivas’ta her iki ku-
ruluşun şubeleri bulunmaktadır. Böylece Alevi yurttaşlara ulaşmak 
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için seçilen illerde kurulu olan Alevi örgütlerinden yardım alınmış-
tır. Alevi yurttaşlarla görüşmeler kimi zaman AKD ve HBVAKV 
şubelerinde, kimi zaman katılımcıların ev ve işyerinde gerçekleşti-
rilmiştir.

Proje metninde “toplam 252 Alevi yurttaş ile mülakat yapılacak-
tır” ifadesi yer almasına rağmen gidilen illerde araştırmaya katıl-
mak isteyenlerin yoğun ilgi göstermesi sonucu bazı illerde 18 yurt-
taş ile görüşme kotasını aşılarak 20 yurttaş ile görüşme gerçekleş-
tirilmiştir. Örneğin Adıyaman, Isparta, İzmir ve Mersin illerinde 
18’den fazla yurttaş ile görüşme yapılmıştır. Böylelikle 131’i kadın 
ve 127’si erkek olmak üzere toplam 258 Alevi yurttaş ile derinle-
mesine mülakatlar yapılmıştır. 

2.1. Soru Formunun Hazırlanması

Saha çalışması kapsamında kullanılan soru formu Bilimsel Da-
nışma Kurulunda yer alan Yrd.Doç.Dr. Umut Beşpınar, Yrd.Doç.
Dr. Aykan Erdemir, Doç.Dr. Sibel Kalaycıoğlu, Doç.Dr. Helga 
Rittersberger-Tılıç, Doç.Dr. Mustafa Şen, Halil Karaçalı ve Muhar-
rem Erdem tarafından hazırlanmıştır.

Hazırlanan soru formu üç ana bölümden oluşmaktadır. Birinci 
bölüm daha çok katılımcıların sosyo-demografik özelliklerini; yaş, 
cinsiyet, eğitim, göç, bir işte çalışma durumu vb. durumlara ilişkin 
veri toplamaya yönelik hazırlanmıştır. İkinci bölüm olan “EURO-
BAROMETRE”, her yıl AB ülkelerinde ayrımcılıkla ilgili ırk, din, 
dil, cinsiyet vb. alanlardaki durumu düzenli olarak raporlamaya yö-
nelik olan bir soru formudur. Bu soru formu nitel veriden çok nicel 
anlamda veri toplamaya yöneliktir. Bu araştırmada EUROBARO-
METRE soru formunun uygulanmasındaki amaçlardan biri AB ül-
kelerindeki ayrımcılık coğrafyası ile Türkiye’deki ayrımcılık coğ-
rafyasının birbirine paralellik gösterip göstermediğini ya da arala-
rındaki farklılıkları değerlendirmek iken, son bölümde yer alan açık 
uçlu sorulara verilen cevaplar arasındaki paralelliği ölçmeye yöne-
liktir. Diğer yandan EUROBAROMETRE 2008 sorularına verilen 
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cevapların tutarlılığını ölçmek amacıyla soru formunun üçüncü bö-
lümünde yer alan açık uçlu sorular katılımcılara yöneltilmiştir.

Anketin üçüncü bölümünde toplam 18 tane açık uçlu soru bu-
lunmaktadır. Bu bölümde temel amaç katılımcı yurttaşların hayat-
ları süresince deneyimledikleri veya etraflarında gözlemledikleri 
ırk, cinsel yönelim, cinsiyet, engellilik, yaş ve din ya da inanç te-
melinde maruz kalınan ayrımcılık anlatılarını toplamaya yöneliktir.

2.2. Araştırma Ekibinin Seçilmesi ve Eğitimi

Proje kapsamında saha çalışmasını yürütecek araştırma ekibi 
20.05.2009’da Alevi Enstitüsü Seminer Salonu’nda proje ve saha 
çalışması hakkında proje Araştırma Koordinatörü Yrd.Doç.Dr. Ay-
kan Erdemir ve Halil Karaçalı tarafından eğitim ve bilgilendirme 
yapılmıştır.

Bu eğitimin birinci aşamasında proje ile ilgili genel bilgi, araş-
tırma süresi, araştırma kapsamında gidilecek olan iller, yapılacak 
olan işin nitel ve nicel yönleri ve araştırma etiği ile ilgili bilgi su-
nulmuştur.

Eğitimin ikinci aşamasında ise hazırlanan soru kitapçığının içe-
riği, kapsamı vb. konularda yine Yrd.Doç.Dr. Aykan Erdemir ta-
rafından eğitim ve bilgilendirme yapılmıştır. Daha sonra soru for-
mundaki her bir soru tek tek okunarak doğru anlaşılıp anlaşılmadı-
ğı kontrol edilmiştir. 

Yapılan bu eğitim seminerinin ardından 10-11 Temmuz 2009’da 
saha araştırmasının pilot uygulaması yapılmıştır. Pilot uygulama-
dan sonra toplanan veriler, soru kitapçığındaki olası eksiklikler ve 
aksamalar, soruların çalışıp çalışmadığı, yöneltilen sorulara katı-
lımcılardan gelen tepki ve değerlendirmeler, saha görevlilerinin bu 
tip durumlarda görüşmeyi sürdürüp sürdürmemeleri vb. konularda 
saha ekibi ile eşgüdümlü halde iki gün süren bir çalışma yapılmıştır.

Bu araştırmada saha görevlisi olarak seçilen ve çalışan araştır-
macılar farklı disiplinlerden doktora ve yüksek lisans düzeyindeki 
öğrencilerden oluşmaktadır:
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•	 Anıl Mühürdaroğlu (ODTÜ, Sosyoloji, Doktora öğrencisi)

•	 Bilge Demir (ODTÜ, Psikolojik Danışmanlık ve   
  Rehberlik Merkezi uzmanı)

•	 Çiğdem Sağır (ODTÜ, Sosyoloji, Doktora öğrencisi)

•	 Demet Sayınta  (AÜ, Sosyoloji, Yüksek Lisans öğrencisi)

•	 İrem Alataş (ODTÜ, Sosyal Antropoloji, Yüksek   
  Lisans öğrencisi)

•	 Muharrem Erdem (ODTÜ, Sosyoloji, Yüksek Lisans   
  öğrencisi)

•	 Recai Bazancir (YYÜ, Halk Bilimi, Yüksek Lisans   
  öğrencisi)

•	 Tunca Arıcan (Bergen Üniversitesi, Ethnomüzikoloji,  
  Doktora öğrencisi)

2.3. İnternet Tabanlı Araştırma
Proje kapsamında, 2009 Temmuz - Ağustos aylarında yapılan 

alan araştırmasında toplanan verinin analiz sonuçlarının geçerliliği-
ni test etmek ve aynı zamanda gidilmeyen iller ve ulaşılmayan Ale-
vi yurttaşlarının katılımını sağlamak için 2010 Ocak-Şubat ayların-
da internet tabanlı araştırma anketine www.alevienstitusu.org web 
sitesinde duyurularak başlanmıştır. Bu araştırmanın teknik altyapısı 
Halil Karaçalı, Muharrem Erdem ve Theresa Weitzhofer tarafından 
oluşturulmuştur. Söz konusu internet tabanlı anket formundaki so-
rular için alan araştırmasında kullanılan soru formundan yararlanıl-
mıştır. Bunun yanında, konu ile ilgili gündemdeki konular ile ilgi-
li sorular da eklenerek daha zengin bir veri toplamaya çalışılmıştır. 
İnternet tabanlı bu anketin yurttaşlara duyurulması ve katılımının 
sağlanması için çeşitli yollarla duyurulmuştur. Bu kapsamda Alevi 
Enstitüsü web sayfası yanında, AKD ve HBVAKV’nın tüm şube-
leri telefon ve faks aracılığı ile bilgilendirilmiştir. Ayrıca, diğer Ale-
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vi dernek ve vakıflar, ilgili forum ve facebook grupları ile anket lin-
ki (http://www.surveymonkey. com/s/AL-EN) paylaşılarak ankete 
katılımın artırılmasına çalışılmıştır.

Harita 2’de de görüleceği üzere, internet tabanlı ankete katılan 
yurttaşların doğum yerlerine bakıldığında Türkiye’nin 71 ilinden 
katılım gerçekleştiği görülmüştür. Ankete katılımın olmadığı iller 
Aksaray, Bartın, Bilecik, Düzce, Isparta, Niğde, Sakarya, Sinop, 
Tekirdağ ve Uşak’tır. 

Aynı şekilde, katılımcıların ikamet yerlerine bakıldığında 72 il-
den katılım gerçekleştiği görülmüştür. Katılımın olmadığı iller Ar-
dahan, Bartın, Bilecik, Gümüşhane, Kastamonu, Kırşehir, Niğde, 
Sakarya ve Sinop’tur.
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 Harita 1: Alan Araştırmasının Yürütüldüğü İller 
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Harita 2: İnternet Tabanlı Ankete İllere Göre Katılım Oranları
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KISALTMALAR

AB09 – a Alevi Barometre - Alan

AB10 – i Alevi Barometre - İnternet 

AKD Alevi Kültür Dernekleri

AL-EN Alevi Enstitüsü

AÜ Ankara Üniversitesi

EB Eurobarometer

EB08 – EU27 Eurobarometer 2008 – 27AB Ülkesi

EB09 – EU27 Eurobarometer 2009 – 27AB Ülkesi

EB09 – TR Eurobarometer 2009 – Türkiye

HBVAKV Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı 

ODTÜ Orta Doğu Teknik Üniversitesi

STK Sivil Toplum Kuruluşu

TÜİK Türkiye İstatistik Kurumu

YYÜ Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van)
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3. ALEVİ BAKIŞ AÇISIYLA TÜRKİYE’DE AYRIMCILIK: 
ARAŞTIRMA BULGULARI

3.1. Katılımcı Profili

3.1.1. Cinsiyet
Araştırma yürütülürken katılımcı yurttaşların cinsiyet dağılımı-

na dikkat edilmiştir. Buna göre 2009 Temmuz-Ağustos aylarında 
yürütülen alan araştırmasında (AB09-a) toplam 258 yurttaş ile yüz 
yüze görüşme yapılmıştır. Katılımcıların cinsiyet dağılımına bakıl-
dığında kadınların oranı %51 iken erkeklerin oranı ise %49’dur. 

Alan araştırmasında cinsiyet dağılımı hemen hemen eşit iken 
araştırmanın ikinci veri toplama aşaması olan internet tabanlı an-
kete (AB10-i) katılan katılımcıların cinsiyet dağılımında, ankete er-
keklerin daha fazla katıldığı görülmektedir. Buna göre, erkek katı-
lımcıların oranı %70 iken, kadın katılımcıların oranı ise %30’dur. 
İnternet tabanlı ankete başlayan toplam katılımcı sayısı 1672 olma-
sına rağmen ankete sonuna kadar devam edenlerin toplam sayısı ise 
748’dir (%45). 
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Cinsiyet

AB09-a

AB10-i

Kadın
Erkek

Kadın
Erkek
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Şimdi gül topluyorduk, Isparta’dan bir daha işçi ge-
tirdiler. Dediler ki Ali Köyü’nde içki içiyorlarmış, 

horoz öttürüyorlarmış. Biz de gelelim dediler. Ben de 
dedim bizim orası meyhane midir ki siz de gelesin. Horoz 
öttürüyormuşsunuz, birbirini karışlıyormuşsun gibi 
söylentiler. Ne demek istiyorsunuz, bizim namusumuz o 
kadar ortada mıdır? Öyle olsa ben tarlada çalışacağıma 
meşhur kadın olurdum dedim. Siz nasıl konuşuyorsunuz, 
herkesin namusu kendinden sorulur diye. Yani bana laf 
attılar böyle mumu söndürüyorlarmış, herkes kadınlar 
erkekler birbirine karışıyormuş dediler. Gelen işçiler. 
Ama ben onlara kızdım. Seslenmesem daha da kötül-
eyecekler. Öyle bir şey olsa karısını götürür mü herkes.

(Isparta,  Isparta doğumlu, kadın, 48-57 yaş)
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3.1.2. Yaş
Aşağıdaki yaş tablosuna bakıldığında, AB09-a araştırmasında 

yaş dağılımı şu şekilde ortaya çıkmıştır; 18–37 yaş arası katılım-
cıların oranı %39,9, 38–57 yaş arası katılımcıların oranı %46,9 ve 
58-ve üzeri katılımcıların yaş oranı ise %13,1’dir. AB10-i araştır-
masında ise 18–27 yaş arası katılımcıların oranı %48, 28–37 yaş 
arası %28,7, 38–47 yaş arası %13,9 ve 48 ve üzeri katılımcıların 
yaş oranı %9,4’tür. 

Yaş
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Eğitim. Mesela ta bu ilkokullarda din dersi eğitimlerinde fa-
lan başlıyor. Ta anasınıflarında… Mesela anasınıflarında 

başladılar çocuklara dini eğitimleri vermeye. Acaba onlar-
dan haberleri var mı? Daha çocukların soyut kavramlarının 
gelişmediği bir zaman da işte Allah’tır, dindir, namazdır. 
Çocuk yani böyle bir acayip davranışlar göstermeye başlıyor 
çocuklar. O yaşta uygun mu acaba bu çocukları, 4-5 yaşındaki 
çocuklara böyle din derslerinin verilmesi, ilahiler, bilmem neler 
söylenmesi, tam gün anasınıflarında alı konulması? Ta çocuğu 
kişilik gelişimi tamamlanmadan bu şeyleri vermeye başlıyorlar. 
E sonra benim çocuğum da gidiyor. Anasınıfına Alevi kültürün-
den giden var, Hıristiyan kültüründen giden var, her kültürden 
giden var. Sen benim çocuğuma böyle bir şey vermeye nerden, 
nasıl bir hakkın var senin böyle dinle ilgili şey yapıp da ben-
im çocuğumun psikolojisini bozmaya ne hakkın var? (…) Biz 
çocuklara onları bile anlatmadık. Çocuklara çünkü anlatsak da 
çocuk anlayacak kapasitede değil. Daha çocuklar ki şimdi dini 
eğitim veriliyor anasınıflarına. Yani ta oradan çözmek lazım. 
Sonra ortaokulmuş, ilkokulmuş, onlar sonradan gelen şeyler, 
kitaplar ona göre, hikâyeler ona göre, hazırlanmış.

(Amasya, Amasya doğumlu, kadın, 48-57 yaş)
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3.1.3. Doğum Yeri
Aşağıdaki tabloda, AB09-a araştırmasına göre katılımcıların 

doğum yerleri dağılımına bakıldığında Sivas (%14) ve Erzincan 
(%10) illeri doğumluların oranının fazla olduğu ortaya çıkmıştır. 
Ayrıca, %5’in üzeri dağılıma göre sırasıyla Isparta (%8), Amas-
ya (%7), Adıyaman (%7), Zonguldak (%5), Tunceli (%5) ve Kars 
(%5) ili doğumlular araştırmaya katılmıştır. 

AB10-i katılımcıları doğum yerleri dağılımına bakıldığında en 
fazla İstanbul (%13,64) doğumluların araştırmaya katıldığı ortaya 
çıkmıştır. İstanbul doğumlulardan sonra %5’in üzeri dağılıma göre 
sırayla Sivas (%9), Ankara (%9), Malatya (%6) ve Tunceli (%5) il-
leri doğumluların araştırmaya daha çok ilgi göstermiştir.

Doğum yeri

AB09 - a  AB10 – i

Uyarı: Tabloda AB09-a ve AB10-i araştırmalarına katılan katılımcıların doğum yerlerine göre en fazla olan ilk 15 
il gösterilmektedir. 
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3.1.5. Medeni Durum
Aşağıdaki tabloda, her iki araştırmada da medeni durum verile-

rine bakıldığında büyük çoğunluğunun evli olduğu görünmektedir. 
Buna göre AB09-a araştırmasında katılımcıların yaklaşık %70’i 
evli iken, %25’i bekârdır.  AB10-i araştırmasında ise katılımcıla-
rın %61’i bekâr olduğunu belirtirken %34’ü ise evli olduklarını be-
lirtmişlerdir.

3.1.4. Doğum Yeri Tipi
Aşağıdaki tabloda, AB09-a araştırmasına göre katılımcıla-

rın %41’inin köy veya mezra doğumlu olduğu görülmektedir. Di-
ğer yandan il merkezi doğumlu katılımcıların oranı %30 ile ikin-
ci sırada yer alırken, %21’i ilçe merkezlerinde, %8’i bucaklarda ve 
%0,4’ü de yurt dışında doğduklarını belirtmişlerdir. AB10-i araştır-
masında bu soru katılımcılara sorulmamıştır. 
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Medeni durumu

Evli
Bekar
Eşim hakka yürüdü
Boşandım
Diğer



40

3.1.6. Okur-Yazarlık
Aşağıdaki tabloda katılımcıların okur-yazarlık oranı sunulmak-

tadır. Katılımcıların %97’si okur-yazar olduklarını belirtmişler-
dir. Ortaya çıkan bu sonuç ile Türkiye ortalaması karşılaştırıldı-
ğında, örneklemdeki okur-yazarlık oranının Türkiye’deki yetişkin 
okur-yazarlık ortalamasının üzerinde olduğu görülmektedir. TÜİK 
2006 verilerine göre Türkiye’de 24 ve daha yukarı yaştaki nüfusun 
%88,1’i okur-yazardır.2 Bu oran ülke genelinde erkeklerde %96 
iken kadınlarda 80,4’tür.

2  http://www.tuik.gov.tr

Okuma yazma biliyor musunuz?
(AB09-a)

Evet
Hayır
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Örneğin bizim köyden şehre gitmek sorun ol-
urdu. Biz genelde bu Sünni kökenli köylerden 

geçerken, yolculuklarımızı ya gecenin geç saatlerinde 
ya sabahın erken saatlerinde yapardık. Arabalarımız 
çevrildi, taşlandı, insanlarımız dövüldü. Biz onun için 
şimdi şehre giden yolumuzu o iki köyün arasından 
yapmak zorunda kaldık. Yolcuğumuzu yapsak da 
oradan gidip gelmek zorunda kaldık. Yani bu hep 
oldu. Yani gerekirse köyümüzün ismini vermekte de 
mahsur görmüyorum ben çünkü şeref duyuyorum. 
Benim köyümün adı Berçenek. Ozan Mahsuni bu 
Aleviliğinden dolayı çok sıkıntılar çekti biliyorsunuz. 
O köylerde dövüldü, Elbistan olayları yaşandı. O El-
bistan olaylarında Mahsuni’nin konserleri bahane 
edilerek bütün bıyıklı insanların bıyıkları kesildi, in-
sanlar dövüldü. Orada Elbistan olaylarını herkes bilir. 
Sırf Alevi olduğu için Mahsuni...

(Gaziantep, Kahramanmaraş doğumlu,  erkek, 58-
67 yaş)
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3.1.7. Eğitim Durumu
Aşağıdaki tabloda, AB09-a araştırmasına katılan katılımcıların 

çoğunlukla üç eğitim seviyesinde kümelendikleri ortaya çıkmıştır. 
Buna göre, katılımcıların %22’si ilkokul, %20’si üniversite mezu-
nu (lisans) ve %18’i ise lise mezunu olduğunu belirtmiştir. AB10-i 
araştırmasına katılanların da benzer bir şekilde yaklaşık %50’den 
fazlası üç eğitim seviyesinde kümelenmiştir. Buna göre, internet ta-
banlı araştırmaya katılan katılımcıların yaklaşık %21’i üniversite 
mezunu (lisans), %15’i üniversitede okuduğunu (lisans) ve %15’i 
de lise mezunu olduğunu belirtmiştir.

Eğitim

AB09 – a AB10 – i

Uyarı: Tablolarda sadece en fazla oranda olan ilk 13 eğitim kategorisi gösterilmektedir.
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3.1.8. Bir İşte Çalışma Durumu
Aşağıdaki tabloya göre, AB09-a araştırmasına katılanlardan 

%58’i bir işte çalıştıklarını belirtirken %42’si düzenli gelir getirsin 
ya da getirmesin bir işte çalışmadığını belirtmiştir. Diğer yandan 
AB10-i araştırmasına katılan katılımcıların %64’ü bir işte çalıştık-
larını belirtirken %36’sı ise düzenli gelir getirsin ya da getirmesin 

41.9%

58.1%

Var
Yok

Düzenli gelir getirsin ya da getirmesin bir işiniz var mı?
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bir işte çalışmadığını ifade etmiştir. 
Aşağıdaki tabloda, kadın ve erkek katılımcıların düzenli getirsin 

ya da getirmesin bir işte çalışma oranları Türkiye ortalaması ile kar-
şılaştırılmıştır. AB09-a ve AB10-i sonuçlarına göre, Alevi kadınla-
rın işgücüne katılım oranı Türkiye ortalamasının iki katıdır. 

 

Düzenli gelir getirsin ya da getirmesin bir işiniz var mı? 
(Kadın-Erkek)
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3.1.9. Sosyal Güvence
Her iki araştırmada da katılımcıların büyük bir çoğunluğu sos-

yal güvencelerinin olduğunu belirtmiştir. Buna göre, AB09-a araş-
tırmasında katılımcıların %88’i sosyal güvencesi olduğunu belirt-
mişken, %10’u ise herhangi bir sosyal güvencesi olmadığını be-
lirtmiştir. AB10-i araştırmasına katılanların ise %72’si sosyal gü-
vencesinin var olduğunu, %28’i ise sosyal güvencesinin olmadığı-
nı belirtmiştir.3

3  Not: AB09-a araştırmasında soru “Kendine ait ya da eşinden veya anne babasından yararla-
narak sahip olduğu bir sosyal güvencesi var mı?” şeklinde katılımcılara yöneltilirken; AB10-i 
internet tabanlı araştırmada “Herhangi bir sosyal güvenceniz var mı?” şeklinde katılımcılara 
sorulmuştur.

88.0%

9.7%

2.3%

Herhangi bir sosyal güvenceniz var mı?

Var
Yok
Bilmiyor
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İster istemez oluyor tabi. Benim yan binamda var 
bir sakat. Kendisi Yozgatlı. 3 tane çocuğu var. Me-

lih Gökçek’e gitmiş. Yardım edin demiş, beklentile-
rini söylemiş. Çocuğu bir dövmediği kalmış. En önce 
teklif etmiş tabi ki bütün aileni getirip AKP’ye üye 
yapacaksın diye. Çocuk da kabul etmeyince, dövmediği 
kalmış çocuğu yani.  Çocuk resmen beni elinden gelse 
dövecekti diyor. Bayağı sinirlenmiş. Hakaret şeklinde 
yani. Geldiğinde çocuk 3-5 gün kendine gelemedi. 
Üzülmüştü.

(Ankara, Tokat/köy doğumlu, kadın, 48-57 yaş)
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3.1.10. İnanç Anlamında Kendini İfade Etmek
Aşağıdaki grafiğe bakıldığında her iki araştırma sonuçlarına göre 

katılımcıların kendilerini inanç anlamında farklı isimlerle tanımla-
dıkları ortaya çıkmıştır. Gerek AB09-a ve gerekse AB10-i araştır-
masında kendilerini Alevi olarak tanımlayanların oranı %35’in üze-
rinde olduğu dikkat çekmektedir. Kendilerini Alevi Bektaşi olarak 
tanımlayanlar AB09-a araştırmasında %29 ve AB10-i araştırmasın-
da ise  %20’dir. Alevi Müslüman olduklarını belirtenler AB09-a’da 
%9, AB10-i’de %7 oranındadır.

İnanç anlamında kendinizi aşağıdakilerden hangisiyle 
tanımlıyorsunuz? 
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3.2. Ayrımcılık Algıları ve Deneyimleri
Genel Sonuçlar

3.2.1. Ayrımcılık Algısı
Gerek AB09-a araştırmasında ve gerekse AB10-i tabanlı araştır-

mada ayrımcılık kavramı ile herhangi bir kişinin belli özellikle-
rinden dolayı örneğin; yaş, din ya da inanç, engellilik, cinsiyet 
ya da etnik bir azınlığın mensubu olmasından dolayı başkala-
rından farklı bir muamele görmesi kastedilmektedir. 

Her iki araştırmada toplanan verilere göre Alevi yurttaşlar, 
Türkiye’de özellikle din ya da inanç temelinde ayrımcılığın yaygın 
olduğunu düşünmektedirler. Her iki çalışmada da bu oran %90’ın 
üzerindedir. Buna ek olarak etnik kökene dayalı ayrımcılığın yay-
gın olduğunu düşünenlerin oranı %88’in, cinsiyet ve cinsel yöne-
lime dayalı ayrımcılığın yaygın olduğunu düşünenlerin oranı ise 
%70’in üzerindedir. Engellilik (%50) ve yaşa dayalı (%28) ayrım-
cılığın yaygın olduğu görüşü ise güçlü değildir.
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Soru 1: Sizin düşüncenize göre, Türkiye’de ayrımcılığın aşağı-
daki ayrımcılık türleri açısından, çok yaygın, oldukça yaygın, 

nadir ya da çok nadir olup olmadığını söyleyebilir misiniz?

Uyarı: “Çok Yaygın” ve “oldukça yaygın” toplam olarak gösterilirken, “Nadir” ve “çok nadir” seçenekleri şekilde gösteril-
memektedir.  

EB09-EU27 ve EB09-TR değerlerine baktığımızda EU27 ve 
EU - TR’de etnik kökene dayalı ayrımcılığın yaygın olduğu görü-
şü ilk sırada yer almaktadır. EU27 genelinde bu oran %61 iken EU 
- TR’de bu oran %48 olarak görülmektedir. EB09-EU27’de yaşa 
dayalı ayrımcılık ikinci sırada yer alırken EB09-TR’de yaşa daya-
lı ayrımcılık yürüttüğümüz her iki araştırmada olduğu gibi son sıra-
da yer almaktadır.

Alevi yurttaşların ayrımcılığa maruz kalmaları zamana ve 
mekâna göre azaldığı ya da artığı dikkat çekmektedir.  Gerçekleşti-
rilmiş olan mülakatlarda Alevi yurttaşlar özellikle Ramazan ayı ve 
Cuma günleri daha çok ayrımcılığa ve ötekileştirmeye maruz kal-
dıklarını belirtmişlerdir. Örneğin Bursa’da görüşme yapılan yüksek 
okul mezunu bir işçi maruz kaldığı baskıyı şu şekilde belirtmekte-
dir:
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Adıyaman’da emekli bir devlet memuru ötekileştirilme sürecini şu şekilde 

ifade ediyor:

Genelde Ramazanlarda bu sıkıntıyı yaşıyorum. “Seni 
akşam teravide göremedik!”, “İftarda göremedik”, 

“Cuma namazlarında göremiyoruz” diyerek bir şekilde 
taciz ediyorlar. Onlara göre üst üste 3 kere cumaya git-
meyen Müslüman sayılmıyormuş.

(Adıyaman, erkek, 48-57 yaş arası)

Evet, en azından Cuma günleri arkadaşlarım “Dede, 
kalk namaza gidelim,” diyerek beni zan altında 

bırakıyorlardı. Ben de gitmeyince o toplumdan dışlanmış 
oluyordum. Biliyorsunuz ki insana verilecek en büyük 
ceza da o kişiyi o toplumdan dışlamaktır. Bu neden-
lerden bir tanesidir. Her şeyin başı geliyor. O toplumdan 
dışlandığın zaman sana en büyük ceza verilmiş oluyor. 
Bu teklif de onlar için gayet normal ve kutsal da sayılır. 
Çünkü onlara göre bir Alevi’yi namaza götürmek demek 
kendileri cenneti kazanmış demektir. Bu nedenle de olsa 
sırf cenneti kazanmak adına da olsa bizlere ısrarla “Siz 
de Cuma namazına gelin” diye tekliflerde bulundular. 
Ama biz maalesef gitmedik ve bu nedenlerden dolayı da 
gönül soğukluğu başlıyordu aramızda.

(Adıyaman, Adıyaman/köy doğumlu, erkek, 48-57 
yaş)
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Alevi yurttaşlar ayrımcılığa yalnızca yaşarken değil aynı zamanda öldükten 

sonra da maruz kalıyorlar. İzmir’de yaşayan bir kadının bu durumu şu şekilde 

ifade ediyor:

Getirmeyin cenazenizi, işte siz camiye namaz 
kılmaya gelmiyorsunuz ölünüzü niye getiriyor-

sunuz.  Getirmeyin biz istemiyoruz. Halen de bu var. 
Mesela sela cem evinde okunmuyor, camide okunu-
yor. Biz camiye anons veriyoruz. Diyorlar ki “işte falan 
kişi ölmüş cenazesi yarın saat ikide cem evinde değil, 
evinde kaldırılacak.” Cemevinde demiyor, hatta söy-
lemiyor. Benim nenem vefat etmişti bundan iki sene 
önce, babam gitti adam demiş ki “ben evinden diye-
cem.” Babam demiş ki “Sen evinde diyecen bu kadar 
kişi eve gelecek bir daha cemevine gidecek. Evimizle 
cem evi ters yönde. Cem evi deyin,” demiş. “Yok, ben 
cemevinin adını ağzıma almam.” Babam demiş “O za-
man sela okuma, ben istemiyorum.”

(İzmir,  İzmir doğumlu, kadın, 18-27 yaş)
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3.2.2. Türkiye’de Ayrımcılığın Değişimi
Beş yıl önceki durumla bugünkü durumu karşılaştırdığımız-

da her iki araştırmada da (AB09-a ve AB10-i) Türkiye’de din ya 
da inanç ve etnik kökene dayalı ayrımcılığın beş yıl öncesine göre 
çok daha yaygın veya yaygın olduğunu düşünenler çoğunluktadır. 
AB10-i araştırma sonuçlarına göre din ya da inanca dayalı ayrım-
cılığın daha yaygın olduğunu düşünenler %90’nın üzerinde iken 
bu durum AB09-a araştırmasında %70’in üzerindedir. Bu oranları 
EB09-TR ile karşılaştırdığımızda EB09-TR araştırmasında din ya 
da inanç ve etnik kökene dayalı ayrımcılığın daha yaygın olduğunu 
düşünenler %40 oranındayken bu oran EB09-EU27 araştırmasında 
yaklaşık %25 olarak ortaya çıkmıştır.

Soru 2: 5 yıl önceki durumla bugünkü durumu karşılaştı-
rırsanız, Türkiye’de, ayrımcılığın aşağıdaki türlerinin çok 

daha yaygın, daha yaygın, daha nadir ya da çok daha na-
dir olup olmadığını söyleyebilir misiniz?

Uyarı: “Çok daha yaygın” ve “daha yaygın” toplam olarak gösterilirken, “daha nadir”,  “çok daha nadir” ve “yanıt 
yok” seçenekleri şekilde gösterilmemektedir.  
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Şimdi ben 4-5 yaşından beri İstanbul’dayım. 
Sarıyer’de yaşıyorum. Biz burda baskıyı bariz 

hissediyoruz. İstanbul’un göbeğinde yaşadığımız hal-
de. Mahallemizde biz ilkokula giderken yaz dönem-
lerinde arkadaşlarımız Kuran kurslarına giderdi. Biz 
gitmezdik. İşin özü bir eksiklik de hissederdik. “Yani 
sanki bizim o niteliğimiz yok mu? Ya biz niye gitmi-
yoruz?” diye tabi sorardık ailelerimize. Ailelerimiz 
inanın bize anlatmazdı bizim kültürümüzü. Anlatınca 
sanki biz de gidip orada anlatacağız ve arada bir 
gerginlik olacak. Ama ilkokulda onu yaşadık bu-
rada. İstanbul’un göbeğinde yaşadık. Liseye gelince 
din hocaları sıranın üstünde bize namaz kılmayı 
öğretmeye başladı. İşte iyi kılanlar, iyi yapanlar, iyi 
öğrenenlerinin notu yüksek olurdu. O baskıyla iy-
ice tahakküm altında, iyice baskı altında kalmaya 
başladık. Artı biz bu kültürün insanları olarak kendi 
kültürümüzü yaşayamadığımız için, yaşatamadığımız 
için, cemevlerimiz yok... Mesela İstanbul’da her ma-
hallede cami var. Biz camiye karşı değiliz. Ama biz 
kendi kültürümüzü uygulayamadığımız gibi onun 
baskısını hissediyoruz. Şimdi kendini ifade edemeyn 
insan ne mahallesine, ne ilçesine, ne de ülkesine sa-
hip çıkar. 

(İstanbul, Malatya doğumlu, erkek, 38-47 yaş)
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Genelde benim yaşadığım mahallede 20-30 
sene öncesinde yerleşim başladığında bizim 

memleketten gelen, Tunceli’den gelip yerleşmeler 
olmuştu. Bizim mahallenin ilk binalarının kurulduğu 
zaman. Bizimkilerin, gerçi bizimkiler diyerek ben 
de ayrımcılık yapıyorum ama işte oranın adını “Kürt 
Mahallesi” koymuşlar. İşlerine gelmedi atıyorum 
sokakta iki çocuk kavga ediyor diyelim, hemen 
pis Kürtler ortalığı karıştırmaya geldiler deniyor. 
Dışlanıyoruz sürekli. Son zamanlarda o mahalleye 
değişik yörelerden insanların gelmesiyle bizim ge-
rek komşuluk anlayışı gerek insanlık anlayışı bunu 
yok denecek dereceye kadar indirdi. Ama bunu ben, 
20 senedir defalarca karşılaştım. Gece naralar atıldı, 
küfürler edildi, silahlar sıkıldı defolun ülkemizden. 
Kürtlüğümüze yönelik, Aleviliğimize yönelik, isim 
de vererek. Şimdi dengeler kuruldu diyebilirim. 
Bayburt’tan gelenler, Ereğli’den gelenler oldu. Ma-
halle genişledi, mozaik olacak şekilde. İyi komşuluk 
çerçevesi içinde bu zayıfladı. Yok denecek dereceye 
geldi. Bizim o insanlara karşı davranış biçimlerimiz, 
doru hareket etmemiz, işte pis Kürtler veya Tunceli-
ler burayı batırdı dediklerinde büyük tepki gösterme-
dik. Zamanla kendi kişiliğimizi ortaya koyarak bu tür 
şeyleri bertaraf ettik.

(Kdz. Ereğli, Tunceli/köy doğumlu, erkek)
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3.2.3. Ayrımcılığa Maruz Kalma
Geçtiğimiz 12 ay dâhilinde değişik zeminlerde bir ya da birden 

fazla ayrımcılığa şahsen maruz kaldığını ya da rahatsız edildikleri-
ni belirtenler AB10-i araştırmasında (%76), AB09-a araştırmasında 
ise %63 oranındadır. Bu oranlar EB09-EU27’de %16 ve EB09-TR 
araştırmasında %13’tür. 

Soru 3: Geçtiğimiz 12 ay dâhilinde değişik zeminlerde bir 
ya da birden fazla ayrımcılığa şahsen maruz kaldınız ya da 

rahatsız edildiniz mi?
(Şekilde sadece “Evet” cevapları kullanıldı)
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Mesela (kardeşimin) eşi adliyede çalışıyor. Çok 
güzel iyi çalışır.  Ama mesela herhangi iyi bir 

konuma da getirmiyorlar. İşin tüm angarya işlerini 
eşine yaptırırlar çünkü Alevi bir kimliği var. Ama 
haybeden dışarıdan gelen işte, kendi görüşünde olan 
insanlar çok daha rahat iyi konumlarda, iyi şartlarda 
çalışabiliyorlar. Bunlara maruz kaldılar yani. Bunu 
biliyorum. Oğlum mesela burada Erzincan’da fen lis-
esinde okudu. Burada Alevi çocuklarına müthiş bir 
şekilde ayrım yapıyorlar fen lisesinde. Tarikatçılar 
burada. Erzincan’da tarikatçılar fen lisesini müthiş 
bir şekilde ele geçirmiş durumlarda. Çocuğuma 
Ramazan’da oruç tutmuyorlar diye, oradaki Al-
evi çocuklarına müthiş bir şekilde böyle kavgalar, 
hırgürler böyle laf söylemeler... Bunu idareciler de 
desteklediler mesela. Ya ben bunun kavgasını çok 
verdim. Gittim orda sürekli toplantılarda bunun 
kavgasını verdim; Alevi çocuklarına ayrım yapılıyor, 
şöyle yapılıyor böyle yapılıyor. İşte öğretmenler 
özellikle oruç tutmayan çocukların çok üzerlerine 
gittiklerini söyledim. Tabi buradaki Alevi velilerde 
şöyle bir şey var, yani millete çok destek, korktular 
işte çocuklarıma aman bir şey yapar.

(Erzincan, Erzurum doğumlu, kadın, 38-47 yaş)
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Aşağıdaki grafiğe göre, AB10-i araştırmasında geçtiğimiz 12 
ay dâhilinde değişik zeminlerde bir ya da birden fazla ayrımcılı-
ğa şahsen maruz kaldığını ya da rahatsız edildiğini belirtenlerin 
%64’ü din ya da inançlarından dolayı, %47’si etnik kökenlerin-
den dolayı,  %13’ü cinsiyetlerinden dolayı, %8’i yaşlarından do-
layı, %4’ü cinsel yöneliminden dolayı, %2’si engelliliğinden ve 
%6’sı da diğer nedenlerden dolayı ayrımcılığa uğradıklarını be-
lirtmişlerdir. 

AB09-a araştırmasına göre, son 12 ay içerisinde ayrımcılığa 
maruz kaldıklarını söyleyenlerin %55’i din ya da inançlarından, 
%28’i etnik kökenlerinden, %16’sı cinsiyetlerinden, %8’i yaşın-
dan, %2’si engelliliğinden, %1’i cinsel yöneliminden ve %8’i de 
diğer nedenlerden dolayı ayrımcılığa maruz kaldığı ortaya çık-
mıştır. 

EB09-27 ve EB09-TR gerek din ya da inanç yönünden ve ge-
rekse etnik kökeninden dolayı değişik zeminlerde bir ya da birden 
fazla ayrımcılığa şahsen maruz kalanlar ya da rahatsız edilenlerin 
oranı %10’un altındadır.
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Soru 3: Geçtiğimiz 12 ay dâhilinde değişik zeminlerde bir ya 
da birden fazla ayrımcılığa şahsen maruz kaldınız ya da ra-

hatsız edildiniz mi? cevap: “evet”

Uyarı:  Yaş, engellilik, cinsel yönelim ve diğer oranlar %10’un altındadır.
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Geçtiğimiz 12 ay dahilinde, değişik 
zeminlerde herhangi birinin, bir ya da 
birden fazla ayrımcılığa maruz kal-
masına ya da rahatsız edilmesine şa-
hit oldunuz mu?

Evet

AB09 – a

Doğum yeri

Çorum %100,00

Sivas %89,19

Adıyaman %88,89

Kahramanmaraş %88,89

Tunceli %76,92

Ankara %75,00

Erzincan %69,23

Malatya %66,67

Ortalama %74,71

Geçtiğimiz 12 ay dahilinde de-
ğişik zeminlerde bir ya da bir-
den fazla ayrımcılığa şahsen 
maruz kaldınız mı?

Evet

AB10 - i AB09 - a

Doğum 
yeri

Kahramanmaras %88,89 %94,12

Adıyaman %77,78 %76,00

Malatya %77,78 %88,89

Çorum %66,67 %90,48

Erzincan %65,38 %72,73

Sivas %64,86 %73,13

Ankara %62,50 %68,18

Tunceli %61,54 %90,48

Ortalama %62,89 %75,73
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Gündelik yaşamımda bir mahalle baskısı ile karşı 
karşıyayım. Keçiören ilçesi Yüksektepe mahal-

lesinde oturuyorum. Anakent belediyesi evimin iki sokak 
ötesinde olan Karşıyaka mezarlığının içerisinde kablolu 
ve yüksek hoparlörlü ve rahatsız edici bir ses ile sabah 
7:30 akşam 7:30 arasında elektrikler kesilmediği müd-
detçe kaset türü Kuran okunarak içeriğini bilmediğim 
ve anlamadığım bir dil olan Arapça ile beni sürekli 
rahatsız ediyor. Sürekli aramama rağmen ve hatta 
müdüriyetteki yetkililer de beni dinlemelerine rağmen 
ve hatta kapımda felçli çocuğum olmasına rağmen... 
Oğlumun gündüz dışarı çıkması gerekiyor gece de 
evinde uyuması gerekiyor; ama çocuğum uyuyamadan 
bu ses ile uyanıyor bu benim için bir baskıdır.

(Ankara, Çorum doğumlu, erkek, 48-57 yaş)
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3.2.4. Ayrımcılığa Şahit Olma
AB09-a araştırması sonuçlarına göre katılımcılardan her 10 ki-

şiden 9’u “Geçtiğimiz 12 ay dâhilinde değişik zeminlerde bir ya da 
birden fazla ayrımcılığa şahsen maruz kaldınız ya da rahatsız edil-
mesine şahit oldunuz mu?”  sorusuna “Evet” yanıtını vermişlerdir. 
Ayrımcılığa şahit olma durumu EB09-TR araştırmasında %24 ola-
rak ortaya çıkmışken bu oran EB09-EU27 araştırmasında ise %28 
olarak saptanmıştır. 

Soru 4: Geçtiğimiz 12 ay dâhilinde değişik zeminlerde bir 
ya da birden fazla ayrımcılığa şahsen maruz kaldınız ya da 

rahatsız edilmesine şahit oldunuz mu? 

Evet
Hayır
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Aşağıdaki grafikten de anlaşılacağı üzere, geçtiğimiz 12 ay 
dâhilinde değişik zeminlerde herhangi birinin bir ya da birden fazla 
ayrımcılığa şahsen maruz kalmasına ya da rahatsız edilmesine şa-
hit olanların %73’ü din ya da inançtan dolayı, %59’u etnik köken-
den dolayı, %40’ı cinsiyetten dolayı, %23’ü engelliliğinden dolayı, 
%19’u yaşından ve %19’u da cinsel yöneliminden dolayı ayrımcı-
lığa şahit olduklarını belirtmişlerdir. 

Soru 4: Geçtiğimiz 12 ay dâhilinde değişik zeminlerde 
herhangi birinin, bir ya da birden fazla ayrımcılığa şahsen 
maruz kalmasına ya da rahatsız edilmesine şahit oldunuz 
mu? (Olduysanız) Bu neye dayanarak oldu? (Birden fazla 

seçenek işaretleyebilirsiniz!)
AB09 – a
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Bebek görmeye gitmiştik komşuma, kadın Sünni. 
Birkaç senedir komşuyduk. Biz 3 Alevi arkadaş 

gittik. Oradaki diğer kişiler Sünni’ydi. Orada hemen 
bizi Alevi Sünni diye bellediler. Annesi de gelmişti dedi 
bak bunlar Alevidir dedi. Olsun has kadınlar dedi, seni 
görmeye gelmişler. Geldi bizle görüştü, saygı göster-
di. Yedik içtik geldik. Orda bizi tanıdılar, dediler bu 
3’ü Alevidir, diğer kadınlar bizdendir. Biz kaç senedir 
komşuyuz, o da bana gelmişti doğum yaptığımda. Ben 
kendim ayrım koymadım. Biz sabah kalkıyoruz, Allah’ı 
değil komşumuzu görüyoruz. Türk, Kürt fark etmiyor. 
Komşu komşu olsun, insan insan olsun. Komşuluk 
hakkı çok ağırdır. Ama biz orada hemen bellendik.

(Erzincan, Erzincan köy doğumlu, kadın, 58-67 yaş)
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3.2.5. Çoklu Ayrımcılık
AB09-a araştırmasında yapılan yüz yüze görüşmelerde Alevi 

yurttaşların sahip oldukları farklı kimliklerden dolayı maruz kaldı-
ğı çoklu ayrımcılık olgusu da ortaya konulmuştur. Çoklu ayrımcılık 
kavramının katılımcılar tarafından tam olarak anlaşılması için saha 
görevlileri tarafından katılımcılara kavramın tanımı okunarak kav-
ramın anlaşılması sağlanmıştır. 

Aşağıdaki grafiğe bakıldığında, AB09-a araştırmasında çoklu 
ayrımcılığın çok yaygın olduğunu düşünenlerin oranı %56, olduk-
ça yaygın olduğunu düşünenlerin oranı %27, nadir olduğunu düşü-
nenlerin oranı %11 ve çok nadir diyenlerin oranı ise %3 olarak orta-
ya çıkmıştır. AB10-i araştırması sonuçlarına bakıldığında, katılım-
cıların %44’ü Türkiye’de çoklu ayrımcılığın çok yaygın, %45’i ol-
dukça yaygın, %7’si nadir ve %2’si de çok nadir olduğunu düşün-
mektedir. 
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Soru 5: Etnik köken, cinsiyet, cinsel yönelim, yaş, din ya da 
inanç ve/veya engelliliğe dayalı ayrımcılık türlerini tartışıyo-

ruz. Bazı insanlar bu özelliklerin birden fazlasına dayalı ayrım-
cılığı tecrübe edebilir. Bu insanlar birden fazla zeminde ayrım-
cılığı tecrübe ediyorlarsa, biz buna “çoklu ayrımcılık” diyoruz. 
Sizin düşüncenize göre, ülkemizde, çoklu ayrımcılığın çok yay-
gın, oldukça yaygın, oldukça nadir ya da çok nadir olup olma-

dığını söyleyebilir misiniz?

Çok yaygın
Oldukça yaygın
Nadir
Çok nadir
Yok, Yanıt yok
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15 yıllık esnaf hayatı yaşadım, bir Cuma Namazı 
olduğu zaman ayrımcılığa maruz kalıyorsun. Veya 

bir kurban kesildiği zaman veya başka bir şey olduğu 
zaman seni ayırt edebiliyor insanlar. Yani her konu-
da... Özellikle Sivas’ta ayrımcılığa maruz kalıyorsun. 
Sivas’ta bir esnaflık yapmak bir kadın olarak, tekrar 
maruz kalıyorsun. Hem kadın olmaktan hem de dini 
olarak kalıyorsunuz. Bırakın Sivas’ı kendi mahallende 
bile yaşıyorsun zaman zaman, her zaman olmasa da 
bunu yaşıyorsun.

(Sivas, kadın)



67

3.2.6. Farklı İnanç ve Kimliklere Yönelik Tutumlar
Alevi yurttaşların farklı inanç ve kimliklere sahip komşuları-

na yönelik tutumları çok olumludur. AB09-a ve AB10-i araştırma-
larında farklı etnik kökenden, inançtan, engelli ve Roman komşu-
ya sahip olmak konusunda katılımcılar çok “rahat” bir tavır içinde-
dirler. Tüm bu kategorilerde Alevi yurttaşların farklı kimliklere sa-
hip komşularına karşı tavırları Avrupa Birliği’ne üye olan ülkeler-
de yapılan araştırmada (AB08-EU27) ortaya çıkan ortalama tavır-
dan daha olumlu ve hoşgörülüdür. 

Alevi katılımcılar  “eşcinsel bir komşuya sahip olmak” konusun-
da Avrupa Birliği ortalamasına oranla daha az rahattırlar. Bu oran 
AB09-a araştırmasında 5,9 ve AB10-i araştırmasında ise 7,3’tür. 
Elde edilen bu sonuçları AB08-EU27 araştırması ile tesit edilen so-
nuçla (7,9) karşılaştırıldığında, Alevi yurttaşlar açısından geliştiril-
meye en açık alan olarak belirmiştir.

Soru 6: Aşağıdaki durumlar açısından, bu durumları ki-
şisel olarak ne kadar hissettiğiniz 1’den 10’a kadar olan öl-

çüyü kullanarak cevaplar mısınız? Bu ölçek dâhilinde “1” bu 
durumdan “çok rahatsız” ve “10” bu duruma ilişkin “tama-

men rahat” olduğunuz anlamına gelmektedir. 
(Ortalama)
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Eşcinsel komşumdan bir sıkıntı duymuyorum. İlişkim 
fazla yok ama duymuyorum. Mesela gördüğüm za-

man günaydın diyorum. Merhaba diyorum. İşte bazen 
yapmadığı, bilmediği şeyler oluyor. Bana danışıyor. 
Fikrimi söylüyorum, ona yardımcı olmaya çalışıyorum. 
Çok da saygılı biri. Dört kişi yaşıyorlar. Dördü de 
saygılı. ... Mesela bazen balkon falan yıkıyorlar, ben 
onların altında oturuyorum, çamaşırım falan olduğu za-
man asla yıkamazlar yani. Gerçekten çok saygılılar. Bir 
şey dediğim zaman hemen tamam ablacığım derler. Hiç 
itiraz etmezler yani.

(Ankara, Tokat/köy doğumlu, kadın, 48-57 yaş)



69

Alevi yurttaşların farklı inançta ve kimlikte olan kişilere karşı 
tutum ve davranışlarını tespit etmeye yönelik olarak sorulan fark-
lı bir soru ile ortaya ilginç sonuçlar çıkmıştır. AB09-a ve AB10-i 
araştırmalarına göre “bir kadının ülkede seçilmiş en yüksek seçil-
miş siyasi konuma gelmesi” durumunda katılımcılardan her 10 ki-
şiden 9’unun bu duruma çok olumlu baktığı tespit edilmiştir. Ay-
rıca engelli bir kişi için bu ortalama AB09-a araştırmasında 8,5 ve 
AB10-i araştırmasında 8,6 olarak tespit edilmiştir. 30 yaşın altın-
da birisinin ülkede seçilmiş en yüksek siyasi konuma gelmesi du-
rumunda AB09-a araştırmasına katılanların beşte dördü bu durumu 
desteklerken, AB10-i araştırmasına katılanların ise dörtte üçünün 
bu durumu destekledikleri tespit edilmiştir. Nüfusun çoğunluğun-
dan farklı etnik kökenden bir kişinin ülkede seçilmiş en yüksek ko-
numa gelmesi konusunda ise AB09-a ve AB10-i araştırmaları so-
nuçlarına göre yaklaşık her beş kişiden dördü bu durumdan rahat-
sız olmayacaklarını ifade etmiştir. Benzer bir şekilde nüfusun ço-
ğunluğundan farklı bir dinden bir kişinin ülkede seçilmiş en yüksek 
konuma gelmesi konusunda AB09-a araştırmasında her 10 kişinin 
7’sinin,  AB10-i araştırmasında ise her 10 kişiden 8’inin bu duru-
mu desteklediği ortaya çıkmıştır. Fakat eşcinsel bir kişi söz konu-
su olduğunda bu destek azalmaktadır. AB09-a araştırması sonucu-
na göre her 10 kişiden 7’si, AB10-i araştırmasına göre ise her 10 ki-
şiden 6’sı bu durumu desteklemektedir. Son olarak, 75 yaş ve üstü 
bir kişi söz konusu olduğunda desteğin iyice azaldığı görülmüştür.
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Soru 9: Aşağıdaki kategorilerden her birine dâhil herhan-
gi bir kişinin ülkemizdeki en yüksek seçilmiş siyasi konuma 
gelmesi halinde kendinizi nasıl hissedeceğinizi, 1’den 10’a 

kadar olan ölçüyü kullanarak söyleyebilir misiniz? Bu ölçek 
dâhilinde “1” bu durumdan “çok rahatsız” ve “10” bu duru-

ma ilişkin “tamamen rahat” olduğunuz anlamına gelmekte-
dir. (Ortalama)
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Soru 9: Aşağıdaki kategorilerden her birine dâhil herhangi 
bir kişinin ülkemizdeki en yüksek seçilmiş siyasi konuma gel-

mesi halinde kendinizi nasıl hissedeceğinizi, 1’den 10’a ka-
dar olan ölçüyü kullanarak söyleyebilir misiniz? 

Bu ölçek dâhilinde “1” bu durumdan “çok rahatsız” ve “10” 
bu duruma ilişkin “tamamen rahat” olduğunuz anlamına 

gelmektedir. (Ortalama)



72

3.2.7. İşe Alım Sürecinde Ayrımcılık
Bu bölümde Türkiye’de işe girme sürecinde maruz kalınan ay-

rımcılık türleri araştırılmıştır. AB09-a araştırması ile AB10-i araş-
tırması arasında bu duruma ilişkin verilen cevaplar arasındaki fark-
lık göze çarpmaktadır. Bu farklılığın ortaya çıkmasındaki en önem-
li değişken AB10-i araştırmasına katılanların yaş dağılımın yakla-
şık yarısının (%48) 18-27 yaş aralığında olması ile açıklanabilir. 

Her iki araştırmada da işe başvuru yapan adayın dini bir inan-
cı temsil ediyor olmasından dolayı ayrımcılığa uğrayacağı yönün-
de kuvvetli bir kanı olduğu ortaya çıkmıştır. AB09-a araştırması 
sonucuna göre katılımcıların %92’si ve AB10-i araştırması sonu-
cuna göre ise katılımcıların %72’si bu yönde görüş beyan etmiş-
lerdir. Ayrıca AB09-a araştırması sonuçlarına göre, katılımcıların 
%91’i adayın görünüşü, giyim tarzı ya da kendini takdiminden do-
layı, %90’ı adayın cinsel yöneliminden dolayı, %88’i adayın ko-
nuşma tarzı ya da aksanından dolayı, %86’sı adayın bedensel bir 
engeli olmasından dolayı, %82’si adayın genel fiziksel görünüşün-
den dolayı, %81’i adayın hem yaşı hem de deri rengi ya da etnik 
kökeninden dolayı, %74’ü adayın isminden dolayı, %66’sı adayın 
cinsiyetinden dolayı, %63’ü adayın cinsiyeti ve %46’sı da adayın 
sigara içiyor olup olmamasından dolayı ayrımcılığa uğrayacağını 
düşünmektedir. 

AB10-i araştırması sonuçlarına göre ise katılımcıların %69’u 
adayın konuşma tarzı ya da aksanı, %60’ı adayın görünüşü, giyim 
tarzı ya da kendini takdiminden dolayı, %59’u adayın engelli olma-
sı ve adayın deri rengi ve etnik kökeninden dolayı, %58’i adayın 
cinsel yöneliminden dolayı, yaklaşık %47’si adayın genel fiziksel 
görünümü, adayın cinsiyeti ve adayın sigara içiyor olup olmama-
sından dolayı ayrımcılığa maruz kalacağını düşünmektedir.
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Soru 7: Ülkemizde, bir şirket bir kişiyi işe almak isterse ve eşit 
yeteneklere ve yeterliliklere sahip iki aday arasında seçim 
yapmak durumunda olursa, sizin düşüncenize göre, aşağı-
daki kriterlerden hangisi ya da hangileri adaylardan birini 

dezavantajlı durumda bırakabilir? 
(Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz!)
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3.2.8. Pozitif Ayrımcılık
Alevi yurttaşlar eşit imkanlar yaratabilmek adına istihdam ala-

nında pozitif ayrımcılık uygulanması konusunda genel olarak Tür-
kiye ve Avrupa Birliği ortalamasının altında bir destek vermekte-
dir. Bu sonuçta pozitif ayrımcılık kavramının tam olarak anlaşıla-
mamış olması da rol oynamış olabilir. İnternet tabanlı araştırmada 
pozitif ayrımcılığa desteğin yüz yüze görüşmeye oranla çok daha 
düşük çıkması, kavramın algılanmamış olabileceği kanısını güçlen-
dirmektedir.

Soru 8: Herkese eşit imkanlar yaratabilmek adına istihdam 
alanında spesifik veya belirli politikaların belirlenmesinden 
yana mı, yoksa belirlenmesine karşı mı olurdunuz? Örneğin, 

özel eğitim projeleri ya da amaca dönük seçim ve işe alma sü-
reçleri gibi insanların şu özelliklerine dönük ölçüler:  (Not: Pozi-

tif ayrımcılık kriterini göz önüne alarak cevap veriniz!)

Uyarı: “Tamamen yanayım” ve “biraz yanayım” toplam olarak gösterilirken, “biraz karşıyım” ve “tamamen karşı-
yım” seçenekleri şekilde gösterilmemektedir.
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Katılımcıların bir işyerindeki işgücü bileşimini etnik azınlıklara 
mensup insanların temsilini ölçmek için denetlenmesi konusunda-
ki tutumları ve işe alım prosedürlerinin yeniden gözden geçirilme-
si hakkındaki tutumları araştırılmıştır. Aşağıdaki grafikte de görüle-
ceği üzere AB09-a araştırması sonucuna göre katılımcıların %60’ı, 
AB10-i araştırmasına göre ise %45’i işgücü bileşiminin etnik azın-
lıkların temsilinin ölçülmesini desteklediğini belirtmiştir. Bu oran 
hem EB09-TR araştırmasında hem de EB09-27 araştırmasında 
%52 olarak saptanmıştır. 

İstihdam prosedürlerinin denetlenmesi ve yeniden gözden geçi-
rilmesi söz konusu olduğunda ise AB09-a araştırması katılımcıla-
rının %83’ü, AB10-i araştırması katılımcılarının %75’i bu durumu 
desteklediklerini belirtmiştir. Bu oran EB09-TR’de %60’ın altında 
iken, EB09-27’de %67 olduğu tespit edilmiştir. 

Soru 10: İşyerinde aşağıda belirtilen durumları ne dere-
ce desteklersiniz ya da karşı çıkarsınız?

Cevap: desteklerim

Uyarı: “Tamamen desteklerim” ve “Biraz desteklerim” toplam olarak gösterilirken, “Biraz karşı çıkarım” ve “Ta-
mamen karşı çıkarım” seçenekleri şekilde gösterilmemektedir.
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3.2.9. Kendini Bir Azınlık Grubu Olarak Hissetme
Aşağıdaki tabloda da görüldüğü üzere AB09-a araştırması sonu-

cuna göre katılımcıların yaklaşık %75’inin, AB10-i katılımcılarının 
ise %80’inin yaşadığı yerde kendisini bir azınlık grubuna ait his-
settiği tespit edilmiştir. Bu oran EB09-EU27 araştırmasında yakla-
şık %15, EB09-TR araştırmasında ise %17 olarak tespit edilmiştir.

Soru 12: Yaşadığınız yerde, kendinizi aşağıdaki kategori-
lerden birinin parçası olarak görüyor musunuz?

Uyarı: “Azınlık” = kendisini hergangi bir azınlık grubunun üyesi olarak hissedenler

AB09-a ve AB10-i araştırması verilerine göre her 10 kişiden 
6’sı kendisini yaşadığı yerde bir dini azınlık grubunun üyesi olarak 
gördüğünü ifade etmiştir. Ayrıca, AB09-a araştırmasına göre yaşa-
dığı yerde kendisini bir etnik azınlık olarak görenlerin oranı %39, 
bir cinsel azınlık olarak görenlerin oranı %14, başka bir azınlık gru-
bu olarak görenlerin oranı %10, engelli olma dolayısıyla bir azın-
lık olarak görenlerin oranı %3 ve bu kategorilerin dışında bir azın-
lık grubuna ait hissettiklerini belirtenlerin oranı %25 olarak tespit 
edilmiştir. 

AB10-i araştırmasına göre yaşadığı yerde kendisini bir etnik 
azınlık olarak görenlerin oranı %39, başka bir azınlık grubu olarak 
görenlerin oranı %9, bir cinsel azınlık grubuna ait olarak görenle-
rin oranı %5 ve kendisini bu kategorilerin dışında bir azınlık grubu-
nun parçası olarak görenlerin oranı da %17 olarak ortaya çıkmıştır. 
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Soru 12: Yaşadığınız yerde, kendinizi aşağıdaki kategori-
lerden birinin parçası olarak görüyor musunuz? (Birden faz-

la seçenek işaretleyebilirsiniz!)
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3.2.10. Cinsiyet: Kadın / Erkek Farklılıkları
Aşağıdaki tablodan görülebileceği üzere geçtiğimiz 12 ay 

dâhilinde ayrımcılığa maruz kalma oranı AB09-a araştırmasında 
kadınlarda %66, erkeklerde %60 iken internet tabanlı araştırmada 
kadınlarda %75 ve erkeklerde %80 olarak gerçekleşmiştir.

Geçtiğimiz 12 ay dâhilinde 
ayrımcılığa maruz kaldı-

nız mı?

Cinsiyet

Toplam
Erkek Kadın

AB09 - a

Evet 65,6% 59,5% 62,6%

Hayır 34,4% 40,5% 37,4%

AB10 - i

Evet 74,7% 80,1% 78,5%

Hayır 25,3% 19,9% 21,5%
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Ben emlakçıyım. Birçok erkeğin yapamadığı işi yapı-
yorum. Daha aktif, daha zekice yapıyorum. Tabi buna 

sahip olmayanlar, gene eğitime getireceğim, eğitim düze-
yi düşük olduğu zaman bir kadının emlakçılık yapmasını 
içlerine sindiremiyorlar. Başarılı olmasını sindiremiyorla 
r. Kadın olarak birini ev göstermek için arabaya binip git-
tiğimde benim arkamdan birçok şey konuştuklarını duy-
dum. Tabi sonra beni tanıdıkça terk ettiler ama ben yıpran-
dım. Çok kapalı türbanlılar geldikleri zaman benim Alevi 
olduğumu öğrendiklerinde çekimser kaldıklarını gördüm. 
Bizimle alışveriş yapmak istemediklerini biliyorum. Ba-
haneler uydurarak gittiler. Nerelisin diye soruyorlar. Tun-
celiliyim deyince potansiyel suçlu oluyorum. Çok açıkla-
ma yapmama gerek kalmıyor.

 (Mersin, Tunceli doğumlu, kadın, 48-57 yaş) 



80

3.2.11. Bölgelere Göre Ayrımcılık
Katılımcıların doğdukları ve ikamet ettikleri bölgelerle ayrımcı-

lığa maruz kalma ilişkisine bakıldığında, ikamet yerlerine göre en 
yoğun ayrımcılığa (%90) Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu 
bölgelerinde maruz kalınmaktadır. Doğum yeriyle ayrımcılık iliş-
kisine bakıldığında ise Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Ak-
deniz Bölgelerinde doğan Alevi yurttaşların ayrımcılığa maruz kal-
ma oranı yaklaşık %80 oranında gerçekleşmiştir.

Doğum yeri ve “12 ay dâhilinde değişik zeminlerde bir ya 
da birden fazla ayrımcılığa şahsen maruz kalan ya da rahat-

sız edilen”ler arasındaki ilişki grafiği.

Uyarı: “Çoklu ayrımcılık – toplam”ın buradaki anlamı; bütün alanlardaki ayrımcılığa tekabül etmektedir.
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Katılımcıların doğum yerleriyle son 12 ay dâhilinde değişik ze-
minlerde bir ya da birden fazla ayrımcılığa şahsen maruz kalan ya 
da rahatsız edilenler arasındaki ilişkiye bakıldığında Kahramanma-
raş, Çorum, Tunceli, Malatya doğumlu olanların %90 oranında ay-
rımcılığa maruz kaldıkları ya da rahatsız edildikleri görülmektedir.  
Aynı şekilde Kahramanmaraş, Çorum, Tunceli, Malatya ve Erzin-
can doğumlu olan Alevi yurttaşların %80 ve yukarı oranda din ya 
da inançlarından dolayı ayrımcılığa maruz kaldıkları görülmekte-
dir.

Doğum yeri ve “12 ay dâhilinde değişik zeminlerde bir ya 
da birden fazla ayrımcılığa şahsen maruz kalan ya da rahat-

sız edilen”ler arasındaki ilişki grafiği.

Uyarı: “Çoklu ayrımcılık – toplam”ın buradaki anlamı; bütün alanlardaki ayrımcılığa tekabül etmektedir.
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3.2.12. Alevilerin Ayrımcılığa Maruz Kaldıkları Ortak Kullanım 
Alanları

Alevi yurttaşların ayrımcılığa maruz kaldığı ortak kullanım 
alanları konusunda en sorunlu mekan %38,5 ile apartman olarak or-
taya çıkmıştır. Ayrıca, AB10-a araştırması katılımcılarının %33’ü 
sokakta, yaklaşık %30’u sitede, %27’si mezarlıkta ve caddede ay-
rımcılığa maruz kaldıklarını ifade etmişlerdir. Ayrıca katılımcıların 
otopark (%9,6), park (%13,1), pazaryeri (%15,5), market (%15,6) 
ve alış-veriş merkezlerinde (%18,5) de ayrımcılığa maruz kaldıkla-
rı tespit edilmiştir.  

Aşağıda yer alan ortak kullanım mekânlarında ayrımcılı-
ğa maruz kaldığınızı düşünüyor musunuz? (AB10 - i)

Uyarı: Şekilde sadece “evet” seçeneği ile ilgili oranlar kullanıldı.
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Pazara gittiğim zaman, Ereğli pazarı Karadeniz kö-
kenli pazarcıların elinde. Çürük koyma diye uyar-

dığımda: “şuna bak, oradan gelmiş beğenmiyor, hayatın-
da hiç görmemiş, Doğu’dan gelmiş. Şu Kürde bak geli-
yor, verdiğimiz malı da beğenmiyor” diye karşılaşıyoruz.

(Kdz. Ereğli, Tunceli / köy doğumlu, erkek)
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3.2.13. Farklı Bir Etnik, Dini, vb. Gruba Üye Tanıdık
Katılımcılara yöneltilen “aşağıdaki aidiyetlere sahip arkadaşla-

rınız veya tanıdıklarınız var mı?” sorusuna kendilerinden farklı bir 
etnik kökenden arkadaşım veya tanıdığım var diyen katılımcıların 
oranı AB09-a araştırmasında %96, AB10-i araştırmasında ise %95 
olarak ortaya çıkmıştır. Engelli bir arkadaşım veya tanıdığım var 
diyenlerin oranı AB09-a araştırmasında %89, AB10-i araştırmasın-
da ise %83’dür. Roman ya da Çingene bir arkadaşı veya bir tanıdı-
ğı olanların oranı AB09-a araştırması sonucuna göre %52, AB10-i 
araştırmasına göre ise %48’dir. Son olarak, EB09-27 araştırması 
sonucuna (%38) göre düşük oranda çıksa da, AB10-i araştırmasın-
da eşcinsel bir arkadaşım veya bir tanıdığım var diyenlerin oranı 
%35, AB09-a araştırmasında %21 iken bu durum EB09-TR araştır-
masında %5 olarak tespit edilmiştir. 

Soru 11: Aşağıdaki aidiyetlere sahip arkadaşlarınız ya da ta-
nıdıklarınız var mı? 
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4. ÇÖZÜM
4.1. Çözüm Yolları
AB09-a ve AB10-i araştırmaları sonuçlarına bakıldığında her on 

Alevi yurttaştan dokuzunun ayrımcılık temelinde maruz kaldıkları 
sorunların çözüleceğine inandıkları belirlenmiştir.

Soru 16: Peki, sizce ayrımcılık temelindeki bu sorunlar her-
hangi bir yolla çözülebilir mi?

9%

AB09-a

91%

Evet
Hayır
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Aşağıdaki grafikte de görüldüğü gibi katılımcılara yöneltilen 
ayrımcılık temelindeki sorunlar hangi yollarla çözülebilir sorusuna 
yanıt olarak AB09-a araştırmasında çözümü kişinin bağlı olduğu si-
vil topluluklarda görenlerin oranı %80, sivil toplum kuruluşlarında 
görenlerin oranı %75, ulusal veya Hükümet politikalarında gören-
lerin oranı %71,1 iken kişinin bağlı olduğu siyasi kuruluşlar olarak 
görenlerin oranın da %69,8 olduğu ortaya çıkmıştır. AB10-i araştır-
masına göre ise katılımcıların büyük bir çoğunluğunun ayrımcılığa 
karşı çözümü siyasi ve demokratik yollarda buldukları sonucu çık-
mıştır. Buna göre AB10-i araştırmasında çözümü kişinin bağlı ol-
duğu sivil topluluklar ve ulusal veya Hükümet politikalarında gö-
renlerin oranı yaklaşık %81, kişinin bağlı olduğu siyasi kuruluşlar 
olarak görenlerin oranı %80,9 iken sivil toplum kuruluşlarında gö-
renlerin oranı %71,6 olarak ortaya çıkmıştır.

AB09-a ve AB10-i araştırmaları sonuçlarına göre katılımcıların 
büyük bir çoğunluğu ayrımcılık temelindeki sorunların sivil siya-
set dışı yollarla çözüleceğine inanmamaktadır. Her iki araştırmada 
da sorunları polis veya emniyet çözemez diyenlerin oranı yaklaşık 
%91, ordu çözüm yollarından biri olamaz diyenlerin oranı AB10-i 
araştırması sonucuna göre %87,5 iken AB09-a araştırmasına göre 
bu oran %82,3’tür. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın çözüm yolların-
dan biri olamaz diyen katılımcıların oranı ise her iki araştırmada da 
yaklaşık %70 olarak ortaya çıkmıştır.
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Soru 16: O halde, aşağıdaki çözüm yollarından hangile-
ri ile çözülebilir?
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Herhangi bir yolla çözülebilir. Bir kere Diyanetin kalk-
ması lazım ayrımcılığın ortadan kalkması için. Çün-

kü her caminin altında onlarca insan örgütleniyor. Onlar-
ca insan militan oluyor yani. Keşke iyi şeyler olsa. Bunlar 
çözülmeyecek şeyler değil ama devlet eliyle bu ayrımcılık 
oluyor. Yani hakikaten eşit haklar eşit şeyler olsa kesin-
likle bunlar olmaz diye düşünüyorum. Tabi çözülür. Çö-
zülmez diye birşey yok. Herkese eşit davranılsa ayrımcı-
lık olmaz. Ben şimdi isyan ediyom. Niye isyan etmeye-
yim?  Çünkü benim haklarım gidiyor, vergilerim gidiyor. 
Bana sorulmadan vergiler kesiliyor, işte şuraya buraya ke-
siliyor, TRT’ye kesiliyor. Benim mesela eşimin aylığın-
dan TRT’ye para kesiliyor. Niye kesiliyor? TRT benim ne 
işime yarıyor? Şeyin borazanlığını yapıyor. Bunlar eşitsiz-
lik işte.

(İstanbul, Sivas doğumlu, kadın, 48-57 yaş)

Sivil toplum kuruluş temsilcileri de arz ettiğim gibi bü-
tün görüşlere mağduriyet açısından yani benim mağ-

durum senin mağdurun, benim teröristim senin teröristin 
şeklinde bakmaz da hangi kesimden hangi görüşten olursa 
olsun mağdurun yanında yer alırsa çözülür aksi halde ken-
di mağdurunun yanında yer alıp da öbür mağdurları suç-
larsa yine çözülmez.

(Gaziantep, Kahramanmaraş doğumlu, erkek, 58-67 
yaş)
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Yok hocam, polislik bir is değil ki!

(Sivas, Sivas doğumlu, erkek, 38-47 yaş)

Diyanet sadece Sünnilerin elinde nasıl çözsün kendile-
rine yontuyor her şeyi. Her şeyi kendileriyle ayarlı-

yorlar. Bir Diyanet Müdürlüğü’nün yanında şey açılmıştı. 
Gittim hep Sünnilik, hiçbir tane Alevilikle ilgili kitap yok-
tu. Nasıl namaz kılınır. Bilmem şu rüştü bu rüştü hep ken-
di din adamları, eğitecek bir şey yoktu, beyinleri körelte-
cek şeyler vardı, Diyanet kendine yontuyor her şeyi. Diya-
net daha çok gelsin diyor, daha çok güçlenelim diyor be-
nim vergilerimle güçleniyor.

(Bursa, Erzincan doğumlu, kadın, 38-47 yaş)
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4.2. Alevi Açılımı
Ocak-Şubat 2010 tarihlerinde yürütülen AB10-i araştırmanın 

sonuçlarına göre katılımcıların %78,8’i Hükümet’in açılım girişimi 
ve Alevi çalıştaylarının çözüm olamayacağını düşünmektedir. Her 
beş Alevi’den yalnızca biri Hükümet’in Aleviler’in sorunlarına çö-
züm getireceğine inanmaktadır.

Mevcut Hükümetin açılım dizileriyle çözülebilir mi?

Evet
Hayır
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Azınlık, çoğunluk demeyip de bir çalıştay başlatıldı. 
Gerçek anlamda yürütülebilse %100 demeyeyim de 

%50 ortak bir nokta bulunabilir. Biz çok şey istemiyoruz 
onlardan. Taşını, toprağını da istemiyoruz, evini, ocağı-
nı da istemiyoruz arkadaş. Diğer modern ülkelerde bunla-
rın uygulamaları var. Bizi bize bırakın, yeter. Yani zorla-
ma yapma, dikte etme. Ben sana bunca yıl dikte etmemi-
şim, bir zorlama yapmamışım. Sadece benim ismimi ka-
bul etmiyorsun, ibadethanemi kabul etmiyorsun. Ya, bun-
ları kabul edeceksin. Benim dinimi nasıl yaşamam gerek-
tiğini bana öğretemezsin. Günahkâr olursun, çünkü zorla-
ma yok. Ama zorluyorsun. Yapmamaları gerekir. Demek 
istediğim şu: şu çalıştay gerçek anlamda, nasıl gerçek an-
lamda diyeceksiniz, iki tane falan devletin görevlendirdi-
ği isimler vardı, dün okudum hatırlamıyorum şimdi. Böyle 
insanlarla yola çıkarsan… Benim görüşüme tamamen zıt, 
beni tamamıyla asimile etmek isteyen yazılarıyla, söylem-
leriyle, şimdi sen o insanı benim karşıma getirip de diker-
sen ve ondan sonra buradan bir çözüm çıksın istersen ol-
maz arkadaş. Niye olmaz? Bu insan yıllardır profesör ol-
muş adam, nasıl olduğu önemli değil ama bir ünvan koy-
muşsun adının önüne. Benim hakkımda olumlu bir şey 
yazmamış ki, söylememiş ki. Ben şimdi bu insanla oturup 
neyi çözeceğim, nasıl çözeceğim.

(İstanbul, Tokat doğumlu, erkek, 38-47 yaş)
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Aykan Erdemir: 

 Lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Uluslara-
rası İlişkiler Bölümü’nde, yüksek lisans eğitimi-
ni Harvard Üniversitesi Orta Doğu Çalışmala-
rı Programı’nda tamamladı. 2004 yılında Alevile-
ri Eklemlemek: Türkiye’de Yönetişimin ve İnanca 
Dayalı Kolektif Eylemin Dönüşümü başlıklı teziyle 
Harvard Üniversitesi’nin Antropoloji ve Orta Doğu 
Çalışmaları ortak doktora programından mezun 
oldu. Halen Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyo-
loji Bölümü’nde yardımcı doçent olarak görev yap-
maktadır. Aynı zamanda ODTÜ-Humboldt Üniver-
sitesi Türk-Alman Sosyal Bilimler Uluslararası Or-
tak Programı’nın direktörüdür. Sosyoloji Derneği 
ve Türkiye Sosyal Ekononik Siyasal Araştırmalar 
Vakfı (TÜSES) yönetim kurulu üyesidir.

Cahit Korkmaz:  

 İlköğretim ve lise eğitimini doğduğu yer olan 
Mersin’de tamamladı. Orta Doğu Teknik Üniversi-
tesi (ODTÜ) Sosyoloji Bölümünden 2000 yılında 
mezun oldu. Hali hazırda Ankara Üniversitesi Siya-
sal Bilgiler Fakültesi İnsan Hakları Yüksek Lisans 
Programına devam etmektedir. Yaklaşık on yıldır 
Alevi sivil toplum örgütlerinde faaliyet gösteren 
Cahit Korkmaz, Aleviliğin Türkiye’de korunması 
ve geliştirilmesi, uluslararası düzeyde tanıtılmasına 
yönelik politikaların ve bilimsel programların oluş-
turulmasında önemli görevlerde bulunmuştur. Son 
beş yıldır genel merkezi Ankara’da olan Hacı Bek-
taş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nda proje danışman-
lığı ve yöneticiliği yapan Cahit Korkmaz insan hak-
ları, demokratikleşme ve ayrımcılıkla mücadele ala-

Yazarlar
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nında çok sayıda program ve projenin tasarlanması, 
planlanması ve uygulanmasında lider bir rol üstlen-
miştir. Daha önce Avrupa Birliği tarafından destek-
lenen “Alevi Sivil Toplum Örgütlerinin İzleme ve 
Savunuculuk konularında Kapasitesinin Geliştiril-
mesi Projesi”nin, sonrasında ise yine Avrupa Birli-
ği tarafından desteklenen “Ayrımcılık Mücadele ve 
Eşitlik için Hareketlenme Projesi”nin koordinatör-
lüğünü yapan Korkmaz, savunculuk, lobi, bilinçlen-
dirme, farkındalık arttırma, vb. konularda sivil top-
lum alanında aktivistlik yapmaya devam etmekte-
dir. “Aleviler, Ayrımcılık ve İnsan Hakları” ismiyle 
yayınlanmış olan kitabın editörlüğünü yapmış olan 
Cahit Korkmaz aynı zamanda Alevilik Araştırma, 
Uygulama ve Dokümantasyon Enstitüsü’nün Da-
nışma Kurulu ve Yürütme Kurulu üyeliğini sürdür-
mektedir. 

Halil Karaçalı:  

 Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
Sosyoloji Bölümü’nde 2009 yılında tamamlamış-
tır. Lisans eğitimi süresince birçok araştırmada yer 
alan Karaçalı 2009 yılından beri Alevilik Araştır-
ma, Dokümantasyon ve Uygulama Enstitüsü’nde 
asistan olarak çalışmaktadır. Karaçalı’nın akademik 
ilgi alanları: göç, kentleşme,  toplumsal hareketlilik 
ve tabakalaşma, araştırma yöntemleri ve teknikleri, 
dem ve ritüel. 

Muharrem Erdem: 

 Lisans eğitimine 2001 yılında Anadolu Üniversitesi 
Sosyoloji Bölümü’nde başlayan  Muharrem Erdem, 
2006 yılında mezun olduktan sonra Orta Doğu Tek-
nik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde yüksek li-
sans eğitimine başlamıştır. Yüksek lisans tezini giz-
lilik ve Nusayriler üzerine yazdığı tezinin başlığı 
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“Sırlar ve İfşalar: Mersin’nin Karaduvar Mahallesi 
Nusayrileri Üzerine Etnoğrafik Bir Araştırma”dır. 
2010 yılında yüksek lisans eğitimini başarıyla ta-
mamladıktan sonra aynı üniversite ve bölümde dok-
tora eğitimine devam etmektedir.  

 2010 Nisan ayından itibaren Avrupa Birliği 7.Çer-
çeve Proğramı tarafından desteklenen ve Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi’nin de  ortağı olduğu “Religio-
us Diversity and Secular Models in Europe: Inno-
vative Approaches to Law and Policy” başlıklı pro-
jede asistan olarak çalışmaktadır. Erdem, toplumsal 
tabakalaşma, kentleşme, araştırma yöntem ve tek-
nikleri, gizlilik ve Nusayriler üzerine akademik ça-
lışmalarını sürdürmektedir. 

Theresa Weitzhofer:

 1985 Salzburg – Avusturya doğumludur. Üniver-
site eğitimine Graz Üniversitesi’de Çeviri (Alman-
ca – Fransızca – Arapça) ve Etnoloji ana bilim da-
lında başlayan Weitzhofer, Magister eğitimini Vi-
ena Üniversitesi’nde Kültürel ve Sosyal Antropo-
loji Bölümü’nde sürdürmektedir; çalışmalarını göç 
ve kalkınma alanlarında odaklamıştır. 2007 ve 2008 
yıllarında, Erasmus Öğrenci Değişim Programı ile 
eğitiminin bir bölümünü Orta Doğu Teknik Üni-
versitesi Sosyoloji Bölümü’nde devam ettirmiştir. 
Kendisi Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Fran-
sa ve Türkiye’de engelli insanlarla gönüllü çalışma-
ları kapsayan sosyal projelerde yer almıştır. 

 Viena Üniversitesi’nde derslerini tamamlaması-
nın ardından yine Erasmus Stajyer programı ile 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ne dönen Weitz-
hofer, Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak 
Alevi Enstitüsü’nde stajını tamamlamış, Elmadağ 
– Ankara’da eko-köy projelerinin etnografik etki-
lerini incelediği Magister tezini 2011 baharında ta-
mamlamayı öngörmektedir.
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Umut Beşpınar:

 (ODTÜ, Sosyoloji Bölümü, Yrd. Doç.) Dr. 
Umut Beşpınar lisans eğitimini ODTÜ Sosyoloji 
Bölümü’nde tamamladıktan sonra kendisi aynı bö-
lümden yüksek lisans derecesini “The Lower Midd-
le Class Neighborhood in the Metropolitan Con-
text: The Case of Batıkent (Ankara)” başlıklı te-
ziyle almıştır. Bu dönemde iki yıl ODTÜ Sosyolo-
ji Bölümünde, bir yıl da Karadeniz ve Orta Asya 
araştırmaları merkezinde Araştırma Görevlisi ola-
rak çalışmıştır. Teksas Austin Üniversitesi Sosyo-
loji Bölümü’nde 2007 yılında “To Work or Not to 
Work: Women’s Experiences in Mexico and Tur-
key” başlıklı teziyle Doktora çalışmalarını tamam-
lamıştır. Kendisinin ilgi alanları içerisinde ekono-
mik kalkınma, toplumsal cinsiyet, kadının vatandaş-
lık hakları ve bu konudaki sosyal politika çalışma-
ları, kadının işgücü piyasasına katılımı, Türkiye’de 
değişen aile yapısı ve göç araştırmaları da yer al-
maktadır.
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