
Świeckość w Turcji.
Kontrolowanie wiary 
zamiast wolności

Nil Mutluer



Nil Mutluer, Murat Özban
„Świeckość w Turcji. Kontrolowanie wiary zamiast wolności” 
Wydanie z kolekcji: „Zielone wartości, religia i sekularyzm” ISBN: 978-83-936734-4-5

Tytuł oryginału: Green Values, Religion & Secularism
Green European Foundation, 2016

Wydanie polskie:
Fundacja Strefa Zieleni
ul. E. Schroegera 28, 01-822 Warszawa
tel. +48-664673700
fundacja@strefazieleni.org,  
http://strefazieleni.org

Druk na papierze 100% z recyklingu:
Drukarnia Ekologiczna Recyklus
ul. Zacisze 16a, 65-001 Zielona Góra 
http://recyklus.com

ISBN: 978-83-936734-8-3

Warszawa 2017

ISBN 978-83-936734-4-5

9 7 8 8 3 9 3 6 7 3 4 4 5



1

Nil Mutluer
(ur. 1974) kieruje katedrą socjologii na Uniwersytecie Nisanstasi 
w Stambule. Studiowała stosunki międzynarodowe na Uniwer-
sytecie Bilkent oraz kulturoznawstwo na Uniwersytecie Bilgi 
w Stambule. Obroniła swój doktorat na gender studies na Uni-
wersytecie Środkowoeuropejskim w Budapeszcie. Uczy w zakre-
sie praw człowieka i demokracji w Ormiańskim Liceum Getro-
nogam w Stambule. Jest jedną z założycielek oraz członkinią 
zgromadzenia Zielonej i Lewicowej Partii Przyszłości w Turcji. 
Jest również członkinią zarządu Helsińskiego Zgromadzenia 
Obywatelskiego i rady konsultacyjnej Stowarzyszenia Wsparcia 
Kobiet-Kandydatek. Redaktorka książek i autorka artykułów 
poświęconych kwestiom takim jak gender, nacjonalizm, wiara, 
życie codzienne czy urbanizacja.

– Jak zdefiniowałabyś religię – czym ona właściwie jest?

To kwestia osobista, prywatna. Jest jednak jasne, że ma ona również swój so-
cjologiczny wymiar. Religia to dla mnie projekcja świadomości, etyki i rów-
nowagi skierowana do czyjegoś wnętrza. Kształtuje ona jednak również war-
tości społeczne – działając w ramach struktur władzy definiuje znaczenia, 
jakimi ludzie wypełniają poczucie moralności. Nie ulega też wątpliwości, 
że religia nie jest czymś niezależnym od relacji władzy oraz dominujących 
struktur politycznych w danym czasie. Bowiem nawet jeśli święte księgi de-

Murat Özbank rozmawia z Nil Mutuler  o rosnącej pozycji politycznego 
islamu w dawniej świeckiej Turcji, chustach, mniejszościach religijnych 
i osobach nieheteroseksualnych,  zielonej polityce w relacji między religią 
a społeczeństwem oraz miejscu dla islamu w Europie.
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terminują reguły społeczne (co szczególnie mocno tyczy się religii mono-
teistycznych), to już ich interpretacja i wcielanie w życie codzienne zależy 
od czasu i miejsca, w których odbywają się te procesy.

– Jakie masz doświadczenia z obecnością religii w przestrzeni 
i debacie publicznej?

Dorastałam w świeckiej rodzinie w czasach, kiedy dominacja sekularyzmu 
była ewidentna. Główny temat dyskusji – i główną obawę – można było 
podsumować słowem irtica, oznaczającym religijne wstecznictwo. Był to lęk 
przed powrotem szariatu i przejęciem przez „religijnych” lwiej części zaso-
bów gospodarczych. Z czasem jednak, kiedy już udało mi się poznać myśl 
krytyczną, zdałam sobie sprawę, że niepokój ten był podtrzymywany przy 
życiu w celu ochrony status quo. Laickość, świeckość w Turcji nigdy nie opie-
rała się na postulacie wolności wiary i przekonań czy na oddzieleniu od siebie 
spraw religijnych i politycznych. Wręcz przeciwnie – była ona próbą reformy 
religii i jej ponownego postawienia na pozycji ortodoksyjnej, nie znoszącej 
sprzeciwu ideologii. Zaciekawiło mnie to, w jaki sposób różne religie współ-
istniały ze sobą w tym kraju i zdałam sobie sprawę z faktu, że szereg moich 
przyjaciół (a nawet własna rodzina) zostało włączonych do tego narzucone-
go im głównego nurtu. Odmienne przekonania religijne są bądź to zakaza-
ne, bądź też spychane przez państwo na boczne tory. W czasach republiki 
w kwestii wolności sumienia i wyznania nie zmieniło się tu zbyt wiele.

Po przewrocie roku 1980 pozycja politycznego islamu uległa wzmocnieniu, 
jednak z powodu wewnętrznych napięć doszło do zakazu noszenia chusty. 
Zakaz ten dla wielu kobiet stał się przeszkodą w zdobyciu wykształcenia. 
Jako że praktyki bardziej religijnych osób wypadły poza akceptowalną wizję 
islamu zaczęto ich traktować niczym obywateli drugiej kategorii. Kobiece 
chusty stały się przestrzenią, na której rozgrywało się napięcie i konflikty 
między osobami o świeckim i religijnym światopoglądzie.

Kiedy byłam studentką widziałam na własne oczy, jak bardzo marginalizo-
wane były noszące je kobiety. Skłoniło mnie to do zastanowienia się nad tym 
zagadnieniem i do stania się zwolenniczką prawa muzułmanek to noszenia 
chust w przestrzeni publicznej, w tym w szkołach i na uczelniach. Był to dla 
mnie trudny okres przewartościowania poglądów. Musiałam poszerzać 
swoją świadomość i walczyć z własnymi uprzedzeniami. Doszłam jednak 
do punku, w którym jest dla mnie oczywiste, że jeśli będziemy wchodzić 
ze sobą w interakcje opierające się nie na naszych tożsamościach i wierze-
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niach, ale poprzez zajmowanie się konkretnymi, ważnymi dla nas sprawami, 
jesteśmy w stanie całkiem skutecznie ze sobą współdziałać. Przez szesnaście 
miesięcy prowadziłyśmy z koleżanką okrywającą włosy talk show na jednym 
z alternatywnych kanałów telewizyjnych. Dyskutowałyśmy na tematy spo-
łeczne i polityczne, ale też o różnych formach dyskryminacji. Stałyśmy się 
bliskimi przyjaciółkami, co oznaczało wspólne obracanie się w naszych zróż-
nicowanych kręgach społecznych. Kiedy szłyśmy do miejsc odwiedzanych 
przez osoby o bardziej świeckim światopoglądzie widziałam, jak patrzyły 
się one na jej chustę z dezaprobatą. Kiedy z kolei odwiedzałyśmy bardziej 
religijne okolice to mój strój i wygląd budził podobne odczucia. Moim zda-
niem zbyt mało ludzi doświadcza tego typu zróżnicowania – i to mimo tego, 
że w obrębie tej samej rodziny jedna kobieta może nosić chustę, podczas gdy 
inna już nie. Kiedy jednak przychodzi do wspólnego działania politycznego 
w przestrzeni publicznej nadal widzimy mentalne bariery między poszcze-
gólnymi częściami miasta. Dyskusje cechuje wysoki poziom napięcia i pola-
ryzacji. Mam nadzieję, że z czasem ulegnie on zmniejszeniu. 

– Jakie debaty toczą się aktualnie wokół kwestii relacji między 
państwem a instytucjami religijnymi? Jakie są ich korzenie 
historyczne?

Religia jest w Turcji kwestią, która dominuje zarówno w przestrzeni pu-
blicznej, jak i w toczonych tu dyskusjach. W wypadku Anatolii wierzenia 
religijne od zawsze znajdowały się pod kontrolą władzy politycznej – było 
tak nie tylko za czasów osmańskich, ale również rzymskich i wcześniejszych. 
W momencie przejścia od Imperium Osmańskiego do ustroju republikań-
skiego zniesiony został kalifat, ale w jego miejsce powołano do życia nową 
instytucję – Diyanet (Prezydium Spraw Wyznaniowych), będący de facto na-
rzędziem kontroli religii przez państwo. Powstał jako narzędzie nadzoru nad 
kwestiami wyznaniowymi, przede wszystkim społeczności muzułmańskiej. 
Aż po dziś dzień jest ono jedyną w kraju instytucją wyznaniową dla muzuł-
manów umocowaną prawnie. 

W trakcie budowy tureckiego państwa narodowego halaficki sunnityzm 
uzupełnił etniczną tureckość w roli jego fundamentu. Osoby nie będące 
Turkami albo sunnitami określono mianem „innych” - do tego worka trafili 
na przykład Ormianie, Grecy i Żydzi, zepchnięci do roli mniejszości, trakto-
wanych jako grupy drugiej kategorii. Inne grupy wyznaniowe, takie jak ala-
wici, Asyryjczycy czy wyznawcy bahaizmu w ogóle nie zostały uznane, przez 
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co nie mogły ani korzystać z „mniejszościowego” statusu, ani też wsparcia ze 
strony Diyanetu. Alawityzm, charakteryzujący się sporą wewnętrzną różno-
rodnością, sprowadzony został do jego więzi z islamem, przez co odmówiono 
mu statusu osobnego wyznania.

Jako że proces budowy państwa nie był ograniczony wyłącznie do wymiaru 
religijnego, ale miał też charakter etniczny, Kurdowie zostali poddani polityce 
„uturkowienia”, realizowanej na bazie wspólnoty religijnej z sunnickimi Tur-
kami. Religia odgrywała w tym państwotwórczym procesie istotną rolę, czego 
przejawem było ubieranie argumentacji politycznej w religijne szaty czy od-
zwierciedlanie przez piątkowe kazania w meczetach politycznych przekazów 
danego okresu. Po przejęciu w roku 2002 władzy przez Partię Sprawiedliwości 
i Postępu (AKP) uprawnienia Diyanetu zostały poszerzone o kwestie związane 
z kobietami, rodziną oraz sprawami zagranicznymi. W liceach obecne są lekcje 
religii. Nie chodzi tu o kurs „kultury religii”, pokrywający wszystkie systemy 
wiary i jej braku, lecz o zajęcia poświęcone sunnickiej wersji islamu. Muszą go 
również zaliczyć uczniowie z innych grup wyznaniowych – poza tymi, nale-
żącymi do prawnie uznanych mniejszości. W większości szkół alternatywne 
lekcje, poświęcone filozofii czy prawom człowieka nie są dostępne, więc kieru-
je się uczniów na zajęcia stricte religijne. W efekcie zatem system edukacyjny, 
który miał uniezależniać się od religii, staje się z nią coraz bardziej powiązany. 
W przypadku egzaminów wstępnych na uczelnie wyższe doszło na przykład 
do zastąpienia pytań z zakresu filozofii pytaniami o religię.

Innym tematem są wspomniane już chusty. AKP nie mogła z początku za-
łatwić tej sprawy, jako że nie pozwalały na to nadal zakorzenione nawyki 
instytucji publicznych. Mimo tego na pewno można było rozwiązać ten pro-
blem wcześniej. Partia czekała na to niemal dziesięć lat, w trakcie których 
kobiety zasłaniające włosy miały zablokowane kariery. Niewiele z nich było 
w stanie kontynuować edukację, a tylko te najzamożniejsze mogły sobie 
pozwolić na studiowanie za granicą. Dla AKP kobiety noszące chustę były 
źródłem głosów – dopóki kwestia pozostawała niezałatwiona można było 
obiecywać, że się ją rozwiąże. Istniała zatem systemowa zachęta do tego, by 
odwlekać sprawę w czasie.

Grupy uznawane w oficjalnym dyskursie za „mniejszości niemuzułmań-
skie”, takie jak społeczności ormiańskie czy żydowskie, również zmagają 
się z dyskryminacją. Dominująca większość nadal chce je marginalizować 
– nie tylko zresztą je. Prawosławne seminarium Halki zamknięte w 1971 
roku po dziś dzień nie zostało otwarte.
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– Uznajesz religię za źródło inspiracji czy za przeszkodę 
w realizacji haseł ekopolitycznych?

Uważam sposób sformułowania tego pytania za problematyczny. Nie ma 
znaczenia, czy uznajemy religię za przeszkodę czy za inspirację – jej istnie-
nie jest faktem socjologicznym. Zatem jedyne uzasadnione pytanie dotyczy 
tego jakie relacje powinniśmy budować ze światem religii, wierzeń i szeroko 
pojętej duchowości. W bardziej świeckich kontekstach innych części Europy 
można je budować na bazie uznania praw grup wyznaniowych, w wypadku 
Turcji musimy jednak dodatkowo brać pod uwagę troskę o prawa niewierzą-
cych, jako że mamy tu do czynienia z ich daleko posuniętą dyskryminacją. 
Prawdziwym źródłem inspiracji powinny być moim zdaniem nasze wolno-
ści. Musimy tworzyć przestrzenie wolności, w których możliwe jest pokojowe 
współistnienie różnic.

– Jakie konflikty pojawiają się między poszczególnymi prawami 
podstawowymi, takimi jak wolność wyznania czy zasada 
równości płci? Czy Zieloni powinni tolerować poglądy niechętne 
emancypacji i równości?

Niektóre osoby wierzące twierdzą, że wolność słowa pozwala im mówić, 
iż wedle islamu homoseksualizm to grzech. Kiedy dyskutujemy na ten te-
mat – a miałam przyjemność moderować poświęconą temu dyskusję – za-
wsze dochodzimy do momentu, w którym osoby nieheteronormatywne są 
w Turcji atakowane i zabijane, a wypowiadanie przytaczanych przeze mnie 
przed chwilą słów dodaje oliwy do tego ognia. Może być prawdą, że islam 
uznaje homoseksualizm za coś grzesznego, ale w otoczeniu, w którym prze-
moc wobec osób LGBT jest raczej normą niż wyjątkiem opinia ta zachęca 
ludzi do zabijania innych ludzi. Czy możemy zatem uznać jej wypowiadanie 
za przejaw wolności? W środowisku, w którym na przejrzystych i uczciwych 
zasadach toczy się debata publiczna, możliwa jest dyskusja o takiej opinii. 
Jeśli jednak to życie ludzkie znajduje się pod nieustanną presją, staje się ona 
bardziej problematyczna . Ale problematyczne są również jednak i restrykcje 
co do możliwości wypowiadania podobnych sądów.

– Słowa nie są niewinne?

Tak – tyle że rozwiązaniem w tym wypadku nie jest również ich zakazywa-
nie. Potrzebujemy za to wzmacniania przestrzeni wolności w społeczeństwie 
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oraz zachęcania ludzi, by za ich pośrednictwem poznawali siebie nawzajem. 
Po przeprowadzeniu szeregu warsztatów na ten temat doszłam do wniosku, 
że głęboko wierząca osoba może uznać, że nie wypowie takiego sądu, bo-
wiem doprowadzenie do czyjejś śmierci stanowi większy grzech.

Od dziesięciu lat co roku w czerwcu celebrujemy w Turcji swoją paradę 
dumy gejowskiej. Na początku przychodziła na nią garstka ludzi, dziś jednak 
mamy do czynienia z wydarzeniami na wielką skalę. Niedawno odbywała się 
w trakcie Ramadanu i AKP postawiła na obstrukcję, na którą nie odważyłaby 
się w momencie przejęcia władzy w 2002 roku. Partia stwierdziła, że tego 
typu „niemoralne czyny” są niedopuszczalne, szczególnie w trakcie świętych 
dni Ramadanu. Tego typu zdarzenia nie powinny mieć miejsca. Powtórzę, 
co już powiedziałam – w przeszłości z przynależnych im wolności nie mogły 
korzystać osoby religijne. Traktowano je po macoszemu. Teraz to inspirujące 
się islamem ugrupowanie, zdobywszy władzę, traktuje tak samo inaczej my-
ślących. Żaden z tych scenariuszy nie opiera się na demokratycznych i plura-
listycznych filarach ideowych.

Podobne powiązania między religią a patriarchatem widzimy w przypadku 
dokonywanych na kobietach morderstw. Wiele z nich, będących efektem 
patriarchalnej kultury, uzasadnia się kategoriami wiary i grzechu. Musimy 
pamiętać, że ich liczba rośnie w Turcji z dnia na dzień. Uważam, że bierze się 
to z klimatu braku równości. Wspominałam już o nierównym traktowaniu 
obywateli w zależności od ich wyzwania. W tym wypadku mówimy o przy-
padkach opierających się na kwestiach płci i orientacji seksualnej – przypad-
kach, w których w grę wchodzi nawet śmierć.

– Jakie miejsce widzisz dla islamu w Europie?

Narzekamy na Turcję, tymczasem czy Europa jest naprawdę świeckim 
kontynentem? Mówimy tu rzecz jasna o obszarze, na którym narodziła się 
świeckość jako taka, a jednak gdzie nie brak miejsc, w których obchodzo-
ne są wyłącznie święta chrześcijańskie, podczas gdy uroczyste dni innych 
wyznań pozostają dniami pracy. Czyniąc z Europy punkt odniesienia za-
pominamy, że czerpie ona pełnymi garściami z odniesień do chrześcijań-
stwa, że wszelkie chrześcijańskie symbole są tu łatwo uznawane za normę, 
podczas gdy symbole islamu czy innych religii zostają z niego wykluczone. 
Jednym z powodów są historyczne fobie, oparte na zakorzenionych uprze-
dzeniach – lęki przed szariatem, barbarzyństwem, traktowanie jakiego-
kolwiek motywowanego religijnie okrywania ciała jako czegoś reakcyjne-
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go. Choć mówię tu teraz o Europie, to wspomniane postawy prezentowane 
są również przez świecką część tureckiego społeczeństwa.

Istnieje też jednak Europa zdająca sobie z tego wykluczenia i marginalizacji 
sprawę. Stara się z nimi walczyć, opierając się na pamięci wolności politycz-
nych, którymi muzułmanie mogli się w niej cieszyć na długo przed krewniaka-
mi w Turcji. Istnieje jednak również kontynent, chcący trzymać muzułmanów 
na smyczy, tolerujący ich tylko dopóty, dopóki „są grzeczni”, nie pokazują się 
zanadto w przestrzeni publicznej i nie domagają się zbyt wiele. Przykładem była 
tu sprawa zakazu obecności symboliki religijnej we francuskich szkołach. Pa-
miętam, że sprzeciwili się mu młodzi ludzie o algierskich korzeniach. Czy jed-
nak nie zostały im dane pewne wolności? Owszem. Czy łatwiej jest noszącym  
chusty kobietom znaleźć pracę w Europie czy w Turcji? Raczej w Europie. 
Co jednak z awansem? Czy nie stykają się one z uprzedzeniami? Raczej im 
się to zdarza. Nie jest to problem ograniczający się wyłącznie do aspektu re-
ligijnego. Ma niemało wspólnego z szerszym wyzwaniem bycia imigrantem 
- „obcym” - w społeczeństwie. Fundamentalnym problemem jest orientali-
styczna perspektywa – poczucie, że europejskie społeczeństwa nie są w stanie 
współżyć z innymi kulturami, uznając zachodnią wiedzę za hegemoniczną 
i w efekcie marginalizując czy wręcz wykluczając „obcego”. Istnieją rzecz ja-
sna różnice kulturowe, nie uważam ich jednak za niemożliwe do pokonania. 
Trzeba tylko podjąć próbę zrozumienia drugiej strony.

– Jakie czekają nas wyzwania, jeśli chodzi o relacje między 
religią a społeczeństwem? W jaki sposób Zieloni mogą na nie 
odpowiedzieć?

Jeśli spojrzymy na kontekst Turcji to widzimy, że do tej pory ofiarami sytu-
acji padały osoby wierzące. Teraz jednak to zwolennicy politycznego isla-
mu są u władzy (muszę w tym miejscu zaznaczyć, że nie uważam tej grupy 
za identyczny zbiór co ten, zawierający osoby religijne). To zatem oni będą te-
raz wykluczać i marginalizować innych, na przykład osoby krytyczne wobec 
ich postulatów. Koniec końców jest to zatem problem powiązany z władzą.

Innym problemem jest powiązana z ISIS przemoc, którą doświadczamy 
i obserwujemy nie tylko w Turcji, ale też w globalnym wymiarze politycz-
nym. Istnieją jej obrońcy twierdzący, że Państwo Islamskie stanowi moż-
liwą do usprawiedliwienia reakcję, rebelię przeciwko wszystkim trendom 
utożsamianym z zachodnim orientalizmem. Nic nie może jednak uspra-
wiedliwiać aktów takich jak zabijanie niewinnych cywili czy zmienianie 
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kobiet w niewolnice. Stosowane przez ISIS metody walki są nieludzkim 
barbarzyństwem.

To, czym Państwo Islamskie jest, a czym nie jest, wymaga uważnej analizy, 
jest jednak jasne że tego typu przedsięwzięcia karmią się islamofobią. Mó-
wiąc jaśniej – ważne jest aby badać i krytykować instytucje wspierające ISIS, 
musimy też jednak pojąć w jaki sposób udało się powstać ISIS, gdyż bez tego 
nasze analizy pozostaną niekompletne. Poza tym, niezależnie od jego źródeł 
Państwo Islamskie wydaje się czymś atrakcyjnym dla ludzi tak w Turcji, jak 
i w Europie. Rolę w przyciąganiu do tego typu organizacji odgrywa poja-
wiająca się w Europie islamofobia o orientalizującym charakterze. Również 
w Turcji, restrykcje narzucane niegdyś na osoby religijne, karmiły ich po-
czucie krzywdy. Ich przekonanie, że są odepchnięte od głównego nurtu spo-
łeczeństwa sprawiło, że zaczęły się one identyfikować z pełnymi odniesień 
do islamu projektami takimi jak ISIS.

Ruchy ekopolityczne powinny patrzeć na wszelką wiarę – ale też oczy-
wiście i niewiarę – przez pryzmat wolności. Powinny też podchodzić 
do relacji między ludźmi a przyrodą skupiając się na poszczególnych  
sprawach, a nie na kwestiach tożsamości. W ten sposób wszelkie zakazy, 
niesprawiedliwości i dyskryminacje zaczną nam się jawić w rzeczywistym 
świetle – jako problemy, które można przezwyciężyć walcząc o równe prawa 
dla wszystkich. To jest, jak sądzę, punkt zbieżny dla wszystkich tożsamości.

Wywiad przeprowadził Murat Özbank,  
tłumaczenie Bartłomiej Kozek.

Murat Özbank wykłada teorię polityki na Wydziale Stosunków 
Międzynarodowych Uniwersytetu Bilgi w Stambule, gdzie uzy-
skała tytuł doktora. Jego najnowsza książka to Gezi Ruhu ve Po-
litik Teori („Duch Gezi a Teoria Polityczna”, 2013). Jest jednym 
z założycieli i członkiem krajowej Rady Zielonej i Lewicowej Par-
tii Przyszłości w Turcji. 
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Wywiad stanowi polską wersję artykułu, który pojawił się 
w wydanej przez Zieloną Fundację Europejską (GEF) książce 
„Green Values, Religion & Secularism”.

Polska wersja: www.strefazieleni.org/religie



W ostatnich 
dziesięcioleciach 

relacje między religią 
a społeczeństwem uległy 
zmianie. Doszło w konsekwencji 
w różnych krajach do ostrych 
debat dotyczących takich 
zagadnień jak ubój rytualny, 
prawa osób homoseksualnych, 
noszenie chust w instytucjach 
publicznych czy związek 
między islamem a terroryzmem. 
W książce „Zielone wartości, 
religia i sekularyzm” Zieloni 
politycy z różnych krajów 
europejskich zastanawiają 
się w jaki sposób ich własne 
religijne lub świeckie wartości 
wpływają na ich postawę 
polityczną i czy religia jest 
źródłem inspiracji, czy 
przeszkodą dla zielonej polityki. 
Politycy, ale także badacze, 
wypowiadają się ponadto 
na temat roli religii w życiu 
publicznym, konfliktów między 
prawami podstawowymi, 
takimi jak wolność wyznania, 
a zasadą równości płci, czy 
też miejsca islamu w Europie. 
Książka jest próbą pokazania 
debaty wewnątrz europejskich 
Zielonych partii na temat 
zmieniającej się roli religii 
w społeczeństwie i w polityce. 
Niniejsza broszura to jeden 
z szesnastu wywiadów z książki 
wydanej przez Zieloną Fundację 
Europejską (GEF).
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