
CENDEREDEN ÇIKIŞ MÜMKÜN MÜ?
-EVETİN/HAYIRIN HAYRI, İKİ ÇATILI KOALİSYON VE SİYASAL DÜZEN-

16 Nisan Referandumu sadece Türkiye’nin bir iç politika meselesi değildi. Zira ülkenin dünya konjonktüründe 
kendine özgü bir yer alması bir siyasal sistem değişikliğini gerektirmekteydi. Söz konusu ettiğimiz fevkalade 

önemli olan bu otorite oluşturma işi de ancak siyasal mevzuatın değiştirilmesi ile mümkündü. Anayasa değişikliği bu 
çerçevede gerçekleşti. Küresel siyasetin dışarıda yoğun çabalarına, içeride süreci anlamakta zorlanan ve  kendince 
birtakım gerekçelerle karşı çıkan bir kesimin yanında, küresel iktidarın taşeronluğuna soyunmuş, kendine özgü bir 
diyeceği olmayan farklı geniş bir kitlenin hayır oylarına rağmen toplumun sağduyusu galip geldi. İlk ana hedefe ulaşılmış, 
anayasanın tekin olmayan ruhu kovulmuş, içerideki gizil iktidar/vesayet yapısı dağıtılmış oldu.

Artık seçim kazanamamalarına rağmen kendilerini devletin sahibi olarak gören ve sahici siyaset yapmadan varlıklarını 
devam ettiren siyasi organizasyonlar döneminin sonuna gelinmiştir. Bu türden organizasyonlar seçilmiş iktidarlara 
“iktidar olursunuz ama muktedir olamazsınız!” yollu tehditler yapamayacaklardır; bu yetkileri, hadsizlikleri iptal edilmiştir 
halkın iradesiyle. Halkın vermediği iktidarı kullanma konforunu kaybetmişlerdir. 16 Nisan’da yapılan on sekiz maddelik 
anayasa değişikliğinin önemli sonuçlarından birinin, “kayıt dışı siyasetin” kayıt altına alınması olduğunu söylemek yanlış 
olmayacaktır. Elbette makro ölçekte şu da var:  Dünya sistemi yenileniyor; şu an bir kararsızlık, buhran hatta cendere 
hali var. Dünya artık klan devletlere hazırlanıyor. İmparatorluklar parçalanıp ulus-devletlere ayrılmıştı, dünya sistemi nere-
deyse klan devletlere, bin devletli federasyonlara dahi geçmenin parçalanmışlık sancılarını çekiyor. Türkiye, en çok aşiret, 
klan, etnik yapıya sahip bölgelerin tam ortasında yer alıyor. Balkanlar ve Ortadoğu yüzlerce devletçik ve onları sinesine 
sarmaya hazırlanan federasyonlara hazırlanırken bizim bu cendereden sağ salim çıkabilmemiz gerekiyor.

AK Parti ve MHP kitlesinin bir kesitini içine alamayan evet bloğuna karşılık; hayır bloku, içinde çok farklı düşünce 
ve kanaatte, hata örgütlerde yer alan kesimlerin oluşturduğu bir kalabalıktır. Hayırcılar bir amaçla bir araya gelmişlerdir 
ama bir ikinci kez kendilerine özgü öncelikli amaç bulamayabilirler, dolayısıyla bir araya gelemeyebilirler. Ayrıca Hayır 
kalabalığını temsil iddiasında olanlar, kendilerinin de hatalar yapabileceğini unutur ve Evet’e gölge düşürmeye, halkın 
iradesini hiçe saymaya yeltenirlerse kendilerini sekteye uğratacakları kesindir. Küresel güç odaklarının desteğiyle 
hareket eden seküler milliyetçi grupların MHP içerisinde Devlet Bahçeli karşısında ciddi sayılabilecek bir mevziye sahip 
oldukları görülüyor. MHP tabanının bu grupların etkisi altındaki kesiminin referandumda hayır oyu verdikleri açıktır. CHP 
ise görünüşte yumuşak fakat özünde oldukça sert bir hayır söylemi geliştirdi adeta hayır cephesinin lideri konumuna 
oturdu. Hem radikal mükemmeliyetçi hırslarını hem de Leninist öncü örgütlenmesinin tavizsizliğini bir kenara bırakmadan 
zahiren sönük bir karşı çıkış geliştirdi. Bunun neticesi ise kendilerinin siyasal topluluğa yeniden dâhil olmalarını beraber-
inde getirdi. “Uzlaşma zor bir zanaattır ama öğrenilmesi gerekir” denilmesi sebepsiz değildir. 

16 Nisan referandumu sonuçları, ne %51,41’lik “Evet” cephesinin tabiri caizse şımarmasına, ne de %48,59’lık “Hayır” 
cephesinin özgüven eksikliği yaşamasına izin vermiyor. Sözgelimi HDP’nin seçimleri boykot etmek yerine sürece katılarak 
tercihini belli etmiş olması Türkiye siyasetinde gelecekteki varlık-yokluk durumu ve test edilmiş olması açısından son 
derece öneme haizdi. Referandum sonuçlarının Türkiye’yi ortadan ikiye ayırdığı için bölünmeyi mi yoksa ikili siyasal 
eğilime doğru gitmeyi mi tetikleyeceği, henüz gözlem altına alınmış bir konu değildir. Bu sistemin siyasal yapısının 
her halükârda “iki partili” bir siyasete veya “iki çatılı” bir koalisyona doğru zaten gideceği tahmininde bulunmak abartılı 
bulunmamalıdır. Elbette toplumsal ve siyasal hayat anayasa değişikliği sonrasında ahenkli bir ütopyaya kavuşmuş 
değil. Ne muhalefet büsbütün fazilet timsali ne de iktidardakiler onların sürekli telaffuz ettikleri kadar kötü. Aynı şeyi 
tersinden de düşünebiliriz. Muhalif olanların kusurları olduğu kadar muktedir olanların da erdemleri var. Aslında bu hem 
muhalefetin hem iktidarın doğru şartlarda birtakım radikal uzlaşmalar da bulunabileceğinin kanıtı.  

Kayıt dışı siyaset yapan devlet iktidarı bloğu ve onun oluşturduğu tabanın tehditlerinin karşılıksız kalmadığı bir 
siyasal süreç yaşanıyor. Milletin bir özne olarak siyaset sahnesindeki hâkimiyeti artıyor. Bundan sonra anayasanın ruhu 
ve zinde kuvvetler söylemiyle siyaset yapmanın mümkün olmadığı bir sürecin başlangıcındayız. Milletten onay talep 
eden sahici, dürüst anlamda siyasetin yapılmasını zorunlu kılan bir sürece giriyoruz. Evet topluma önderlik ederek bu 
süreci başlatanlar da silkinmek ve bu sahici siyaset sürecinin icaplarına göre kendilerini revize etmek durumundadırlar. 
Bir zamanlar siyaseti, fikriyatı, ulema yönlendiriyordu artık gazetecilere hatta muhabirlere kadar indirgedik; bu bile bir 
seviye imiş, gidişat hakkında “troller” ve “trol dili” geçer akçe oldu. Düşüncenin pek çok sorunu var, bu cendereden nasıl 
çıkar, bunu zaman gösterecek.

İktidarı hiç kaybetmeyeceği tekeli olarak gören, halkın menfaatlerini, ihtiyaçlarını göz ardı ederek hakkaniyet, sorum-
luluk ve emanet taşıyıcılık duygusunu kaybedip, gelişigüzel, günübirlik hareket eden, gecesini gündüzüne katmayan 
siyasetçi tipolojilerinden kurtulunması elzemdir! Hiçbir iktidar eleştirilmekten hoşlanmaz. Ancak iktidara menfaat bağıyla 
irtibatlanmayan insanların, toplumsal, siyasal, kültürel büyük toplumsal resmi gözden uzak tutmadan eleştirilerine, 
tavsiyelerine devam etmeleri gerekir. 

Türkiye’nin ve dünya insanlığının bu yeni süreçte, hakkı, adaleti, marufu, hayrı, eminliği, ehliliği, kardeşliği  emreden 
ve batılı, zulmü, münkeri, şerri, sadakatsizliği, liyakatsizliği, düşmanlığı nehy eden, insanlık için çıkarılmış en hayırlı olabi-
lecek salih, muttaki insanlara ihtiyacı var!

Başlayacak olan Ramazan ayının, İslâmi hayat tarzının alamet-i farikları olan tefekkür, emr-i bilma’ruf nehy-i 
anilmünker, tezkiye, iyilik, infak, kardeşlik, kanaat, itidal, tutumluluk, sabır, takvâ, hilm ve sevgi vs. değerlerimizin ser-
pilmesine, Kur’ân’a sımsıkı sarılıp Resûl (s.a.v.)’in önderliğinde geleceğe hidayet aydınlığıyla yürümemize vesile olmasını 
Rabbimiz’den niyazımızla…

Yeni sayımızda buluşmak temennisiyle.
Umran 
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G Ü N D E M MEDYA YA DA KANAAT TEKNİSYENLİĞİ

K anaat genel olarak, kesin ol-
mayan bir yargı, bakış açı-

sı veya ifade niteliğindedir. Hak-
kında kesin bir veri bulunmayan 
ya da nesnel bir hakikate dayan-
mayan öznel konular da kanaat 
kapsamında sayılabilir. Kesin bil-
gi ya da hakikati kanaatten ayıran 
şey, gerçeklerin doğrulanabilir ol-
masıdır. Bir kanaat, olgular ve net 
veriler tarafından desteklendiğin-
de kanaatten kesin bilgiye geçil-
miş olur, bu durumda bir kanıta dönüşür. Bu ba-
kımdan kanaat terimi, kişinin bakış açısı, anlayışı, 
belirli hisleri, inançları ve arzularının bir sonucu 
oluşan kanıları ifade eder. Kanaat bilgi ve gerçek-
lerin aksine, asılsız bilgiye atıfta bulunabilir. Hâsılı 
kanaat daha çok bir fi kir ima eder, ancak bu fi kir 
bir çaba ile elde edilen kesin bir bilgiden çok edi-
nilmiş bir düşüncedir ve çoğu kez de sanı ile eş 
değer olabilen bir inanç biçimidir. 

Ayrıca Türkçede bunun için kullanılan bir 
kavram vardır kanı, kanı gerçek bir fi kirden çok 
edindirilmiş ve geçici fi kirleri, oturmamış düşün-
celeri içeren bir anlayışı içerir. Nitekim kavramın 
Yunancası olan doxa, kanı şeklindeki kanaatin 
gerçek bir düşünce niteliği taşımadığını belirtir. 
Yunanca doxa olarak ifade edilen kanaat gerçek-
liğin bir bölümüne veya genel olarak varlığa dair 
çarpık ve yanlış kanaat demektir. Bu anlamda 
yine Yunanca “bilgi” anlamına gelen episteme kav-

ramıyla zıt bir diyalektik içinde 
düşünülür. Gerçekliğe dair yanlış 
tanıma, yanlış tasavvur ve tahay-
yül anlamlarını kendinde toplar. 
Kişilere, topluma veya bütünüyle 
varlığa dair basmakalıp düşün-
celer, yaygın stereotipler ve kli-
şeler doxa’ya dâhildir. Nitekim 
Marks’ın kullandığı yanlış bilinç 
biçimindeki ideoloji kavramı da 
doxa’ya benzer. Marks’a göre ide-
oloji de bir yanlış bilinç ve yan-

lış bilgidir. Marks bunun yanında günümüz kanı 
üretimi olarak doxolojinin egemen sınıfl a iliş-
kisinin çözümlememiz için önemli bir ipucu da 
sağlar. Marks’a göre göre ideoloji oldukça açık bir 
kavram olmakla birlikte yönetici sınıfın düşünce-
lerinin toplumda doğal ve normal olarak görün-
mesine yardımcı olan bir kavramdır. Bu da bizi 
propaganda olgusuna götürür ancak egemen sınıf 
doxolojisinin üretim kanalı olarak medya siyasi 
propaganda gibi değil popüler kültür üzerinden 
yapar propagandayı.

Doxa eski Yunanda kesin hatlarla ayrışmış bir 
olgu idi. Doxa dokeinden türetilmiş bir kelime 
olarak kanaatten daha geniş bir anlamı içerir be-
lirmek, görünmek, benzemek, kabul etmek gibi 
anlamları içerir. Daha genel bir tanım verecek 
olursak ortak bir inanç ya da halkın görüşünü 
ifade eden bir kelimedir. Yunan retorikçileri (hi-
tabetçiler) tarafından ortak düşünce kullanarak 

Dilaver DEM İRAĞ

Demokratik ortamımız da , kültürümüz de sığlığın, dar görüşlülüğün 
hâkimiyeti altındadır. Ne demokratik siyasetin kitlelerin her arzusundan 
azade bir göreli özerkliği söz konusudur ne de kültürün. Ortalamanın 
hâkimiyeti her iki alanda da belirleyicidir bunun doğal uzantısı ise 
özgürlüğün ortadan kalktığı bir çoğunluk tiranlığıdır. Kültürel ya da 
siyasi kamuoyu niceliğin niteliği galebe çaldığı bir alan olmakla kalmaz 
aynı zamanda dehşetli bir manipülasyonun egemenliğine de alan açar.  

Medya ya da Kanaat Teknisyenliği
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argümanın oluşturulması için bir araç olarak kul-
lanılmış olan doxa, çoğunlukla sofi stler tarafından 
halkı ikna etmek için manipüle edildi ve Platon’un 
Atina demokrasisini kınanmasına yol açtı. Yunanlı 
felsefecilere göre epistemenin (bilgi) aksine nes-
nelerin görünüşüyle, anında farkında olunan veya 
nesnelerle doğrudan tanışıklıkla bağlantılı olarak 
da kullanıldı. Platon için, doxa sadece fi kir değil, 
aynı zamanda fakülte veya görüş üretme kapasite-
sidir. Filozof olmayanların zihin halidir.  Doxa’nın 
nesnesi farkedilebilen, algılanan oluşun ya da gö-
rünüşlerin dünyasıdır, Bunlar hem olmak hem de 
olmamak olan formların kopyaları olan şeylerdir. 
Klasik felsefeye göre doxa 
hakikatin bilgisi olan İdea-
lar âleminden gelmez, haki-
kat idealar âleminin yarattı-
ğı bir şey olarak kesin bilgi 
ile elde edilemez daha çok 
keşfedilebilir, sezilebilir, 
Doxa’nın kanısal algısal bil-
gi kırıntılarının aksine epis-
teme sadece bilginin değil, 
bilişin bir sonucu olarak 
aynı zamanda bilgiyi üreten 
fakültedir. Bu, fi lozofun zi-
hin halidir (bilgelik sevgisi, 
fi lo-sophos) ve nesnesi ha-
kikat olan formların (idea-
lar) kendi dünyasıdır. Bu-
gün “kamuoyu, çoğunluk 
önyargıları, orta sınıf kon-
sensüsü” olarak tanımlanan 
doxa görüş açısından açıkça 
görülen her şeye veya alışıl-
mış uygulama ve alışkanlık-
lara işaret eden bir kavram.

Ulus Baker haklı olarak 
bugün bizim doxolog top-
lum ya da daha kısıtlı bir 
kavramla kanaat toplumu olduğumuza dikkat 
çeker; bunun en net hali kamuoyu yoklamasıdır. 
Kamuoyu yoklamalarında hazır sorulara hazır 
cevaplar alınır çünkü insanlar belirli görüşlere, 
fi kirlere sahiptirler ki kanaat toplumu olma ne-
denimizde her konuda görüş belirtebiliyor olu-
şumuzdur. Kanaat toplumu neresinden bakarsak 
bakalım modern bir olgudur varlığını da özne 
olarak insan fi krine borçludur. Özne olarak in-
sanla birlikte fi kir ve vicdan hürriyeti kanaatlerini 
açıklama özgürlüğü olarak kamusal bir hak haline 

gelmiştir. Bu anlamda kanaat modern toplumun 
doxasısıdır. Her konuda bir görüşe sahip olmak 
ve bunu açıklamak modern eşitlik fi krinden ayrı 
düşünülemez. Ancak bu kanaatlerin oluşturul-
muş kanaatler olmadığı anlamına gelmez. Modern 
kitle iletişim araçları yaygın fi kirlerin ya da ortak 
inançlarımızın bir başka ifade ile doxalarımızın 
kaynağıdır. Modern doxa ile klasik doxa arasında-
ki ortak bağa dair  Pierre Bourdieu’nun söyledik-
leri önemlidir:

“Bugün, aydınlar dünyası, “yeni aydınlar”, 
dolayısıyla aydın ve onun politik rolü için yeni 
bir tanım, felsefe ve felsefeci için yeni bir tanım 

önermeyi ve benimsetmeyi 
amaçlayan bir savaş alam-
dır; söz konusu felsefeci, 
teknik donanımdan yoksun 
bir politika felsefesinin, bir 
seçim gecesi siyasetçiliğinin 
ve yöntemden yoksun te-
cimsel kamuoyu araştırma-
larının özensiz yorumuna 
indirgenen bir sosyolojinin 
anlaşılmaz tartışmalarına 
girişecektir artık. Platon’un 
tüm bu insanlar için kul-
landığı muhteşem bir söz-
cük vardı, doxasophus: 
Bu “kendini-bilgin-sanan-
görüş-teknisyeni” (sözcü-
ğün üçlü anlamını çeviri-
yorum), politik sorunları iş 
adamlarıyla, politikacılarla 
ve politika gazetecileriyle 
(bir başka deyişle tam ola-
rak kendileri için kamuoyu 
araştırmaları yaptırabilen-
lerle...) aynı terimlerle orta-
ya koyar.”1

Aydınların kendilerinin 
de birer doyakoya dönüşmesi tamda entelektüe-
lin yerini kanaat önderi olarak aydının alması ile 
yakından bağlantılıdır. Aydın bir kanaat teknisye-
nidir artık. Ancak entelektüelin deruni bilgisinin 
yerini ya da epistemin yerini alan doxa olarak o 
yüzeysel görüşlerin fi kirlerin yayıcısıdır. Aydın 
aydınlanma döneminin bir icadı olarak toplumun 
fi kir önderi olarak çağının tanığı olarak ama yanı 
zamanda bir entelektüel olarak düşüncelerin bi-
çimlenmesini sağlar. Bu yönü ile aydının daha 
başından itibaren bir doxalog olduğu söylenebilir. 

Aydın bir kanaat teknisyeni-
dir artık. Ancak entelektüelin 
deruni bilgisinin yerini ya da 
epistemin yerini alan doxa ola-
rak o yüzeysel görüşlerin fikir-
lerin yayıcısıdır. Aydın aydın-
lanma döneminin bir icadı ola-
rak toplumun fikir önderi ola-
rak çağının tanığı olarak ama 
yanı zamanda bir entelektü-
el olarak düşüncelerin biçim-
lenmesini sağlar. Bu yönü ile 
aydının daha başından itiba-
ren bir doxalog olduğu söy-
lenebilir. Ancak günümüzün 
kalemşorlarının ya da anchor-
manlerden farklı olarak aydın 
aklın bilgisi ile donanmış birisi 
olarak yüksek hakikatlerin de 
sözcüsü idi.
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Ancak günümüzün kalemşörlerinin ya da anchor-
manlerden farklı olarak aydın aklın bilgisi ile do-
nanmış birisi olarak yüksek hakikatlerin de sözcü-
sü idi. Medya mensupları ise, daha çok öz uzman 
olarak sermayenin sadık hizmetkârı rolünde olan 
iktidar seçkinleridirler. Onlar kendilerini fi nanse 
edenlerin talepleri doğrultusunda toplumsal ka-
naatleri şekillendiren kanaat teknisyenleridirler.

Bourdieu doxayı çok çeşitli anlamlarda kulla-
nır doxa kanaat, doxa kurallar olduğu gibi hâkim 
görüştür de. Bu anlamı ile doxa basbayağı ideolo-
jidir. Çünkü doxa kavramı toplumdaki hâkim gö-
rüş, mutlak gerçekliktir, ancak söylenilmeyebile 
gerek olmayandır. Yani sembolik sermaye sahip-
lerinin egemenliğinin sadece bir ilkesidir. P. Bo-
urdieu için doxa, egemenin bakış açısına, hâkim 
olanın görüşüne işaret eder. Bu “görüş” kendisi-
ni evrensel bir “görüş” olarak sunar ve tabii olan-
lara kendisini devamlı bir biçimde empoze etme-
ye çalışır. Verili toplumsal tahakküm düzenini, fa-
illerin pratik duyuları ve bedenleri için normal-
leştiren, meşrulaştıran ve doğalmış gibi gösteren 
doxa’dır. Doxalog olarak kanaat teknisyeni bu iş 
için koşulmuş hegomonik aydınlardır. Bu anlam-
da medya mensupları toplumdaki hâkim kanıla-
rı sürekli olarak yeniden üreterek zihinlerimizi bi-
çimlendirmiş olur. 

Doxolojk Bir Faaliyet Alanı Olarak                         
Kanaat Toplumu ve Kamuoyu

Ulus Baker’in deyimi ile kanaat, insanı “düşün-
cesinin efendisi” ve “öznesi” ne, “bir grubun men-
subu” na dönüştüren kavramdır. Kanaat, grup içi 
bir insandan dile getirilmiş olsa dahi, hiçbir şekil-
de bireysel kanaat olarak değerlendirilmez. Grup 
mensubu olduğu için “özne” haline dönüşmenin 
edimsel yoludur. Kanaat toplumu hemen her ko-
nuda bir görüşe sahip olabildiğimiz bir toplum-
sal yapıya tekabül eder. Kanaat toplumu bir orta-
lamalar toplumudur, ortalama görüşün egemen-
liğidir. Kanaat bizim herkesin ne düşündüğünü 
merak etme duygumuzdan bağımsız değildir. Ka-
naatlerimizi şekillendiren görüşlerde bu anlam-
da olumsuz görüşlerden kaçınmak buna mukabil 
olumlu olduğuna inandığımız görüşleri ise daha 
da çoğaltmak arzumuzdan bağımsız değildir. 

Kanaat sözcüğünün kökenine inildiğinde 
Batı’da 18. yüzyıla gelene kadar bu sözcüğün iki 
farklı anlama geldiği görülmektedir. Birincisi ke-
sinleşmiş yargı; diğeri ise ün, şeref, itibar, prestij-
le eş anlamlı kullanılmaktaydı. Fakat 18. yüzyıl-

da bunun yerini, eleştirel toplumsal tartışma so-
nucu ortaya çıkan yargı olarak kesinleştirilmiş ka-
naat yani kamuoyu kavramı aldı. Böylece özel tec-
rübelere dayanan tek tek kanaatler ortak bir nok-
tada akılcı bir biçimde bir araya geliyordu. Nite-
kim ilkesel olarak kamuoyunun ham maddesi-
ni kanaatler oluşturmaktadır. Bu bağlamda akıl-
cı bir kamuoyundan bahsetmek, insanların bel-
li bir konu çerçevesinde ortak kanaatlerini gerek-
tirmektedir. Kanaatler insan zihninde, duygusun-
da yatan düşünce ve tutumların dışavurumundan 
çok tek tek bireylerin kanaatlerinin değil karşılık-
lı etkileşim süzgeciyle oluşan düşünce ve tutumla-
rın ürünüdür Kamuoyunun, bu bakış açılarından 
bir tür “ortak akıl” türetilir. Kamuoyu ortak ka-
naatlerin toplandığı bir arena, kanaatlerin bir ha-
vuzu olarak arzı endam eder. Nitekim kamuoyu, 
halkın ya da halkların kanaatlerinden hâsıl olan 
şeydir. Kanaat basit anlamıyla bir görüş, kanıtla-
ma gerektirmeyen, öznel bir kanaat sahibi oluş-
tur. Kanaatler zayıf ve değişebilir bir nitelik taşı-
makla beraber, köklü ve derin dönüşümler neti-
cesinde inançları oluşturabilecek bir şeydir.  İde-
oloji ile kanaat arasındaki sıkı bir bağ vardır, İde-
olojide esas olarak oluşturulmuş bir fi kirler yığı-
nı olarak görülebilir Pierre Bourdieu’nün, egemen 
buyrukların fi ilen rutin toplumsal davranış kalıp-
lana dönüştürülme yollan üstünde odaklaşan “ha-
bitus” kavramını da bir kanaat olarak görebiliriz 
toplumsallaşma olgusu içinde teşekkül eden alış-
kanlıklarımız rutinlerimiz kanaatlerimize can ve-
rirler Bourdieu tarafından kullanılan bu kavram 
tam da alışkanlıklarla, rutinlerimiz ve klişelerle ir-
tibatlı bir ideolojik olgudur. Ona göre kanaat ken-
diliğinden inanç veya fi kir gibi kavramlar bir an-
lamda ideoloji gibi işlerler ve bu durumda kana-
at, sorgulanmaz ve doğal bir şey gibi görünecek-
tir. Toplumsal hayatın içerisine serpiştirilmiş “gi-
zil” ajanlar kanaatleri yönlendirmektedir. 

Bourdieu, kanaat kullanılarak pek çok şeyin 
bilmeden kabul edildiği düşüncesindedir. Kanaat 
toplumunu şekillendiren kanaatler de bize kanık-
sanmış biçimde edindirilmiş olur. Kanaatsel (do-
xic) davranış yanılsamalarla dolu sahte bir mut-
luluk anlamına gelmektedir. Bourdieu’ya göre bu 
kanaatler hava gibi içimize çektiğimiz bir şeydir. 
Toplumun alt katmanlarına inildikçe edinilmiş 
kanılarla daha çok karşılaşılaşılır bu bağlamda ka-
naatler insanların bilmeden kabul ettikleri şeyleri 
içerir, kanaat toplumu tam da çoklukla bilincinde 
olmadan edindiğimiz ön kabullerden oluşur.
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Kanaatlerden İmajlara adlı çalışmasında ka-
naatler üzerine uzun uzun eğilen Ulus Baker de, 
günümüz toplumlarının, özellikle geç dönem mo-
dern toplumların birer kanaat toplumları oldukla-
rını ve yapılan sosyolojinin de kanaatlerin kanaati 
olarak iş gördüğüne dikkat çeker. Baker, kanaat 
kavramını Spinozacı bir tarzda “zorunlu yanıl-
samalar” olarak tanımlar. Kanaatler, başta görsel 
medya olmak üzere diğer kitle iletişim araçları ile 
birlikte dolaşıma sokulan ve tüm bunların kitleler 
tarafından alınması sürecinde onların bilincine, 
diline ve sorulara cevap verme pratiklerine yer-
leşen söylemler, üretilen/şekillendirilen basmaka-
lıplarıdır.2 Kanaat toplumunu da bu basmakalıp-
lar oluşturup biçimlendirir.

Kanaat toplumu ile kamuoyu arasında kopmaz 
bir bağ vardır çünkü kamuoyu kanaatlerin açık-
landığı bir mekândır. Birçok anlamına rağmen, 
kamuoyu kavramı olumlu bir şekilde geniş kabul 
görür. “Hatta halkın sesi hakkın sesidir” ifadesin-
deki demokratik tını da buna eklenir. Latince vox 
dei vox populi sözündeki ‘halkın yani çoğunluğun 
esas olarak doğruyu ifade ettiği’ şeklindeki anla-
yış tam da kanaat toplumu ile yakından ilişkilidir. 
Ancak kamuoyu eski deyimle efkâr-ı umumiye 
izaha muhtaç bir kavramdır. Kamu dediğimiz şey 
doğası gereği genele ait olanı ifade eder. Kamuoyu 
toplumun genelinin kanaatlerinin belirdiği ortaya 
çıktığı bir yerdir.  Bir başka ifade ile Kamuoyu, 
halkın benimsemiş olduğu, halkı tamamen ilgilen-
diren ortak görüşe verilen isimdir. Bu bakımdan 
halkın sesi doğruluğun sesidir çünkü çoğunluğun 
kararının çoklukla doğruyu işaret ettiği varsayılır. 
Bu bakımdan da kamuoyunun belirli konularda 
neler düşündüğü merak edilir. Ancak kamuoyu 
sanıldığı gibi o şahane “sezgileri” ile oluşturmaz 
kanaatleri oluşturulur. Öte yandan kamuoyu pek 
çok biçimde kullanılan, ama en genel olarak, ka-
musal düzeyde gözlemlenebilen durum ve davra-
nışların onaylanması ya da onaylanmamasına da 
işaret eden bir kavramdır da. Toplumun herhangi 
bir konudaki görüşünü öğrenmek ise kamuoyu 
yoklamalarıyla olur. Sonuç olarak kamuoyu, ço-
ğunlukla, ahlak, beğenilen tüketim markası, poli-
tika, vb. şeyler hakkında “yoklamalar ne diyor”la 
eşanlamlı görülen bir noktaya gelir. Habermasın 
da değindiği gibi kanaatler kamuoyunun ham-
maddesini oluşturur. Gelmiş geçmiş kollektif 
önyargılar ve değerler ve kültürel varsayımlar tor-
tusu içinde kurulan gündelik düşünce biçimleri 
(ortak duyunun ürünü olarak kanaatler), kamusal 

tartışma ve eleştirinin fi ltresinden geçirilir. Kamu-
oyu, kanaatleri bu şekilde işleyen kanaat mühen-
dislerinin ürünüdür.

Mehmet Ali Kılıçbay’ın da vurguladığı gibi ka-
naat toplumlarında kanaatler oluşturulur bunun 
için de kanaat önderi diye bir takım kişiler dev-
rededir: “Dünyanın bütün toplumlarında halkın 
büyük kısmı kanaatini kendi edinmez, edinemez. 
Bu kanaat oluşturulur. Kanaat önderi denen kişi-
ler tarafından gruplara kanaat “zerk edilir”. Öyley-
se aynı konuya ilişkin olarak halkın içinde çok sa-
yıda kanaat oluşur. Bu kanaatler bazen birlikte ya-
şar, çoğu zaman da çatışarak, her biri kendini ege-
men kılmaya uğraşır. Bu egemenlik bazen gerçek-
leşir, ama bu, herkesin aynı kanaate nihayet sahip 
olduğunu değil, içlerinden birinin çok çeşitli yön-
temlerle, çoğu zaman da antidemokratik yöntem-
lerle diğerlerini susturduğunu veya etkisizleştirdi-
ğini gösterir.”3 

Liberal bakış açısına göre demokratik toplum-
larda kamuoyunun açık işlevi, hükümetleri denet-
lemeyi, muhalefet etmeyi, eğitimli, sorumluluk ve 
bilgi sahibi ergin vatandaşların rasyonel siyasi ka-
tılımlarını kapsayan bir toplumsal mekândır. İn-
giliz fi lozof David Hume’un 1739’da ifade ettiği 
gibi, kamuoyunun örtük toplumsal denetim işle-
vine, en demokratik ve özgür toplumlarda rastla-
yabileceğimiz gibi, en baskıcı,  otoriter rejimlerde 
de rastlayabiliriz. Lakin mesele halen boşluktadır 
kamuoyu maniple edilen bir yerdir. 

Kamuoyu kavramı aydınlanma çağının bir 
ürünüdür. Kanaatin bir yanılsama olmaktan çı-
kıp bir görüşü ya da fi kir olarak itibar görmesi 
de aydınlanma çağının rasyonel toplum düşünün 
bir sonucu olarak itibar kazanır. 18. yüzyılda bu 
anlamıyla kanaat ile onun karşıtı olarak konu-
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lan ’eleştiri’ arasındaki ayrım bu ikisi birleştirile-
rek kaldırıldı. Kanaat ile eleştiri karşıtlığı yerine, 
‘eleştirel toplumsal tartışma sonucu ortaya çıkan 
yargı olarak kesinleştirilmiş kanaat’, yani ’kamuo-
yu’ geldi. Bu tasarıma göre, tek tek bireylerin özel 
tecrübelerine dayalı kanaatleri, üzerinde tartışılan 
olay/sorun hakkındaki her türlü bilgiyle donanan 
ve (eşit/özgür koşullarda tartıştığı varsayılan] bu 
bireylerin eleştirel tartışması sonucu dönüştürü-
lüyor, böylece akla dayalı ve adil bir anlaşmaya 
(oydaşmaya/mutabakata), yani rasyonel bir rızaya 
varılıyordu. Bu eleştirel süreç sonucu ortaya çıkan 
kamuoyu, hem bir aydınlanma sürecini ve hem 
de sonuçta tartışılan sorun/olay üzerinde kamusal 
bir anlaşmayı içeriyordu. ‘Akla ve eleştiriye dayalı 
kamusal tartışma anlayışı, 18. yüzyılın ’siyasal ka-
musal alanından’ önce, 17. yüzyılın ikinci yarıla-
rından itibaren ‘edebi kamusal alan’ içinde ortaya 
çıkmıştı. Temelinde ise, Hümanizm ve Aydınlan-
ma düşüncesinin ürünü olan insan haysiyetine ve 
aklına, bireye inanç yatıyordu. Bu inanca göre, her 
insan kendi kaderini tayin edebilecek bir irade-
ye, akla ve kendi kendini geliştirme hakkına, yani 
aydınlanma hakkına sahiptir. Bu inancın siyasal 
insana uygulanması, sıradan her insanın siyasal 
bilgeliğe sahip olabileceği, dolayısıyla da toplu-
luğu ilgilendiren her konuda bireyin akla dayalı 
tartışma aracılığıyla iyi bir toplum kurulabileceği 
sonucunu getiriyordu. Eğer kişiler bu bilgili ve 
eleştirel tartışma sürecine eşit ve özgür koşullarda 
(temel hakların garantisi altında) girerlerse, top-
lumsal meseleler etrafında her seferinde ve herkes 
açısından adil ve doğru olan (rasyonel) sonuçlara 
varılabilirdi. Bireylerin görüşlerinin oluşumunu 
ve dinamiklerini açıklamak için birçok teori ve 
önemli delil vardır. Bugün de üretilmeye devam 
eden bu düşünce gerçeklikle hiçbir biçimde ör-
tüşmez. Bugün kanaatleri belirleyen tutumlarla 
ilgili psikolojik araştırmalara dayanarak şu söy-
lenmektedir kanaatler rasyonel biçimde oluşmaz. 
İletişim çalışmalarında ve siyaset biliminde, kitle 
iletişim araçları sıklıkla kamuoyunda etkili güçler 
olarak görülür. Kamuoyunun oluşumu, dünyanın 
dört bir yanındaki büyük medya kuruluşları ta-
rafından gündem oluşturularak başlar. Gündem 
belirleme teorisi, “kamuoyunun gündemindeki 
konuların önemini etkilemek” bakımından med-
yanın kabiliyetini açıklar. Bu bağlamda medya 
tarafından gündeme getirilen bir haber konusu 
sıklıkla ve göze çarpacak biçimde verilir,  böylece 
izleyiciler konuyu daha önemli görür. Toplumsal 

isteklilik, kamuoyunun oluşumunda önemli bir 
unsurdur. Toplumsal isteklilik, genel olarak in-
sanların, tanımladıkları toplumsal grubun yaygın 
görüşü olduğuna inandıkları görüşlere dayandırı-
lır bu şekilde kanaat şekillendirilir. Medya gün-
demi ayarı ve medya çerçevelemesine dayanarak, 
çoğu zaman, belirli bir görüş, algılanan gerçeğin 
asıl gerçek gerçekten çok uzakta olabileceği yanlış 
bir vizyon yaratana kadar çeşitli haber medyala-
rında ve sosyal paylaşım sitelerinde tekrarlanır. 
Böylece kamuoyu o gündemi esas gündem kabul 
eder ve böylelikle medyanın ortaya koyduğu fi -
kirler etrafında kanaatlerini oluşturur.1950’lerden 
beri televizyon, kamuoyunu şekillendiren ana 
araç olmuştur. 

Medyanın kanaat teknisyenliği bahsine ayrın-
tılı bir biçimde değineceğim kanaat ve kamuoyu 
ilişkisinde ele alacağımız bir diğer nokta ‘kanaat 
önderi’ kavramıdır. Gerçek şu ki kamuoyunda ka-
naatler büyük ölçüde kanaat önderi olarak kabul 
edilen seçkinlerce biçimlendirilir. Geleneksel top-
lumlarda bir otorite fi gürü olarak sözüne ve yar-
gısına güvenilen kanaat önderi bugün daha çok 
kanaat teknisyeni olarak tanımlayacağımız şöhret-
lerdir.  Bizde kanaat önderi diye tanımlanan kişi 
aslında bir nüfuz unsurudur. Sosyal etki, bir ki-
şinin duygu, düşünce veya davranışları diğerle-
rinden etkilenmesine dayanır. Toplumsal etki bir-
çok biçim alır ve uygunluk, toplumsallaşma, ak-
ran baskısı, itaat, liderlik, ikna, satış ve pazarla-
mada görülebilir. 1958’de Harvard psikoloğu 
Herbert Kelman, üç farklı toplumsal nüfuz çeşi-
di tespit etti. Uyum, tanımlama ve içselleştirme. 
Uyum toplumsal etkilenmede başta gelen olgular-
dandır. Sosyal psikoloji, toplumsal nüfuz fi krine 
odaklanmıştır. Kelimelerin, eylemlerin veya baş-
kalarının (gerçek ya da hayalî) varlığının düşün-
ce, duygu, tutum veya davranışımıza etkisi oldu-
ğu şeklinde tanımlanır; Sosyal etki, uyumun arka-
sındaki itici güçtür. Kanaat önderi ya da nüfuzlu 
kişiler toplumsal uyumda belirleyici etkiye sahip-
tir. Modern toplumda toplumsal olarak saygın ka-
bul edilen kişilerin görüşleri daha çok kabul gö-
rür ve bu kişiler sosyal uyum sağlayarak belirli ko-
nularda toplumun kanaatlerini etkiler ve kamuo-
yunu belirler. Ancak yine de uyum sağlayıcı nü-
fuzda toplumdaki yerleşik düşünceler ile paralel-
lik güdülür. Mesela Türkiye’nin batısında özellik-
le de çokça asker cenazesinin geldiği bölgelerde 
siz Kürt siyasi hareketini sempatik göstermek için 
istediğiniz kadar şöhretten faydalanın bu konuda 
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kısa vadede düşüncelerin değişimini sağlayamaz-
sınız. Buna mukabil HDP vb. siyasi yapıların yük-
sek prestije sahip olduğu Kürt illerinde ise Kürt si-
yasetini kısa vadede de tamamı ile itibarsızlaştır-
mazsınız. Ama toplumun kesin ve pekişmiş kana-
atinin olmadığı konularda nüfuz unsurları etkili-
dir. Tanımlama, insanlar ünlü bir ünlü gibi sevi-
len ve saygı duyulan birinden etkilenir. İçselleştir-
me, insanlar bir inanç veya davranış kabul ettik-
leri ve hem kamusal hem de özel olarak kabul et-
tiği zamandır.

Kanaat önderinin kim olduğu, ne yaptığı, top-
lumda ne gibi bir boşluğu doldurduğu gibi ko-
nularla ilgilenen araştırmacılar, kanaat önderini 
toplumsal bir baskı mekanizması olarak tanım-
lamaktan çok bir tür “tavsiye makamı” olduğunu 
belirtmişlerdir. Kanaat önderlerinin gerek ger-
çekçi gerekse manipülatif müdahaleleri daha çok 
dolaylı bir şekilde etki yapmakta.  Sonuç olarak 
kanaat toplumunu kanaatleri biçimlendirilen top-
lum, kamuoyunu da kanaatlerin biçimlendiği yer 
olarak tanımlamak sanırım doğru olacaktır.

Kitle Toplumu ve Kamusal Tahakküm

Kitle iletişimi kitle olgusunun varlığından ayrı 
düşünülemez. Kalabalık, yığın anlamındaki kitle 
kelimesi basit ve sıradan anlamıyla ırkları, meslek-
leri, cinsiyetleri ve kendilerini bir araya toplayan 
etken her ne olursa olsun, rastgele bireyler toplu-
luğunu ifade eder. Kitle ile bilinçli kişilik ortadan 
silinmekte, bir araya gelmiş kişilerin oluşturduğu 
yığın ortaya çıkmaktadır.  Bir başka tanımda ise 
kitle; aralarında bir bağ, dayanışma ve organizas-
yon bulunmayan, birbirinden farklılaştırılmış bü-
yük sosyal küme ya da toplulukları ifade etmekte, 
kalabalık ile yakın anlamda kullanılmaktadır. Kit-
le toplumu modern çağa ait bir toplumdur, kit-
lesel bir kültüre ve büyük ölçekli, kişiliksiz, sos-
yal kurumlara sahiptir. Kitle toplumu, “refah ve 
bürokrasinin geleneksel sosyal bağları zayıfl attığı 
bir toplumdur.” 19. yüzyılda, geleneksel ve aris-
tokratik değerleri erozyona uğratan Endüstri Dev-
rimi dönemindeki tasfi yeye atıfl a toplulukların 
“kitleler” olarak tanımlanması gerçekleşti. Sanayi 
Devrimi’yle birlikte gelişen burjuvazi de elde et-
tiği bütün kaynakları kendi çalışma mekânlarına; 
fabrikalara, bürolara ve özel yaşama alanlarına 
ayırmıştır. Şöylece fabrikalar, bürolar, özel konut-
lar yanında tüketim yapmaya yönelik çeşit çeşit 
dükkânlar, çarşılar ve pazarlar, dönemi simgele-
yen mekânlar olarak ortaya çıkmıştır. Bütün bu 

gelişmenin ortak paydasında ise bireylerin artık 
kalabalıklar içinde yaşıyor olması yer almaktaydı. 
Kitle toplumunun modern görünümü 1830’lar-
da demokrasinin sırrını arayarak ABD’yi dolaşan 
Fransız aristokrat Alexis De Tocqueville ile baş-
lamaktadır. Tocqueville, Amerika’daki insanların 
fi kirlerinin ve değerlerinin benzerliğinden çok 
etkilenmiş ve böylesi bir toplumun, kendisinin 
‘çoğunluğun tiranlığı’ olarak adlandırdığı, kitle ya 
da sürü zihniyetinin kurbanı olabileceği doğrultu-
sunda bir tahminde bulunmuştur. Tocqueville’in 
klasik kitle toplumu açıklaması, daha sonraki tüm 
toplum tarihi boyunca yankılanmıştır:  “Sayılması 
olanaksız insan kalabalığı olan, hepsi eşit ve birbi-
rine benzer olan bu insanlar sürekli, yaşamlarını 
besledikleri küçük ve önemsiz zevkler elde etme-
ye çalışmaktadırlar. Her biri -ayrı yaşayarak- geri 
kalan herkesin kaderine yabancıdır. İnsanlığın 
bütünü onlar için, çocukları ve özel arkadaşların-
dan ibarettir. Geri kalan yurttaşlara gelince, onlara 
yakın olmakla birlikte onları görmemekte, hisset-
memektedirler.”4

Onun bu yorumuna sosyoloji düşüncesinin 
önemli isimleri de iştirak etmişti. Mesela Emile 
Durkheim’ın çalışmalarında bu terim, toplumsal 
olarak farklılaşmamış, atomistik bir birey kitlesi 
olarak tanımlandı. Yahut cemaat ve cemiyet teo-
risyeni Tönnies Avrupa’da ortay çıkmakta olan 
kalabalığa, kentsel, kitle toplumları üzerine eğil-
mişti. 

Bir başka toplumbilimci Ortega Y Gasset’de 
kitle olgusunun olumsuzluğuna değinmiştir. “Ce-
miyet, her zaman, iki parçanın dinamik bir bir-
liğinden oluşur; azınlıklar ve kitleler. Azınlıklar, 
özel vasıfl ara haiz fertler veya fertlerden oluşmuş 
gruplardır. Kitle ise, özel vasıfl ardan mahrum in-
sanların bir araya gelmesi ile oluşur. Şu halde, kit-
leler derken, sadece veya esas olarak, ‘emekçi kit-
lesi’ olarak tanımlamamak gereklidir. Kitle alelade 
kişidir, halktır. Böylece sadece sayı ile ifade edilen 
yani yığın, artık tayin edici bir keyfi yete dönüşür; 
birbirlerinden ayırt edilemeyen insanlar müşterek 
sosyal vasıf halini alır, genel bir tip ortaya çıkar… 
“kitle, fertlerin kitle nizamında ortaya çıkmalarını 
beklemeye lüzum hasıl olmadan tarif olunabilir. 
Kitle, kendisi için -iyi veya kötü- özel sahalara da-
yalı hiç bir hedef seçmeyen, kendini ‘herkes gibi 
hisseden’ ve bu halin kendisini düşündürmediği, 
gerçekte herkes gibi hissetmekle kendisini mesut 
hisseden herkestir. Beşeriyet, en köklü bir şekil-
de iki çeşit yaratıktan oluşmuş sınıfl ara ayrılmış-
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tır, güçlük ve görevleri, üst üste yığarak kendi var-
lıklarından büyük talep de bulunanlar ve kendile-
rinden özel hiç bir şey talep etmeyenler, yaşadık-
ları anı hayat diye kabul edenler, mükemmellik 
yolunda hiç bir gayret göstermeyen, dalgalar üze-
rinde sallanıp duran şamandıra örneği kişiler.”5

Onun bakış açısı ile kitle, ağırlığı altındaki fer-
di, yetenekli, seçkin olan her şeyi eziyor. Herkes 
gibi olmayan, herkes gibi düşünmeyen, herhangi 
bir insan potansiyel bir tehlikedir ve ortadan kal-
dırılma veya eritilme riskini göze alıyor demektir. 
Muhafazakâr entelektüellerden Julian Benda da 
aynı sıradanlaşma ve sığlığa dikkat çeker.

Julien Benda’ya göre de, insanda temelde iki 
gruba ayrılırlar: Bir yanda, mensup olduğu top-
lumsal sınıf ne olursa olsun, maddi çıkarlarından 
başka bir şey düşünmeyen “sıradan insanlar”ın 
oluşturduğu kitleler, öte yanda (veya kitlelerin he-
men yanı başında) da, kitlelerden ayrı, onlara bir 
zamanlar yön verebilen; pratik amaçlar gütmeyen, 
belirli bir sanatla veya ilimle veya sadece meta fi zi-
ki spekülasyonlarla meşgul olan “benim yerim bu 
dünya değil” diyebilen aydınlar. Ancak Benda’nın 
aydın dediği ama esas olarak entelektüel olarak 
tanımlayacağımız bu grup kitle toplumunun do-
ğuşu ile artık gücünü kaybetti. Sıradanlığın ege-
menliği bir norm haline geldi ve bunun en önemli 
nedeni de mega kentlerde yığışmış kütleler olarak 
görebileceğimiz kitle toplumu kitle iletişim araç-
larından bağımsız düşünülemez. Ama bu olguya 
daha sonra dönmek kaydı ile kitle toplumu ve ka-
muoyu arasındaki bağa değinmek istiyorum.

Neuman kanaatlerin oluşumunda genel kitlenin 
düşüncesinin önemli olduğuna vurgu yaparak, sus-
kunluk sarmalı adını verdiği teoriyi geliştirdi. Buna 
göre kamuoyunda oluşan düşünceye katılmayanlar 
o düşünceleri dile getiremediği gibi, genelin eğili-
mine uygun bir söylem içinde olurlar. Neuman bu 
olgudan hareketle şöyle bir kamuoyu tarifi  yapar:

“Geleneklerin, adetlerin ve özellikle düzgüle-
rin belirlenmiş alanlarında insanın dışlanmamak 
için açıkça ifade ettiği ya da etmek zorunda ol-
duğu kanaatler ve davranış biçimleri kamuoyunu 
oluşturur. Bir yandan tek tek herkesin duyduğu 
dışlanma korkusu ve onaylanma gereksinimi, di-
ğer yandan toplum tarafından onaylanmış kana-
atler ve davranış biçimleriyle uyum içinde olmayı 
gerektiren “yargı mercii” konumundaki çoğunluk, 
mevcut düzeni korur.”6

Böylece neden her zaman çoğunluğun düşün-
cesinin egemen düşünce haline geldiği de anlaşı-
lır ünlü halkın sağduyusu aslında çoğunluk karşı-
sında duyulan çekincenin, dışlanma korkusunun 
ürünüdür. Bunun en somut örnekleri genel ola-
rak şampiyon olan takımın taraftar sayısındaki ar-
tıştır ya da üst üste şampiyonluktan uzak kalan 
bir takımın zaman içinde taraftar kaybetmesidir. 
Böylece kamuoyunda somutlaşan kanaat toplum-
larının aslında çoğunluk baskısı içinde şekillenen 
toplumlar olduğu tespitini yapabiliriz.

Nitekim John Lock kişileri uyuma zorlayan bu 
baskıya dikkat çekecektir. “Evet, tam olarak araş-
tırdığımızda neyin erdem neyin kötülük olduğu-
nu bulacağız. Bu da elbette, dünyadaki tüm top-
lumlarda gizli bir anlaşmayla oluşturulmuş onay 
ya da ret, övgü ya da eleştiri ölçütlerine göre ola-
caktır. Tutum ve tavırlar, bu ölçütlere, yani kana-
atlere, ilkelere ve alışkanlıklara göre övülür ya da 
yerilir. Çevresindeki geleneklere ve düşüncelere 
karşı gelen hiç kimse, eleştirilmekten ve düşman-
ca davranışlardan kurtulamaz. Çevresinde yalnız-
ca ret ve düşmanlık görüp de ayakta kalacak ka-
dar asi, kör ve duyarsız kalacak insan binde bir 
çıkar. Ancak doğal olmayan ve sapkın bir kişilik 
yakın çevresinden gördüğü böyle bir düşmanlı-
ğa katlanabilir. Pek çok insan yalnızlığı seçmiş ve 
onunla dost olmuştur: Ama insanlıktan nasibini 
almış hiç kimse, çevresindekilerin -tanıdıklarının 

Kanaat, grup içi bir insandan dile getirilmiş olsa dahi, hiçbir şekilde bireysel kanaat 
olarak değerlendirilmez. Grup mensubu olduğu için “özne” haline dönüşmenin edimsel 
yoludur. Kanaat toplumu hemen her konuda bir görüşe sahip olabildiğimiz bir toplum-
sal yapıya tekabül eder. Kanaat toplumu bir ortalamalar toplumudur, ortalama görü-
şün egemenliğidir. Kanaat bizim herkesin ne düşündüğünü merak etme duygumuzdan 
bağımsız değildir. Kanaatlerimizi şekillendiren görüşlerde bu anlamda olumsuz görüş-
lerden kaçınmak buna mukabil olumlu olduğuna inandığımız görüşleri ise daha da 
çoğaltmak arzumuzdan bağımsız değildir.
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ve konuştuğu insanların- onu sürekli dışlamaları-
na ve aşağılamalarına dayanamaz. Bu yük bir insa-
nın kaldıramayacağı kadar ağır bir yüktür”7

Şüphesiz ‘toplumsallaşma’ denilen olgunun bi-
rey üzerinde bir denetim teşekkül etmesi yeni de-
ğildir, ancak modern toplumlarda toplumun bas-
kısı birey olmayı yücelten bir kültürde garip kaça-
caktır. Ferdinand Tönnies’in yaptığı ünlü Cemaat 
ve Cemiyet ayrımını kullanacak olursak birey bir 
cemaatte, örneğin ortak bir dinin sağladığı yakın-
lık ve güvene sığınabilir, ama modern dünyada bi-
rey toplum karşısında daha savunmasızdır, çünkü 
modern insan yalnızdır, özgürlüğünün kaynağı 
yalnızlığıdır ama yalnızlığı aynı zamanda korku-
larının kaynağıdır da. Tam da bu yüzden kanaat 
toplumsallaşmanın, ama en çok da kitle toplumu 
adı verilen yığın yapısının, onların ürettiği kon-
formist toplumsallaşmanın etkisi altında şekille-
nir. Tam da bundan dolayı kamuoyu her zaman 
maniple edilmeye açık bir kanaatler ortamıdır.  
Çünkü bireyin kendi özerk varlığı içinde yaşama-
sı ile kalabalık içerisinde yaşaması farklıdır kala-
balık içinde birey kalabalığın eğilimine göre ka-
rar verme eğiliminde olur. Bu bakımdan iletişim-
sel demokrasinin ölümü, aynılığın ve sıradanlığın 
erdem olduğu bir kültürel dünya kitlelerin söz sa-
hibi olduğu, çoğunluğun her şeyin ölçütü haline 
geldiği ve bu kitleyi maniple eden medyatik ka-
naat önderlerinin kanaat mühendisliğinin devre-
de olduğu bir döneme işaret etmektedir. Kitle top-
lumu ve kitle medyasının kamuoyu dediği şey as-
lında bir kanaat toplumu olmak anlamına gelir. 

Kamuoyu esas olarak kitle toplumlarında 
önem taşıyor çünkü kitle toplumlarında kanaat 
toplumun ortak alanı haline gelebiliyor. Amerikalı 
sosyalist toplumbilimci C. W. Mills kitle toplumu 
ile Neuman’ın sözünü ettiği suskunluk sarmalı 
arasındaki bağa dair şu önemli saptamaları yapar.

“Batı toplumlarında “kamu” sorununun ortaya 
çıkışının nedeni, geleneksel ve alışılmış toplum-
sal rızaya dayanan Ortaçağ toplumunun değişim 
geçirmesidir. Ortaçağ toplumundan günümüzde 
kitle toplumu anlayışına geçilmiş bulunmaktadır. 
On sekizinci ve on dokuzuncu yüzyıldaki “kamu” 
yerine, yirminci yüzyılla birlikte “kitleler toplu-
mu” oluşmuştur. Üstelik kamu yapısal yönden de 
değişiklik geçirdiği için, bireyler “kitle içindeki in-
sanlar” durumuna gelmiş; her biri kendisini güç-
süz ve zayıf hissettiği bir ortam içinde bulmuştur. 
Kamu, kamuoyu ve kitle iletişimi alanlarında ya-
pılan araştırma ve çalışmaların konu seçiminde de 

esası bu gibi şeyler oluşturmaktadır. “Demokratik 
totalitercilik” ya da “totaliterci demokrasi” başta 
olmak üzere, demokratik toplumların günümüz-
deki görünümlerini ve tarihsel aşamalarını anla-
mak için de değerlendirmelerin bu çerçeve içinde 
yapılması gerekmektedir.”8

Kamuoyu denilen oluşumun kanaat üretim ro-
lünü oynaması esas olarak rıza üretmek olduğu-
na göre kitle iletişim araçlarının en önemli rolü 
de bu olmalıdır. Yani kanaatleri şekillendirmek… 
Kısacası kitle iletişim araçları verdikleri haberler, 
yaptıkları yorumlarla sadece düşünce ve kanaat-
lerin açıklanmasına yardımcı olmakla kalmazlar; 
aynı zamanda kişi ve toplumları ‘inandırma ve se-
ferber etme’ görevlerini de üstlenirler. Kitle ileti-
şim araçlarında yer alan konu, kamuoyu tarafın-
dan en önemli konu olarak algılandığı için olayla-
rın veriliş sırası bile etki gücünü arttırmakta ya da 
azaltmaktadır.

Kitleyi Mıknatıslamak:                                           
Kitle İletişim Araçları ve Kanaat Teknisyenliği

Kitle iletişim araçları, kitlesel iletişim yoluyla 
geniş bir kitleye ulaşan çeşitlendirilmiş bir med-
ya teknolojileri topluluğudur. Bu iletişimin sağla-
dığı teknolojiler arasında çeşitlidir. Bu araçlar ya-
yın medyası, fi lm, radyo, kaydedilmiş müzik veya 
televizyon gibi ortamlar yoluyla bilgileri elektro-
nik olarak iletir. “Medya” ifadesi 1920’lerde kulla-
nılmaya başlandı. “Kitle medyası” kavramı, genel-
likle, radyo, televizyon ve videoyu ortaya çıkartan 
İkinci Dünya Savaşı sonrasına kadar basılı med-
ya ile sınırlıydı. Renk ve ses izleyicileri/dinleyici-
leri etkilediği için hem bilgi hem de eğlence sağ-
ladığı için görsel-işitsel araçlar çok popüler oldu, 
çünkü halkın aktif olarak okumaktan çok televiz-
yon izlemesi ya da radyo dinlemesi daha kolayı-
na geliyordu. Bu araçların verdiği mesaj ise medya 
araştırmalarına konu oldu. Medya araştırmaların-
da, medya psikolojisi, iletişim teorisi ve sosyoloji, 
medya etkisi ve medya etkileri, kitle iletişim araç-
larıyla ve medya kültürünün bireysel veya izleyi-
ci düşüncesi, tutum ve davranışları üzerindeki et-
kileri ile ilgili konulardır. Bu etkilerle ilgili de çe-
şitli teoriler geliştirildi.  Sınırlı etkiler teorisi, as-
lında 1940’larda ve 1950’lerde test edildi, çünkü 
insanlar, daha önce inanmış olduklarına dayana-
rak hangi medyayla etkileşime girdiklerini seç-
tikleri için, medya ihmal edilebilir bir etki yara-
tıyordu. Sınıf egemen teori, medyanın onu kont-
rol eden bir azınlık elitinin görüşünü yansıttığı-
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nı iddia eder. 1980 ve 1990’larda geliştirilen kül-
türel teori diğer iki kuramı birleştirir ve insanla-
rın medyayla aldıkları imgelerden ve mesajlardan 
kendi anlamlarını yaratmak için etkileşime girdi-
ğini iddia eder. Bu teori, izleyici üyelerinin kitle 
iletişim araçlarıyla ilgili olarak pasif bir rol yerine 
aktif bir rol oynadığını belirtmektedir. Ancak bu 
teori aslında en zayıf teoridir. Post modern man-
tığa dayanır.

Medyanın iki önemli sosyolojik işlevi vardır: 
Birincisi, çok az sayıda insanın çok büyük sayıda 
insan grubuyla haberleşebilmesini sağlar; ikinci-
si, seyircinin belli bir nicelikte değil ise medyaya 
tepkisini iletmesi genellikle zordur kaldıki iletse 
bile dikkate alınması çoğu zaman mümkün ol-
maz. Kitle iletişimi, genellikle tek yönlü bir sü-
reçtir. Medya organizasyonları doğaları itibariyle, 
bürokratiktir ve (medyanın devlet denetiminde 
olduğu toplumlar hariç) şirketleşmiştir. Medya 
yayınları, tüm ülkelerde hükümetler tarafından 
düzenlemelere tabi tutulur ve bu sınırlamalar, 
çok hafi f tavsiye niteliğindeki düzenlemelerden 
(örneğin, televizyonda sigara reklamı veya müs-
tehcenlik olmaması) totaliter toplumlardaki gibi 
sansürün geniş kapsamlı biçimlerine kadar çeşit-
lilik arz eder. Medya, modern toplumların zihin-
sel hayatına hükmeden bir konuma gelmiştir ve 
bundan dolayı sosyologların yoğun ilgi duyduğu 
bir alandır. Kitle toplumu kavramı da, elektronik 
medyanın Orwellvari bir zihinsel denetim duru-
mu (pasif kitlelerin küçük bir iletişimciler elitin 
tahakkümü altına girmesi) yaratabileceği düşün-
cesine güç kattı.

Gerçek şu ki medya insanların düşüncelerini 
şekillendirebilme gücüne sahiptir dahası zihinsel 
yönlendirme hatta beyin yıkama gücünden bile 
söz etmek mümkündür. Kitlesel medya, toplum-
sal algıları, çeşitli önemli konularda, hem kendi-
leri aracılığıyla verilen bilgiler vasıtasıyla hem de 
bu bilgilere yerleştirdikleri yorumlamalar yoluyla 
şekillendirmede önemli bir rol oynamaktadır. Bel-
li bir inanç, değer ve gelenek setini (bir bütün ya-
şam şekli) gerçeği seçip tasvir ederek modern kül-
türün şekillendirilmesinde de büyük bir rol oyna-
maktadırlar. Yani, gerçekliğin belli bir yorumunu 
tasvir ederek, gerçekliği bu yoruma daha çok uya-
cak şekilde şekillendirirler. 

Medyanın varlığı aynı zamanda kanaat top-
lumu gerçekliği ve kanaat ortamı olarak kamuo-
yu ile yakından bağlantılıdır. Kitle iletişim araçla-
rı özellikle de TV insanların kanaatlerin biçimlen-

dirmekte en önemli araçlardır. Kamuoyu oluştur-
mak demek bir konuda belli bir topluluğu yön-
lendirmek anlamına gelmektedir. Kamuoyu savıy-
la bilinçlere ekilen düşünce, bireylerin her konu 
hakkında fi kir sahibi olduğu ve bunu demokratik 
koşullarda ifade edebileceği; herkesin görüşünün 
demokratik toplum içinde aynı düzeyde etki ve 
değere sahip olduğu tek tek bireylerin görüşleri-
nin toplamının dağılımındaki yeterli çoğunluğun 
veya merkez yönelimin ‘kamuoyunu’ belirlediği 
ve bunun doğruluğu ve geçerliliği tezine dayanır. 
Kitle iletişim araçları haber ve bilgi değerine sahip 
olan içerikleriyle kamuoyunun oluşumu sürecin-
de önemli roller üstlenirler. Kitle iletişim araçları 
tarafından öncelik tanınan konular kamuoyunda 
da önceliğe sahip olur. İletişim araçları bireylere 
belli konularda hangi düşüncelere sahip olmala-
rını doğrudan söylemese de, hangi konularda dü-
şünce sahibi olmaları gerektiğini belirler. Bu bağ-
lamda öncelikle bireyler iletişim araçlarında tartı-
şılan konular ve bu konuların boyutları hakkın-
da konuşurlar ve kamuoyu o gündemin etrafın-
da şekillenir. Böylece kitle iletişim araçları bireyle-
rin, grupların ve örgütlerin düşüncelerini meşgul 
eden konular hakkında veri oluşturarak o konula-
rın öne çıkmasını sağlamış olur. Neuman’ın ‘sus-
kunluk sarmalı’ teorisi burada da önemli bir iş-
lev görür, kitle iletişim araçlarında çokça vurgula-
nan konular suskunluk sarmalı yani sosyal dışlan-
ma kaygısı nedeni ile toplumda daha çok yer alır-
ken, daha az yer alan konular ise toplumun gün-
deminde daha az yer tutar. Tüm bu olgular bizi 
medyanın kanaat teknisyeni olarak işlevini daha 
çok ortaya koymaktadır. Medyatik kanaat önder-
leri ile kamuoyu gündemini oluşturup beyinlere 
kazınan görsel işitsel mesajlarla kanaatler şekillen-
dirilmiş olur.

Neuman’ın belirttiği gibi “İnsanlara görüşle-
rini savunmakta kullanacakları sözcükleri, argü-
manları medya vermektedir. İnsanlar kendi bakış 
açılarına uygun, düzenli bir biçimde tekrarlanan 
ifadelerle karşılaşmayınca ‘dilsizleşirler’.” Yani ka-
muoyunu oluşturan insanlar aslında bilgiye sahip 
değillerdir, büyük ölçüde medyadan gelen ışık de-
metlerini yansıtan devasa aynadırlar, ama aynı ka-
muoyu aynı zamanda medyatik kanaatleri emen 
birer süngerdirlerdir de. İnsanlar kitle iletişim 
araçlarını sorgulamadan ve ilettiklerini yorumla-
madan kabul etmektedirler. Onlar için kitle ileti-
şim araçları tarafsız ve sadece bilgi verme amaç-
lı kuruluşlardır: “Değişik bir dizi araştırma, tele-
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vizyon izlemenin, özellikle de televizyon haber-
lerini izlemenin, insanların siyasal olaylara ilişkin 
düşüncelerinin karmaşıklık düzeyini düşürdüğü-
nü göstermektedir.”9

Tekrar Neuman’a dönersek, Neumann medya-
nın etkilerine ilişkin geleneksel yaklaşımları eleş-
tirir ve iletişimsel alanda doğal gibi gösterilenin 
ideolojiden soyunuk olmadığını aslında egemen 
ideolojinin tam da bu doğallıkta gizlendiğini orta-
ya koymaya çalışır: “Medyanın etkileri uzunca bir 
süre görmezden gelindi; burada basit bir neden-
sonuç ilişkisi olduğu görüşü hakimdi. Medyada-
ki bir söylem neden olarak, okuyucular, dinleyi-
ciler ve seyircilerin kanaatlerindeki değişimler ya 
da kanaatlerin pekiştirilmesi de sonuç olarak ele 
alındı. Medyanın etkileri iki insan arasındaki do-
ğal konuşma süreci gibi görüldü; biri diğerine bir 
şey söyler öbürü de ya görüşünü pekiştirir ya da 
değiştirir. Oysa medya etkisinin gerçekliği çok 
daha karmaşıktır ve iki insan arasındaki konuş-
ma modelinden 
tamamen fark-
lıdır. Walter 
L i p p m a n 
bize medya-
nın sayısız 
tekrarlarla 
nasıl stere-
otipler (kli-
şeler, basma-
kalıp fi kirler) oluşturduğunu ve 
bu stereotiplerin ‘ara dünya’nın yapıtaşları olarak 
insanlarla nesnel 

dış dünya arasındaki ‘sahte gerçekliğe’ nasıl 
hizmet ettiğini göstermiştir. Ayrıca Luhmann da 
medya tarafından beslenen kamuoyunun ‘gündem 
belirleme’ işlevini gözler önüne sermiştir: Nelerin 
acilen ele alınması lazım? Herkes neyi tartışıp ko-
nuşmalı? Bütün bunlara medya karar verir.” 10

Bu bağlamda klişeler düşüncemizi şekillendi-
rir ve medya kanaat teknisyeni olarak kanaatleri-
mizi belirlemiş olur. Klişeler ya da basmaklıplar 
belirli kodlardır. Mesela uzun süre “ortanın solu” 
ve “Karaoğlan Ecevit! Mücahit Erbakan, Kah-
raman Bekçi vb. hazırkalıp sloganlar cümleler, 
semboller, imgeler, tahayyüller klişeleri oluşturur. 
Medya düşünce dünyamızı ya da kanaatlerimizi, 
bu klişelerle oluşturur. “Birisine kırk gün deli der-
seniz deli olur” deyimi uyarınca tekrarlar zihnimi-
ze nakşedilir. Klişeler gerçekliğin basitleştirilmiş 
imgesi, insanların gerçekliği, kafamızın içindeki 

gerçekliktir, Gerçekliğin sahiden ne olduğunun 
önemi yoktur artık, önemli olan bizim ona dair 
varsayımlarımızdır, bizim beklentilerimizi, ümit-
lerimizi, çabalarımızı, duygu ve davranışlarımızı 
yalnızca bu varsayımlar/klişeler belirler.

Chomsky’de bu kilişelerle medyatik kanaat-
lerle biçimlenen kamuoyunun oluşumundaki asıl 
maksadın rıza üretmek olduğuna dikkat çeke-
rek şu alıntıya yer verir:  “Batılı hükümetler hal-
kın perspektif ve duygularını düzenlemek üzere 
piyasa mekanizmalarından yararlanmışlardır. On-
dokuzuncu ve yirminci yüzyıllarda inşa edilen 
“fi kirler pazarı”, alt sınıfl arın ideolojik ve kültü-
rel bağımsızlığını yok ederken, fi ilen üst sınıfl arın 
inanç ve fi kirlerini yaymaktadır. Batılı hükümetler 

bu fi kirler pazarının kuru-
luşuyla sosyo-ekonomik 

konum ile ideo-
lojik güç arasın-
da sağlam ve ka-
lıcı bağlar kur-
maya zorlan-
mış, böylece üst 
sınıfl arın birini 

desteklemek üze-
re diğerini kullanma-

larına olanak tanınmış-
tır. Özel olarak Amerika Birle-

şik Devletleri’nde, üst ve üst-orta sı-
nıfl arın fi kirler pazarına egemen olma be-

cerisi, genellikle bu katmanlann bütün toplumun 
politik gerçekliği algılayışını ve gerçekçi politik ve 
toplumsal olanaklar yelpazesini şekillendirmesini 
sağlamıştır”11

Baudrillard’ın deyimi ile medya kitleleri mık-
natıslaysan, simule eden, gerçeklik anlayışını dö-
nüşüme uğratan bir mecradır. Baudrillard’a göre 
kitle hiçbir şekilde anlam ile ilgilenen bir kalaba-
lığı ifade etmemektedir. Üretilen söylemlerden et-
kilenmeyen kitle aksine verilen anlamları nötrali-
ze ederek tepki vermemek yolunu tercih etmek-
tedir. Kitle iletişim araçları ve reklamın toplum-
salın bulunmadığı, yalnızca kitlelerin var olduğu 
bir evrende anlamsız ya da etkisiz, haz ve boş eğ-
lence odaklı bir işleve sahip oldukları belirtilebi-
lir. Baudrillard’ın anlatmaya çalıştığı kitle, bir nes-
ne olarak, zorunlu ihtiyaçlarının tatminini büyük 
ölçüde sağlamış, kollektif amaç ve inançlarını yi-
tirmiş bir insan topluluğudur. Medya da onlar için 
eğlence üreten simülasyon evrenini oluşturan bir 
görsel evrendir. Kitleler anlam yerine gösteri is-
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temektedirler. Onlar, içinde gösteri olması koşu-
luyla tüm içeriklere tapmaktadırlar. Kitleler anlam 
yerine gösteri istemektedirler.

“İçinde yaşadığımız dünyada haber oranı art-
tığı ölçüde anlam oranının giderek azaldığı gö-
rülmektedir. Azalan anlamın yerini, giderek artan 
gösteriler almaktadır.’ Haber, iletişim kurmak ye-
rine sahneye koyduğu iletişim oyunu içinde kay-
nayıp gitmektedir. Anlam üretmek yerine, sahne-
ye koyduğu anlam üretimi oyunu içinde kaynayıp 
gitmektedir. Bu da simülasyon sürecinin bir par-
çasıdır. Artık etrafımız hayali içeriklerle, uyanık-
ken görülen düş türünden bir iletişim biçimi ve 
bir haber ağıyla sarılmıştır. “Bu olumsuz durum” 
sahneye çıkma arzusunun konulduğu bir kısır 
döngüsel düzenleme, bir tür iletişim anti tiyatrosu 
yani geleneksel kurumu yadsıyarak sağlığına ka-
vuşturma yani kapalı devreye dönüşen ‘bir durum 
olarak nitelendirilebilir. Buradaki amaç, bizi, ra-
dikal bir anlam yokluğu gerçeğiyle karşı karşıya 
getirecek, ani bir simülasyondan kurtulma olayını 
engelleyebilmektir. ‘ Kuramcı, birer kapalı devre-
ye benzeyen iletişimin ve toplumsalın bir “yem” 
işlevine sahip olduğu düşüncesindedir. Bu yem 
bir mitin gücüne sahiptir. Sistemin kendi gerçek-
liğini kanıtlayabilmesi için haberin sürekli olarak 
yenilenmesi gerekmektedir. Sistem bu sayede ger-
çeklik kazanmaktadır. Habere inanılmasının altın-
da yatan neden de budur. İletişimin bu anormal 
boyutlara ulaşan görüntüsünün gerisinde, iletişim 
araçları ve haber bombardımanının toplumsal ya-
pıyı bozmaları engellenememektedir. Haber hem 
anlamı, hem de toplumu anlamsızlaştırmakta-
dır. İletişim araçları, toplumsallaşmayı sağlama-
ya yönelik araçlar olma özelliklerini kaybetmiş, 
toplumsalın kitleler içinde, için için kaynaması-
nı sağlayan araçlara dönüşmüşlerdir. Bu durum 
anlamın için için kaynaması olayının bir uzantı-
sıdır. ‘Anlam, anlama ait tüm, içeriklerin egemen 
bir iletişim aracı tarafından yutulduğu bir yapıya 
kavuşmuştur. İçeriklerin tutucu ya da yıkıcı olma-
sı hiçbir şey farkettirmemektedir, olay çıkmasını 
sağlayan tek şey iletişim aracıdır.”12

Anlamın zedelenmesi ile izleyicinin kanaatleri-
nin şekillendirilmesi ilk bakışta uyumsuz görünse 
de -çünkü şekillendirme anlamın varlığına işaret 
iken, simülasyon anlamın zedelenmesi hatta anla-
mın buharlaşmasıdır- bence iki görüş aynı noktada 
buluşmakta o da medyatik gösterinin izleyiciyi ele 
geçirdiği ve bu yolla mesajın hedefe ulaştığıdır. Ka-
naatler toplumu ve kanaat teknisyenliği ile simü-
lasyon arasındaki kesişme noktası da buradadır.

Kanaatin Görüntüsü: Televizyonun İntikamı Olarak 
Kitle, Çöküş ve Yüzeysellik

Görsel kültür, görsel imgelerle ifade edilen 
kültür yönüdür. Görsel kültür, görsel medyaya 
dayanan insan kültürünü imajlara dönüştüren bir 
kültürel süreçtir. Televizyon, görsel kültüre yöne-
len teknolojik ve kültürel yeniliklerin en önemli-
sidir. TV fotoğrafa dayalıdır. Hareketli görüntüle-
ri, sesli konuşma gibi, sesle birlikte taşır. TV, diğer 
görsel medyalardan çok daha fazla güce ve etkiye 
sahiptir. Çağımız görüntülerle kuşatılmış bir çağ 
olarak tanımlanıyorsa en büyük görsel bombard-
ğıman aracı olarak televizyon bu noktada merke-
zi bir yere hâlâ sahiptir. Baudrillard görüntünün 
gerçeği ve elbette gerçeğin temsili dediğimiz şeyi 
yuttuğunu belirtir.

“Görüntü, gerçeğin kendisi haline geldiğin-
den, artık gerçeği imgeleyemez. Görüntü, gerçe-
ğin sanal gerçekliği olduğu için artık onu düşle-
yemez. Sanki şeyler aynalarını yutmuş ve kendi-
lerine karşı saydamlaşmış, tam bir aydınlık için-
de, gerçek zamanda, acımasız bir kopya içinde tü-
müyle kendi kendilerine mevcut gibidir. Yanılsa-
ma içinde kendiliklerinden yok olacakları yerde, 
ufuklarından yalnızca gerçeğin değil görüntünün 
de yok olduğu binlerce ekranda yer almaya zorla-
nırlar. Gerçeklik, gerçeklikten kovulmuştur. Ger-
çeğin dağınık parçalarını, belki yalnızca teknoloji 
birbirine bağlamayı sürdürür.”13

Televizyonun Vrillio’cu bir deyimle “Gerçeğin 
Yok Oluş Estetiği”ne olan katkısı şüphesiz ki yad-
sınamaz ama televizyon belki de en sessiz, izleyi-
ci ile iletişime geçmeyen onu koltuğuna çakan bir 
görsel araç. Ama onun gücü ikna ya da inandırma 
gücünde yatar. Televizyonda haberlerde yer veril-
meyen bir olayın gerçekliği bile kuşkulu iken te-
levizyonda yer alan pek çok şey inanılırdır. Mese-
la yarın televizyonda kurgusal ve mizahi amaç için 
bile olsa uzaylıların dünyaya iniş yaptığı ve BM 
Başkanı ile görüştükleri şeklinde bir haber yayın-
lansa herhalde yer yerinden oynar. Bu yüzden te-
levizyon kanaat teknisyeni araçlar içinde en güç-
lü kanaat üreticisidir. Simülasyonun kitle iletişim 
araçlarında, özellikle de kamuoyunu manipüle et-
mek için kullanılması, televizyonun işlevsel özel-
liklerini radikal bir biçimde dönüştürmektedir. 
Sonuçta medya ve resmi kaynaklar gerçeğin illüz-
yonunu var etmek için kullanılır. Soyutlama, tarih 
eserleri, afetler ve televizyonda temsil edilen kriz-
ler, izleyicileri iletişim yatırımlarının etkisi altına 
alacak şekilde tasarlanmıştır. Televizyon, benze-
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tim mekanizmasının uygulandığı küresel iletişim 
ortamı rolünü oynuyor. Simülasyon, hedefe ulaş-
mak için bir araç olarak kullanılır. Televizyon ara-
cılığıyla ilan edilen, olumlu, toplumsal olarak po-
püler içerik kendisini pragmatik hedefi n özü ola-
rak ortaya koyan gizli anlam ile çakışmaz. Gizli 
anlam, gerçek hedefe ulaşmak için simülasyonun 
kullanılması içindir.14

Roger Silverston da televizyon ve gündelik ha-
yatta televizyonun yaygın kabul görmesinin psi-
kanalitik arkaplanına inerek Televizyonun ses ve 
imge yolu ile seyirciye bir tür anne gibi ontolojik 
yani bireysel varoluşa ilişkin bir güvenlik duygu-
su aşıladığını bir tür bakıcı gibi varlığının orada 
olmasının rahatlama duygusu verdiğine değinir. 
Donald Winnicotun teorilerine yaslanan Silvers-
ton televizyonun tıpkı anne gibi çocuğun ontolo-
jik güvenliğini sağlayan ve onun güvenli geçiş ya-
pabilmesini sağlayan geçiş nesnesi olarak tanım-
lar ve bu bağlamda onu ontolojik güvenlik nes-
nesi olarak ele alır. Bu saptamayı daha iyi anla-
mak için Winnicotun teorik argümanlarına değin-
memiz gerekir. Winnicot’a göre çocuk başlangıç-
ta bütünleşmemiş zamanda ve mekânda değişik 
ve dağınık deneyimler yaşar. Bu deneyimler ken-
diliğin çekirdeklerini oluştururlar. Kendiliğin bü-
tünleşmesi ve gelişmesi anne ile ilişki içinde an-
nenin sağladığı kucaklayıcı çevre sayesinde olu-
şur. Annenin çocukla ilgili bütünleşmiş tasarımla-
rı çocuğun giderek kendi bütünlüğünü kavrama-
sını sağlar. Annenin çocuğun ihtiyaçlarına eş du-
yumlu yanıtlar vermesi çocuğun tutarlı bir kendi-
lik duygusu geliştirmesinde ve iç dünyasının ol-
gunlaşmasında çok önemli bir ana yol açar. Ço-
cuk eş duyumlu olarak her türlü ihtiyacı karşılan-
dığında kendini her türlü tatminin kaynağı olarak 
yaşar. Bu tam bir tüm güçlülük deneyimidir. Bu 
durum kendiliğin sağlıklı gelişmesi açısından bü-
yük önem taşır. Gelecekteki yaşamda dış dünya-
nın güçlükleri karşısında yıkılmayan bir kendine 
güven duygusu böyle bir çocuksu tüm güçlülük 
deneyimine dayanır. Bu ise çocuğun yanılsaması-
nı sanki her şeyi kendi yaratıyormuş hissini veren 
annenin eş duyumlu yanıtlarına bağlanmıştır. Bir 
başka nokta çocuğun yalnız olabilme kapasitesi-
nin gelişimidir. Anne sadece çocuğun ihtiyaçları-
nı eş duyumlu olarak karşılamakta kalmamalı yal-
nızlık deneyimlerini yersiz uyaranlarla bölmemeli 
gereksiz uyarıcılık sunmamalıdır. 

Çocuğun yanılsama anı ve tüm güçlülük duy-
guları güvenli bir şekilde yerleştikten sonra de-
receli bir şekilde yanılsamanın kırılması gerekir. 

Bu çocuğun tüm güçlülük deneyiminden gerçek-

lik ilkesine geçiş anlamına gelecektir. İhtiyaçla-

rıyla her şeyi yaratan o değildir, bir dış dünya ve 

onun gereklilikleri vardır. Bu geçiş annenin kaçı-

nılmaz ve döneme uygun yetersizlikleri sayesin-

de olur. Bu aynı zamanda anneden ayrılma, dola-

yısıyla bireyselleşme anlamına da gelir. Çocuğun 

tüm güçlülük yanılsamasının annenin yanıtlarıy-

la sert biçimde engellenmesi ya da erken engel-

lenmesi ciddi psikopatolojik neticeler doğurur. Bu 

durumdaki çocuk giderek sahte kendilik geliştire-

cektir. Kendiliğinden ihtiyaç ve taleplerinden vaz-

geçecek; hızla annenin ve başkalarının talepleri-

ne göre kendini oluşturmaya çalışacaktır. Bu du-

rumda hakiki kendilik gelişmemiş bir nüve olarak 

sahte kendilik tarafından kuşatılacaktır. 

Hakiki kendilik kendiliğinden ihtiyaçların, 

sahte kendilik ise çevrenin sağlamadığı olum-

lu ortamı sürekli olarak oluşturma aktivitesidir. 

Winnicott’un geçiş olgusu adın verdiği durum bu 

çerçevede değerlendirilir. Annesinin verdiği tüm 

güçlü kontrolün yarattığı yanılsamadan çıkmakta 

olan çocuk gerçekliğe dönmeden önce annesinin 

daha doğrusu annesi üzerindeki tüm güçlü kont-

rolü ikame ettirdiği yeni bir nesne aramaktadır. Bu 

nesne kimi zaman bir oyuncak ya da ev eşyası gibi 

şeylerdir. Çocuk bir süre bu nesneyi kendi dene-

timine alır; bu nesne ile ilgili tüm tasarrufu elin-

de tutmak ister. Geçiş nesnesi ne çocuk tarafın-

dan ne tüm güçlü bir kontrole sahiptir ne de tü-

müyle egemen olamadığı dış dünyaya aittir. Yani 

sonuçta geçiş olguları bir ara aşamadır. Tek, ben-

ci içsellik ve nesnel gerçeklik arasındaki çatışma-

dır. Yani insan sürekli, kendi ihtiyaçları çerçeve-

sinde dış dünyayı egemenliği altına almaya çalı-

şırken dış gerçekliği hesaba katmaya zorlanır. Ge-

çiş olguları içsel olanla dışsal olan, tüm güçlülük 

ile gerçeklik, mutlak yaratıcılık ve zorunluluk ara-

sındaki parodoksal bir durumdur. Daha sonra de-

ğinileceği gibi bir insanın yaratıcı kapasitesi ço-

cuğun oyun gücü ile örtüşür. Oyun ne tamamen 

içsel ne de büsbütün dış gerçekliğe aittir. Geçiş 

nesnelerinde kullanılan nesnenin ne olduğundan 

daha çok onu kullanım tarzı önemli olandır. Bu-

nun kabul edilmesi, tahammül edilmesi ve saygı 

duyulması önemlidir. Bu durumu çözmek müm-

künse de bedeli değer kaybetmesidir. 
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İnsan hayatında huzurlu savaş halinde zengin 
ya da yoksul bir iç gerçeklik vardır, ancak hem iç 
gerçekliğin hem de dış dünyanın katkıda bulun-
duğu bir ara deneyimleme bölgesi vardır. Bu be-
beğin gerçekliği tanıyıp kabul etmesi konusunda-
ki yeteneksizliği ile giderek artan yeteneği arasın-
daki ara durumdur. Erişkinde ise dış ve iç gerçek-
liği ayıran ama bağlantı kuran insanı meşgul eden 
bir işle uğraşan birey için dinlenme yeridir sanat 
gibi. Winnicott tüm bunlara geçiş olguları demek-
tedir. Bütün bunlardan bebeğin tam uykuya ge-
çerken kullanmadan edemediği ve endişeye özel-
likle depresif türden bir endişeye karşı savunma 
niteliği taşır. Bu bir battaniye olabildiği gibi söz-
cük ezgi, özel bir davranış ya da konuşma tarzı 
olabilir. Bu nesne önemli olmayı sürdürür. Anne 
ve babada bu nesnenin bebek için taşıdığı değeri 
fark edip bir yere giderken yanlarında götürürler. 
Anne nesnenin kirlenmesine ve kokmasına aldır-
maz, çünkü yıkanırsa ya da saklanırsa bebeğin de-
neyiminin sürekliliğinde kopuşa yol açacağını ve 
bu kopuşun ise nesnenin bebek için taşıdığı an-
lam ve değeri ortadan kaldıracağını bilir. İlk yıl-
larda belli bir nesneye ve davranış kalıbına duyu-
lan bu ihtiyaç sonraki yaşlarda çocuk yoksunluk 
tehdidi ile karşılaştığında yeniden ortaya çıkabi-
lir.  Nasıl psikanalitik yönden bir bebek bu geçiş 
nesnesine ilişkin çelişik duygular içinde onu inkâr 
edip, sonra kabul ederek fantezinin varlığını inkâr 
edemez, yani onun gerçekliğini yok sayamaz ise, 
aynı şekilde televizyonun yaratmış olduğu duy-
gusal hasarlar ya da olumsuzluklardan kurtulmak 
için onu kapatmak da gerçekliğini yok edemez. Bu 
bağlamda önce reddedip sonra da içe alma süreç-
leri televizyon için de geçerlidir onu kapatıp son-
ra kabul etmek onun simgesel gerçekliğinin içsel-
leştirildiğini ve bir çocuğun ebeveynine bağımlılı-
ğı gibi bağımlılığın varlığını gösterir bunun nede-
ni ise onun rahatlama sağlamasıdır. Televizyonun 
bir bağımlılık nesnesi olmasının arka planında da 
bu bebeklik ve çocukluk çağındaki duygusal ge-
çiş yatar. Televizyon bir anlamda geçiş nesnesi sa-
yılabilir. Winnicot kişinin kendi olmasının geçiş 
nesnesinden geçtiğini belirtir ancak onun düzme-
ce ya da yanılsamalı geçiş ile hakiki geçiş şeklinde 
bir ayrım yapar. Yanılsama gerçek annesi tarafın-
dan onun geçiş nesnesi üzerinden tesis ettiği ya-
nılsamaya dayalı bir potansiyel alandır. 

Televizyon da yanılsamalı gerçeklik olarak bi-
reyin yetişkinlikteki geçiş nesnesi olarak yanılsa-
malı potansiyel alanını teşkil eder. Birçok gözlem-

cinin belirttiği gibi, televizyon daima mevcuttur. 
Bu durum, potansiyel statüsünü edinmeden yani 
geçiş nesnesi ile kurduğu ilişki üzerinden oluşan 
potansiyel alanı yeterince gelişmemiş ve bu an-
lamda yetişkinliğe tam ve sağlıklı biçimde geçe-
meden olmadan büyümüş olanlar için bile geçiş 
nesnesi olarak varlığını garanti eder. Televizyon 
belli bir yoğunluk ve önem derecesine sahip ol-
makla birlikte, bir bireyin yaşamı boyunca potan-
siyel alanını meşgul edebilir ve devam ettirebilir. 
Fakat kalıcı bir varlık sağlamak için bu kapasite 
ve bu şekilde potansiyel alanın kolonileştirilmesi, 
yalnızca teknolojinin kalitesinin bir işlevi değil-
dir. Birçok teknoloji, özellikle iletişim veya bil-
gi teknolojileri gerçekten televizyona benzer bir 
şekilde bağımlılık, güvenlik ve bağlılık derecesi 
üretme kapasitesine sahipler; her bir durum po-
tansiyel olarak hem yaratıcı hem de bağımlılık ya-
pıcıdır. Ancak bu teknolojilerin yaratacağı etkiler, 
medyanın içeriği ve televizyonun programlarını, 
türleriyle ve anlatılarıyla sıkı sıkıya bağlantılıdır. 
Televizyon döngüsel bir fenomendir. Programları 
düzenli bir şekilde tüketilmesi üzerine yapılan-
mıştır. Pembe diziler, hava durumu raporları ve 
haber yayınları, belki de her şeyden önce, yılın 
saatleri, günleri ve haftaları programları için bir 
çerçeve sağlar. Dolayısıyla hissedilen bilinçal-
tı ihtiyaçlar programlar tarafından mesajlanır ve 
takviye edilir,15 Bütün bu olgular bize televizyon 
bağımlılığının psikolojik arka planına dair önemli 
ipuçları verir. Ancak televizyonun toplumsal etki-
sinin özellikle psikanalitik çözümlenmesi üzerine 
birçok şey söylenebilecek olsa da televizyon bir 
“gösteri” olgusudur. Çağdaş üretim koşullarının 
hüküm sürdüğü bu toplumların tüm hayatı bir 
‘gösteri birikimi’ olarak görünmektedir. Gösteri 
toplumunda bireyin yaşayarak deneyimleyemedi-
ği her şey yerini bir temsile, görüntüye ya da imaja 
bırakmıştır. Gerçek dünyanın basit imaja dönüş-
tüğü bir toplumda basit imajlar da gerçek varlık-
lara ve hipnotik bir davranışı tetikleyen etkili uya-
ranlara dönüşmektedir Bunun sosyal karşılığı ise 
bu hayallere dalma arzusunun siyasal mesajlarla 
eğlencenin bir arada sunulması ile yaratılan mani-
pülasyondur. Televizyonun “öldürücü” bir eğlen-
ce olarak hayatımızı imajlarla istila edip bizi sanal 
bir gerçeğe kilitlemesi kadar onun yeni cehaletin 
de baş sorumlusu olduğu da bir hakikattir; yarat-
tığı kültür son derece yüzeysel ve sürekli mutlu-
luk afyonu üreten bir aptallık biçimidir.



17

 Umran • Mayıs 2017

 MEDYA YA DA KANAAT TEKNİSYENLİĞİMEDYA YA DA KANAAT TEKNİSYENLİĞİ

Nabi Avcı’nın çok değerli tespitleri ile te-
levizyon anlam bütünlüğünü yok eder ki bu 
Baudrillard’ın ‘mesaj anlam iletmez, medya an-
lam üretmeye çalışsa da aracın kendisi bir mesaj 
olduğundan kitleler anlamdan kaçar’ ifadeleri ile 
de örtüşür. Bir söyleşide bu çerçevede saptamalar 
gerçekleştirir onun kullandığı kavramlaştırma ile 
televizyon önemli bir odaklaşamama etkenidir.

“Hem kitle iletişim araçları bu odaksızlaşmayı 
kolaylaştırıyor; hem de bu odaksızlaşma kitle ile-
tişim araçlarının yaygınlaşmasına yardımcı oluyor. 
Yani ikisi birbirini besliyor. Televizyon çıktığı için 
insanlar şizofrenik bir dünyaya sürüklenmiyorlar. 
İnsanlar şizofrenik bir dünyaya yöneldikleri için 
belki de televizyon gibi bir araç çıkıyor. Yanı bun-
ların arasında kesin neden-sonuç ilişkisi kurama-
yız. Bunlar birbirini besleyen süreçler. Televizyon 
yayıncılığının kendisinde bir şiraze, bir odak ara-
mak manasızdır, bulamazsınız. Televizyon kaotik 
bir dünyadır. Birbirinden mahiyet itibariyle farklı 
programlar, aralarında anlam bağlantısı olmak-
sızın birbirlerini izlerler. Bir eğlence programını 
bir haber programı, haberi drama, dramayı spor, 
sporu reklamlar izler.. Bunların arasında da hiçbir 
anlamsal bağ yoktur.”16

Bu anlamsızlık durumu televizyon kültürünün 
ayrılmaz bir parçasıdır, televizyon bilgilendirmez 
aksine bildiğimizi unutturur, yeni bir anlayış üre-
terek bir cehalet döngüsü yaratır, her şeyi bildiğini 
sanan ama hiçbir şey bilmeyen doxolojik bir ka-
naat toplumudur ortaya çıkan. Dahası televizyon 
yanlış kanaatler üreterek insanları sahte bilgileri 
yaymaya sevk edebilir. Televizyon izlemenin en 
zararlı etkisi düşünme ve anlama kabiliyetimi-
zi engelleyebilmesidir. Konuşan kafalarımız bize 
sürekli olarak her şey hakkında hızlı bilgi, fi kir, 
analiz ve eleştiri vererek, eleştirel düşüncelerimizi 
kullanmamız gerektiğini fısıldar. Lakin televizyon 
“düşünme izle ve eğlen” der. Bu şekilde, kolayca 
yanlış bilgi ile manipüle edilebilirsiniz. Kanaatler 
bir fi kir demiştik her konuda yüzeysel bir bilgi-
ye sahip olmak televizyon toplumunun getirdiği 
yüzeyselliğin, sığlaşmanın bir sonucudur. Bunda 
ise en önemli rol televizyonundur görsel kültürün 
bütünü gibi televizyonda imajları öne çıkartır. Bu-
nun neticesi insanlar bilgileriyle, kişilik kaliteleri 
ile ya da yıllar içinde oluşan bilgelikle değil gö-
rünümleri ile önemsenirler. Bir delikanlının bir 
kızı etkilemek için yapması gereken en önemli 
şey o genç kızın görsel beğenilerine hitap etmektir 
yahut bir işe kabulde en önce dikkat çeken şey 

görüntünüzdür. O işe birçok kişiden daha çok 
layık olmanıza karşılık görüntünüz iyi değil ise 
sizden daha az liyakata sahip ama daha gösterişli 
yani daha iyi görünen biri işveren nezdinde daha 
olumlu izlenim yaratacaktır.

Dediğim gibi televizyon yeni cehalet kültürü-
nün bir numaralı sorumlusudur. Televizyon iz-
lenme oranları arttıkça düşünme yeteneğimiz ve 
anlama yetimizde dumura uğradığından, dahası 
iyi görünmeyi iyi öğrenmeye tercih ettiğimizden 
cehalet kaçınılmazdır.

Televizyonun renkli ve eğlenceli dünyasının 
peşindeki yaşanan cehalet de sadece bugünün 
değil, gelecek yılların da büyük tehlikelerle karşı 
karşıya olduğunun açık bir kanıtıdır. Postman bu 
konuda önemli veriler ortaya koyar, 1986 yılında 
yapılan nüfus sayımı, 70 milyon yetişkin Ameri-
kalının okuma yazma bilmediğini, 106 milyonu-
nun ise ilkokul düzeyinde bir bilgi birikimine sa-
hip olduğunu ortaya çıkarmıştır. Hâkeza İtalya’da 
1998 yılında yapılan bir araştırmada, İtalyanların 
%65 ‘i gazete ve dergi de dâhil olmak üzere hiçbir 
şey okumadığını belirtirken, 15-24 yaş arası genç-
lerin sadece %18’inin günlük gazete satın aldığı 
ortaya çıkmıştır

Amacı hedef kitleyi olabildiğince uzun bir süre 
ekran başına bağlamak olan televizyonun, hemen 
hemen her konuyu eğlenceli ve dikkat çekici bir 
biçimde ele alması, bu anlayışın ekran dışındaki 
toplumsal yaşamda da etkili olmasına yol açmakta, 
üslupları yıllarca tipografi  tarafından belirlenen, 
politika, din, eğitim gibi nispeten ciddi alanlarda 
dahi görsellik ve imaj ön plana çıkmaktadır.  Artık 
önemli olan, Aydınlanma dönemine özgü bir akıl 
ve bilgi birikimine sahip olmak değil, iyi görüntü 
verebilmektir. Bu anlayışın, beraberinde kamusal 
yaşamda kalitesizliği ve yozlaşmayı getirdiği ise 
bir vakıadır. Çünkü artık görmüyorsak inanmı-
yoruz. Aynı şekilde, sözlere yalnızca kendilerini 
destekleyen bir görsel delile sahip iseler inanma 
eğilimindeyiz. İmajlarla dile getirilemeyen şey her 
ne olursa olsun, bize göre ciddi öneme veya hatta 
varlığa sahip değil gibidir.

Kısacası televizyon bilgi edinme imkânını 
sonuna kadar değiştirirken aynı zamanda bir 
eblehlik kültürüne de yol verdi. Bugün görsel 
toplumlarla özellikle de televizyona esir düşmüş 
toplumlarda aptallık bir ortak özellik haline ge-
liyor. Çünkü televizyon programları özellikle de 
diziler moda programları, magazin programları 
aptallık ve sığlığı yaygınlaştıracak biçimde düşük 
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zekâya hitap edecek nitelikte. Nitekim Kaliforniya 
Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma TV 
izleme oranının arttıkça zekâ seviyesinin düştü-
ğünü saptadı. Bu araştırma çok fazla TV izlemenin 
orta yaştan önce de bilişsel yaşlanmaya neden ol-
duğunu göstermek için yapılan ilk araştırmalar-
dan biridir. Genç yaşlarda düşük fi ziksel aktivite 
düzeyleri ve yüksek televizyon izleme seviyeleri, 
orta yaştaki kötü bilişsel performans ile ilişkili ol-
duğunu ortaya koyuyor. Çok fazla TV izleyenlerin 
gösterdiği zayıf fi ziksel aktivite zihinsel perfor-
mans onların zekâ seviyesini de düşürüyor.17

Aşırı televizyon izleme, televizyonun görsel al-
gıya hitap eden doğasının, beynin sağ yarıküre-
sindeki dille ilgili bölgenin gelişimini engelleme-
si nedeniyle dil yeteneklerini tahrif etmekte. Kimi 
nöro anatomistler aşırı televizyon izlemenin hafta-
nın yedi günü günde dört ya da beş saatten fazla 
ciddi bilişsel yitime neden olduğunu savunuyor-
lar. Bir çocuk uyanık olduğu saatlerin yarısını tele-
vizyon karşısında geçiriyorsa beyninin limbik sis-
teminin -araştırmacıların beynin görüntü üreten 
merkezi olarak belirledikleri o gizemli, sübkor-
tikal kısmın- daha yavaş geliştiğine inanıyorlar. 
Kimi zaman ‘duygusal beyin’ adı da verilen ‘limbik 
sistem’, farklı işlevlerinin yanı sıra vücudun bağı-
şıklık sistemini de düzenler ve böylece vücudun 
kendi kendini iyileştirme becerisini yönetir. Bu da 
bize günümüzde neden sağlıklı olabilmek için sa

ğlıklı insan imgesinin yoğun bir şekilde kul-
lanıldığını açıklıyor. Gerçekte limbik sistem, ço-
cuğun gelişmekte olan iç duygusal yaşamı için 
çok daha özel bir işleve sahiptir; “tüm duygusal 
bağların, anne-bebek, çocuk-aile, çocuk-toplum 
ve en temel çift bağı olan kadm-erkek bağının 
barındığı noktadır. Rüyalarımız, iç dünyamızla il-
gili görüntüler, gizli-sezgisel deneyimler buradan 
kaynaklanır. Zaten düş kurma, fantezi üretme gibi 
faaliyetler de onun üst komşusundan, prefron-
tal korteksten kaynaklanır. Limbik sistem, kendi 
yarattığı imgelerle beslenir. Kimi araştırmacılara 
göre, çocuklar -örneğin kitap okurken, masal din-
lerken ya da oturup hayal kurarken- kafalarında 
herhangi bir görüntüyü canlandırdıklarında; kalp, 
limbik sistemi besleyen, onu güçlendirerek daha 
da canlı görüntüler yaratmasını sağlayan bir hor-
mon üretir.”18 Yani aşırı televizyon izleme hayal 
gücünü ve sözel becerileri yok ederek moron bir 
toplum yaratma eğilimindedir. Toplumsal sığlaş-
ma ve yeni cehalet arasında kopmaz bir bağ oldu-
ğunu göz ardı edemeyiz.

Öte yandan televizyon bir ortalama üreterek 
çoğunluğun kültürel diktasına alan açan bir po-
pülerlik ve magazinleşme üretmekte. Bu düşün-
meyen, anlamak için çaba göstermeyen bunun ye-
rine enformatik cehalet kavramına denk düşecek 
şekilde kendisine sunulanlarla zihni formatlanan 
seyirci genelde kendisine verilenle şekillenir. Se-
yirci olmak, hem bilmek kabiliyetinden hem de 
eylemek kudretinden kopmak demektir. Televiz-
yondan yayılan iletişimsel bakış yalnızca yeni ol-
duğu an değer taşıyan, hayatın derinliğini aktar-
maktan yoksun ve nicelikten ibaret kalmış bir ek-
sik deneyimlenme şeklidir. Her gün dünyanın 
dört bir yanından haberlere erişebilmemize rağ-
men, elimizde kayda değer, sürekliliğe sahip bir 
hikâye kalmamaktadır. Artık hiçbir olay, hiçbir 
düşünce hikâyeleştirilememekte, her şey anında 
enformatik görüntüye dönüşmektedir. Enformas-
yona dayalı iletişim biçimi, bilgilendirmek için ol-
duğu kadar, edindiği bilgiyi unutmak için de sa-
bırsızlanan bir insan modeli yaratmaktadır. Sü-
rekli yenilenme ihtiyacı duyan birey, edindikle-
ri arasında herhangi bir nedensellik ve süreklilik 
kuramamakta, birbirine dokunmadan uçuşan gö-
rüntüler, hikâyeyi bırakın bir bilgi düzeyine dahi 
gelememektedir. Bunun sonucu ise bütün toplu-
mun, Benjamin’in kültür düzleşmesi şeklinde an-
dığı, ortalama bir kültürde buluşması; okurların/
seyircilerin toplumsal ve siyasal olguları muhake-
me yetme becerilerini kaybetmesidir.

Eğlence, televizyonun varoluş koşuludur. 
Amaç işten eve gelen izleyiciyi televizyonun karşı-
sında oyalamak ve beynini boşaltarak ertesi gün-
kü çalışma sürecine hazır hale getirmektir. Bu an-
lamda eğlence sözde dinlendirme amaçlıdır. Ama 
aslında yapılan işin adı yeniden üretimdir. Neyin 
gösterildiğinin ya da hangi bakış açısının yansı-
tıldığının hiçbir önemi yoktur; her şeyin üstünde 
tutulan varsayım, hepsinin bizim eğlenmemiz ve 
haz almamız gözetilerek sunulmasıdır. Bu anlam-
da sığlaşmanın, bayağılaşmanın diğer adı olan ma-
gazin aracılığıyla içselleştirilen ideoloji kitlelerin 
eğlenmelerine yol açarken, aynı zamanda onları 
düşünme ve sorgulama gibi yorgunluklara eğilim 
göstermelerine izin vermeyerek, iktidar lehine 
ideolojik bir rol üstlenmektedir. Eğlendirirken 
bilgi vermeyi amaçlayan yayıncılık türü olarak 
tanımlanan magazin, bilgilendirmekten öte hoşça 
vakit geçirmek, oyalanmak ve gündelik hayatın sı-
kıntılarından bir nebze olsun kurtulmak için üre-
tilir. Magazin tarzı yayıncılık tüketimci kültürün 
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değer, norm, davranış kalıplarının içselleştirilme-
sinde ve mevcut yapıdaki toplumsal yargıların ye-
niden üretilmesinde önemli bir yönlendirici güç 
olan bu programlar, günümüzde gittikçe yaygın-
laşan niteliksiz yayınlarıyla, bireysel ve toplumsal 
yaşamda birçok soruna yol açmıştır.

Hâsılı televizyon toplumsal yapıyı sığlaştıran 
onun yüzeyselleştirip aptallaştıran ve cehaleti sü-
rekli besleyen, düşünme ve anlam üretme yetile-
rini dumura uğratan bir aptal kutusu niteliğini en 
çok hak eden kitle iletişim aracıdır. Bu çöl ikli-
minde, bu olumsuzluktan kaçınarak televizyonu 
kendi varoluş amacının hilafına eğlendirici değil 
düşündürücü ve bilgilendirici bir biçime evriltme 
mücadelesi veren sol ve İslâmî yayıncılık ise kitle-
lerin sıkıcı bulması nedeni ile izlenirlik oranların-
da aşağıda kalıp maddi olarak zorluklarla boğuş-
maktalar.

Son Söz Yerine:                                                      
Kitle ve Kültürel Yıkım

“Kendinde kalmaya ve dinlenmeye, kendi-
ne katlanmaya ve kendiyle, kendi faaliyetiyle tat-
min bulmaya muktedir olmayan bu davranışla ya-
şam, kendinden kurtulmak ve kendinden kaçmak 
amacıyla kendini dışına atar. Genel olarak teknik 
sistem böyle bir ereklilik gösteriyorsa, bu ereklilik 
medyayla birlikte en aşırı ifade biçimini kazanır: 
Televizyon tekniğin hakikatidir, barbarlığın en üs-
tün pratiğidir.” (Michel Henri, Barbarlık)

Michel Henri’den yaptığım alıntı modern tek-
no kapitalizmin zihinsel kontrol aracı olan kitle 
iletişim aygıtlarındaki kitle olgusunu da aydınlat-
maya elverişli. Bir öncekinden önce olan bölüm-
de kitle olgusunun modern sanayi toplumunun 
ve onun Mumford tarafından kavramlaştırılan ‘or-
ganik şehirciliği’ ezen beton kafesler ya da depo-
lar gibi tahayyül edebileceğimiz megalopolisin 
ürünüdür. Ancak sanayi ve kapitalizm sözcükleri 
ile modern ve post modern sözcüklerini tıpkı kit-
le medyası, kanaat toplumu ve doxa üretim aracı 
olarak medya olgusunu bir arada düşünmek ka-
çınılmazdır. Mass medya ya da kitle iletişim araç-
ları esas olarak kitlesel üretimden kitlesel tüketi-
me geçme evresinin ürünüdür. Bu bakımdan kit-
le kapitalizmin tapınağıdır. Kitle demek, çok sa-
yıda insan tarafından ürünlerin satın alınması de-
mek ve bunun neticesi mal ve hizmet tüketimi ile 
aşır yoğunlaşan sermaye birikimi ve kâr demek-
tir. Bu bağlamda düşünmeyen sadece satın alkan 
tüketici yığınlar kapitalizmin arayıp da bulamadı-
ğı şeydir. Siyasetçi ve kapitalist ortak yapımı olan 

kitle için bir barbarlık kaynağı hatta barbarlığın ta 
kendisi diyebiliriz. Halk ya da kamudan farklı ola-
rak kitle bir yığındır ki halk kavramı da ulus dev-
letin ve popülist siyasetin uydurmasıdır. Bu bağ-
lamda kitle anonim olduğu kadar ortak bir yöne 
de sahip değildir, çoğunlukla kaba bir çoğunluk-
tur. Modern eşitlik düsturu ile elitlerini kaybeden 
bir toplumun nasıl da kendi içine çökerek kaba 
bir kitle totaliterliği, bir örnekliğin baskısını his-
settirdiğini yadsıyamayız. Baudrillard’ın ünlü ve-
ciz saptamasını bir kez daha hatırlamak lazım kit-
leler anlam ile ilgilenmezler onların istediği tek 
şey gösteridir, gösteri kitleyi mıknatıslar yani ken-
dine çeker. Bu tamda elitlerini ve elitlerin otorite 
olarak yol göstericiliğini kaybetmiş bir toplumda 
hayat bulabilirdi.

Toucqeville’nin demokrasi konusunda ürettiği 
fi kirler özellikle de çoğunluk despotizmine yö-
nelik modern eşitlik düşüncesi temelinde yaptığı 
uyarılar kültürel barbarlık konusunda rehber sa-
yılabilir. Ona göre eşitlik başka kurumsal güçler 
tarafından dengelenmedikleri durumlarda, birey-
lerin birbirine benzemesine, farklılıklarının orta-
dan kalkmasına ve anonimleşmesine yol açabilir. 
Bu durum, bireylerin siyasal ve sosyal etkinlik-
lerdeki gücünü zayıfl atarak, kitle toplumuna ve 
totaliter nitelikli bir despotizme neden olur. Kitle 
toplumunun dayanağı aktif sosyal ve siyasal ka-
tılımlarda bulunan halk değil, karar alma süreç-
lerinin merkezileşmesiyle yalnızlığa ve sessizliye 
gömülen bireylerin oluşturduğu yığındır. Böyle 
bir toplumda geçerli tek kural mutlak uyumculuk 
olarak konformizm olacaktır. Kitlenin beğenileri-
ni oluşturan popüler kültür ise baş tacı edilecektir. 
Oysa ki elitleri olan bir toplumda yığıncılık değil 
toplumun kültürel olarak gelişmesi, seviyesinin 
daha yukarılara çıkarılması esastır. Buna en güzel 
örnek halk kültürü ile elit kültür arasında denge 
kuran Osmanlıdır. Osmanlıda yüksek kültürün 
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temsiliyeti Mevlevilere halk kültürü ise Bektaşili-
ğe emanet edilmişti. Saray bu iki yapı aracılığı ile 
İstanbul’un kültürel hayatını gayet güzel geliştire-
biliyordu.

Avrupa’da pek çok düşünür kitle toplumu-
nun tehlikelerine değinir, ancak en değerli tes-
pitlerden birisi Toucqeville’den gelmiştir. O kitle-
lerin beğenisinin egemen olmasının sanatın ölü-
mü anlamına geleceğini belirtir. O “insan kalbi-
nin yararlı olana karşı geliştirdiği duyarlılığın gü-
zele duyduğu sevgiyi alt ettiği” görüşünü benim-
ser. Toucqeville’ye göre kitleler işlevsel olana de-
ğer verirler bu anlamda soyutlama onların sevme-
diği bir şeydir. Kitlelerin kültürde belirleyici ak-
tör olması beğenilerinin esas kabul edilmesi este-
tiğin sonunu getirecektir. O yüzden kitle kültürü-
ne olumsuz yaklaşır.

Ancak kitle toplumuna yönelik en keskin eleş-
tiriler Nietzsche, Ortega Y. Gasset ve Adorno’dan 
gelir. Nietzsche, hem okumayla hem de gazeteler-
le devam eden kitlesel bir kültürün, otantik sa-
natı alt üst ettiğini ve vasat bir kültür yarattığını 
belirtir ki benzer eleştirilere Ortega Y. Gasset’te 
rastlarız. Gasset’in kitle insanın bakışı olumsuz-
dur, ona göre kitle insanı kültürel sığlığı, zihin-
sel durgunluğuyla belirlenmiştir. Kitle insanı bir 
yaşam tasarımından ve kendini aşma yetisinden 
yoksundur, o derin bilgiye olan küçümsemesi ile 
hiçbir kültürel üst kurum, hiçbir üstün değer ta-
nımaz. Kendisine dayatılmış olan kabataslak kav-
ramların ötesine gidemeyen, daha beteri, gitme 
dileğinde olmayan, irdeleme gereksinimi duyma-
yan, önemli kamusal meselelerden ve sanat gibi 
üst soyutlama talep eden beğenilerin varlığından 
habersiz, “tek boyutlu adam”dır o: “Şimdilerde 
ortalığa hâkim olan vasat insanın uygarlaşma sü-
recini kendi başına taşıyabileceğini düşünmek ha-
yalperestlik olur. Salt bugünkü uygarlığı koruma 
süreci son derece karmaşık bir iş ve sayılamayacak 
çok incelik gerektirmekte. Bu vasat insan onun-
la baş edemez, uygarlığın sunduğu birçok aygıtı 
kullanmayı öğrenmiş gerçi, ama doğasının özelli-
ği uygarlığın ilkelerinden kökten habersiz oluşu-
dur… Hiçbir devirde olmadığı oranda güçlü bir 
kitle ile karşı karşıya bulunuyoruz, n’eyleyim ki, 
o kitle geleneksel kitleden farklı olarak kendi çer-
çevesine sıkışıp kalmış, hiçbir şeye, hiç kimseye 
hayrı dokunacak durumda değil, kendi kendine 
yeterli olduğunu sanıyor, dik kafalı bir insan yığı-
nı. Toplumların yönetimini öyle bir insan türü ele 
geçirmiş bulunuyor ki, uygarlık ilkelerine karşı 

herhangi bir ilgisi yok. Oyalayıcı nesnelere, oto-
mobillere ve benzeri birkaç şeye karşı ilgisi var. 
Ancak bu da uygarlıkla hiç mi? hiç ilgisi olmadı-
ğını doğruluyor, çünkü o nesneler uygarlığın yal-
nızca ürünleridir. “19

Onun en değerli saptaması ise sıradanlığın 
her şeyin önüne geçip kendini dayatmasıdır. 
Halk böyle olunca bir yüksek kültürün doğması 
imkânsızlaşır ya da kitlenin sıradan beğenilerin-
den oluşan popüler kültür ile yüksek kültürün 
birbirinden kopmasıdır. “Yaşadığımız anın özel-
liği sıradan ruhun, kendi sıradanlığını bile bile, 
sıradanlık hakkını ileri sürmesi ve onu her yerde 
dayatmasıdır.”20 Adorno ve Frankfurt Okulu da 
kültürün sıradan beğeniler tarafından ele geçiril-
mesine yönelik saptamalarını Kültür Endüstrisi 
altında yapar. Adorno şu saptamayı yapacaktır:

“Eğer kitleler sırf kitlelere dönüştükleri için 
hakir görülüyorsa, şunu akıldan çıkarmamak ge-
rekir ki, onları kitlelere dönüştürüp küçük düşür-
me, devrin üretim güçleri ne kadarına izin veri-
yorsa o kadar olgunlaşmalarını sağlamak için, öz-
gürleşmelerini engelleme konusunda kültür en-
düstrisinin rolü çok büyüktür.”21

Adorno’da kitle kültürü terimininin karşılı-
ğı kitle kültürüdür ve ona göre kitle kültüründe 
-Gasset, Toucqeville vb.’dan farklı olarak- kitle-
lerin hiçbir payı yoktur, tersine bu ürünler onun 
karşısına dikiliverir. Bu anlamda kültür endüstri-
sinin ürünü olan popüler kültür basbayağı kapi-
talist bir faaliyettir, ticari amaçlar güder. Kapitalist 
yayıncılık kitleye aslında horgörü ile bakar onla-
rın sığ beğenilerle yetinmesinin onun için doğru 
olduğu anlayışını taşır. Siyasette popülizm ne ise 
yani siyasi olarak popülizm sıradan adamın siya-
setin katılımcısı ve gerçek öznesi olmasını redde-
den bir konformizm taşıyor ise kültür endüstrisi 
de aynı anlayışı taşır. Sıradan insanların kültürün 
gerçek öznesi olmasına, kendi beğenilerini geliş-
tirebilmesine fırsat tanımaz. Popülist siyaset nasıl 
kitleleri kandırır, aldatır, onlara sahte bir öznellik 
bahşederse kitle kültürünün asıl öznesi olan tica-
ri endüstri de egemen sınıf ideolojisi olarak kitle-
lerin daha yüksek ve gelişmiş beğenilere ulaşma-
sını engeller, ona “bu sana yeter” der. Adorno ve 
Horkheimer ’in yaptığı iki değerli saptama vardır: 
Kültürün ticarileşerek piyasa ürünü haline gelme-
si, kültürün (sanat da kültürün bir parçası oldu-
ğundan sanatın da) kendi özerkliğini kaybetmesi 
olmuştur. Bunun neticesi Bethovenlerin, Hacı Arif 
Beylerin olmadığı kültürün alabildiğine bayağılaş-
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ması olmuştur.  İkinci saptama ise, onların Aydın-
lanma eleştirisine içkindir. Nasıl doğanın sömür-
geleştirilmesi insanın sömürgeleştirilmesini kendi 
doğası üzerinde bir diktatör kesilmesine neden ol-
muş ise, kültürün de endüstrileşerek ticarileşme-
si insanın da bir ticari ürün haline gelmesine yol 
açar. Tüm bunlar ise kültürü yozlaştırır.

Özetlersek kitle kültürü ve medya olgusu el-
bette kitle toplumu dediğimiz olgu kamusal ala-
nı işgal ederek kanaat teknisyenhği yapar. Bunun 
neticesi ise medyanın gündemleştirdiği, medya-
tik seçkinlerin kamuyunu yönlendirdiği bir ide-
olojik hegomonya sürecidir. Kanaat teknisyenliği 
beraberinde siyasi ve kültürel olarak sığlaştırılmış, 
aptallaştırılmış bir kitle ortaya çıkartır ama bu ol-
gunun yumurta-tavuk ilişkisi içerdiği unutulma-
malıdır. Mesela evlilik programları büyük izlen-
me oranları yakaladığı yani kitlesel beğeniye maz-
har olduğu için var. Bu tür programlara dönük 
şikâyette derin bir iki yüzlülük olduğu söylenebi-
lir, ama burada suskunluk sarmalı olgusunun var-
lığının işlediğini ve bazı kanaat teknisyenlerince 
oluşturulan konformizm neticesi insanlar bir yan-
dan büyük bir zevk ve heyecan ile bu programla-
rı izlerken diğer yandan da kamuoyunda oluşan 
negatif baskıya boyun eğerek bu programları şi-
kayet edip yasaklanma talep etmekteler! Kamu-
oyu her zaman/zaten çoğunluğun görüşü olarak 
vücut bulduğundan Toucqeville’nin deyimi ile ço-
ğunluğun despotluğunun vücut bulduğu bir alan-
dır. Bu bağlamda demokrasimiz de, kültürümüz 
de sığlığın, dar görüşlülüğün hâkimiyeti altında-
dır. Ne demokratik siyasetin kitlelerin her arzu-
sundan azade bir göreli özerkliği söz konusudur 
ne de kültürün. Ortalamanın hâkimiyeti her iki 
alanda da belirleyicidir bunun doğal uzantısı ise 
özgürlüğün ortadan kalktığı bir çoğunluk tiranlı-
ğıdır. Kültürel ya da siyasi kamuoyu niceliğin ni-
teliği galebe çaldığı bir alan olmakla kalmaz aynı 
zamanda dehşetli bir manipülasyonun egemenli-
ğine de alan açar. Tam da bu yüzden çoğunluk ne 
derse güzel eyler biçimindeki bir doxolojiye yer 
vermek yerine seçkinlerin her iki alanda da çıtayı 
sürekli yüksek tutabildiği, popüler olanla yüksek 
olanın birbirini dengeleyebildiği gerçek bir “me-
deniyet” mefkûresi inşaa edebilmek esas olmalı-
dır. Bunun içinse toplumun önünde giden gerçek 
elitlere ihtiyaç var bugün en çok eksikliğini hisset-
tiğimiz noktada bu insanlara hor görü ile bakan, 
Nietzschevari bir elitizm ile çoğunluğa baldırı çıp-

lak muamelesi çeken, onları hor gören bir çakma 
elitizim ortalığı istila etmiş bir halde. Hâlbuki ger-
çek elitler kitle toplumuna da kitle kültürüne de 
eleştirel bir mesafeden baksa da insanları hor gör-
mez tersine onlara gerçek manada önderlik yapar. 
Bunun için ise siyasetten kültüre dek her alanda 
özerk kalabilen bir yapıya ve niceliği değil niteliği 
önemseyen bir anlayışa gerek olduğu yadsınamaz.
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Arapça yayımlanan gazetelerdeki yazan 
farklı eğilimdeki gazetecilerin yazı-
larından seçtiğimiz yazıları her ay 

Ortadoğu’dan başlığıyla yayımlıyoruz. 
Burada yayımladığımız yazılarda orta-

ya konulan tüm analizlerin gerçek/doğru 
olduğunu veya bunların tümüne katıldı-
ğımız söylenemez. Yazılardaki amacımız 

olayların yorumlanmasında ortaya konu-
lan bakış açısı farklılıklarını görünür kıla-

rak meseleler karşısında ortaya konulan 
analizlerin hangi argümanlardan hare-

ketle yapıldığını okurlarımızın fark etme-
sini sağlamaktır. Yazıların/yorumların bu 

perspektifle okunmasının Ortadoğu’daki 
dolayısıyla dünyadaki gelişmeleri kavra-

ma sürecine önemli katkılarının olacağını 
düşünüyoruz. Yazılar Harun Ersoy tara-

fından Türkçeye çevrilmiştir. (Umran)

 ORTADOĞU'DANORTADOĞU'DAN

T ürkiye’deki referandum so-
nuçları gündeme oturdu. 

Zira destekçiler ile muhalifl er 
arasındaki orantısal yakınlık ya-
pılan yorumların ekseriyetini et-
kiledi. Çünkü bu yakınlığın özel 
bir önemi vardı ve ikincisi bu ya-
kınlığı bazı kimseler cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
konumuna zarar vermek ve al-
dığı desteğin gerilediğini göster-
mek için kullandılar. 

Özellikle Mısır’da siyasi hu-
sumet medyada etkisini fazlasıy-
la gösterdi. Ehram gazetesi me-
sela Erdoğan’ı ilk kutlayanla-

rın Katar Emiri ve dışişleri baka-
nı, Tunus’taki Nahda Partisi lide-
ri Raşid el-Ğannuşi olduğunu ya-
zarken Suudi Arabistan’ın Şarku-
levsat gazetesi ilk sayfasında Kral 
Selman başkanlığındaki Suudi 
Bakanlar Kurulu ve ABD Başka-
nı Donald Trump’ın kutlamaları-
nı ön plana çıkardı. 

Herkes Türk halkının yakla-
şık yarısının başkanlık sistemi-
ne karşı çıktığında hemfi kir. Bu 
durum Erdoğan ve partisine or-
tada bir bölünmüşlük olduğu 
mesajı veriyor. Referandum so-
nucusunu “ yenilgi tadında ga-
libiyet” veya “ acı zafer” yahut “ 
Erdoğan’a uyarı” şeklinde oku-
yanlar pek de hatalı değil. Tüm 
bunlar doğru ancak bu sonuç pe-
şin karar vermek yerine gözlem-
leme çağrısı yapmaktadır. 

Demokrasinin şekillerinden 
biri olan ve ABD’de uygulanan 
başkanlık sistemi düşüncesine 
karşı değilim. Yalnız güçlü hükü-
metin despotluğa kaymasını en-
gelleyebilecek bağımsız kurum-
ları olan güçlü bir toplumda bu 
sistemin başarı sağlama garanti-
leri daha fazladır. Zihnimde Baş-
kan Trump’ın bazı ülke vatandaş-
larının ABD’ye girişini engelleyen 
kararlarını durduran Amerikan 
yargısının tutumu yer alıyor. So-
rum şu: Türkiye’deki yargı baş-
kanın isteklerini frenlemeyebilir 
mi veya aykırı düşebilir mi? 

Bir başka ifade ile benim çe-
kincem başkanlık sistemi düşün-
cesinden çok demokratik siste-
minin istikrarına çalışacak şekil-
de şartların uygun olup olma-
dığıyla ilgilidir. Kaldı ki önceki 
Türk liderlerden azımsanmaya-
cak bir oran bu sistemi destekle-
di ve ülkede rahatsız edici siya-
si dönüşümlerle mücadele çağrı-
sı yaptı (Süleyman Demirel gibi). 
Ancak sadece Erdoğan bunu ba-
şarabildi. AK Parti’nin 2002’den 
bugüne kadar yapılan genel ve 
belediye seçimlerinde elde ettiği 
başarılar ve güvenin bunda etki-
si oldu.

Türk seçmenlerin yüzde 
51.4’ü bu sistemi destekleyip, 
yüzde 48,6’sının karşı çıkarken 
bu durum Erdoğan’ın üniversite-
lerdeki puan sisteminde söylen-
diği üzere “orta” derece bir ba-
şarı elde ettiği ve önceki seçim-
lerde olduğu gibi “iyi” veya “çok 
iyi” derecede başarılı olmadığı 
anlamına geliyor. Bilimsel sınır-
lar içinde karşı çıkanların oranla-
rının yükselmesi AK Partililerden 
bir kesimin bu projeyi destek-
lememesinden kaynaklanmak-
tadır. Bu da Erdoğan’ın iyi oku-
masını istediğim uyarı mesajıdır. 
Zira sınırlı başarısı sonraki adım-
ları etrafında daha fazla soru işa-
reti oluşturuyor.   Başkalarını ve 
özellikle de imajı ve safl arı sar-
sılan partisinin safl arı arasındaki 
bazılarını tutmaya çalışacak mı 
yoksa parti içinde ve dışındaki 
muhalifl erine aldırmaksızın daha 
ileriye mi gidecek? 

Referandum sayfası kapan-
dı ve referandum sonrası izlen-
me ve takibi hak etmektedir. Zira 
Türkiye’de demokrasinin kazan-
ması bana göre Erdoğan’ın ka-
zanmasından daha önemlidir. 
Umarım her ikisi de kazanır. 

(Mısır gazetesi Şurûk, 19 Ni-
san 2017)

Referandum Sonrası Daha Önemli
Fehmi HÜVEYDİ 

Erdoğan’ın referandum sonrası Özal’ın ölüm yıldönümü kabrini ziyaretiErdoğan’ın referandum sonrası Özal’ın ölüm yıldönümü kabrini ziyareti



23

 Umran • Mayıs 2017

ORTADOĞU'DAN

T unus’ta Cihatçı Selefi liğin ilk 

nüveleri baş gösterdiğinden 

bu yana bu hareketin yandaşlarını 

çıkmaz yola sevk edeceğini ve tari-

hin akışının tersi yönünde hareket 

edeceğini fark etmiştim. 

Devrimden sonra Tunus, eleş-

tirisel ve rasyonel bir kültüre ihti-

yaç duyarken bu gruplar metinle-

rin (Kur’ân ve Sünnet gibi) akidevi 

ve fıkhi geleneğin dinamik olma-

yan yöntemine dayanan bir kültü-

rü lanse ettiler. 

Tunus iktidarın seçimler 

ve anayasa ile görevini yaptığı, 

hâkimiyetin ve egemenliğin halka 

ait olduğu demokratik bir rejime 

ihtiyaç duyarken bu gruplar din 

ve şeriatın anlaşılmasına daha ya-

kın oldukları iddiasıyla kendilerini 

fi kri ve siyasi referans haline getir-

meye çalışıyorlardı. 

Tunus bu siyasi geçiş anında 

değişim ve inşa konusunda istek-

li, çalışkan gençlere ihtiyaç duyar-

ken bu gruplar gençleri devleti or-

tadan kaldırmaları ve başta Bilâd-ı 

Şam olmak üzere farklı bölgeler-

de çatışmalara girmeleri için sefer-

ber etmeye çalışıyordu. Tunuslular 

birlik, barış ve kalkınmaya en faz-

la ihtiyaç duydukları bir zaman-

da bu grupların söylemi ideolojik 

düzlemde bölünme yönündeydi, 

can ve mal kaybı açısından mali-

yeti ağır oldu. 

Tüm bu hususların tarih oku-

yanlar, önceki deneyimleri gözleri-

nin önüne getirip vakıayı okuyan-

lar açısından gayet önemli olma-

sına rağmen nasihatleri dinleme-

diler ve Tunus’ta özgür faaliyetler 

için tarihi fırsat sunulması sonra-

sı onlar savaş macerasına girmek-

te ısrar ettiler. 

Kendilerince doğru olduğu-

nu düşündükleri fi kirlerini hayata 

geçirdiler, karmaşık bir örgüt kur-

dular, silah eğitimi aldılar. Devle-

te karşı şiddet yoluyla mücade-

le ettiler ve devrimin ilk yılların-

da devletin zayıfl ığını kullandılar. 

Ekonomiye ve Tunusluların geçim 

kaynaklarına ağır darbeler vurdu-

lar. Bilâd-ı Şam’ın hilafet devleti-

nin kurulmasına sahne olacağı-

nı düşünerek içlerinden bazıları 

Suriye’ye ve az bir oran Irak’a yer-

leşmeden önce Libya’yı koridor ve 

sığınak edindiler. Birçoğu ailelerini 

acılar içinde geride bırakarak ora-

ya yerleştiler ve içlerinden bazıla-

rı ciddi zararlar verdiler. Kendile-

rinin en çetin DEAŞ savaşçıları ol-

dukları şayiasını yaydılar. 

Bugün bu etkileyici ve sert de-

neyimin üzerinden altı yıl geçti. 

Bilanço ağır oldu ve macera deva-

sa kayıplara yol açtı. Bu Tunuslu 

gençlerden en az 700’ü öldürüldü, 

bazıları da normal savaşı yönetme 

noktasında hiçbir deneyimi bulun-

mayan bireylerin yönetimi altında 

adeta rehin kaldılar. Süper devlet-

lerin, imha gücü büyük silahların 

yanı sıra yerel nizami ordularla ka-

tıldığı savaşlarla ilgili hiç deneyim-

leri bulunmuyor bu bireylerin. 

Bugün DEAŞ, Nusra ve onlar-

dan türeyen örgütlerin uluslarara-

sı bir ablukayla karşılaştıkları açık. 

Hali hazırdaki süreç bu örgütlerin 

ayakları altından toprağın çekil-

mesi yönünde ilerliyor. Ayrıca ha-

yal edilen devlet projesi de tedrici 

olarak buharlaşıyor. Bununla bir-

likte ‘hilafetin yeniden başlama-

sı hayali’ de tabi. Bu da son yıllar-

da bu grupların bel bağladığı siya-

si ve ideolojik programın tam bir 

çöküş içine girdiği anlamına geli-

yor. Tunus İçişleri Bakanlığı genç-

leri toplumdan dışlayan bu ağların 

faaliyetlerinin son dönemde göz-

le görülür şekilde arttığını kabul 

etti. Ancak Suriye’ye hali hazırda 

götürülen gençler çok geçmeden 

kendilerinin kaybedilecek savaş-

lara sürüklendiklerini anlayacak-

lar. Zira güç dengeleri değişti, böl-

gesel ve uluslararası güçler Suriye 

ve bölge için coğrafi  ve siyasi tab-

loyu yeniden oluşturmaya başladı-

lar. Bu da savaş bölgelerine yolcu-

luklarını anlamsızlaştırıyor. 

Savaşların bitmesi trajedinin 

bittiği anlamına gelmez. Tam ter-

sine binlerce gencin sıkıntısı başlı-

yor. Dünya istihbaratlarının peşle-

rine düştüğü bu gençler çorak çöl-

lerde kaybolacak ve en iğrenç şe-

kilde kullanılacaktır. Ücreti öden-

miş savaşçılara dönüşebilirler. Ül-

keler birbirlerine karşı bu gençle-

ri kullanabilir, kirli görevleri yeri-

ne getirmeleri için organize suç çe-

telerinde çalıştırabilir. 

Bu zor ve  sıkıntılı süreçte ken-

di ülkelerine dönenlerin durumla-

rının ele alınması bağlamında üze-

rinde iyi çalışılmış planlar belirle-

mek için derin ve sorumlu düşün-

mek kaçınılmaz. Tunus’ta bu sorun 

çok tartışılıyor. Zira birçok Tunus-

lu bu kimselerin ülkelere dönme-

sine karşılar ve onları saatli bomba 

olarak görmekteler. Ülke toprak-

larından uzakta ölmelerini temen-

ni ediyorlar. Trajik hikâyenin çok 

boyutlu düşünmeyi gerektiren bir 

başka yüzü de bu. 

(Arabi21.com, 23 Nisan 2017)

Tunuslu Selefi Gençler ve Hilafet Hayalleri
Selahaddin EL-CORŞİ 
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G Ü N D E M

S uudi Arabistan 23 Ocak 
2015’te yönetime gelen Kral 

Selman Bin Abdulaziz dönemi-
nin başlamasıyla birlikte çeşit-
li ve kapsamlı idari değişikliklere 
sahne oluyor. Selman Suudi Ara-
bistan tarihinde benzeri görülme-
miş şekilde hükümet organları-
nı yeniden şekillendiriyor. Deği-
şim bakanlıkların, kurumların ve 
konseylerin entegre edilmesinde, 
bazı kurumların kaldırılıp bazıla-
rının getirilmesinde kendini gös-
teriyor.  Ancak bu değişimlerin en 

belirgini devlet organlarının yöne-
timinde gençlere dayanmasıydı. 

Kral Selman 22 Nisan cumar-
tesi günü kendi döneminde başla-
yan aynı eğilimi pekiştirmek adın-
da yeni 41 kraliyet kararnamesi çı-
kardı. Devlet kurumlarının yöne-
timinde daha fazla genç yöneti-
ci pompalanmış oldu. Yalnız yeni 
değişiklikler daha gazla gençlere 
yönelikti. En belirgini Emir Halid 
bin Selman Bin Abdulaziz’in Was-
hington büyükelçiliğine ve sekiz 
genç emirin bölge emirliklerine 

atanmasıydı. Bu eğilim nüfusun 
üçte ikisini gençlerin oluşturduğu 
Suudi Arabistan nüfusunun yapı-
sıyla insicamlıdır. 

Suudi vatandaşlar devletin si-
vil ve asker memurlarının ödenek, 
ikramiye ve mali yararlarının iptal 
edilmesi, düzenlenmesi veya dur-
durulması kararını memnuniyetle 
karşıladılar. Kraliyet kararnamesi 
Bakanlar Kurulu Başkanı ve Eko-
nomi İşleri Konseyi Başkanı ikinci 
Veliaht Muhammed Bin Selman’ın 
tavsiyesine dayanıyor. Muham-
med Bin Selman tavsiyesinde 
ödeneklerin iptalinin geçmiş dö-
nemde devlet gelirlerinin yaşadı-

Kral Selman Yönetiminde Yeni Dönem
Davud EŞ-ŞERYAN

T ürkiye’deki referandumla il-
gili klasik yorumlardan uzak 

bir anlam çıkarılacak olursa o da 
şudur: İnatçı bir savaşçı olan Er-
doğan bıçak sırtında savaşlara gir-
mekte tereddüt etmiyor. Darbe 
günü bunu gösterdi. Keza referan-
duma gitme kararında da. Herkes 
bu kararı macera olarak nitelemek-
te tereddüt etmemişti.

Nihayetinde Erdoğan basit oy 
farkıyla da olsa başardı ve 15 yıl 
zarfında 10 seçim ve 3 referan-
dum kazanmış oldu.   Bu rakam-
lar toplumdaki bölünmüşlüğün 
varlığını teyit ediyor ancak kim 
bu tür kararların kolaylıkla geçe-
ceğini söyleyebilir ki! Dünya niçin 
Britanya’nın AB’den ayrılma refe-
randumunu saygıyla karşıladı o za-
man! Üstelik sonuç Türkiye seçim-
lerinin sonuçlarını yüzde 0,5 ora-
nında geçmişti sadece. 

Türk toplumunda bölünmüş-
lüğün varlığına dair tespitler yeni 
değil. Sadece bu başarı insan-
ların tutumunu belirleseydi AK 
Parti’nin geçmişte yapılan seçim-
lerde daha fazla yüksek oy alma-
sı gerekirdi. Oysa aldığı oy yüzde 
40’lı sınırlardaydı. 

Etnik ve mezhep hassasiyetle-
ri başarıyı dizginlemedi. Keza parti 
ve ideolojik hassasiyetler de öyle. 
Durum ne olursa olsun referan-
dum geçti ve Erdoğan yeni bir ba-
şarı ve geniş yetkilerle çıktı ancak 
ülke henüz krizlerini aşmış değil. 
Bunun tek sebebi partinin geçen 
yıllardaki performansının aksine 
Suriye krizinden ve daha da önem-
lisi darbe girişiminden dolayı eko-
nominin gerilemesi değil. Aynı za-
manda tüm ülkelerde etkisini gös-
teren ve iç bölünmüşlük gölgesin-
de Türkiye’ye de yansıyan bölgesel 
krizlerdir de. 

Bölünmüşlük yaşayan tek ülke 
Türkiye değil ancak Türkiye komp-
lolarla en fazla mücadele eden 
ülke. Erdoğan’a yönelik Batı saldı-
rısı bunun kanıtıdır. Kürtlere ve-
rilen destek bir başka kanıttır. Bu 
soruna İran’daki muhafazakârların 
hayallerini, Suriye ve Irak’ın kom-
şu ülkelerindeki büyük sorunları 
ekleyebilirsiniz. 

Krizler yaşayan tek ülke Türki-
ye değil. Zira İran’daki kriz Suriye, 
Yemen ve Irak’taki kan kaybı göl-
gesinde daha büyük. Gelecek ay 

yapılacak seçimlerden sonra daha 

da artacak olan iç bölünmüşlük de 

cabası. Rusya Suriye’de büyük bir 

kriz içinde. Trump’la ve ekonomik 

durumla ilgili sorunlar var. Avru-

pa Britanya’nın çıkışı sonrası kriz 

içinde ve farklı iç krizler var. ABD 

hiç kimsenin ne yapacağını kesti-

remediği pervasız bir başkanla kriz 

içinde. Çin ve Rusya aynı ABD baş-

kanı ile problemli. Sonuçta ulusla-

rarası ve bölgesel sahnelerde bir 

kaosla karşı karşıyayız. Hiç kuş-

kusuz başkanlık sistemi gölgesin-

de Erdoğan’ın gücü kendisine her-

kesle güçlü şekilde müzakere fır-

satı verecektir. Esasında darbe gi-

rişiminden sonra ordu ve emniyeti 

kontrol altına alarak daha da güç-

lenmişti. Erdoğan hâlihazırdaki 

krizleri aşmak için daha fazla fera-

sete ve biraz söyleme ihtiyaç duya-

cak. 

Avrupalıların ve İran’ın refe-

randum sonucuna tepkilerini izle-

yenler bu sonucun Erdoğan’ın ve 

Türkiye’nin gücü anlamına geldiği-

ni anlar. Burada demokrasi ve dik-

tatörlük vaazlarının hiçbir kıymeti 

harbiyesi yoktur. 

(Katar gazetesi el-Arab, 19 Ni-

san 2017)

Erdoğan Yeniden Kazandı
Yaser EZ-ZEATİRE 
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İ kinci Dünya Savaşı’ndan önce 
Ortadoğu bölgesinde gerginlik 

ve çekişmelerin sebebinin bölge 
haritasının yüzde 60’ındaki em-
peryalist varlığı olduğu söylenir-
di. İkinci Dünya Savaşı ve emper-
yalizmin son bulmasıyla değişen 
bir şey olmadı. Çekişmelerin dozu 
arttı ve bu durum genel itibariyle 
Batı ve Sovyet kamplarının soğuk 
savaş çerçevesindeki çekişmesi-
ne bağlandı. Doksanlı yılların ba-
şında Sovyetler Birliği yıkılınca ve 
dünyada tek süper güç kalınca Af-
ganistan, Somali ve Irak’ta yeni sa-
vaşlar baş gösterdi. Mısır, Cezayir, 
Güney Yemen ve Eritre’de krizler 
çıktı. O vakit sebep siyasi boşluk 
dendi. 

Ardından Moskova’nın sahaya 
dönmesiyle birlikte tek kutuplu 
dönem ve boşluk sona erdi. Savaş-
lar yayıldı ve geçmiştekinden daha 
tehlikeli hale geldi. Ne sınırlar kal-
dı ne de saygı gösterilecek kırmı-
zıçizgiler. Ölümler, yaralılar, evin-
den olanlar ve iç savaşların yıkımı 
geçen elli yılın tüm savaşlarını aştı 
ve hâlâ trajedi devam ediyor. 

O halde bölge felaketleri ve 
krizlerinin uluslararası çekişmele-

rin tek bir modelinin sonucu ol-
madığı ve aksine bölgenin kendi-
sinin savaşlara ve krizlere elverişli 
olduğu çıkarımına varabiliriz. So-
ğuk Savaş döneminde iki bloğun 
dengelemesi sonucu Doğu Avrupa 
savaşları durmuştu. Sovyet kam-
pı düşünce durum kontrol altına 
alındı, Avrupa’nın işbirliğiyle Çe-
koslovakya dağıldı ve Yugoslavya 
çöktü. Daha önce de Amerikalıla-
rın Vietnam’da yenilmesi sonrası 
Güneydoğu Asya’da düzenleme-
lere gidildi. Endonezya ve Malez-
ya da dâhil tüm bölgenin şartları 
yeniden düzenlendi. Güney Kore 
desteklendi. Hatta birleşik Viet-
nam tekrar Batıyla işbirliği yaptı. 

Peki, Ortadoğu bölgesi istik-
rara kavuşmak için neye muhtaç? 
Zira bölge hâlâ hem kendisi hem 
de dünya için tehlike oluşturuyor. 

Seksenlerden bu yana bas-
kın kanaat İran’ın bölgenin ge-
lirim deposu ve kargaşa kayna-
ğı olduğu yönünde. İkinci sıra-
da Irak’taki Saddam Hüseyin re-
jimi vardı. Saddam rejimi devrildi 
ve Irak bölgesel şer denkleminden 
çıkarıldı. Keza Libya’daki Kadda-

fi  rejimi de. Kaosun birinci kayna-
ğı İran kaldı. 

Peşi sıra gelen ABD yönetim-
leri İran rejiminin saldırgan faa-
liyetlerini kontrol altında tutma, 
aşırılık ve terörü yaymasının önü-
ne geçmeye çalıştı. Yani Irak ve 
Libya’dakinin aksine Tahran’daki 
siyasi rejimini değiştirmek yerine 
davranışlarını arıtmayı amaçladı. 

Peki, dünya bunda başarı-
lı oldu mu, davranışlarını değiş-
tirmek ve saldırganlığını sonlan-
dırmak zorunda bıraktı mı? Hiç 
kuşkusuz bölgenin kapsamlı barış 
için şansı yüksek ve bu yıllar bo-
yunca örgütleri fi nanse eden kar-
gaşa ve terörün baş kaynağı kesi-
lecektir. Belki de Ortadoğu bölgesi 
modern tarihindeki ilk fırsatı yaşa-
yacaktır. Bugün gördüğümüz kao-
sun ekseriyeti doğrudan veya do-
laylı İran’a ilişkilidir. Lübnan’daki 
Hizbullah, Irak’taki aşırı milisler, 
Yemen’deki Husiler, Afganistan, 
Pakistan ve Bahreyn’de başka ör-
gütler gibi… 

Acaba bölgesel ve uluslararası 
güçler İran’ın bölgedeki başarısız-
lık, kargaşa ve savaşların kaynağı 
olduğu, küçük ajanlarının peşine 
düşmenin beyhude olduğu ve en 
iyisinin şerrin kendisiyle doğru-
dan mücadele olduğu hakikatiy-
le mücadelede ittifak edebilir mi?

Ancak Tahran hâlâ bölgede 
Rusya ile ittifak ve Çin’e de şan-
taj yaparak bölgede uluslararası 
çekişme kartını oynuyor. Allah’tan 
bölge ülkeleri sorunun bilincin-
de. Bu ülkeler uluslararası kamp-
ları canlandırmak istemiyorlar, 
Moskova’yı Tahran rejiminin pe-
şinden gitmemeye ve eksen oyu-
nuna girmemeye ikna etmeye çalı-
şıyorlar. Bölge ülkeleri bu girişim-
lerinde başarılı olursa ve hali ha-
zırda kurulma aşamasındaki ek-
senleri işlemez kılarsa İran’a so-
nunda galip gelecek ve Tahran’ı 
yolun sonuna getirecektir. Böyle-
likle Tahran’ın İran halkına ve böl-
ge halklarına zarar veren beyhude 
oyunu sona erecektir. 

(Şarkulevsat gazetesi, 25 Ni-
san 2017) 

Eksenler Oyunu ve İran
Abdurrahman ER-RAŞİD 

ğı düşüşü karşılamak için geldiği-
ni açıkladı. Ancak Ekonomik İşler 
Konseyi’nin masrafl arı kısma, ön-
celikleri düzenleme, devlet gelirle-
rini iyileştirme ve genel bütçede-
ki açığı kapatma yönünde izlediği 
politikalar bugün ödeneklerin, ik-
ramiye ve mali yararların gözden 
geçirilmesine olanak tanıyor. 

Kraliyet emirleri Sivil Hizmet 
Bakanı Halid El-Arac’ın görevden 
alınmasını, görevini kötüye kul-
landığı suçlamasıyla hakkında so-
ruşturma komisyonu kurulmasını 
da kapsadı. Bu karar modern Suu-
di Arabistan tarihinde bir ilk sayı-
lıyor. Ayrıca yarım asır önce çıkan 

bakanların yargılanması sistemi de 
ilk kez etkinleştirilmiş oluyor. 

Hiç kuşkusuz devlet memurla-
rına tüm ödenek, ikramiye ve mali 
yararların yeniden düzenlenme-
si vatandaşların alım gücünü arttı-
racak, yerel ekonomik faaliyetlere 
olumlu yansıyacaktır. 

Yeni kraliyet kararları halkta 
iyimser bir hava yarattı ve yetkile-
rini kötüye kullanma suçlamasıy-
la bir bakanın görevden alınması 
ve soruşturmaya tabi tutulması, ol-
gun yönetim ve terörle mücadeleye 
dair yeni dönemi başlattı. 

(Hayat gazetesi, 24 Nisan 
2017)
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 REFERANDUMUN NİTELİKSEL DEĞERLENDİRMESİ 

Küresel siyasetin dışarıda yoğun çabalarına, içeride süreci anlamakta 
zorlanan, farkına vararak veya varmayarak küresel iktidarın taşeronluğuna 
soyunmuş, kendine özgü bir diyeceği olmayan siyasilerin, örgütlerin başını 
çektiği farklı geniş bir kitlenin hayır oylarına rağmen toplumun sağduyusu 
galip geldi.  İlk elde ulaşılması gereken hedefe ulaşılmış, anayasanın 
tekin olmayan ruhu kovulmuş, içerideki gizil iktidar dağıtılmış oldu.

Referandumun Niteliksel
Değerlendirmesi

I

U zun bir zamandır heye-
canla beklenen referan-

dum yapıldı. Tahmin edi-
len sonuç da aşağı yukarı 
öylece gerçekleşti. Değişik-
liğe karşı direnen farklı si-
yasal inanç ve kanaatlerde 
olan geniş bir hayır bloğuna karşı evet kazandı. 
Toplumun, yüzeysel siyasal görüşlerinin ötesinde 
yer alan derin sağduyu galip geldi. Daha önceki 
seçimlerde de pek çok kereler yaşandığı gibi so-
nuç hem olması gereken şekliyle gerçekleşti hem 
de tarafl ara ince mesajlar sundu. Seçimin kendisi-
ne yönelik çizgi dışı anlamsız dedikoduları bir ke-
nara bırakırsak herkes önündeki rakamlardan ha-
reketle sonucu yorumlamaya çalışmaktadır. Belki 
daha önemlisi ders çıkarabilmektir.

Açıkça görüldüğü üzere değerlendiriciler, aynı 
rakamları farklı okuyabilmekte ve tabi buna göre 
de az-çok değişik sonuçlar çıkarılabilmektedirler. 
Bu arada referandumun iki bloğun içinde yer alan 
aktörlerin payını verme konusunda da adaletsiz 
davranabilmektedirler. Yani birilerine daha az bi-
rilerine daha cömertçe verebilmektedir. Mesela bu 
açıdan bakarsak birileri hayır bloğunun oyunu 
CHP’nin, marjinal grupların ve hatta hendek poli-
tikasıyla çukura gömülen HDP’nin başarısı olarak 
görebilmekte; tabi yine aynı şekilde, evet oyları 
içinde MHP’nin bulunmadığı, büyük şehirlerde-

ki oyların AK Parti’nin cid-
di düşüşler kaydettiği, dola-
yısıyla sos verdiği üzerinde 
durmaktadırlar. 

Oylamanın sonuçları ge-
nel olarak partiler üzerin-
den değerlendirmeye ko-
nulmuş ve bu çerçevede 
özellikle AK Parti’nin oy-

larının düştüğünden söz edilmiştir. Şüphesiz AK 
Parti’nin bu durumu göz önünde bulundurup 
kendine daha bir çeki düzen vermesi gerektiğinde 
şüphe yoktur. Ancak referandumlarda bloklaşmış 
bir uygulamanın partiler bağlamında açık sonuç-
lar vermediği; işin bir siyasal seçimden çok fark-
lı olduğu unutulmamalıdır. AK Parti ve MHP kit-
lesinin bir kesitini de içine almayan evet bloğu-
na karşılık; hayır, içinde çok farklı düşünce ve ka-
naatte, hata örgütlerde yer alan kesimlerin oluş-
turduğu bir kalabalıktır. Sosyolojik olarak kalaba-
lık, bir başka zaman ve bir başka yerde aynıyla bir 
araya gelme şansına sahip olmayan insan birlikte-
likleridir. Sosyolojinin basitleştirilmiş bir örneğiy-
le bir yangın veya trafi k kazasında oluşan aynı ka-
labalığın üyelerinin ne kadar meraklı olurlarsa ol-
sunlar bir başka yangın veya kazada seyirci olarak 
bir araya gelme şansları yok denecek kadar azdır. 
Burada da hayırcılar bir amaçla bir araya gelmiş-
lerdir ama bir ikinci kez kendilerine özgü önce-
likli amaç bulamayabilirler. Bundan dolayıdır ki 

Mustafa AYDIN
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şimdi bir siyasi seçim olsa ortalama büyük parti-
lerden AK Partinin yüzde 45’inin, CHP’nin yüzde 
25’inin, orada durduğu görülebilir. 

Tabi bunlar daha farklı bir açıdan tartışılıp eleş-
tirilebilecek niceliksel değerlendirmelerdir. Şüp-
hesiz çoğu kere alandan elde edilen sayısal verile-
re dayanarak yapılan niceliksel açıklamalar önem-
siz değildir. Ama daha önemlisi, tabir caizse kısa 
zamanda buharlaşan bu verilerin ötesinde, orada 
duran gerçekleri görebilmektir. Mesela bir ülke-
de yapılan bir Anayasa değişikliğinin Batı dünya-
sını neden bu kadar ilgilen-
dirdiğinin, hatta sonuç üze-
rinden hâlâ yoğun bir müca-
dele verdiği sorusunun ceva-
bı bu rakamlara göre verilmiş 
olamaz. Bu durum olaya sen-
tetik değil, daha analitik bir 
açıdan bakmayı gerektirir. 
Bunlar bir niceliksel alandan 
elde edilen rakamlar üzerine 
yapılmış değerlendirmeler-
dir. Önemsiz değildirler ama 
biz daha niteliksel bulduğu-
muz bazı sonuçlar üzerinde 
durmaya çalışacağız 

Dergimizin geçen ayki 
sayısında bu bağlamda bir 
ön değerlendirmede bulun-
muş, küresel iktidar çete-
sinin, Türkiye’nin bu deği-
şiklik ve benzeri girişimler-
le, hızla kontrolünün dışına 
çıkma çabasında olduğunu, 
bunu engelleyebilmek için bir mücadele verdiği 
üzerinde durmuştuk. Bu yazımızda sonuç bağla-
mında söz konusu noktayı biraz daha açmak isti-
yoruz. Çünkü bu önemli nokta özellikle geniş bir 
aydın kesimimiz tarafından hâlâ yeterince anlaşıl-
mış gözükmemektedir. Şüphesiz isteyen istediği 
oyu verir, kişisel bir yargılama hakkımız olamaz. 
Yapmak istediğimiz şey madalyonun arka yüzüne 
bir dönüp bakmaktır. 

II

Maalesef sorun, gerçekleri aydınların gördüğü 
ama cahilliğinden dolayı halk kesimlerinin göre-
memesi değildir. Genişçe bir aydın kesimi tam bir 
sömürge aydını mantığı yaşıyor. Ülkenin gidişini, 
ezberlediği modern paradigmalarla bağdaştıramı-

yor. Demokrasi, insan hakları, özgürlükler, ışıklı 
bir dünya olan Batının onayının dışında kalmışlık, 
cahil bir halk kesimiyle yan yana durma, ülkenin 
kendi başına hareket edebileceği ve dolayısıyla da 
kendi içine katlanıp kalacağı endişesi, vb. bu en-
telektüel paradigmanın en belirgin argümanları-
dır. Şüphesiz bunlar göz önünde bulundurulmaz 
değildir. Ancak ünlü fi lozof Bacon’un dediği gibi 
bunlar sağlıklı düşünmeye engel idoller (putlar) 
görevini yerine getirmekte ve tabi ciddi sorunlar 
doğurmaktadır. 

Bir örnek olarak belirt-
mek gerekirse oylamanın he-
men arifesinde, toplumun ta-
nıyıp saygı duyduğu pek çok 
yazarın “değiştirilmek iste-
nen maddelere bir itirazım 
yok, ama konjonktür hayır 
oyu vermemi gerektiriyor”, 
“bu maddelerin olumlu bir 
işlevi yerine getireceğinden 
pek emin değilim” tipindeki 
görüşler bu yargımızı açıkla-
maktadır. Esasen hemen tüm 
referandumlarda olduğu gibi 
genel olarak bunda da biz-
zat metnin maddeleri tartışı-
larak yapılmış bir oylama söz 
konusu değildir. Bu tutumu 
halk katları için makul bula-
biliriz. Ama söz konu yargı-
mızın içine öncelikle aydın-
lar girmektedir. Metin ile il-
gilenen sınırlı bir kesim de 

bizzat metinden değil, metin üzerinden konuşup 
yazmışlardır. 

Yukarıda aydın kesimde durum böyle olunca 
aşağıdaki halk kesimi için metin bağlamında fazla 
bir şey söylemenin pek de anlamı yoktur. Tabii ki 
kanaati saygıyla karşılamak gerekir, oyunun kura-
lı budur. Ama CHP gibi açıkça kesinleşmiş bir so-
nuca direnmenin ve bütün bir ‘topluma saygısız-
lık etme’nin makul bir izahı yoktur. Tabi bu sonu-
cu saygıyla karşılama durumu kanaatin içeriğini 
analiz etmemize mâni değildir. 

Bu çerçevede denebilir ki evet oyları, bazı belir-
gin gerekçeler söylense de büyük çapta Erdoğan’a 
güven üzerine verilmiş oylardır. 15 yıldır ülkesine 
yaptığı hizmetleri, iyi niyetle sergilediği tarz ve ta-
vırları, yapacaklarının teminatı sayılmış, geniş bir 

Evet oyları, bazı belirgin 
gerekçeler söylense de büyük 
çapta Erdoğan’a güven üze-
rine verilmiş oylardır. 15 yıl-
dır ülkesine yaptığı hizmetle-
ri, iyi niyetle sergilediği tarz 
ve tavırları, yapacaklarının 
teminatı sayılmış, geniş bir 
kesim, oyladığı maddelerin 
doğruluğundan çok liderinin 
doğruluğuna evet demişler-
dir. Ülke ve dünya konjonk-
türü göz önünde bulundu-
rulduğunda böyle bir tercih 
şüphesiz anlamlıdır.
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kesim, oyladığı maddelerin doğruluğundan çok 
liderinin doğruluğuna evet demişlerdir. Ülke ve 
dünya konjonktürü göz önünde bulunduruldu-
ğunda böyle bir tercih şüphesiz anlamlıdır.  

Ancak hayır yargısının arkasında bu kadar cid-
di bir gerekçe gözükmüyor. Hayır cephesini oluş-
turan parti ve örgütlerin temsilcisi konumunda 
olan CHP’nin genel başkanı Kılıçdaroğlu’nun, ge-
nelde ortalıklarda pek de gözükmeyen ama kam-
panya sürecinde bir yığın skandal lafl a ortalıkta 
dolaşan ve hayır için canhıraş bir mücadele ve-
ren eski genel başkan Deniz Baykal’ın evet’e karşı 
olmanın ötesinde ne dediği belli değildi. Günlük 
hayata müdahale edilecek gibi mesnetsiz lafl arın 
yanında parlamento kaldırılıyor, her şey bir ada-
mın tekeline veriliyor gibi hayli vülgarize edilerek 
üretilmiş gerekçelerle partallaşmışlardır. Aslında 
geçen sayıdaki yazımızda da belirttiğimiz gibi ne 
parlamento etkisiz hale getiriliyor ve ne de sınır-
sız, sorumsuz bir tek adam üretiliyor. Daha açık 
gözüken gerçek platformun öncülerinin, hayırcı 
olmaktan çok, evet’e karşı çıkma konusunda bir 
yerlerle mutabakata varmış olmalarıdır. Kanaa-
timce gerekçelerini topluma bir türlü açıklayama-
mışlarının dedeni de budur. Tabi yüzde 48’i bütü-
nüyle böylesi tek türden bir kategoriye yerleştir-
mek mümkün değildir. Ama bu yargının, bloğun 
geniş bir kesimini ifade ettiğinde de şüphe yoktur. 

III

İşi vülgarize eden evetçilerin yanında geniş bir 
hayırcı aydın kesimin, bu konudaki analizcilerin-
de kafalarının bir hayli karışık olduğu görülüyor. 
Bunların açıklamalarına göre hayırcı kesim daha 
bir entelektüelce davranıyor; toplumun geleceğini 
daha iyi görüyor. Onun için küresel dünyaya kar-
şı daha bir barışçı hareket sergiliyor. İslâmcılığın 
tökezlediğini düşünüp bir gizil mutlulukla “İşte 
Türkiye’de İslâmcılık da bu kadar” modunda laf-
lar ediyorlar.

Gerçekten de kampanya sürecinde hiçbir şe-
kilde onaylayamayacağımız din istismarları yaşan-
dı. Bazı sağduyulu yazarın da dile getirdiği gibi 
bu söz konusu istismar yalnızca bir gruba ait de-
ğil, iki tarafl ı idi. Herhalde dini literatüre yeterin-
ce vakıf olmadıkları için hayırcılar dozajı (!) ayar-
lamada iyiden zorlandılar. “Her bir hayır oyu, 
Atatürk’ün ruhuna okunmuş bir Fatiha’dır” pan-
kartı örneğinde olduğu gibi. Tabii ki bu durum, 
evetçilerin istismarını haklı çıkarmaz, aksine daha 
bir sorumlu hale getirir. Dinden hareketle bizim 
burada üzerinde durmak istediğimiz önemli nok-
ta oylamada etken olan şeyin din olduğu ve bu-
nun da düşüş gösterdiği değildir. Aksine bu oyla-
ma toplumumuzda muhafazakârlığın düşüş gös-
termediği ve hâlâ Türkiye’nin kaderine egemen 
olduğudur. Bilinenin tam aksine Hayırcı yüzde 
48’lik oy statükocu muhafazakârlık oyudur. Yani 
muhafazakârlık AK Parti ile özdeş değildir. 

Bu seçim, Türkiye’de önemli bir sosyal gerçekli-
ği daha ortaya çıkardı. Ülkemizde muhafazakârlık 
etiketiyle bunun taşıyıcıları arasında var olan bir 
çelişkinin çok belirgin hale geldiği gözleniyor. Bi-
lindiği üzere Fransız İhtilali’nden sonra oluşan 
ve E. Burke gibi düşünürler tarafından sistema-
tize edilen muhafazakârlık, uygulamalarında ül-
keye göre farklılıklar gösterse bile genel olarak 
mevcut statükonun koruyuculuğu anlamına gel-
mektedir. Muhafazakârlığın koruduğu şey, belir-
gin olarak orada duran bir değerler sistemi ve hat-
ta din değildir, değişikliğe karşılık mevcut şeydir. 
Tabir caizse omurgasız bir yapıya sahip olması-
na rağmen mevcudu koruyuculuğundan hareket-
le muhafazakârlık dini sabiteleri korumak gibi bir 
özelliği olmamasına rağmen dini çevrelerin hoşu-
na gidegelmiştir. Tabi muhafazakârlık hiçbir vefa 
borcu taşımadan bu ilgiden yararlana gelmiştir. 
Muhafazakârlığın sahip çıktığı şeyin mutlaka iyi 
olması gerekmez. Bunlar çoğu kere bir dönemler 

AK Parti ve MHP kitlesinin bir kesiti-
ni de içine almayan evet bloğuna kar-
şılık; hayır, içinde çok farklı düşün-
ce ve kanaatte, hata örgütlerde yer 
alan kesimlerin oluşturduğu bir kala-
balıktır. Sosyolojik olarak kalaba-
lık, bir başka zaman ve bir başka 
yerde aynıyla bir araya gelme şansı-
na sahip olmayan insan birliktelikle-
ridir. Sosyolojinin basitleştirilmiş bir 
örneğiyle bir yangın veya trafik kaza-
sında oluşan aynı kalabalığın üyeleri-
nin ne kadar meraklı olurlara olsun-
lar bir başka yangın veya kazada 
seyirci olarak bir araya gelme şans-
ları yok denecek kadar azdır. Burada 
da hayırcılar bir amaçla bir araya 
gelmişlerdir ama bir ikinci kez ken-
dilerine özgü öncelikli amaç bulama-
yabilirler.
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şikâyetçisi olunan şeylerdir. Bir kesimin uzun bir 
süredir karşı olduğu mevcut 1982 Anayasası’nı şu 
anda savunması örneğinde olduğu gibi. 

Kısaca tanıtmaya çalıştığımız muhafazakârlık, 
toplumumuzun doğrudan bir İslâmî kimlik ta-
şımada zorlandığı bir dönemle AK Parti, başın-
dan itibaren girişimci düşüncelere sahip olmasına 
rağmen, muhafazakârlığı resmen bir kimlik ola-
rak aldı ve topluma deklare etti. Bu kimlik mev-
cut şartlar içinde Türkiye’de uzun bir zaman ge-
niş bir toplum kesimini ifade etmede de başarı-
lı oldu. Ama partinin gelişim çizgisi her haliyle 
muhafazakâr değildi. İşin gerçeği AK Parti hep de-
ğişimin adresi oldu. Şimdilerde muhafazakârlık, 
CHP’nin etiketi değil, temel özelliğidir (eski Os-
manlıca deyimiyle hüviyeti değil, mahiyetidir). 
Her olumlu şeye karşı çıkıp durumu muhafaza et-
meye çalışmak onun en önemli işidir. İsterse bu 
toplumun şiddetle ihtiyaç duyduğu bir köprü, is-
terse toplumun kalkınması yönünde bir havali-
manı olsun fark etmez. Buna göre anayasa bağla-
mında başından beri herkesin şikâyet ettiği 1982 
Darbe Anayasası muhafazayı hak etmiştir. 

Muhafazakârlık bağlamında mevcut de-
ğişime karşı hayır oyuyla direnç gösteren 
muhafazakârlığın içeriğine gelince, tabii ki iktida-
rını burada gördüğü için statükoya sarılan CHP ile 
sınırlı değildir. Muhafazakârlık, FETÖ, PKK, HDP 
gibi terörle iç içe marjinal grupların ötesinde geniş 
bir kesimce önemsenmiş görünüyor. Türkiye’de 
bu kesim, yükselen orta sınıftır. Değerlendirme-
lerde ileri sürüldüğü gibi okuma/yazma ve gelir 
düzeyi düşük, kültürsüz ve gelişmemişlikle itham 
edilen Anadolu insanı değildir. Çoğu büyük şehir-
lerde yaşayan (bir dönemlerin yaygın ifadesiyle) 
kentsoylulardır. Sosyolojik olarak tüm orta sınıf-
ların temel özelliği statükocu olması değişimi sev-
memesidir. Onun için istikrar anahtar sözcüktür. 
Somut olarak vaat edilenleri, pratikte kimin neyi 
getireceğini iyi hesap eder. Belirsizlikleri bu ilke-
lere ters bulur. Bu bağlamda anayasa değişikliği-
ni belirsiz bir macera olarak görmüş ve hayır oyu 
vermiş olmalıdırlar. Bugün bir siyasal seçim oldu-
ğunda oyu yine de genel olarak AK Parti’yedir. İşte 
muhafazakârlık tam da budur. Aslında AK Parti 
başından beri iyi bir muhafazakâr değildir, ulu-
sal/küresel açılımlarıyla bunu da ispat etmektedir. 
Onun için anayasa oylamasını fi ilen kazanmış olsa 
da sosyolojik açıdan galip gelen, AK Parti’nin te-
kelinde olmayan muhafazakârlıktır. Sonuç olarak 

fi ilen oylamaya girmeyen İslâmcılığın kaybından 
söz etmenin anlam yoktur. Bu noktada Türkiye’de 
muhafazakârlık yeniden değerlendirilmelidir. 

IV

Referandum sonuçlarını iç etkenler açısından 
değerlendirdikten sonra konuya dış aktörler açı-
sından da kısaca bakmamız gerekir. Gerçekten de 
bir ülkenin kendi içinde bir sorunu olan bu ana-
yasa değişikliğinin niçin dünya kamuoyunun so-
runu haline geldiği ve özellikle Batı’nın konuy-
la fi ilen niçin bu kadar ilgilendiği sorularına bir 
cevap bulmamız gerekir. Bu bağlamda Almanya, 
Avusturya, Hollanda gibi küresel siyasetin Truva 
atları konumundaki ülkeler bir taraftan evet kam-
panyalarını engellerken, diğer taraftan fi ilen hayır 
kampanyaları yürütmüş, Türkiye AB üyeliği, bu-
ralarda çalışan Türk işçileri gibi konular üzerin-
den tehditlerde bulunmuşlardı. Bu tutum sonu-
cun evet çıkmasından sonra da devam etmekte, 
duydukları öfke katmerlenerek sürmektedir. Hat-
ta bu kangren sorunun(!) Erdoğan’ın öldürülme-
siyle çözülebileceğini bile dile getirmektedirler.

Bu sorular sömürge aydın tipimizin gerçekten 
cevaplandırmadan kaçtığı veya zorlandığı soru-
lardır. Sebebi de gerekçesi ne olursa olsun, neyi 
ne denli dayatırlarsa dayatsınlar ilişkilerimizin şe-
ker renk hale gelmesinden/olmasından duydukla-
rı rahatsızlıktır. Erdoğan iktidarı duruşuyla böyle 
bir soruna sebep olmaktadır ki bu onaylanamaz. 
Buradan hareketle konuyu değerlendirirken or-
tada bir şey yokmuşçasına, karşılıksız bir düşün-
ce, küresel abluka fobisi, uydurma bir Batı kum-
pası gibi ifadelerle geçiştirmeye çalışmaktadırlar. 
FETÖ olayına, 15 Temmuz darbe girişimine de bir 
mizansen gözüyle baktıkları gibi. Şüphesiz bu ay-

MHP-AK Parti 2017 Referandum İttifakı 
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dın dramı, Türkiye gibi yoğun bir kuşatma altına 
alınmak istenen bir ülke için bir talihsizliktir. Böy-
lesi ciddi bir sorunun bedeli karşı olunan bir lide-
rin alaşağı edilmesi olamaz. Bu durumu toplumu-
muz tarihte birkaç kereler yaşamıştır. Despot di-
yerek karşı çıktıkları Abdülhamid’i Batı dünyası-
nın taşeron terör örgütleriyle alaşağı etmişler, sa-
dece ülke elden gitmemiş kendi şahısları adına da 
hiçbir olumlu sonuç elde edememişlerdir. Bugün 
benzer şartlar yaşanmaktadır.

Batının, küresel değerlerini gönlünce ihlal etti-
ği, şu ana kadar tapındığı putlarını iştahla yerken 
aydınlarımız bunların gözlemciliğini bütünüyle 
bir tarafa iterek bir yabancı gözlemci konumun-
da Türkiye’deki ihlallerin çetelesini tutmakta, ih-
barlarını yetiştirmek için canhıraş bir mücadele 
vermektedirler. Aslında geldiğimiz ve yaşadığı-
mız noktada tüm Batı değerleri sorgulanmalıdır. 
Aydınımız bu değerlerin mutlak aşılmaz olduğu 
inancını aşabilmelidir. Mevcut durum kristalize 
sömürgeciliğin devamını sağlamaktadır. Aydını-
mız, sahip olmadığı alternatifl i düşünme yetene-
ğini kazanmalıdır.

Burada Türkiye’nin suçu, küresel çetenin hi-
lafına, ondan referans almadan hareket etmesidir. 
Böylesi siyasi bir çıkış ve hatta ciddi bir fi kir sa-
hibi affedilmez, sürece muhalefet edenler cinaye-
te kurban gidebilirler. Çizgi dışı hareketlerde bu-
lunan ABD de Başkan Kenedy ve gece evinde eşiy-
le birlikte şehit edilen, İslâm ümmetinin çıkardı-
ğı ender âlimlerden birisi olan İsmail el-Faruki bu 
farklı çizgilerden örneklerdir.

Küresel iktidar şebekesi uzunca bir zamandır 
kendi dışındaki dünyayı iki yolla yönetmektedir:

1- Askeri cuntalar ve onlarla iş tutan çoğu 
Marksist veya iktidarının devamı için toplumla 
partallaşmayı göze almış despotlar ile yönetip ni-
zam verme. Toplumların havasını almak ve daha 
rahat yönetebilmek için Arap Baharı hareketiy-
le ikinci şıkka dönmek istemiş, ama Mısır örne-
ği onu bu işten caydırmış, tekrar askeri cunta dik-
tatörlerle idare etme planına dönmüştür. Söz ko-
nusu bahar, İslâm dünyasının hemen her yerinde 
kışa dönüştürülmüştür. 

2- Demokrasi kaşesi altında toplumun kendi 
yöneticilerini kendinin seçtiği izlenimi veren ama 
toplumun seçtiklerinin önce yukarıda küresel çete 
tarafından belirlendiği vesayet sistemi. Çizgi dışı-
na çıkıldığında yine kendilerince güdümlenen as-
ker müdahaleleriyle yönetmektedir. Türkiye uzun 

zaman bu yola idare edilip kontrol altında tutul-
muştur. 

Kim ne derse desin 2002 Körfez Tezkeresi’nin 
reddinden sonra Türkiye’de on beş yıl içinde 
önemli değişiklikler yaşanmış, ciddi bir kırıl-
ma meydana gelmiştir. Erdoğan’ın muhteme-
len beklemediği bu Tezkere’nin reddi olayından 
sonra ABD’de konumlanmış küresel iktidar ta-
vır alıp farklı yollarla cezalandırmaya kalkınca 
Türkiye’deki siyaset daha bir yerli ve milli bir yol 
tutma, küresel iktidar çetesine karşı ülkenin ko-
numunun da gerektirdiği bir siyasal otorite oluş-
turma ihtiyacını duymuştur. Erdoğan bu işi sür-
dürebilecek bir kişiliğe, şuura, kararlılığa sahiptir 
ve bu çerçevede adımlar atmaktadır. Küresel si-
yasetin dolduruşuna gelen bir kesim konuyu an-
lamakta zorlanmakta veya bilerek, bu atılımı tek 
adam söylemi içinde mahkûm etmeye çalışmakta-
dır. Genelde Türkiye’ye karşı olan ama Erdoğan’ın 
şahsında odaklaştırılan düşmanlığın sebebi bu-
dur. Yani Erdoğan bir iktidar unsuru değil, kendi-
sine empozede bulunulamayan bir otoritedir, bir 
anlamda sırf Türkiye’nin değil, dünyanın ihtiyaç 
duyduğu tek adam olma çabası içindedir. 

Türkiye’nin dünya konjonktüründe kendine 
özgü yer alması bir siyasal sistem değişikliğini 
gerektirmektedir. Söz konusu ettiğimiz fevkala-
de önemli olan bu otorite oluşturma işi de siyasal 
mevzuatın değiştirilmesi ile mümkündü. Anayasa 
değişikliği bu çerçevede gerçekleşti. Küresel si-
yasetin dışarıda yoğun çabalarına, içeride süreci 
anlamakta zorlanan ve belki haklı olarak hukuki 
kaygılarla karşı çıkan bir kesimin yanında yal-
nızca küresel iktidarın taşeronluğuna soyunmuş, 
kendine özgü bir diyeceği olmayan farklı (terörist) 
unsurların, tabir caizse omurgasız AK Partili kesi-
min oluşturduğu geniş bir kitlenin hayır oylarına 
rağmen toplumun sağduyusu galip geldi, ilk elde 
ulaşılması gereken hedefe ulaşılmış, geçen sayıda 
söz konusu ettiğimiz anayasanın tekin olmayan 
ruhu kovulmuş, içerideki gizil iktidar dağıtılmış 
olacaktır. 

IV

Bu arada bilvesile siyasetle ilgili bazı ezberleri-
mizi gözden geçirmemiz gerektiğini söylemeliyiz. 
Bir kere Batının küresel değerleri, başta demok-
rasi olmak üzere müthiş bir erozyon yaşamakta-
dırlar. Bu değerlerin hızla erimesi bizim gibi Batı 
dışı toplumlardan önce bizzat Batının ciddi bir so-
runudur. Bu gidişle Batı diğer toplumlar nezdin-
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de değer temsilciliğini ve dolayısıyla itibarını hız-
la kaybetmektedir. 

Özellikle Batı dışı toplumların aydınları, kül-
türel sömürge mantığını bırakıp konjonktürdeki 
siyasal düzen üzerinde kafa yormalıdırlar. Dünya 
çok ciddi bir küresel siyasal ahlaksızlık ortamında 
yaşıyor. Mevcut anlayışa göre siyaset ahlak değil, 
güç ve çıkar üstüne kuruludur. Maalesef bu yargı 
bütün insanlığa dikte edilmiştir. Hâlbuki modern 
dönemlere kadar bilgeler, düşünürler siyaseti in-
sanın yegâne özlük alanı olan ahlak üstüne kur-
muşlardı. Mesela ünlü fi lozof Aristo’ya göre yöne-
timin merkezinde bulunan devletin en önemli gö-
revi, insanlara ahlaklı olmanın ortamını hazırla-
maktır. Aristo gayet yerinde bir değerlendirmey-
le, hükümet şekillerinin doğruluk ölçüsünün de 
bu olduğunu söyler. Buna göre “iyi hükümet sis-
temi dış şekli ve baştakilerin sayısıyla ilgili değil-
dir. Devletin başında bir kişi, bir grup veya geniş 
bir toplum kesimi olabilir ve devlet de buna göre 
şekil alır. Zorbalığın olmadığı yerde bir kişinin yö-
netimi olabilir. Doğuş ve zenginliğe dayanmayan 
bir aristokrasi doğru olabilir. Herkesi temsil ede-
bilecek ve bir yığın anarşisine dönüşmeyen bir de-
mokrasi benimsenebilir…” Yani yukarıda yöneti-
cileri birileri tarafından belirlenen bir demokrasi 
bir bilge kralın yönetimine tercih edilemez.

Antikçağ Isparta’sında toplumu için önemli si-
yasal reformlar yapan ünlü siyaset bilimci ve dev-
let adamı Solon’a “Vatanına iyi bir siyasal sistem 
sunup sunamadığını” soran bir vatandaşa fi lozof, 
“Ona iyi olanı değil, ama şimdilik en uygun ola-
nı verdiğime inanıyorum” cevabını verir. Sınai ka-
pitalist yapı için öngörülen ve bizim algılarımı-
zın ötesinde kurgucuların kafasındaki evrene hi-
tap eden bir demokrasi bir başkasının ihtiyacını 
görmeyebilir. Siyasal sistem de siyasal rejim de bu 
çerçevede gerçekleşmesi gereken şeylerdir. Mev-
cut Anayasa değişikliği bir siyasal sistem değişikli-
ği olarak değerlendirilmektedir.

Siyasal rejim genel olarak, siyasal hayatta baş-
ta halk ve devletin, kurumların ve bunların en te-
mel unsurlarının yerlerini ve ilişkilerini belirleyen 
ana çerçevedir. Siyasal sistem ise siyasete katılan 
ögelerin bir eksende ve birbirlerini tamamlayacak 
şekilde meydana getirdikleri anlamlı uyumlu bü-
tünlüklerdir. Rejim çoğu kere fazla içeriği olma-
yan bir çerçevedir, hatta bir klişedir, önemli olan 
sistemdir denilebilir. Krallık, Cumhuriyet, vb. bi-
rer rejim, demokrasi, meşrutiyet, vb. birer sistem-
dirler. Bu çerçevede mesela İngiltere’de rejim kral-
lık, sistem demokrasidir. Yeryüzünde hâlâ pek 
çok totaliter Cumhuriyet vardır. Tabi sistemin be-
lirsizlikleri yok değildir. Söz gelimi aynı ortamda 
aynı siyasal ögelerden farklı konumlandırmalarla 
(veya farklı sıra düzenleriyle) farklı sistemler olu-
şabilmektedir. Yani esnek bir dünyadan ve fark-
lı sonuçlarının olduğundan söz ediyoruz. Buna 
göre krallık rejimi İngiltere’nin değil de Jakoben 
Fransa’nın rejimi imiş gibi gözüküyor. Sözün kı-
sası aydınımızın bağlamı görmesi gerekiyor. Eğer 
demokrasinin temel esprisi toplum inisiyatifi  ise 
bizim demokrasimiz küresel vesayetin dayatmala-
rını aşabilmek, kendi otoritemizi inşa edebilmek 
olmalıdır. Bu açıdan mevcut anayasa değişikliği-
nin ülkemiz için bir şans olduğunu düşünüyoruz.

Sonuç olarak denebilir ki artık işin dediko-
du tarafı bitmelidir. Hâlâ sonuca gölge düşürme-
ye çalışmak, bir taraftan milli irade arayışı iddia-
sında bulunmak diğer taraftan milli iradeye itiraz 
etmek sadece siyasal teamüllere karşı çıkmak de-
ğil, aynı zamanda topluma karşı ciddi bir saygısız-
lıktır. Sıra asıl yapılması gerekenlere gelmiş bulu-
nuyor. Bu önemli değişimin kurucu ögesi AK Par-
ti ve özellikle R. T. Erdoğan’a büyük iş düşmekte-
dir. Bu değişiklik 2010 yılında yapılan anayasa de-
ğişikliği gibi yarım/eksik kalmamalı, hakkıyla so-
nuçlandırılmalıdır. Böylece de hayır’ın yanlışlığı 
lafl a değil, fi ilen gösterilebilmiş olmalıdır.

Batı dışı toplumların aydınları, kültürel sömürge mantığını bırakıp konjonktürdeki siya-
sal düzen üzerinde kafa yormalıdırlar. Dünya çok ciddi bir küresel siyasal ahlaksızlık 
ortamında yaşıyor. Mevcut anlayışa göre siyaset ahlak değil, güç ve çıkar üstüne kuru-
ludur. Maalesef bu yargı bütün insanlığa dikte edilmiştir. Hâlbuki modern dönemlere 
kadar bilgeler, düşünürler siyaseti insanın yegâne özlük alanı olan ahlak üstüne kur-
muşlardı. Mesela ünlü filozof Aristo’ya göre yönetimin merkezinde bulunan devletin en 
önemli görevi, insanlara ahlaklı olmanın ortamını hazırlamaktır.
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KAYIT DIŞI İKTİDARIN SONU MU?

16 Nisan’da yapılan refe-
randumla gerçekleşen 

anayasa değişikliği, Türkiye’nin 
önünde yeni bir ufuk olmuştur. 
Daha önce yapılan 17 anayasa 
değişikliğinden farklı olarak bu 
sonuncusu hükümet sistemi-
ni değiştiren bir mahiyet arz et-
mektedir. Önceki değişiklikler anayasanın ruhunu 
zedelemeden yapılan düzenlemelerdi. 16 Nisan’da 
yapılan ise anayasanın temel parametrelerini sar-
san bir sonuç üretecektir. Her ne kadar bu temel 
değişiklik yeni bir anayasa ihtiyacını ortadan kal-
dırmasa da bugüne kadar yapılan değişikliklerden 
öte sonuçlar üreteceği açık. Eski kurumsal yapıla-
rın değişeceği bir döneme giriyoruz. Sivil siyasetin 
seçimlerini kazanıp halkın verdiği iktidarı kullan-
madığı dönemlerin geride kalacağı bir sürecin baş-
langıcındayız.

Seçim kazanamamalarına rağmen kendilerini 
devletin sahibi olarak gören ve sahici siyaset yapma-
dan varlıklarını devam ettiren siyasi organizasyon-
lar (vesayet odakları) döneminin sonuna geldik. Ar-
tık bu tür organizasyonlar seçilmiş iktidarlara “ik-
tidar olursunuz ama muktedir olamazsınız!” yollu 
tehditler savuramayacaklardır. Zira halkın verme-
diği iktidarı kullanma konforunu artık kaybetmiş-
lerdir. Bundan sonra sahici siyaset yaparak halktan 
yetki almak durumundadırlar. 16 Nisan’da yapılan 
on sekiz maddelik anayasa değişikliğinin önemli so-
nuçlarından birinin, “kayıt dışı siyasetin” kayıt altı-
na alınması olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Toplumun siyasetin merkezine oturacağı bir 
sürecin başlangıcındayız. Anayasanın “ruhundan” 

faydalanarak oluşturulan gizli 
iktidar alanlarının son bulması 
gereken bir döneme giriyoruz. 
Uzun süreli alışkanlıklardan 
kolay vazgeçilemiyor. Huku-
ken ortaya çıkmış bir durumu 
fi iliyata geçirmek de zannedil-
diği kadar kolay değil. Sorum-

suz iktidar kullanmaya alışmış olanların bir dire-
niş sergileyecekleri açıktır. Önümüzdeki zaman-
larda bu direnişin gizli, açık örnekleriyle karşıla-
şacağız. Nitekim referandum öncesinde de, toplu-
mun bölüneceği ve diktatörlüğün ortaya çıkaca-
ğı ve meşrulaşacağı söylemi etrafında bir kamu-
oyu oluşturulmaya çalışıldı. Evet oylarının bekle-
nenin altında çıkmasında bu propagandanın etki-
li olduğu anlaşılıyor.

Uzun zamandır özellikle muhalefet cephesi 
Türkiye’nin kutuplaşmasından ve bölünmesinden 
dem vuruyor. Şüphesiz onların abarttıkları kadar 
olmasa da Türkiye toplumunda bir bölünmenin 
olduğunu inkâr edemeyiz. Ancak bu bölünmenin 
son on beş yirmi seneye mal edilmesi tam anla-
mıyla bir manipülasyon. Bu toplum, Tanzimat’tan 
itibaren farklı bir medeniyet dairesine girmeye ic-
bar ediliyor. Tanzimat’ı yapan devleti yönetenler-
dir. Bunun devletin kurtuluşu için zaruri bir deği-
şim olduğuna inanmışlardı. Kültürel bir değişim-
den ziyade, daha çok teknik alanda yenilikler yap-
ma ve Batının tekniğine sahip olarak devleti kur-
tarabileceklerini düşünüyorlardı. Ancak, bu deği-
şim sürecine girildiğinde işlerin zannedildiği ka-
dar kolay olmadığı ortaya çıktı. Toplum eğitim-
den hukuka kadar ikili bir sisteme maruz kaldı. 

Cevat ÖZKAYA

Seçim kazanamamalarına rağmen kendilerini devletin sahibi olarak gören ve sahici 
siyaset yapmadan varlıklarını devam ettiren siyasi organizasyonlar döneminin 
sonuna geldik. Artık bu tür organizasyonlar seçilmiş iktidarlara “iktidar olursunuz 
ama muktedir olamazsınız!” yollu tehditler savuramayacaklardır. Halkın vermediği 
iktidarı kullanma konforunu kaybetmişlerdir. 16 Nisan’da yapılan referandumun 
önemli sonuçlarından biri, “kayıt dışı siyasetin” kayıt altına alınmış olmasıdır.

16 Nisan Referandumu: 
Kayıt Dışı İktidarın Sonu mu?
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Bir yandan medreseler devam ederken, diğer yan-
dan batı tarzı okullar kuruldu. Medeni hukuku il-
gilendiren hususlar şer’i ilkelere göre halledilir-
ken ticari hukukta tamamen batı hukukuna uy-
gulamaya çalışılıyordu. Devlet ise, daha çok yeni 
oluşturduğu kurumlara destek vererek, diğerle-
rini adeta yokluğa terk ediyordu. Medreselerden 
mezun olanlardan ziyade, yeni okullardan mezun 
olanlar devlet katında itibar buluyorlardı ve dev-
lette görevlendiriliyorlardı.

Burada kurumların ıslahından çok, onların 
yok oluşa terk edildiği yerine yepyeni kurumların 
oluşturulduğu bir sürece tanık oluyoruz. Dolayı-
sıyla eski kurumların mensupların devlette ağır-
lığı azalırken yeni eğitim kurumlarından mezun 
olanların giderek devletteki ağırlıkları artıyordu. 
Bu değişim kısmi de olsa, bir halk rızasını dikkate 
almaktan ziyade, devlet elitlerinin yukarıdan aldı-
ğı bir kararla gerçekleştirildi. Bu gelişmelerde dış-
ta tutulan toplum, devletle arasında tabii bağların 
koptuğu ve giderek kendi içine kapanan bir süre-
ce girdi. Devletin desteğine mazhar olan ve yeni 
eğitim kurumlarında yetişen devlet elitinin etkin-
liği arttıkça toplumla bağları azalmaya başladı.

Teknolojik değişimi ve gelişimi gerçekleştir-
mek için açılan okullar, burada okuyanların zihni-
yet dünyasını da etkiledi. 1770’lerde kurulan mü-
hendishanenin kütüphanesi gezen Batılı bir sey-
yah bu kadar çok materyalist felsefe istikametin-
de yazılmış kitaplardan oluşmuş bir kütüphane-
yi Batı dünyasında bile görmediğinden bahseder. 
Teknolojik değişimi gerçekleştirmek için yapılan 
eğitimin insanın kâinata, hayata bakış tarzını de-
ğiştirdiğini görüyoruz.

Bu süreçte teknolojinin Hıristiyan dünyada ge-
liştirdiği Hıristiyanlığın modern toplumların or-
tak inancı olduğu fi kri, elitler arasında yaygın-
lık kazanmaya başladı. Bunun tabii sonucu ola-
rak Hıristiyanlığın geçirdiği reformasyon süreci-
ni, İslâm’da da yaşanması gerektiği fi kri dillendi-
rilmeye başlandı. Reform yapılmaksızın modern-
liğe cevap verilemeyeceği fi kri, dinde reform tar-
tışmalarını gündeme getirdi.

Nitekim bu fi kirleri savunan ve devlet katında 
sadrazamlık ve dışişleri bakanlığı yapmış bir şah-
siyet olan Keçecizade İzzet Fuat Paşa’nın sözleri 
zihniyet ayrışmasının devletin en üst düzeyinde 
ulaştığı seviyeyi göstermesi açısından önemlidir. 
Paşa,”1300 sene evvel çölde, çöl için yapılmış ka-
nun ve nizamat” ile “Avrupa kıtasında” hayat sür-
dürmenin imkânsızlığından bahseder.1  Paşa’nın 
burada sözünü ettiği içtihat vasıtasıyla dinin za-
manın problemlerine çözüm bulması değildir. 

Başka bir ortam ve başka bir kültürel iklim için-
de yapılmış, reformasyonun İslâm dinine de uy-
gulanması isteğiyle karşı karşıyayız. Kısacası evri-
me dirençli bir dinin din dışı unsurların, bilimin 
müdahalesiyle ile düzeltilmesi ve zamanla uyum-
lu hale getirmesi istenmektedir.

Bu zaman dilimi âlimden aydına evrildiğimiz 
bir sürecin başlangıcıdır. Bahsedilen ilimde “Al-
man vülger materyalizminin” etkisinde oluştu-
ğu varsayılan bilimdir. Ancak devlet katında güç 
kazanan bu anlayış İslâm’da gerçekleştiremedi-
ği dinde reform fi krini devlet gücünü kullanarak 
halka dikta ettirmeye çalışan totaliter yapıya bü-
ründü. Bu durum yönetim elitinin halk ile arası-
nın ciddi bir biçimde açılmasının önemli sebeple-
rinden birisi belki de en önemlisidir. 

Siyaset nihayetinde toplumsal etkileme topluma 
hizmet ve toplumu yönetme işidir. İçinden çıktığı-
nız ve yöneteceğiniz toplumun, hayatını tanzim et-
tiği temel inanışına yukarıdan ve hoyratça bir mü-
dahale elbette tepki ile karşılanır. Nitekim zamanın 
toplumu bu müdahaleyi dışarıdan ve ayrıca din dışı 
müdahale olarak (gerçekten de öyleydi) algıladı. 

“Dindarlığı tartışma götürmeyen Hıristiyan re-
formcularının aksine, bir asrı aşan bir süredir bir 
“tenvir-tenevvür” (aydınlanma-aydınlatma) ilişki-
si çerçevesinde müslüman kitleleri “çağa uydur-
ma” cehdiyle ortaya çıkan Osmanlı entelektüelle-
rinin hepside bu kitle tarafından “yeni bir din” ya-
ratma suçlamasına maruz bırakılmış ve dolayısıyla 
yaratabildikleri tesir son derece sınırlı olmuştur.” 

Burada anlatmak istediğimiz, “dinde reform” 
meselesi değildir. Önce zarureten ve devletin kur-
tarılması yönünde oluşan teknolojiye sahip olma 
fi krinin, giderek nasıl bir zihniyet değişimine dö-
nüştüğünü ve halka rağmen devlet elitinin nasıl 
meydana geldiğidir. Yaşantısı ve düşünceleriyle 

Bugün Demokrat Parti ile başlayan 
dönemde siyaset yoluyla iktidara 
müdahil olmaya çalışan halk kesimi-
nin mücadelesinde kritik bir aşamaya 
gelinmiş bulunuyor. Tanzimat sonra-
sında oluşmuş olan devlet iktidarının 
hâkimiyetinin sarsıldığı bir dönemi 
yaşıyoruz. 16 Nisan’da yapılan ana-
yasa değişikliği referandumu, yüzyıl-
lık bir süre içinde halka rağmen oluş-
muş bu devlet iktidarının hayatiyeti-
ni aynı şekilde ettiremeyeceğini orta-
ya koymuştur.
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KAYIT DIŞI İKTİDARIN SONU MU?

yönetmeye çalıştığı, ahaliden giderek ayrışan bu 
kesim, halka kandırılmış ve gelenek ve inanç bağ-
larından kurtarılması gereken yığınlar olarak bak-
maya başlamıştır. 

Tanzimat döneminde bir grup elit ve aydınla-
rın etkin düşüncesi olarak gelişti bu anlayış, II. 
Meşrutiyet döneminde ise, başta tıbbiye olmak 
üzere, eğitim kurumlarında yaygınlaşan ve gide-
rek devlet politikasını etkileyen bir güç haline gel-
di. O dönem medreselerin gündemden çekildi-
ği ve devlet bürokrasisinin yeni açılan okullardan 
eleman temin ettiği bir zaman dilimidir. Kısacası 
devlet bürokrasisi -istisnaların dışında- vülger Al-
man materyalizmini bilim olarak kabul eden ve 
bu yönde eğitilmiş insanlar ta-
rafından dolduruldu.  Zihni-
yet dünyası, halkının inanç-
ları dışında tevekkül etmiş bu 
azınlık, devlet gücünü kulla-
narak halkını kendisine ben-
zetmeye çalışmıştır. II. Meş-
rutiyet döneminde devlet ka-
tında itibar gören bir politika 
haline gelen bu anlayış, sonra-
ki dönemlerde de etkin bir bi-
çimde varlığını sürdürmüştür.

Cumhuriyet dönemin-
de her ne kadar Osmanlı ile 
bağların kesildiği ve yepye-
ni Osmanlı ile bağların ke-
sildiği ve yepyeni bir oluşu-
mun ortaya çıktığı varsayıl-
sa da durum pekte öyle değil-
dir. Cumhuriyet’in kurucula-
rı, Osmanlı’nın son dönemin-
de yetişmiş insanlardır. Zihni-
yet dünyalarının oluşumunda 
“Alman vülger materyalizmi-
nin” ihmal edilmez etkisi var-
dır. Büchner’in Madde ve Kuv-
vet kitabı istisnaları hariç tu-
tarsak dönemin bütün Osmanlı aydınlarını derin-
den etkilemiştir. Elbette cumhuriyetin kurucuları 
da, birer Osmanlı aydını olarak bu etkinin dışında 
değildirler. Bu bağlamda cumhuriyet, meşrutiye-
tin devamı mahiyetindedir. Ve meşrutiyetin nispe-
ten tereddüt ifade eden batılılaşma politikasını ra-
dikal bir biçimde uygulama sahasına koymuştur. 

Cumhuriyet’in başlangıcından itibaren devlet, 
tümüyle batılılaşmayı yegâne hedef olarak günde-
minin merkezine oturtmuştur. Ve devlet kadroları 
bu anlayışa sahip olanların dışındakilere kapatıl-
mıştır. Burada aynı zamanda, zenginliğin ve gücün 

kaynağı durumunda olan devletin anlayışına iti-
bar eden bir tabanında teşekkül etmeye başladığı-
nı söylemeliyiz. Devlet bütün imkânlarını kullana-
rak bu tabanı genişletmeye çalıştı. Bütün imkânlar 
bu azınlığa tahsis edilirken, ahalinin büyük bir ço-
ğunluğu da, devletin güvenlik güçleri, vergi me-
murları ve mahkemeleriyle muhatap oluyordu. 

O kadar ki, devletin kurucusu, oluşan man-
zaranın bir diktatör hüviyeti arz ettiğini ve tarihe 
böyle geçmek istemediğini söyler. 1930’da oluş-
turulan “Serbest Fırka” böyle bir durumdan zahi-
ren de olsa kurtulmaya dönük bir teşebbüstür. Bir 
muvazaa partisi olan serbest fırkanın İzmir mitin-
gi sırasında meydana gelmiş olan bir olay, duru-

mun vahametini ortaya koy-
ması açısından önemlidir.

Serbest Fırka kurulduğun-
da ahali halk fırkasının dışın-
da kurulan bu partiye olağa-
nüstü bir kabul göstermiştir. 
Bu bağlamda, İzmir’de yapılan 
mitinge çok büyük bir kalaba-
lık katılmış ve güvenlik güçle-
rinin açtığı ateş sonucunda bir 
gen ölmüştür. Serbest Fırka li-
deri Fethi Okyar ve parti idare-
cileri otelin önünde beklerken, 
kucağında kanlar akan bir ce-
set bulunan bir adam yanlarına 
gelir. Adam yeni vurulmuş oğ-
lunun cesedini göstererek, Fet-
hi beye, ‘kurtar bizi bu zalim-
lerden, işte sana bir şehit!’, öte-
ki çocuklarını göstererek ‘di-
ğerleri de sana feda olsun!’ der. 

Şevket Süreyya, kurtarıcı-
lar iş başındaydı, Cumhuri-
yet yedi sene önce kurulmuş-
tu, ‘kim, kimi, kimden kurta-
racaktı?’ diye sorar. Bu önem-
li bir sorudur. Fakat sorunun 

cevabını aranmadığını gösteriyor, sonraki geliş-
meler ahali ile yeni ve sahici bağlantılar kurmak-
tan ziyade, devlete bağlı yeni bir halk tabanı oluş-
turma kavgası devlete egemen olmuştur. Halkın 
rızasını almaya gayret etmek yerine, halkı baskıla-
maya ve yapılan uygulamaları kabul etmeye icbar 
etme politikaları devlette egemen olmuştur. Dev-
let eliti, bürokratik azınlık, devlete anlamlı aydın-
lar ve devletin memesinden beslenen iş dünya-
sının oluşturduğu iktidar bloku halktan olmadı-
ğı ve olma umudu da olmayan yetkilerini teminat 
altına alma çabasında olmuştur. Halkın nesnelik-

Çok önemli değişimlerin de 
yapıldığı uzun bir iktidar süre-
cinden geçmiş AK Parti’nin 
arızalarının mazeret üretme 
imkânı yeni girilen süreçte 
giderek daralacaktır. Bunun 
farkında olarak, 2019’a kadar 
varolan sürede, Türkiye’de 
yapılması gereken kurumsal 
değişikliklerin gerçekleştiril-
mesi gerekiyor. Toplumsal 
gerilimi düşürmek elbette 
iktidarın öncelikli işi olma-
lıdır. Ancak muhalefetin de 
kayıt dışı siyaset dönemi-
nin sonlandığının veya böyle 
bir ihtimalin ciddi bir şekil-
de azaldığının farkında ola-
rak, kendini yenileme ihtiya-
cı vardır.
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ten özneliğe geçiş konusunda gösterdiği her çaba, 
devlet iktidarı bloğunun darbesi ile önlenmiştir. 
Periyodik hale gelen bu darbelerin sonucunda 
oluşturulan anayasalarla bu devlet iktidarı bloğu-
nun hâkimiyeti anayasal teminat altına alınmıştır!

Bugün Demokrat Parti ile başlayan dönemde 
siyaset yoluyla iktidara müdahil olmaya çalışan 
halk kesiminin mücadelesinde kritik bir aşama-
ya gelinmiş bulunuyor. Yukarıda anlattığımız tarz-
da oluşmuş olan devlet iktidarının hâkimiyetinin 
sarsıldığı bir dönemi yaşıyoruz. 16 Nisan’da yapı-
lan anayasa değişikliği referandumu, yüzyıllık bir 
süre içinde halka rağmen oluşmuş bu devlet ikti-
darının hayatiyetini aynı şekilde ettiremeyeceğini 
ortaya koymuştur.

Yapılan meşruiyet tartışmaları, toplumun bö-
lündüğü propagandaları, otoriter yönetim tartış-
maları büyük ölçüde, devlet iktidarından nemala-
nan güçlerin dillendirdiği bîçare hususlardır. Ay-
rıca bu güçlerin peşinden giden ahaliyi dışarıda 
tutarak bu iktidar bloğunun özellikle son refe-
randumda dış güçlerle birebir bağlantıda olması 
önemle üzerinde durulması gereken bir husustur. 

Türkiye’nin iç politikasına dış güçlerin her za-
man örtülü müdahaleleri olmuştur. Ancak bu son 
referandumdaki kadar aleni, doğrudan bir mü-
dahaleye bugüne kadar şahit olunmamıştıı. Ter-
sinden mütalaa edildiğinde yapılan anayasa de-
ğişikliğinin Türkiye içi iktidar bloğunu ve onun 
dış destekçilerini tedbiri elden bırakacak kadar 
tedirgin ettiğini, paniklettiğini söyleyebiliriz. An-
cak bu noktada referandumda müspet sonuç elde 
eden siyasal iktidar birtakım kritikler yapmalı, 
tüm toplumu kapsayan bir sorumluluğu olduğu-
nu asla dikkatinden kaçırmamalıdır!

Toplumun bölünmüşlüğü meselesi çok fazla dil-
lendirildi referandum sürecinde: Toplum ile devlet 
elitleri ve onların oluşturduğu taban arasında bir bö-
lünmüşlüğün olduğu doğrudur. Ancak bu bölün-
müşlük yukarıda anlattığımız gibi bugünün işi değil. 
Mevcut iktidarın ortaya çıkardığı bir durum da de-
ğildir. Bugün gerçekleşen en büyük olay, yüz yılı aş-
kın bir zamandan bu yana devlet seçkinlerinin başı 
çektiği iktidar bloğu karşısında sessiz kalan yığınla-
rın temsilcilerinin bu sessizliği bozmuş olmasıdır. 

Kayıt dışı siyaset yapan devlet iktidarı bloğu ve 
onun oluşturduğu tabanın, tehditlerinin karşılık-
sız kalmadığı bir siyasal süreç yaşanıyor. Halkın 
bir özne olarak siyaset sahnesindeki hâkimiyeti 
artıyor. Bundan sonra “anayasanın ruhu” ve “zin-
de kuvvetler” söylemiyle siyaset yapmanın müm-
kün olmadığı bir sürecin başlangıcındayız. Halk-
tan onay talep eden sahici anlamda siyasetin ya-

pıldığı bir sürece giriyoruz. Topluma önderlik 
ederek bu süreci başlatanlar da silkinmek ve bu 
sahici siyaset sürecinin icaplarına göre kendilerini 
revize etmek durumundadırlar.

Çok önemli değişimlerin de yapıldığı uzun bir 
iktidar sürecinden geçmiş AK Parti’nin arızaları-
nın mazeret üretme imkânı yeni girilen süreçte gi-
derek daralacaktır. Dolayısıyla 2019’a kadarki sü-
reçte, Türkiye’de yapılması gereken kurumsal de-
ğişikliklerin mutlaka gerçekleştirilmesi gerekiyor. 
Toplumsal gerilimi düşürmek elbette iktidarın ön-
celikli işi olmalıdır. Muhalefetin de kayıt dışı siya-
set döneminin sonlandığının veya böyle bir ihti-
malin ciddi bir şekilde azaldığının farkında olarak 
ve yeni Türkiye’ye uyanarak kendini bu yeni du-
ruma uydurma zorunluluğu vardır; eğer meşru si-
yasete devam edecekse… 

Siyasal partiler oluşturdukları siyasi söylem ve 
ürettikleri hizmetle varlıklarını devam ettirebilir-
ler. AK Parti geçtiğimiz dönemde, Türkiye ortala-
masının hayli üstünde hizmet üreterek seçimler-
den galip çıkmıştır. Ancak, kendi döneminde yeti-
şen gençliğinde yine aynı dönemde oluşan sosyolo-
jinin hatırı sayılır bir bölümünün referandum süre-
cinde AK Parti’yi desteklemediği görülüyor. Çünkü 
bu kesim eskiyi bilmiyor. Eskiyi yani Tek Parti dev-
rinden başlayarak birtakım uygulamaları eleştirerek 
onları ikna etmenin imkânı yok. Onlar yapılanlara 
iktidar olmanın gereği olarak bakıyorlar ki bu ga-
yet anlaşılabilir tavır alıştır. Burada, iktidar partisi-
nin, öncelikle düşünce dünyası ile, kültürel dünya 
ile, eğitim ile, aile ile, sanat ile ilgili yeni bir bakış 
açısına ve yeni bağlantılar kurmaya ihtiyacı vardır. 

İktidarı hiç kaybetmeyeceği tekeli olarak gö-
ren, halkın menfaatlerini, ihtiyaçlarını göz ardı 
ederek hakkaniyet, sorumluluk ve emanet taşıyı-
cılık duygusunu kaybedip, gelişigüzel, günübirlik 
hareket eden, gecesini gündüzüne katmayan siya-
setçi tipolojilerinden kurtulunması elzemdir! 

Hiçbir iktidar eleştirilmekten hoşlanmaz. An-
cak iktidara menfaat bağıyla irtibatlanmayan in-
sanların, toplumsal, siyasal, kültürel büyük top-
lumsal resmi gözden uzak tutmadan eleştirilerine, 
tavsiyelerine devam etmeleri gerekir. Türkiye’nin 
ve dünya insanlığının bu yeni süreçte, hakkı, ada-
leti, marufu, hayrı, eminliği, ehliliği, kardeşli-
ği  emreden ve batılı, zulmü, münkeri, şerri, sa-
dakatsizliği, liyakatsizliği, düşmanlığı nehy eden, 
insanlık için çıkarılmış en hayırlı olabilecek salih, 
muttaki insanlara ihtiyacı var!... 

Dipnotlar
1 M. Şükrü Hanioğlu, Osmanlıdan Cumhuriyet’e Zihniyet 

Siyaset ve Tarih, Bağlam Yayınları, İstanbul, 2006, s.21 
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 YENİ BİR KADİFE DARBE SÜRECİ-1: ARKA PLAN 

“Göz odur ki, dağın arkasını göre, 
Akıl odur ki, başa geleceği bile.”

Ş er İttifakı (ABD-İngiltere-İsrail/Siyonizm-AB) 
tarafından başlatılan Taksim (Gezi Parkı) Ka-

dife Darbe sürecinin amacı, şiddet kullanmadan 
siyasi iktidarı düşürmekti. Taksim Kadife Darbe 
sürecinin ana stratejisi, mahalli seçimler, Cum-
hurbaşkanlığı seçimleri ve 2015 genel seçimler 
göz önüne alınarak çizilmiş 
ve 7 Haziran Genel Seçim-
leri ile birlikte AK Parti’nin 
tek başına iktidar olması en-
gellenerek bir başarı kazanıl-
mıştır. “Taksim Kadife Dar-
be Süreci”nin her bir aşama-
sı, tarafımızdan Millî Gazete 
ve Umran dergisinde değer-
lendirilmiştir. 

Başlangıçtan bugüne dek 
olan süreci, farklı aşama ve 
evreler ihtiva eden beş bü-
yük döneme ayırabiliriz:

1. Dönem: Oslo görüşmesinin deşifre edilme-
sinden-7 Haziran 2015 Genel Seçimlerine Kadar 
Kadife Darbe Dönemi.

2. Dönem: 7 Haziran 2015’den 1 Kasım 2015 
seçimlerine kadar PKK’nın Sosyolojik Savaş 
Amaçlı Terör Dönemi.

3. Dönem: 1 Kasım 2015 Seçimlerinden 15 
Temmuz 2016 Sosyolojik Savaş Amaçlı Askeri 
Darbe Girişimine kadar olan güvenlik güçlerinin 
Terörle Savaş Dönemi.

4. Dönem: 15 Temmuz 2016 Sosyolojik Savaş 
Amaçlı Askeri Darbe Girişiminden 16 Nisan 2017 
Referanduma kadar Gülen şantaj ve terör örgütü-
nün tasfi ye dönemi.

5. Dönem: 16 Nisan 2017 Referandumundan 
2019 Cumhurbaşkanlığı seçimine kadar olacak 
olan yeni kadife darbe dönemi.

Bu yazı serisinde, Kadife darbecilerin yeni dö-
nemdeki (5. Dönem) muhtemel amaç ve hareket 

tarzları üzerinde durulacaktır. 
Yeni dönemin daha iyi anlaşı-
labilmesi için Kadife darbelerin 
stratejisi ve mahiyeti, yeniden 
hatırlatılacak, geçmiş aşamalar 
özetlenecektir. 

Kadife Darbe

Sovyetlerin yıkılması ile 
yeni bir tür Soğuk Savaş döne-
mi başlamıştır. Yeni soğuk sava-
şın en önemli ve etkin araçları, 
Sivil Toplum Kuruluşlarıdır/ör-

gütleridir (NGO). Şer İttifakı/Şer Ekseni (ABD-
İngiltere-İsrail/Siyonizm-AB), hem kendi ülkesin-
de hem de diğer ülkelerde, özellikle, sömürgeleş-
tirmek istediği ülkelerde, STK’lar kurmakta veya 
varolanlara sızmakta, onları fi nanse etmekte, eğit-
mekte, yönlendirmekte ve onlar üzerinden men-
faatlerini gerçekleştirecek operasyonlar yapmakta 
ve stratejiler uygulamaktadır. 

Kadife darbeler, seçim endeksli, dış destek-
li, gayrı memnunların ittifakına ve gerilime da-

Burhanettin CAN

Gerek Cumhurbaşkanı ve gerekse AK Parti kadroları, hem referandum 
öncesi hem de referandum sonrasında kullandıkları dilden dolayı gerilim 
ortamının doğmasına önemli katkıda bulunmuşlar. Bu nedenle bu 
yeni süreci, yeni bir kadife darbe süreci olarak değerlendiriyoruz.

Yeni Bir Kadife Darbe Süreci-1:
Arka Plan
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yalı, seçim öncesi, esnası ve sonrasında sokak 
hâkimiyeti kurarak ve genellikle “yumuşak güç” 
(soft power) kullanarak (zaman zaman, özel 
amaçla sert güç kullanılmaktadır), siyasi ikti-
darları düşürmeyi hedefl eyen yeni bir darbe türü-
dür(1). Kadife darbeler, o ülkenin yerli görüntülü 
sivil toplum örgütlerinin önderliğinde, kitle hare-
keti ile yönetimleri devirme sanatı olarak tanım-
lanabilir.

Üç Nesil Kadife Darbe

Şer İttifakı (ABD-İngiltere-İsrail/Siyonizm-AB) 
tarafından Kadife darbelerin ilk denendiği ve ba-
şarılı olduğu ülke Sırbistan’dır. Sırbistan, kobay 
olarak kullanılmış, elde edilen tecrübe, Ukrayna, 
Gürcistan ve Kırgızistan, Belucistan ve Kıbrıs’ta 
kullanılarak kadife darbeler başarı ile sonlandı-
rılmıştır. Bu darbelerin ortak özelliğinden dolayı 
bunları Birinci Nesil Kadife Darbeler olarak nite-
lendirebiliriz. 

“Arap Baharı” olarak nitelendirilen ve Tunus, 
Libya, Mısır ve Suriye’de başlatılan ve başlangıçta 
Tunus ve Mısır’da başarılı olan, Libya ve Suriye’de 
iç savaşa sebebiyet veren Kadife darbeler ise birin-
cisinden farklı özellikler taşıdığından dolayı buna 
da İkinci Nesil Kadife Darbeler adını vermekteyiz. 

Türkiye’de Oslo görüşmelerinin deşifre edil-
mesi ile başlayan 7 Haziran 2016 seçimleri ile 
AKP’nin iktidar olmasına mani olan Kadife darbe-
yi de, Üçüncü Nesil Kadife Darbe olarak isimlen-
dirmekteyiz.

Kadife Darbelerin Yönetim Mekanizması

Dünyada bu güne kadar gerçekleştirilmiş olan 
kadife darbelerin ana stratejisini çizen beyin ta-
kımı, Soros Merkezli Siyonist-Mason bir kadro-
dur (Dış Beyin-Birinci Halka)(Şekil-1). Bu, he-
def ülkelerin dışında bir merkezdir. Hedef ülke-
lerde, ana stratejiye uygun bir şekilde kadife dar-
belerin yönetilebilmesi için o ülke içerisinde var 
olan, o ülkenin vatandaşı konumundaki Mason-
Sabetayist-Siyonist-İşbirlikçilerden oluşan 2. de-
recede bir beyin takımı (iç beyin- ikinci halka) 
daha vardır. Bu iki merkez, mevcut siyasi iktidara, 
sisteme/devlete karşı olan “gayrı memnun örgütle-
ri”, bir “çatı kuruluş” etrafında (“taşeron yapı”) 
birleştirerek (yönetimin üçüncü halkası), ana stra-
tejiyi ve ana stratejinin öngördüğü tüm taktikleri, 
bunlar aracılığıyla hayata geçirmeye çalışmakta-

dır. “Çatı kuruluşta” yer alan kadroların/yöneti-
cilerin tümü, bu işbirliğinden haberdar olmayabi-
lir; ya da ortak düşmana/rakibe karşı çıkar birliği 
olarak meseleye bakabilir. “Çatı kuruluş”, ülkede-
ki tüm gayrı memnunları ya da önemli bir kısmı-
nı kuşatacak tarzda, öngörülen strateji ve taktikle-
ri devreye sokmakta ve ona göre davranmaktadır.

Şekil-1: Kadife Darbelerin Yönetim Mekanizması

Kullanılan Yöntem

Kadife darbeler, toplumların kültürel, sosyal,  
psikolojik ve değerler sistemi analizi ile ülkelerin 
jeo-stratejik ve jeopolitik analizine dayandırılmış-
lardır. Kadife darbelerin önce teorisi yapılmıştır; 
sonra da teori uygulamaya sokulmuştur. Pratikten 
kazanılan tecrübelerle teori tekrar zenginleştiril-
miştir/zenginleştirilmektedir. 

Bu kısımda, Kadife darbelerin ana felsefesi ve 
stratejisi üzerine oturtularak gerçekleştirilmiş olan 
Kadife darbelerin genel ortak özellikleri özetlen-
mektedir.

Kadife darbelerin teorik alt yapısı, Avusturyalı 
düşünür Karl Popper’in  Açık Toplum ve Düşman-
ları  adlı kitabındaki düşüncelerine dayanmak-
tadır. Kadife darbelerde uygulanan yöntemin te-
mel felsefesi ise, siyaset bilimci Gene Sharp’a ait-
tir. Şiddet İçermeyen Hareketin Politikası (‘The 
Politics of Nonviolent Action’) ve Diktatörlükten 
Demokrasiye (‘From Dictatorship to Democracy’) 
adlı kitaplarında uygulanan yöntem anlatılmak-
tadır. Gene Sharp’ın şiddet içermeyen sivil itaat-
sizlik teorisi; diktatörlüklerin, şiddete başvurma-
dan ve askeri darbe yapmadan, sokak eylemleri ile 
devrilmesine ilişkin bir teoridir1. 

Bu mücadele metodunun nirengi noktası, dikta-
törün varlığı ve diktatöre karşı verilecek mücade-
lenin şiddet içermemesidir. Mücadelenin etkin ola-
bilmesi için kamuoyunun (halk), iş başındaki li-
derin “diktatör” ve yönetimin “diktatörlük oldu-
ğuna inanması” veya “inandırılması” gerekmek-
tedir. İnsanlar, genel olarak diktatörlerden ve dik-
tatörlüklerden nefret ederler; fakat bu duygularını 
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çevre ile paylaşmaktan korkarlar. Bu psikolojiden 
dolayı halk, diktatörlüklerin yıkılmasının ancak 
yabancı güçlerin yardım ve destekleri ile müm-
kün olabileceğine inanır ya da inandırılır. Sharp, 
‘sivil itaatsizlik ve uluslararası baskının’ diktatör-
lüklerin ‘aşil topuğu’ olduğunu ileri sürmekte ve 
bu amaçla 189 farklı eylem türü önermektedir2. 
Sharp’a göre bütün mesele, diktatörün inşa etti-
ği korkuyu yıkmak ve halka güven verebilmek-
tir. Bunun için mutlaka sivil itaatsizlik inşa edilip 
yaygınlaştırılmalıdır. Şiddet içermeyen mücadele-
nin dayanak kitlesi, mevcut siyasi iktidara karşı 
olan tüm gayrı memnunların 
koalisyonudur.

Sivil itaatsizlik yaygın-
laştırılarak diktatörün si-
vil ve askeri bürokrasi içeri-
sindeki müttefi kleri koparı-
labilir. O nedenle “Diktatö-
rün Aşil Topuğu” tespit edi-
lip, tüm silahlar o noktaya 
yöneltilerek kesintisiz bir sal-
dırı düzenlenmelidir. Bunun 
kadar önemli diğer bir konu 
da, diktatörün dayandığı güç 
kaynaklarını dağıtacak bir 
stratejik saldırının ve strate-
jik planlamanın yapılmış ol-
masıdır3. 

Sharp’ın uygulamayı 
önerdiği yöntem şöyle özet-
lenebilir4:

1. Örgüt: Öncelikle tek 
kelimelik vurucu bir örgüt 
ismi ile gençler ve öğrenciler 
arasında örgütlenme. 

2. Slogan: Basit ve etkileyici bir slogan oluştu-
rulup yaygınlaştırılmak ve kitleleştirmek.

3. Medya: Ulusal ve uluslararası medya deste-
ğini sağlamak. 

4. Finansman: Uluslararası vakıf ve sivil top-
lum örgütleri tarafından sağlanmaktadır.

5- Eğitim: Eylemleri icra edecek örgütlerin 
eğitimi, yabancı vakıfl ar tarafından fi nanse edi-
lip bir merkez tarafından gerçekleştirilmektedir. 
Eğitimde Sırbistan üs olarak kullanılmaktadır. 
Sırbistan’daki örgütler, diğer ülke gençlik örgütle-
rini eğitmede aktif rol almaktadır.

6- Lider: Daha önce yönetimde bulunup bir 
şekilde dışlanmış olan kimseler arasından seçil-

mektedir. Batıda eğitim almış ve batı eğilimli ol-
malıdır. Kadife darbelerde kadınlar etkin olduğu 
için, varsa, kadın liderler tercih edilmektedir.  
Kitlelerin takip edebileceği, tanınan insanlar lider 
olarak öne çıkarılmalıdır. 

7. Gayrimemnunları toparlamak: Yönetime 
karşı olan tüm gayri memnunları, inançları ne 
olursa olsun bir çatı altında toplamak gerekir. 

8. Asker ve güvenlik güçlerini kazanmak ya da 
tarafsızlaştırmak: Güvenlik güçlerinin yönetimin 
yanında yer almaması, en azından olaylara müda-
hale etmemesi, tarafsız kalması ve fakat muhalefe-

ti de açık bir şekilde destek-
leyerek askeri darbe görüntü-
sü de verilmemesi sağlanma-
lıdır. 

9. Yargının desteğini ka-
zanma ya da tarafsızlaştırma: 
Yargının aldığı kararlarla sü-
rece destek vermesi, eylem-
cileri cezalandırmaması, ikti-
darın aldığı kararları ise en-
gellemesi, hatta cezalandır-
ması harekete güç katar.

10. Dış güçlerin desteğini 
sağlama: Farklı ülke liderleri-
nin ve Uluslararası kuruluş-
ların süreci desteklemesi, ik-
tidarı eleştirmesi ve baskı uy-
gulaması, sürecin en önemli 
aşamalarından biridir.

11- Eylemlerin başlama 
zamanı: Seçimlerde gerili-
min en üst noktaya çıkabil-
mesi için ilk eylemler, seçime 
on iki ay kala başlatılmalıdır. 

12- Psikolojik savaş: Olayların başlangıcından 
sonuna kadar dozajı gittikçe artan bir psikolojik 
harekât uygulanmalıdır. Eylemlerin tümü, ma-
sum gençlik hareketi ve istekler masum istekler; 
iktidar mensupları da diktatör, vahşi, kaba, ego-
ist, bölücü olarak ilan edilmelidir.

13. Gerilimi sürekli artırmak: Ekonomik ma-
nipülasyon yaparak bunalım sürekli körüklen-
melidir. Ülkede varolan yolsuzluk, yoksulluk, iş-
sizlik, yandaşlık ve adaletsizlik, en hâkim unsur 
olarak öne çekilmelidir. Etnik ve mezhepsel tüm 
farklılıklar kaşınarak fay hatları enerji ile yüklen-
melidir.

Referandum sonuçları birbi-
rine çok yakın (%51,4 Evet; 
%48,6 Hayır oyu) çıkmıştır. 
Bir anayasa değişikliğinde 
toplum nerede ise  yarı yarı-
ya bölünmüştür. Anayasa 
değişikliklerinde kamuoyu-
nun arzusu, evet oyunun %60 
ve yukarısı olması istikame-
tindedir. Sonuçlar, yasaldır 
fakat kamuoyunun vicdanını 
rahatlatmamaktadır. Tüm 
kadife darbelerde darbe 
süreci, seçim sonuçlarının 
birbirine çok yakın olması 
üzerine başlatılmıştır.
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14. Sokak hâkimiyeti: Taraftarları sürekli ola-
rak sokakta tutarak yönetimin otoritesini ve irade-
sini kırmak gerekir. Bu gelişme, yönetimi yalnızlı-
ğa iter, kendisine bağlı güçlerin iradesini çözer ve 
muhalefete olan halk desteğini hızla artırır.

15. Seçimler: Seçimler halkın sokağa dökül-
mesi için en uygun dönemlerdir. Bunun için çok 
iyi alt yapı çalışması yapılmalıdır: 

- Seçimlerden altı ay kadar önce, seçimlere hile 
karıştırılacağı şüphesini yayarak seçimlere gölge 
düşürülmelidir. Seçimlerden önce yapılan anketler-
le muhalefetin iktidardan daha ilerde olduğu ka-
nısı yerleştirilmelidir. Kamuoyu, hile konusunda 
şartlandırılarak bir şuur altı oluşturulmalıdır. 

- Seçim sonuçları ne olursa olsun seçimlerin 
adil yapılmadığı ve seçimlere hile karıştırıldığı id-
diası gündeme getirilmeli, gündemde tutulmalı ve 
hile var diyerek yoğun bir kampanya başlatılma-
lıdır.

- Farklı örgütler arasında seçimin şaibeli olu-
şu ile ilgili mutabakat sağlanarak dayanışma ger-
çekleştirilmelidir.

- Seçimlere gözlemci olarak gelen batılı ulusla-
rarası teşkilat temsilcileri, bu iddiayı destekleye-
rek sorunun uluslararası arenaya taşınması sağ-
lanmalıdır.

16- Dış güçler ve seçim sonuçları: Yabancı va-
kıf, medya ve siyasilerin desteği kazanılmalı; AGİT 
ve diğer gözlemci kuruluşlar aracılığıyla seçim 
sonuçları şaibeli ilan edilip uluslararası camiaya 
taşınmalıdır. Batılı siyasi liderler, beyanat vererek 
sürece katkıda bulunmalıdır. Böylelikle mevcut 
yönetim baskı altına alınıp yalnızlaştırılmalıdır. 

17- Gerçek niyetin perdelenmesi: Kadife dar-
belerde görünür amaç, ülkedeki mevcut “dikta-
törü(!) yıkmak”, “demokrasiyi getirmektir”. Oysa 
gerçek amaç, hedef ülkelerin bölünmesi, bağımsız 
politika izleyenlerin şer ittifakının boyunduruğu-
na girmesinin sağlanması, Rusya ve Çin’in kuşatıl-
ması, enerji bölgelerinin ve nakil hatlarının kont-
rol altına alınmasıdır.

18. Sonuç: Yönetimin(diktatörün) şiddet uy-
gulanmadan kansız bir şekilde yıkılışı gerçekleşir. 

Kadife Darbe Stratejisinin Dayandığı Analiz

Kadife darbe stratejisi, sürece etki edebilecek 
tüm parametreler göz önüne alınarak belirlen-
mektedir. Analizlerde, iç ve dış dinamikler kap-
samlı bir şekilde ele alınmaktadır: 

İç Dinamikler

Kadife darbe sürecine etki eden, onu kolaylaş-
tıran veya zorlaştıran iç parametreleri, aşağıdaki 
başlıklar altında toplayabiliriz:

1- Toplumsal Yapı:
– Demografi k parçalanmışlık. Etnik unsurlar 

arasında ve farklı inançlar arasında kin ve nefre-
tin yayılma derecesi,

– Değerlerin yozlaşması, toplumsal bağların 
çözülmesi,

– Öğrencilerin ve gençlerin biriken öfkesi,  
– Yabancı istihbarat mensuplarının öğrencile-

rin arasına sızarak iyi bir konum elde etmiş ol-
maları,

– Şiddetin yaygınlaşması, suç oranlarında artış, 
– Güvensizlik dalgasının yaygınlaşması,
– Bizzat dışarıdan fi nanse edilen işbirlikçi si-

vil toplum örgütlerinin var olması, 
– Yönetime ve sisteme karşı güvensizlik, biri-

ken öfke, gittikçe artan küskünler kitlesi,
– Cemaatler, hareketler, STK’ların durumu, 

tepkileri, dayanma güçleri, halkla bağları, olayla-
ra tepkileri, kimin yanında yer alacağı.

2- İktidarın Durumu:
• İktidardakilerin bütünlük düzeyi: 
– Liderle iktidar arasındaki uyum, 
– Liderle halk arasında ilişki; Parti ile halk 

arasındaki ilişki,
– Liderin kadrosunun birikimi, bütünlüğü ve 

lidere bağlılık düzeyleri,
– İktidarın iktidar olma kararlılığı,
– Muhtemel gelişmeler karşısında halkın tep-

kisi, gençliğin tepkisi,  
• Yönetimdeki Zaafl ar: 
– Yöneticilerin lükse, israfa kaymaları, yol-

suzluklarının olup olmaması,
– Halka karşı duyarsızlaşmaları, 
– Eş, dost, akraba ve yandaşlık ilişkisi,  
– Aile saltanatı.
-  Yönetimden dışlanmış olanların, kitleler üze-

rindeki etkileri.

3- Muhalefetin Durumu:
- Muhalefetin parçalı veya bütünleşmiş olması,  
- Muhalefetin Halk ile ilişkisi, gücü, sürükle-

yiciliği,
- Muhalefet liderlerinin popülaritesi, güvenirli-

liği, sempatikliği,
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- Daha önce yönetimde bulunup da dışlanan yö-
neticilerin muhalefet lideri olabilme kapasiteleri,

- Diş Güçlerle işbirliğine girme düzeyi, 
- İktidarı destekleyecek muhalefet partile-

rini tarafsızlaştırma veya cepheye dâhil etme 
imkânları.

4- Kitle İletişim Araçlarının Durumu: 
- Kimin kontrolünde olduğu,
- Ülke içinde ve dışında güvenirliliği,
- Dünya ve bölge kamuoyunu etkileme gücü,
- Eğlence kültürünü yayıcılığı,
- İşbirliğine uygunluğu.

5- Yargı ve Güvenlik Güçlerinin Tutumu: 
- İktidara karşı mı?
- Tarafsız mı?
- Muhalif mi?
- Destekliyor mu?
- Muhtemel hareket tarzı ne olabilir?

6- Ekonomik Yapı:
- Güçlü mü?
- Zayıf ve kırılgan noktaları var mı; varsa ne-

lerdir?
- İşbirliği yapılmasına uygun sermaye güçleri 

ve zararlarının karşılanması,
- Üretim, Borsa, Turizm, Hizmet sektörünün 

durumu,
- Çıkarılacak krizin ekonomik boyutunun ül-

keye, bölgeye ve dünyaya etkileri,

- Halkın ekonomik kriz karşısında muhtemel 
tepkisi, dayanma gücü.

Dış Dinamikler

Kadife darbelerde göz önüne alına dış para-
metreleri aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:

1- Ülkenin Jeostratejik, Jeopolitik, Jeoekono-
mik ve Jeokültürel Durumu:

– Bölgesel ve küresel güçler için ne anlam ifa-
de ettiği,

– Büyük Ortadoğu’yu etkileyecek jeostratejik 
konumları,

– Enerji kaynakları ve ulaşım yolları,
– Diğer kıymetli yer altı kaynakları,
– Bölgesel ve küresel güçlerin ülke ile irtibat 

düzeyleri.
2- Dış Güçlerin (Bölgesel ve Küresel Güçlerin) 

Tutumu: 
- Devletlerin, uluslararası kuruluşların (BM, 

NATO, IMF, Dünya Bankası) olaya bakışı, tavrı ve 
müdahale etme kararlılığı, 

- ABD ve AB yönetimlerinin ya doğrudan ya da 
elçilikleri aracılığıyla müdahale etme imkânları.

- Dışlanmış yöneticilerle işbirliğinin sağlanma-
sı,

- Eksen çatışmasının süreci etkileme düzeyi,
- Bölgesel güçlerin süreci etkileme düzeyi.
3- Ekonomik Manipülasyon: 
Mevcut yönetimi sıkıntıya düşürebilmek ve hal-

kın şikâyetlerinin artması için ekonomi ile oyna-
mak. Böylece işsizlikle beraber memnuniyetsizlik 
ve güvensizliği artırmak. 

4- Seçim Gözlemcilerinin Davranışları: 
Seçim sonuçlarını tanımama ve onları ulusla-

rarası kamuoyuna yanlış bir şekilde aktarma du-
rumları. 

5- Kitle İletişim Araçlarının Tutumu:
- Dış destek sağlama imkânları 
- Gerçeği çarpıtarak yansıtma kapasiteleri 
6- Yabancı Vakıfl arın Hedef Ülke İçerisinde 

Yıpratma Faaliyeti Yürütme İmkânları:
- İçerdeki sivil toplum örgütlerine verdikleri pa-

rasal destek,
- Gençliğin kamuoyu oluşturma konusunda 

eğitilmesi,
- Gençlere burslar verilmesi ile sempati oluş-

turulması,
- Örgütlemeye fi ilen iştirak edilmesi.

Kadife darbe sürecinde dolaylı harp stra-
tejisi uygulandığından kamuoyunun ve 
siyasi iktidarın dikkatleri bir noktaya 
yönlendirilip odaklandırıldıktan sonra 
tam ters bir noktadan siyasi iktida-
ra darbe vurulmaya, zarar verilmeye 
çalışılmaktadır. Ters noktadan darbe 
vurulur vurulmaz kadife darbe sürecine 
katılan tüm unsurlar, aynı anda hare-
kete geçirilip büyük bir kampanya baş-
latılmaktadır. Böylelikle kendi taraf-
tarlarının morali ve heyecanı yüksel-
tilirken, siyasi iktidarın ve taraftarla-
rının morali bozulmak istenmektedir.
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Türkiye’de Oslo Görüşmelerinin Deşifre Edilmesinden                                                        
7 Haziran Genel Seçimlerine Kadar                           

Taksim Kadife Darbe Süreci

Türkiye’de Şer İttifakı (ABD-İngiltere-İsrail/
Siyonizm-AB) tarafından başlatılan Kadife Dar-
be sürecinin ana stratejisi, mahalli seçimler, Cum-
hurbaşkanlığı seçimleri ve 2015 genel seçimleri 
göz önüne alınarak çizilmiştir. Bu nedenle birçok 
aşamayı bünyesinde barındırmıştır. Türkiye’deki 
kadife darbe sürecinin değişik aşamalarını, gele-
ceğe ışık tutması açısından, aşağıdaki gibi özetle-
yebiliriz:

Birinci Aşama: Oslo Görüşmelerinden Dolayı 
Yargı Darbesi Girişimi

Birinci Evre: Oslo görüşmelerinin deşifre edil-
mesi, 

İkinci Evre: Başbakan Erdoğan’ın ameliyat ola-
cağı bir saatte MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın em-
niyete ifadeye çağrılması. 

Başbakan, Hakan Fidan’ın ifade vermeye git-
mesine müsaade etmiş olsaydı, ardından başba-
kan Erdoğan ifade vermeye davet edilecek ve yar-
gı darbe süreci başlatılacaktı. Dolayısıyla Kadife 
darbenin birinci aşaması başarısızlıkla sonuçlan-
mıştır.

İkinci Aşama: Eylemci Yapı (“Alevi-Sol Örgüt-
ler”) ve Dayanak Bir Kitle Ortaya Çıkarma, İkti-
dara Karşı Çıkılabilir Psikolojisini İnşa Etme 

Birinci Evre: Reyhanlı olayları ile alevi-sünni 
gerilimi meydana getirme ve sol-alevi özellikli 
DHKP-C’nin öne çıkarılması.

İkinci Evre: Bu örgütün önderliğinde Taksim 
Gezi Parkı olayları ile Türkiye’nin dört bir tarafın-
da eylem yaparak sokak hâkimiyeti kurmaya ça-
lışma,

Üçüncü Aşama: İttifakı Genişletme ve Gülen 
Şantaj ve Terör Örgütünün Çatı Örgütü Yapılması, 
Dershaneler Savaşı

Dördüncü Aşama: Gülen Şantaj ve Terör Örgü-
tünün Öncülüğünde Maliye-Polis-Yargı Darbe Gi-
rişimi 

Birinci Evre: 17 Aralık “Rüşvet ve Yolsuzluk 
Operasyonu” ile itibarsızlaştırma

İkinci Evre: 25 Aralık “Rüşvet ve Yolsuzluk 
Operasyonu” ile itibarsızlaştırma- yalnızlaştırma-
ihtilafl ar çıkarma-bel kırma.

Üçüncü Evre: İzmir “Rüşvet ve Yolsuzluk Ope-
rasyonu” ile itibarsızlaşmayı yaygınlaştırma

Beşinci Aşama: Gülen Şantaj ve Terör Örgütü-
nün Öncülüğünde MIT Tırları Operasyonu

- MİT’in tırları ile IŞİD’e silah gönderme algı-
sı oluşturma-teröre yardım yataklıktan suçlu gös-
terme, 

- Acziyet içerisine sokma, 
- Kürt halkında AKP karşıtlığı algısı oluşturma. 

Altıncı Aşama: Dışişleri Bakanlığı’nın Dinlen-
mesi, Teröre Yardım Yataklıktan Suçlu Gösterme-
Acziyet İçerisine Sokma

Yedinci Aşama: Mahalli Seçimlerde Yeni İtti-
fak Modeli Deneme (Ankara/Yalova Modeli) Bazı 
Alevi-Sol Yapılarla Gülen Hareketini İttifakı

Sekizinci Aşama: Cumhurbaşkanlığı Seçimi 
için CHP’nin önderliğinde, Bazı Alevi-Sol Yapılar 
ile Gülen Şantaj ve Terör Örgütünün İttifakı

Birinci Evre: Soma maden sabotajı, 13 Mayıs 
2014 

İkinci Evre: IŞİD’in Musul Konsolosluğu per-
sonelini rehin alması

Üçüncü Evre: Cumhurbaşkanlığı seçimi-
ne İhsanoğlu’nun CHP’den aday gösterile-
rek, CHP’nin belli bir seçmen kitlesinin öfke ile 
HDP’ye yönlendirilmesi (seçim sonuçlarına göre 
%2-3’lük bir oy oranı kayması var). 

Cumhurbaşkanlığı Seçimine HDP adayı olarak 
Demirtaş’ın katılması ve %9,5 civarında bir rey 
alarak genel seçimlerde HDP’nin barajı geçeceği 
algısının inşa edilmesi. 

HDP’nin, Kadife Darbenin çatı örgütü olarak 
konumlandırılması.

Dokuzuncu Aşama: HDP Öncülüğünde Bazı 
Sol-Alevi Yapılarla Gülen Şantaj ve Terör Örgütü-
nün İttifakının Sağlanması

Birinci Evre: Musul Konsolosluğu rehineleri-
nin serbest bırakılması,

İkinci Evre: IŞİD’in Ayn el-Arab’a(Kobani) sal-
dırması ile Kürt seçmenlerde IŞİD ile ilgili bir şu-
uraltı oluşturulması ve AKP karşıtlığının derinleş-
tirilip yaygınlaştırılması.

Üçüncü Evre: Bazı sol yapılarla- PKK-HDP-
KCK’nın sokak terörü provokasyonu (Kobani pro-
vokasyonu) ile barajın geçilmemesi durumunda 
Türkiye’nin kan gölüne döneceği algısının oluştu-
rulması. 
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 YENİ BİR KADİFE DARBE SÜRECİ-1: ARKA PLAN 

HDP’nin önderlik rolünü pekiştirme. kürt hal-
kında AKP karşıtlığını pekiştirme.

Onuncu Aşama: 7 Haziran 2015 Seçimlerine 
Hazırlık: Psikolojik Alt Yapı Oluşturma, Özel Me-
sajlar Verme, “Biz Güçlüyüz, Siyasi İktidar Çare-
siz”, AKP Oy Tabanını Ayrıştırma ve AKP’yi Yal-
nızlaştırma.

Birinci Evre: Siber saldırı; 79 ilde Elektriklerin 
kesilmesi. Seçimlere şüphe düşürme algısı oluş-
turma.

İkinci Evre: Çağlayan Adliyesi’nde Savcı’nın 
öldürülmesi ve aynı anda Emniyet Müdürlüğü’ne 
saldırı düzenlenmesi.

Üçüncü Evre: Fenerbahçe futbolcularına silah-
lı saldırı yapılması.

Dördüncü Evre: “MİT tırları ile IŞİD’e silah 
gönderildi”(!) fotoğrafl arının yayınlanması ile 
AKP’li kürt seçmenin bir kısmını AKP’den uzak-
laştırma.

On Birinci Aşama: 7 Haziran 2015 Seçimlerin-
de AKP’nin Tek Başına İktidar Olmasının Engel-
lenmesi (%41 Oy Oranı, 258 Milletvekili)

On İkinci Aşama: AKP’nin Öngörülen Fabrika 
Ayarlarına Çekilmesi (İhtimaller)

Birinci Evre: AKP’nin CHP ve/veya HDP ile ko-
alisyon ortağı yapılarak yıpratılması,

İkinci Evre: Koalisyon dışında bırakılarak iç 
ihtilafl ar meydana getirilmesi,

Üçüncü Evre: AKP yönetiminin el değiştirmesi 
ve Erdoğan’ın Külliye’ye kapatılması (ANAP, DYP 
deneyimleri misali),

Dördüncü Evre: AKP’nin bölünmesi (RP/FP, 
ANAP, DYP, DSP deneyimleri misali),

Beşinci Evre: Erken/tekrar seçime gidilerek oy 
oranının daha da düşürülmesi,

Altıncı Evre: AKP’nin tasfi ye edilmesi (RP/FP, 
ANAP, DYP, DSP deneyimleri misali).

Kadife darbe sürecindeki her bir aşama, dar-
benin o aşamada başarısız olduğu ya da kısmen 
başarısız olduğu ve siyası iktidarın başarılı oldu-
ğu anlamına gelmektedir. “Dolaylı harp taktiği” 
kullanan Kadife Darbeci Beyin Takımı, genellikle 
beklenmeyen yönlerden, farklı amaçlar için saldı-
rı gerçekleştirmiş, “selamlama” taktiğini kullana-
rak iktidarı adım adım yıpratmıştır. 7 Haziran se-
çimi sonrasında Kadife darbecilerin on ikinci aşa-

mada öngördükleri sonuçları alamamalarının çok 
temel bir nedeni, MHP lideri Bahçeli’nin erken se-
çim istemesi ve erken seçimde de AK Parti’ye cid-
di bir destek vermiş olmasıdır.

On Üçüncü Aşama: 7 Haziran-1Kasım 2015 
Dönemi PKK’nın Sosyolojik Savaş Amaçlı Kıra Da-
yalı Şehir Gerillası Stratejisine Geçmesi; “Özerk-
lik” ve “Sınırları Belli Olmayan Federasyon” İlânı

Yaklaşık üç yıllık çözüm süreci içerisinde alt 
yapı çalışmalarını yaygınlaştıran ve derinleştiren 
PKK’nın, kendi alt yapı çalışmalarını, daha da yay-
gınlaştırma imkânına sahipken, HDP 80 milletve-
kili ile meclise girmişken ve kimse kendilerine do-
kunmaz iken, yaptıkları tüm faaliyetlere “çözüm 
süreci aşkına göz yumulurken”, beklemeyip 7 Ha-
ziran seçimlerinden hemen sonra terör eylemle-
rine başvurması, silahlı mücadeleyi tekrar baş-
latması, “Kıra Dayalı Şehir Gerillası” stratejisi-
ne geçmesinin sebebi, Türkiye’deki, Türk-Kürt et-
nik fay hattını derinleştirmek; Türkiye’yi zihnen 
bölerek sosyolojik bölünmeye zemin hazırlamak 
amaçlıdır.

On Dördüncü Aşama: 1 Kasım 2015 Seçimle-
rinin Etkisini Kırma Türkiye’yi Bölgede Yalnızlaş-
tırma

Birinci Evre: Can Dündar’ın tutuklanması, 
“Akademisyenler Bildirisi” ile Dünya kamuoyu-
nun harekete geçirilmesi,

İkinci Evre: ABD’nin PYD’yi stratejik ortak seç-
mesi, Kürt koridoru sorunu, siyasal iktidarın iti-
bar kaybı,

Üçüncü Evre: Rus uçağının düşürülmesi ile 
güçlü bir müttefi k kaybı ve ekonominin zarar gör-
mesi,

Dördüncü Evre: Rıza Zarrab’ın ABD’de tutuk-
lanması,

Beşinci Evre: Reisçi-Hocacı fay hattının derin-
leştirilmesi ve Ahmet Davutoğlu’nun başbakanlık-
tan ve genel başkanlıktan düşürülmesi,

Altıncı Evre: Almanya’nın “Ermeni Soykırımı”nı 
kabul etmesi ile Türkiye’nin bir müttefi kini daha 
kaybetmesi ve yalnızlaştırılması,

Yedinci Evre: MHP içi kavga ve merkez sağ 
parti kurma operasyonu,

Sekizinci Evre: IŞİD merkezli bombalama 
olayları (Şehzadebaşı ve Havaalanı canlı bomba 
olayları),
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Dokuzuncu Evre: İzmir casusluk olayı.

On Dördüncü Aşama: Kadife Darbeden Aske-
ri Darbeye Geçiş

Gülen şantaj ve terör örgütünün NATO des-
tekli 15 Temmuz 2016 Sosyolojik Savaş Amaçlı 
Askeri Darbe Girişimi.

On Beşinci Aşama: Darbe Girişiminin Bastırıl-
ması ile Sivil, Askeri Bürokraside ve İş Dünyasın-
da Geniş Çaplı Operasyonların Başlatılması

On Altıncı Aşama: 16 Nisan Referandumu

Türkiye Yeni Bir Kadife Darbe Dönemine Sokulmuştur

Kadife darbeler, sağlam bir analiz üzerine otur-
tulup gerekli şartlar sağlandıktan sonra icraya so-
kulmaktadır. Strateji, adım adım uygulanarak sü-
reç yönlendirilmektedir. Kadife darbe savunucu-
ları, olayları, masum, rast gele olmuş, o anki olay-
lar olarak lanse ederek karşı cephe oluşmasını ve 
uygulanan stratejinin farkına varılmasını engelle-
meye çalışmaktadırlar. Bu nokta dikkat edilmesi 
gereken en önemli noktalardan biridir.  

Kadife darbe sürecinde dolaylı harp stratejisi 
uygulandığından kamuoyunun ve siyasi iktidarın 
dikkatleri bir noktaya yönlendirilip odaklandırıl-
dıktan sonra tam ters bir noktadan siyasi iktidara 
darbe vurulmaya, zarar verilmeye çalışılmaktadır.  
Ters noktadan darbe vurulur vurulmaz kadife dar-
be sürecine katılan tüm unsurlar, aynı anda hare-
kete geçirilip büyük bir kampanya başlatılmakta-
dır. Böylelikle kendi taraftarlarının morali ve he-
yecanı yükseltilirken, siyasi iktidarın ve taraftarla-
rının morali bozulmak istenmektedir.

Kadife darbecilerin yaptığı hamlelerin savuş-
turulması, sürecin bittiği anlamına gelmemeli-
dir. Tarafl ardan biri tasfi ye oluncaya ya da taraf-
lar arasında uzlaşma sağlanıncaya kadar mücade-
lenin şiddeti artarak devam edecektir. Kadife Dar-
be Stratejisi buna göre çizilmiş ve uygulamaya so-
kulmuştur. 

Giriş bölümünde ifade ettiğimiz 5. dönemi, 
yeni bir kadife darbe süreci olarak isimlendirmiş 
olmamızın nedeni, kadife darbelerde uygulanan 
yukarıda özetlediğimiz metot ve stratejilerle bü-
yük uyum göstermiş olmasından dolayıdır:

1- Referandum sonuçları birbirine çok yakın 
(%51,4 Evet; %48,6 Hayır oyu) çıkmıştır. Bir ana-

yasa değişikliğinde toplum nerede ise  yarı yarıya 
bölünmüştür. Anayasa değişikliklerinde kamuoyu-
nun arzusu, evet oyunun %60 ve yukarısı olması 
istikametindedir. Sonuçlar, yasaldır fakat kamuo-
yunun vicdanını rahatlatmamaktadır. Tüm kadife 
darbelerde darbe süreci, seçim sonuçlarının birbi-
rine çok yakın olması üzerine başlatılmıştır.

2- 16 Nisan 2017 referandum sürecinde Hayır 
kampanyası için sahaya fi ilen çıkmış olan Kılıçda-
roğlu, Muharrem İnce, Meral Akşener gibi liderler, 
oy hırsızlığı yapılacak imajı oluşturacak tarzda 
ısrarla sandıklara sahip çıkılmasını istemişlerdir.

3- Sandık başkanlığı yapmış olanların beyan-
larına göre seçim günü saat 08.00 civarında HDP 
ve CHP’li avukatlar, sandıklara gelip “mühürsüz 
zarf ve oy olup olmadığını” sorarak bir bilgi havu-
zu oluşturmuşlardır.

4- Seçim gecesi sandıkların sayımları tamam-
lanmadan CHP sözcüsü, CHP genel merkezinde, 
YSK’nın, mühürsüz oy pusulaları kararını eleştire-
rek “2,5 milyon oyun şaibeli olduğu”, “gizli sayım 
yapıldığı”, “ıslak imzalarda sorunlar olduğunu” 
ilan etmiştir.

5- Kadife darbenin merkez beyni olan Soros’un 
seçim sonrasında Türkiye’ye gelmiş olmasının özel 
bir amacı ve mesajı vardır.

6- Referandum sonuçları tam açıklanmadan 
Kadife darbeci ekibin yayın organı gibi davranan 
Fox TV tarafından referandum sonuçlarının şaibeli 
olduğuna ilişkin bir kampanya başlatılmış ve fark-
lı siyasiler üzerinden bu mesaj tekrarlanmıştır.

7- Medyada yer alan fotoğrafl ar referans alın-
dığında BBC ve CNN, Taksim Gezi Parkı olayla-
rında olduğu gibi Taksim Meydanı’nda yayın yap-
mak üzere karargâh kurduğu görülmektedir.

CHP'nin referandumun iptali için YSK'ya başvurusuCHP'nin referandumun iptali için YSK'ya başvurusu
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 MİLLET EGEMENLİĞİ DÖNEMİ 

8- Seçim sonuçları ile ilgili CHP’nin açmış ol-
duğu “seçim sonuçları şaibelidir” kampanyasına 
anında Batı medyasından destek gelmiştir. AB ba-
sınında bu yönde geniş kapsamlı yayınlar yapıl-
mıştır/yapılmaktadır. 

9- AB liderleri, “seçim sonuçlarının şaibeli” ol-
duğu imajını oluşturacak tarzda açıklamalar yap-
mıştır. 

10- AGİT’nın seçim süreci ile ilgili hazırladığı 
ön raporda, seçimde şaibe olduğuna ilişkin olum-
suz ifadeler yer almış ve ön raporun açıklanması 
ile dünya kamuoyu yönlendirilmiştir.

11- 850 bin civarında oyun iptal edilmiş olma-
sı, seçim süreci ile ilgili insanların kafasında şüp-
he oluşmasına sebebiyet vermiştir.

12- YSK’nin çok yüksek gerilimli bir ortamda 
referandum yapıldığını göz önüne almadan ve mü-
hürsüz oy oranı ortaya çıkmadan, oy kullanma sü-
recinde, “mühürsüz oy pusulaları ve zarfl arın ge-
çerli olduğuna” karar vermesinin ne tür sıkıntılar 
ortaya çıkarabileceğini göz önüne almaması ve fa-
kat “mühürleme işlemi yapmayan sandık başka-
nı ve üyelerinin hakkında suç duyurusunda bulu-
nulması gerektiğini” belirtmiş olması, şaibe propa-
gandası yapanların eline koz vermiştir.

13- Hem CHP, hem de bireyler, referandumun 
iptal edilmesi için YSK’ya başvurmuşlardır. YSK, 
referandumun iptalini reddetmiştir. Bundan son-
ra iç hukukun gerektirdiği tüm mercilere baş vuru-
lacak; istenen sonuç alınamadığı taktirde AİHM’e 
gidilecektir. AGİT raporunu göz önüne aldığımız-
da AİHM, referandum sonuçlarının şaibeli oldu-
ğu gerekçesiyle referandumun iptal edilmesine 
veya şaibeli olduğuna karar verebilir. Bu durumda 
Türkiye’deki gerilim artacak, siyasi iktidara kar-
şı olan gayrı memnunların sokağa çıkmaları çok 
daha fazla kolaylaşacaktır. Uluslararası baskı yo-
ğunlaşabilecektir. Kadife darbeci beyin takımının 
da istediği budur.

14- CHP, “referandumu şaibeli görüp, tanıma-
dığını” açıklaması ve “Meclis’ten çekilmekle” ilgi-
li birbirine zıt beyanlarda bulunması, bir şuur altı 
oluşturmak ve geleceğe dönük bir hazırlık yap-
makla ilgili olabilir. AİHM kararına göre hare-
ket edeceği anlamına da gelebilir. CHP Referan-
dum sürecinde ve sonrasındaki çalışmaları ile Ka-
dife darbe sürecini yürütecek Çatı Kuruluş haline 
gelmiştir.

15- Kadife darbelerde seçime doğru gerilim or-
tamının yükselmesi, darbeciler tarafından arzu-

lanan bir durumdur. Gerilim, insanların kolay-
lıkla tahrik edilip eylemlere girmesine, eylemleri 
desteklemesine imkan sağlamaktadır. Başta Cum-
hurbaşkanı olmak üzere AK Parti kadroları refe-
randum boyunca gerilimi yükselterek kutuplaştır-
ma üzerinden kendi tabanını bütünleştirip oyları-
nı artırmayı ve bloke etmeyi strateji olarak benim-
semişlerdir. Referandum sonuçları üzerine yaptık-
ları yorum ve değerlendirmelerde de aynı kutup-
laştırıcı dili kullanmışlardır. Hayır kampanyasını 
yürütenler, referandum sürecinde çok daha sakin, 
birleştirici, bütünleştirici bir dil kullanarak AK 
Parti’nin stratejisini bozmuşlardır. Ancak muhale-
fet Referandum sonuçları üzerine gerilimi yüksel-
terek Kadife darbe için kendi kitlelerini diri tutma-
ya çalışmaktadır. Dolayısıyla gerek Cumhurbaş-
kanı ve gerekse AK Parti kadroları, hem referan-
dum öncesi hem de referandum sonrasında kullan-
dıkları dilden dolayı gerilim ortamının doğmasına 
katkıda bulunmuşlar, adeta Kadife darbecilerin ek-
meğine yağ sürmüşlerdir. Bu konu gelecek sayılar-
da daha ayrıntılı bir şekilde ele alınacaktır.

Kadife darbelerin teori ve pratiğini daha ay-
rıntılı incelediğimizde, daha başka benzerlikler 
de ortaya çıkabilecektir. Bu nedenle bu yeni sü-
reci, yeni bir kadife darbe süreci olarak değerlen-
diriyoruz.

5. dönemin ilk aşamasında Kadife darbecilerin 
amacı, gayrı memnun kitlelerde kin ve nefreti artı-
rarak iki yıl boyunca tüm eylemlere destek verme-
lerini sağlamaktır. Nihai hedefl eri ise 2019 Cum-
hurbaşkanlığı seçiminde Tayyip Erdoğan’ı Cum-
hurbaşkanı seçtirmemektir.

Bu nedenle şu sorunun cevabı, çok açık bir şe-
kilde verilmek zorundadır:

1 Kasım 2017 seçimlerinde AKP %49,5 ve MHP 
%10,5 oy almışken, HDP tabanından %2-4 ve diğer 
partilerden %1 oy beklenirken(toplam %63-%65), 
Referandum sürecinde kurulan AK Parti ve MHP 
ittifakı niçin %51,4 oy alabilmiştir?

Bu sorunun cevabı gelecek sayıda ayrıntılı bir 
analiz yapılarak araştırılmaya çalışılacaktır.
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T ürkiye asli kuru-

cu iradenin “mil-

let” olduğu bir ana-

yasa değişikliğiy-

le, hükümet siste-

minin yenilendiği 

bir döneme girdi. 

16 Nisan’da yapılan 

halk oylamasının 

sonuçları, 18 mad-

delik değişikliğin %51,4 “Evet” oyu alarak yü-

rürlüğe girdiğini gösteriyor. Türkiye bundan böy-

le halk oylaması sonucu seçilen “cumhurbaşka-

nı” tarafından yönetileceği için iki başlılık olma-

yacak. Türkiye artık “başbakan” kelimesine ebe-

diyen veda etmeye hazırlanıyor. Artık yürütme ve 

yasama birbirinden ayrı olacak. Hükümet bundan 

böyle Meclis’in içinden çıkmayacak; halkoyuy-

la seçilen cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek. 

Türkiye demokrasi tarihi boyunca ilk defa bir 

sistem değişikliğine halk oylaması sonucu gidi-

yor. Daha önceki yönetim modeli olan ‘Parlamen-

ter Sistem’ halkoyuna hiç sunulmadan uygulama-

ya konulmuştu. Türkiye demokrasi tarihi boyun-

ca ilk defa her şeyin açıkça ve doğrudan tartışıla-

rak halkoyuna sunulduğu bir anayasa değişikliği 

yaşıyor. Daha önceki anayasa değişiklikleri, hal-

koyuna ya hiç sunulmamış ya sistem değişikliği 

ile ilgili olmamış veya darbecilerin baskısı altında 

halkoyuna sunulmuştu. 

D a r b e c i l e r i n 

kendi anayasalarını 

halkoyuna sunmuş 

olmaları, neden de-

mokratik olmala-

rı için yeterli sebep 

değil? Onu biraz 

konuşalım: Yaşımız 

itibarıyla 1961 re-

ferandumunu an-

cak kaynaklardan okuyabiliyoruz. 12 Eylül ana-

yasasının halkoyuna sunulduğu 1982 referandu-

mu sırasında ise üniversite öğrencisiydik. Dolayı-

sıyla o referandumun hangi koşullar altında ya-

pıldığına bizzat şahitlik edebiliyoruz. 1982 ana-

yasasını eleştirmek, aleyhte kampanya yürütmek 

hayati açıdan pek mümkün değildi. Darbecilerin 

başı Kenan Evren, şehir şehir dolaşıp yeni anaya-

sanın tanıtım ve propagandasını yapıyordu. “Ha-

yır” kampanyası düzenlemek görünüşte ve huku-

ken serbestti. Ama dediğimiz gibi, hayati açıdan(!) 

fi ilen mümkün olmuyordu. Sokak ve caddeler eli 

silahlı askerlerle doluydu. Askerin kışlasına çekil-

mesi için tek şart referandumdan “Evet” çıkma-

sıydı. Millet, askeri kışlasına geri göndermek için 

“Evet” dedi, ama 83 seçimlerinde darbecilerin tut-

tuğu partinin yüzüne dahi bakmadı. Özal’ın ikti-

dara taşındığı yıllar böyle başlayacaktı. 

Biz o günlerin göz şahidiyiz. Dolayısıyla mu-

halif cephe, diğer bir deyişle “hayırcı cephe” tersi-

S ıbğatullah KAYA

16 Nisan referandumundan çıkan sonuçlar birçok açıdan anlamlı görünüyor. 
Şöyle  ki, sonuçlar ne %51,4’lük “Evet” cephesinin tabiri caizse şımarmasına ne 
de %48,6’lık “Hayır” cephesinin özgüven eksikliği yaşamasına izin vermiyor. 
Türkiye’de siyaset dinamik olma özelliğini hiç kaybetmedi, kaybetmeyecek. 

Millet Egemenliği Dönemi
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ni söylese de 16 Nisan halk oylaması her yönüy-

le demokratik bir seçim oldu. Hayırcı cephe bıra-

kınız eleştirmeyi, algı operasyonlarıyla ve üretil-

miş gerçek dışı söylemlerle her türlü çalışmayı ra-

hatça yaptı. Bulabildiği kalabalıklara kara propa-

ganda dâhil her tür etkileme yollarını uyguladı. 

Önceden üretilmiş argümanlarla algı operasyonu-

nun her yolunu denedi. Sonu belirsiz değişiklikle-

re karşı insanların doğasında zaten var olan tedir-

ginlikleri harekete geçirdi. Sosyal medya muha-

lif cephenin düzenlediği operasyonlarla çalkalanı-

yordu. Bu olağanüstü gayret ve çalışmaları, nere-

deyse yeni anayasanın reddine yol açıyordu. 

Rakamların Dili

16 Nisan referandumundan çıkan sonuçlar 

“meşruiyet” tartışmalarına çekilmese birçok açı-

dan anlamlı görünüyor. Şöyle ki, sonuçlar ne 

%51,4’lük “Evet” cephesinin tabiri caizse şımar-

masına, ne de %48,6’lık “Hayır” cephesinin özgü-

ven eksikliği yaşamasına izin vermiyor. Türkiye’de 

siyaset dinamik olma özelliğini hiç kaybetmedi, 

kaybetmeyecek. 

Evet oylarının, hayır oylarından yaklaşık 1 

milyon 380 bin fazla olması, referandum hakkın-

da ileri sürülen ve hukuken hiçbir karşılığı olma-

yan “geçerlilik” kuşkularının yersiz olduğunu gös-

teriyor. Ancak referandumdan çıkan evet oyları-

nın %51,4’te kalması, hukuken değilse de pole-

mik yaratmak için muhalif cephenin bahanelere 

sığınmasına izin verdiği de bir gerçek. 

Yurt dışı oylarının “Evet” ortalamasının %60’a 

yakın olması ayrıca anlamlı. AB ülkelerinin yük-

sek demokrasi ve insan haklarına olan bağlılıkla-

rından kaynaklanan(!) o “Hayır” cephesine katıla-

rak seçimleri etkileme arzuları ters tepmiş görü-

nüyor. Bu konudaki arzusunu haydutluğa vardı-

ran Hollanda’daki “Evet” oyları ise %71. Bu sonuç 

olan biteni fazlasıyla özetliyor. 

Anket sonuçlarına gelince, bu seçim anket şir-

ketlerinin imtihanı oldu. Daha önceki seçim so-

nuçlarını neredeyse bilmiş olan bazı anket şirket-

leri yanıldılar. Buna karşın bazı anketler, sonu-

cu makul seviyede artı-eksi yanılma payıyla tah-

min etmeyi başardılar. Daha önceki başarılarının 

verdiği özgüvenle araştırmalarını bir-iki hafta ön-

cesinden sonuçlandırıp yayınlayan bazı anketler, 

kararsızların blok olarak son anda oylarını değişti-

receklerini hesaba katamadıkları ve bu sonucu ön 

göremedikleri için fena halde yanıldılar.  

AK Parti-MHP ittifakının gereken sinerjiyi ya-

ratarak sandığa yansımadığı görüldü. Bu ittifa-

kın “Evet” oylarını çok yukarı çekeceğini sananlar 

fena halde yanıldılar. 1 Kasım seçimlerine göre iki 

partinin aldığı oy oranının tamamının “Evet” lehi-

ne çıktığı hiçbir il olmadı bu seçimde. Yedi ili baz 

alarak oluşturduğumuz bu tablo bize konu hak-

kında net olarak fi kir verecektir.

İller İki Par  nin 1 Kasım’da 
Aldığı Oy Oranı

Referandum-
daki Oy Oranı

Adana %81 %57,8
Antalya %59 %41
Ankara %64 %48,7
Çorum %73,4 %64,6
İstanbul %56,3 48,6
Mersin %52 %40
Osmaniye %81 57,8

Bu tablo bize AK Parti MHP ittifakının oy ola-

rak referanduma yansımadığını, çoğu illerde dü-

şük bir katkı yaptığını, bazı illerde ise AK Parti’nin 

kendi oylarını ancak koruyabildiğini gösteriyor.

Temel bir hukuk kuralı “Hakkın özü-
nün korunması ve normun yorumunun 
gerçekleşmesi beklenen amaçla uyumlu 
olması gerektiği…”ni söyler. YSK, aldı-
ğı bu kararla bu temel hukuk kura-
lını uygulamıştır. Ayrıca, hukuk gele-
neğimizde öteden beri var olan bir 
Mecelle kaidesi de şöyledir: “İki fesat 
tearuz ettiğinde ehaffı irtikap olunur./
Ehven-i şerreyn ihtiyar olunur.” Yani, 
iki kötü durumdan en hafifi yüklenilir; 
iki sakıncalı durumdan daha az sakın-
calı olan tercih edilir. YSK aldığı bu 
kararla Mecelle ruhuna uygun davran-
mış, “vatandaşı oy hakkından mahrum 
bırakmak” ile “bir kanun maddesini 
ihmal etmek” arasında daha az sakın-
calı olanını tercih etmiştir.
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Rakamların ortaya koyduğu en önemli sürp-

rizlerden biri de şüphesiz ki, “Evet” oyları lehi-

ne “Kürt” oylarında görülen artış. Referandum so-

nucunda görülen manzara, “Evet” lehine çıkan 

1 milyon 380 bin oyun Kürtlerden geldiğini de-

dirtecek cinsten. Güneydoğu Anadolu Bölgesin-

de “Evet” oylarının ortalaması %53’ken bu rakam 

Doğu Anadolu Bölgesinde %58’e yaklaşıyor. Yani 

sadece artış oyları değil, kemik oy dediğimiz “yan-

daş” oyları da çok güçlü.  Önce şu tabloya bir göz 

atalım.
İller 1 Kasım’da AK 

Par  ’nin Aldığı Oy 
Yüzdesi

16 Nisan’daki 
“Evet” Oylarının 
Yüzdesi

Adıyaman %69,1 %69,8
Ağrı %27,7 %43,6
Bingöl %64,4 %72,7
Bitlis %44,1 %59,4
Diyarbakır %22,3 %32,4
Hakkâri %13,8 %32,5
Mardin %29,3 %41,0
Muş %34,5 %50,6
Siirt %37,2 %47,9
Şanlıurfa %64,3 %70,8
Van %30,7 %42,8
Batman %29,1 %36,5
Şırnak %12,3 %28,4

Tabloya göre her iki seçimde de oyu yüksek 

olan Adıyaman gibi iller haricindeki tüm iller-

de “Evet” lehine bariz bir artış göze çarpmakta-

dır. Kürt nüfusun çoğunlukta olduğu illerde or-

taya çıkan artışın ortalaması %13,8’dir. Tablo-

da görülen artışı oy sayısına dönüştürdüğümüz-

de, bu illerin referanduma fazladan katkısı 500 bi-

nin üstünde görünüyor.  Bir de bu tabloya Malat-

ya, Elâzığ, Erzurum, Kars, Ardahan gibi Kürt nü-

fusun çoğunluk olmadığı illerin dahil edilmediği-

ni düşünelim. Büyük şehirlerde yaşadığı tahmin 

edilen 5 milyon Kürt oyunda “Evet” lehine tahmi-

ni olarak %10’luk bir artış çıkmış olsa, bu 500 bin 

oy daha demektir. Bu bakımdan, referandum Kürt 

oylarındaki artışlarla kazanıldı, değerlendirmesi-

nin tümden içi boş değildir. Bizim referandum-

la ilgili şahsi tahminimiz de daha önceki seçim-

lerde AK Parti’ye yönelmeyen, ama referandumda 

“Evet”e dönüşen Kürt oylarının Türkiye genelin-

de yaklaşık %1,5 olduğu yönündedir. Bu oran re-

ferandumu ciddi anlamda etkileyen bir sonuç do-

ğurmuştur. 

Sonuç Meşru mu?

“Hayırcılar” cephesinden sıcağı sıcağına bir 

açıklama yapıldı. Bu açıklamaya göre, halkın 

%50’sinin “Hayır” dediği bir anayasanın “toplum-

sal uzlaşma belgesi” olması mümkün değildi. Aynı 

cephenin yüksek kanaatlerine göre halkoyuna hiç 

sunulmamış veya sunulsa bile halkın ağır tehdit 

altında bırakıldığı anayasalar “toplumsal uzlaşma 

belgesi” olarak var sayılmaya devam edilmeliydi. 

Seçimin hemen akabinde muhalefetin lide-

ri Kemal Kılıçdaroğlu sıcağı sıcağına yaptığı bir 

açıklamada referandumun normal seyrinde gitti-

ğini, ancak Yüksek Seçim Kurulu’nun “sandık ku-

rullarınca mühürlenmemiş zarfl arın da kullanıldı-

ğı oyların geçerli sayılması” şeklindeki kararının 

yerinde olmadığını, YSK tarafından seçime göl-

ge düşürüldüğünü açıkladı. Sureti haktan görü-

nen bu açıklamada ne var, diyeceksiniz. Ancak bu 

açıklama, kampanya boyunca “Hayır” cephesine 

liderlik eden, hatta liderlik meselesinde HDP’ye 

de vekâlet eden Kılıçdaroğlu’nun ne yapacağı-

nı merak konusu haline getiriyordu. Kılıçdaroğ-

lu bunun üzerinden bir meşruiyet tartışması açar 

mıydı?  Açarsa, bunu bir krize sürükler ve giderek 

krizi derinleştirir miydi? Kılıçdaroğlu “meşrudur” 

demedikçe seçim meşru olmaz mıydı? 

Derken muhalefetin imdadına AGİT (Avru-

pa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı) raporu yetişti. 

AGİT de raporunda Türkiye’de seçimlerin eşit ko-

şullarda yapılmadığını, sandık başlarındaki par-

ti temsillerinin adil olmadığını, medya ağırlığı 

“Evet” kampanyası lehinde yayın yaptığı için seç-

menlerin görüş çoğulluğuna erişim sağlayamadı-

ğını, maddelerin tek tek oylanmadığını, dolayısıy-

la seçimin doğru yapılmadığını daha 17 Nisan’da 

yaptığı bir toplantıda ilan etti. İlan etmediği tek 

şey, neden raportörlerin değişik zamanlarda PKK 

bayraklarıyla bu kadar samimi poz verdikleriydi. 

Taraf olduklarını bu kadar açık bir şekilde orta-

ya koyan raportörlerin raporlarını “tarafsız” kıla-

cak olan neydi? 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘bu tarafgir rapor-

törlerin tarafsız bir rapor düzenlemeleri mümkün 

değildir, dolayısıyla rapor yok hükmündedir’ dese 

de muhalefetin bu rapora ilelebet sarılacağı anla-

şılıyor. Referandumu takip eden birkaç gün içeri-
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sinde muhalefetin argümanları belli oldu. YSK’nın 

kararı, kabulde geniş bir mutabakatın olmaması 

ve AGİT raporu. İtirazların sonucu değiştirmeye 

en ufak bir etkisinin olmayacağını bilmesine rağ-

men muhalefet, önünü görerek krizi yönetmeyi 

bir seçenek haline getirdi. Daha şimdiden, sokağı 

yönetilmez hale getirmeye sulanan bazı fay hatla-

rında hareketlilik gözlenmeye başladı bile. Aldığı 

dış destekle beraber muhalif dalganın kıyılarımızı 

vurması bekleniyor. Bunun ne kadar süreceği ve 

ne şiddette olacağı şimdilik ölçülemiyor, o kadar. 

YSK Kararı Şaibeli mi?

YSK, 16 Nisan’da kendisine şifahi olarak bazı 

ilçe seçim kurullarınca iletilen ve münferit vaka-

lar olarak altının çizildiği bazı şikâyetleri, sayım 

başlamadan görüşerek bir karara bağladı. Kara-

ra göre, sandık kurulları, üzerine kendi mührünü 

basmayı unuttuğu YSK’ya ait olduğu kesin olan fi -

ligranlı zarfl arı, yine sandık kurulunun kararıyla, 

dışarıdan gelmemiş ve işin içinde bir sahtecilik ol-

madığına ilişkin ortak bir kanaate varabiliyorlar-

sa, “geçerli” saymak zorundaydı.  

YSK’nın 11 yüksek yargıcı tarafından alınan 

“560 No’lu” kararın sonuç bölümü şöyle: 

“Açıklanan nedenlerle; 1- Yüksek Seçim Ku-

rulu tarafından gönderildiğinde şüphe bulunma-

yan hallerde, sandık kurullarının hata veya ihma-

li sonucu mühürlenmeyen oy zarfı ve oy pusula-

sı ile kullandırılan oyların geçerli kabul edilme-

si gerektiğine, 2- Hata veya ihmali tespit edilen 

sandık kurulu başkan ve üyeleri hakkında ilgili 

seçim kurullarınca yasal gereğinin takdir ve ifa-

sı için suç duyurusunda bulunulması gerektiğine, 

3- Karar örneğinin Seçmen Kütüğü Genel Müdür-

lüğünce www.ysk.gov.tr adresinde yayınlanması-

na ve il-ilçe seçim kurulu başkanlıklarına Kurum 

içi elektronik posta ile iletilmesine ve Yüksek Se-

çim Kurulu kurumsal portalında yayımlanmasına, 

16/04/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.”

Bu karar çıplak bakışla kanuna aykırı gibi 

görünüyor. Gerçekten de Seçim Kanunu’nun 

2010’da yapılan son değişikleri de içeren 98’inci 

maddesinde “Sandık kurulunca verilen biçim ve 

renkte olmayan, üzerinde ilçe seçim kurulu ve san-

dık kurulu mührü bulunmayan, tamamı yırtılmış 

olan, üzerinde ilçe seçim kurulu ve sandık kuru-

lu mührü dışında herhangi bir mühür, imza, yazı, 

parmak izi veya herhangi bir işaret bulunan zarf-

lar geçersiz sayılır. Ancak, zarfın üzerinde, her-

hangi bir şekilde leke veya çizik olsa bile, bunun 

özel işaret koymak amacıyla yapıldığının kesin 

olarak anlaşılamaması halinde, bu zarfl ar geçer-

li sayılır.” şeklinde bir paragraf yer alır. Bu kanun 

maddesine göre her zarf ilçe seçim kurulu tarafın-

dan önceden mühürlenerek oy pusulalarıyla be-

raber sandık başkanlıklarına gönderilir. Sandık 

başkanı ve memur üye, diğer siyasi parti temsil-

cilerinden oluşan kurulun toplanmasından son-

ra aynı zarfl arı bir de “sandık kurulu” mührü ile 

mühürlerler. Oy kullanacak vatandaşlara bu çif-

te mühürlü zarfl arla birlikte birer oy pusulası da-

ğıtılır. Kanun maddesi bu işlemlerin yapılmadığı 

veya eksik bırakıldığı şekilleri şüpheli bulduğun-

dan geçersiz kabul eder. YSK kararı tam da bu-

nunla ilgili.

YSK’nın 560 No’lu kararı ve ondan önce aldı-

ğı benzeri kararlar okunduğunda kararını bir tek 

maddeye göre değil, anayasadan yasalara kadar 

tüm maddelere ve bunlardan doğan kişi hak ve 

hürriyetlerine dayandırdığı görülüyor. Çünkü bir 

tek maddenin hükmü “Ben bilmez, merkez bilir.” 

mantığıyla uygulanırsa başka mağduriyetler orta-

ya çıkıyor. YSK’nın 11 yüksek yargıcı toplanıp şu 

mantık çerçevesinde işi karara bağlamışlar: 

1. Kanunun emrettiği sandık kurulu mührü, 

bir şekil zorunluluğu değil, yolsuzluk ve sahtecili-

ği önleme amaçlıdır. Bu amaç, fi ligranlı zarfl ar ve 

ilçe seçim kurulu mührüyle büyük ölçüde zaten 

gerçekleşmiştir. Sandık kurulları bu zarfl arı mü-

hürlemedilerse, suç işlemişlerdir, bunlar hakkın-

da gereği yapılmalıdır. 

YSK Başkanı Sadi GüvenYSK Başkanı Sadi Güven
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2. Bu kanun maddesi, başka hiçbir kanun 

maddesi hesaba katılmadan uygulandığında baş-

ka ciddi mağduriyetler ortaya çıkacaktır. Örneğin 

Anayasa’nın 67’inci maddesine göre “Vatandaş-

lar, kanunda gösterilen şartlara uygun olarak, seç-

me, seçilme ve bağımsız olarak veya bir siyasî par-

ti içinde siyasî faaliyette bulunma ve halkoylama-

sına katılma hakkına sahiptir.” Sandık kurulunun 

mühür gafl eti, böylesine önemli bir haktan vatan-

daşın mahrum bırakılmasına gerekçe olamaz. 

3. Temel bir hukuk kuralı “Hakkın özünün ko-

runması ve normun yorumunun gerçekleşmesi bek-

lenen amaçla uyumlu olması gerektiğini…” söyler. 

YSK, aldığı bu kararla bu temel hukuk kuralını 

uygulamıştır. Ayrıca, hukuk geleneğimizde öteden 

beri var olan bir Mecelle kaidesi de şöyledir: “İki 

fesat tearuz ettiğinde ehaffı irtikap olunur./Ehven-i 

şerreyn ihtiyar olunur.” Yani, iki kötü durumdan 

en hafi fi  yüklenilir; iki sakıncalı durumdan daha 

az sakıncalı olan tercih edilir. YSK aldığı bu karar-

la Mecelle ruhuna uygun davranmış, “vatandaşı 

oy hakkından mahrum bırakmak” ile “bir kanun 

maddesini ihmal etmek” arasında daha az sakın-

calı olanını tercih etmiştir. Bilindiği gibi dini hü-

kümlerde de “farz-vacip” veya “vacip-sünnet” ter-

cihi söz konusu olduğunda güçlü hüküm tercih 

edilir; böylece daha düşük dereceli bir günah iş-

lenmiş olur. Örneğin, iki farklı içtihada göre va-

cip/sünnet olan kurbanı ihmal ederek, son günün 

son vaktine kadar kesmemiş ve aynı zamanda o 

vaktin farz namazını da kılmamış bir Müslüman, 

önce farz olan namazı kılmayı tercih eder. Vakit 

darlığından ötürü kaçırmak zorunda kalacaksa, 

farzı değil vacibi/sünneti kaçırır. Dikkat edilirse 

burada da aynı kaide uygulanmaktadır. Benzetme 

yapmak gerekirse Anayasal haklar, dini hüküm-

lerdeki “farzlar” gibidir. Kanun ve yönetmelikler 

ise “vacipler” ve “sünnetler” gibidir. Bunlardan bi-

risini tercih etmek gerektiğinde güçlü olan; terk 

etmek gerektiğinde ise güçsüz olan tercih edilir.

4. YSK, 560 No’lu kararını sandıklar açılma-

dan, sayım başlamadan almıştır. Yani, aldığı karar 

içeriğe uzaktan yakından etki etmeyen bir şekil/

prensip kararıdır. Bu karadan dolayı ne “evetçile-

rin” ne de “hayırcıların” çıkıp irademiz engellendi, 

demeleri mümkün değildir. O sandıklardan çıkan 

evet-hayır oylarının tamamı geçerli kabul edilmiş-

tir çünkü. 

Bu mantık çerçevesinde alınan bir kararın şa-

ibeli olmadığını, bundan dolayı seçimin meşrui-

yetine herhangi bir halel gelmediğini düşünüyo-

ruz. Ortaya atılan meşruiyet tartışmalarının hu-

kuk üzerinden değil, belli polemikler üzerinden 

yapıldığını ve başka amaçlara dönük olduğunu 

düşünüyoruz. 

Referanduma Farklı Bakışlar ve Yorumlar

Referandumu “yetmez ama evet” diyenle-

rin kazandığını, ancak oyların AK Parti’ye değil 

“Erdoğan’ın iyi niyetine ve karizmatik liderliğine” 

verildiğini sıkça duymaya başladık. Erdoğan’ın li-

derliği olmasa bu sonucun asla çıkmayacağını; za-

ten AK Parti’nin büyük şehirleri bu referandum-

da kaybettiğini, kentleri kaybetme sürecine gir-

miş bir AK Parti’nin 2019’da cumhurbaşkanı seç-

tirmekte dahi zorlanacağını, baba bir iddia olarak 

duymaya başladık. Gerçekten de İstanbul ve An-

kara sonuçları AK Parti için bir alarm niteliğinde 

mi? İki sene sonra Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı 

tehlikede mi gerçekten? Bu yol gerçekte galip için 

mağlubiyetin, mağlup için de galibiyetin başladı-

ğı bir yol mu? 

Rakamlar üzerinden gidersek, Ankara ve İstanbul’da referandumda çıkan “Evet” oyla-
rının, AK Partinin 1 Kasım oylarıyla başa baş olduğunu görüyoruz. Seçimin genel ana-
lizini yaparken MHP ile ittifakın referandumda “Evet” lehine oya yansımadığını söyle-
miş ve bunu yukarıda verdiğimiz bir tablo üzerinden göstermiştik. AK Parti’nin büyük 
kentleri kaybetmeye başladığı iddiası, yapılan ittifakın işe yaramadığı göz ardı edile-
rek geliştirilmiş bir iddia. Ankara ve İstanbul’da “Evet” oyları, AK Parti’nin 1 Kasım 
oylarıyla başa baş. AK Parti’nin kan kaybettiği iddiası, seçim ittifakının işe yarama-
dığını görmezden gelen bir iddia.



50

 Umran • Mayıs 2017

D O S Y A
D

O
S

YA
C

EN
D

ER
ED

EN
 Ç

IK
M

AK
 M

Ü
M

K
Ü

N
 M

Ü
?

 MİLLET EGEMENLİĞİ DÖNEMİ 

Bu yaklaşımların aslında temennilerle karışık 
yorumlar olduğunu, bunların sosyolojik karşılık-
ları olmayan analizler olduğunu görüyoruz. Ra-
kamlar üzerinden gidersek, Ankara ve İstanbul’da 
referandumda çıkan “Evet” oylarının, AK Parti’nin 
1 Kasım oylarıyla başa baş olduğunu görüyoruz. 
Seçimin genel analizini yaparken MHP ile ittifa-
kın referandumda “Evet” lehine oya yansımadığı-
nı söylemiş ve bunu yukarıda verdiğimiz bir tablo 
üzerinden göstermiştik. AK Parti’nin büyük kent-
leri kaybetmeye başladığı iddiası, yapılan ittifakın 
işe yaramadığı göz ardı edilerek geliştirilmiş bir 
iddia. Ankara ve İstanbul’da 
“Evet” oyları, AK Parti’nin 1 
Kasım oylarıyla başa baş. AK 
Parti’nin kan kaybettiği iddi-
ası, seçim ittifakının işe ya-
ramadığını görmezden gelen 
bir iddia. 

İkinci olarak görmezden 
gelinen nokta da şu: Bu bir 
iktidar oylaması değil, hükü-
met sistemini tamamen de-
ğiştirecek ve vatandaş açısın-
dan hala zihinsel müphem-
likler taşıyan bir halk oyla-
masıydı. Mesela güvendi-
ğim bazı toplumbilimciler, 
yeni sistem memurları ür-
küttüğü için tüm Türkiye’de 
pek çok AK Partili memurun 
dahi oylarını “Hayır” yönün-
de kullandığı tespitini yap-
tılar. Bu ürkeklikten en çok 
etkilenen il Ankara. Yani 
Ankara’da MHP oylarının 
sandığa “Evet” şeklinde yan-
sımaması dışında, bir de ürkek memurların sistem 
değişikliğine “Hayır” demesi sorunu yaşanmış. İs-
tanbul için de aynı durum söz konusu. Ancak 
İstanbul’un kayıp oylarında hafi ften omurgaya ait 
küskün oylar da var. Bu durumu AK Parti’nin kan 
kaybetmesi olarak yorumlamak doğru bir yakla-
şım değil. Çünkü yasama ve yürütmenin belirle-
neceği bir genel seçimde AK Partinin seçim stra-
tejisi ve kiminle ittifaklar yaptığı “asıl belirleyen” 

olacak. Bizce, AK Parti’nin ne kaybettiği ve ne ka-

zandığı o zaman konuşulacak bir mesele. 

Referandum sonuçlarına bakılırsa, “Evet” so-

nucunun bir anlamda mimarı Kürtler oldu. 7 Ha-

ziran-1 Kasım seçimleri arasında büyük bir fera-

set göstererek ülkeyi büyük bir kaostan kurtaran 

Kürt oyları, bu kez de büyük bir feraset göstere-

rek, AK Parti’nin seçim kampanyası sırasında boz-

kurt işaretleriyle işi neredeyse “Türkçülüğe” ka-

dar götüren sözüm ona milliyetçilik anlayışına 

rağmen, “Evet” oylarına büyük bir katkı yaptılar. 

Yukarıda verdiğimiz tabloda rakamlar üzerinden 

bunu net olarak göstermiştik. 

Kürtler, seçim kam-

panyası boyunca sürdürü-

len garabete rağmen neden 

“Evet” oyunu tercih ettiler. 

Bunun cevabı Kürtlerin si-

yasal duruş olarak dindar-

muhafazakâr bir kimlik ta-

şıyor olmalarında gizli. Re-

ferandum sonucuna göre 

Güneydoğu’nun %53’ü, 

Doğu’nun da %58’i “Evet” 

demişse, bu Kürt profi linin 

Anadolu’daki Türk profi lin-

den hiç de farklı olmadığı-

nı yeterince gösteren bir ka-

nıt olarak karşımıza çıkar. 

Kürtler tüm kalıcı sorunla-

rının güçlü bir iradenin yanı 

sıra kendilerine yakın gör-

dükleri dindar-muhafazakâr 

bir irade tarafından çözüle-

ceği ümidini devam ettirdi-

ler.  Başkanlık tipi sistem-

lerin özyönetimleri zorun-

lu olarak güçlendireceği fi kri 

de biraz etkili oldu Kürtler üzerinde. Kürtler, eya-

let sistemi olmasa da ekonomik, siyasi ve kültü-

rel tüm haklarının güçlü bir siyasi irade tarafın-

dan hukuk dâhilinde ancak güçlü yerel yönetim-

ler kurulursa çözüleceğinin farkındalar. Tıpkı bir 

süredir, güçlü bir siyasi iradenin terörle nasıl mü-

cadele ederek güvenliği sağlayabildiğinin farkın-

da oldukları gibi. 

Bu tabloya göre AK Parti’nin siyasette dindar-

muhafazakâr Kürtlerle birlikte hareket etmek-

ten asla vaz geçmemesi gerektiğini düşünüyoruz. 

Referandum sonuçlarının 
Türkiye’yi ortadan ikiye ayır-
dığı için bölünmeyi mi yoksa 
ikili siyasal eğilime doğru git-
meyi mi tetikleyeceği, henüz 
gözlem altına alınmış bir konu 
değildir. Biz bu sistemin siya-
sal yapısının her halükârda 
“iki partili” bir siyasete veya 
“iki çatılı” bir koalisyona 
doğru zaten gideceğini tah-
min ediyoruz. Referandum 
sonuçları bölünmeyi mi tetik-
ler, yoksa farklı siyasal eği-
limlerin aynı çatılar altında 
birleşmesini mi tetikler, onu 
zaman gösterecek; bekleyip 
göreceğiz.
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Bu ülkede gerçek bir yerli ittifakın ancak Kürt-

lerle yapılabileceğini, yerli ve milli olmak iste-

yen bir Türkiye’nin yeniden bağımsızlık yürüyü-

şünü ancak Kürtlerle birlikte gerçekleştirebilece-

ğini düşünenlerdeniz. Bu, ayakları üstünde dur-

mak isterken diz çökmeyi asla kabul etmeyen bir 

Türkiye’nin geleceği açısından da elzemdir. 

Gelelim MHP meselesine. MHP’nin referandu-

ma katkısı hiç mi olmadı? Öncelikle şunu kim-

senin göz ardı etmemesi lazım ki, 18 maddelik 

anayasa değişikliği paketinin TBMM’de 330 oyu 

aşarak milletin önüne götürülmesinde MHP’nin 

verdiği katkı inkâr edilemez ve itibarsızlaştırıla-

maz. Bu konuda MHP kurmayları ve milletvekil-

leri “yerli” bir duruş sergilediler. Bu inkâr edile-

mez bir katkıdır. 

Şu var ki, MHP’li seçmenin referanduma yap-

tığı katkı beklenenin altında kaldı. Bunu rakamlar 

üzerinden okuyabildiğimiz gibi, bazı alan araştır-

ması sonuçlarından da anlayabiliyoruz. Araştırma 

sonuçlarına göre MHP’den dindar milliyetçi oylar 

dışında referanduma “Evet” oyu pek çıkmamış. 

Bu oyların yüzdelik olarak en iyimser kanaatler-

le %3’ü pek geçmediği tahmin ediliyor.  Seküler 

milliyetçilerin tıpkı CHP’liler gibi sistem değişik-

liğine “Hayır” dedikleri görülüyor. Bu tip bir mil-

liyetçilik, bazılarının değerlendirdiği gibi gerçek-

ten de Kemalizmin sağcı tabanı mı? Bunu zaman 

gösterecek. Eğer öyleyse, MHP’nin dindar milli-

yetçileriyle seküler milliyetçileri arasında geçecek 

olan ciddi bir çatışma ve bu çatışma sonrasında 

parti içinde yaşanacak değişme/bölünme ihtimal-

leri bekliyor bizleri. Eğer bu değerlendirme ciddi 

araştırmalar sonrasında bir “tespite” dönerse, AK 

Parti açısından da bir daha bu seküler/milliyetçi 

eğilimle herhangi bir ittifak yapmak artık müm-

kün gözükmüyor. Bu çalışmaların AK Parti tara-

fından 2019 seçimlerinden çok önce zaten yapıla-

cağını tahmin ediyoruz. 

Başka bir tartışma da seçim sonuçlarının top-

lumu ikiye bölerek kamplaşmayı artırdığıyla ilgili. 

Bu iddiayı yürütenler evet-hayır oylarının birbiri-

ne oldukça yakın olduğundan hareketle; AK Par-

ti Türkiye’yi yönetme konusunda daha kucakla-

yıcı bir tavır ve tutum içerisine girmezse, itirazın 

derinleşeceğini ve Türkiye’yi yönetmenin gittikçe 

zorlaşacağını savunuyorlar.  

Bu nasıl bir akıl, anlamak mümkün değil. AK 

Parti referandum sonuçları ortada olsun ya da ol-

masın, kucaklayıcı tutumunu yitirdiği herhangi 

bir zamanda da Türkiye’yi yönetmekte zorlana-

caktır. Bu kural sadece AK Parti için geçerli değil, 

iktidarda olan her parti için geçerlidir. 

Referandum sonuçlarının Türkiye’yi ortadan 

ikiye ayırdığı için bölünmeyi mi yoksa ikili siya-

sal eğilime doğru gitmeyi mi tetikleyeceği, henüz 

gözlem altına alınmış bir konu değildir. Biz bu sis-

temin siyasal yapısının her halükârda “iki parti-

li” bir siyasete veya “iki çatılı” bir koalisyona doğ-

ru zaten gideceğini tahmin ediyoruz. Referandum 

sonuçları bölünmeyi mi tetikler, yoksa farklı si-

yasal eğilimlerin aynı çatılar altında birleşmesini 

mi tetikler, onu zaman gösterecek; bekleyip gö-

receğiz. 

Sonuç

Türkiye kendi demokrasi yolculuğunda ilk 

defa asli kurucu iktidarın “millet” olduğu bir sivil 

anayasa ile köklü bir değişim yapmış, parlamenter 

sistemi değiştirerek yeni bir sisteme, ‘Cumhurbaş-

kanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş yapmıştır. Mil-

let, sistem değişikliği yaparak kendi kaderini tayin 

etmiştir. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait ol-

ması, demokrasi tarihimiz boyunca ilk defa reali-

ze olacaktır. 

AK Parti’nin yanlışlar yaptığını, 2019’da Recep 

Tayyip Erdoğan’ı seçtiremeyeceğini geveleyip du-

ranlar bilsinler ki, öyle bir durumda Erdoğan ve 

AK Parti’nin kaybı bile milletin onayından geçen 

bu “sistemin başarısı” sayılacaktır.
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 SÖZÜN ÖZÜ 

Ercan YILDIRIM

2011 sonrasında Türk düşüncesi, siyaseti bir büyük kavganın ortasında 
buldu kendini; antagonist siyasetin ötesinde, kutuplaşma söylemlerinin bile 
dışında çok ciddi, çok kritik çatışmalar, örtülü veya aleni olarak Türkiye’yi 
hatta Türkiye hinterlandındaki ülkeleri tesirine aldı. Irak ve Suriye savaşları, 
Mısır, Libya, Tunus olaylarıyla bağlantılı bir şekilde Tayyip Erdoğanlı 
ya da Tayyip Erdoğansız bir Türkiye cenderesine getirilen ülke, milletin 
Erdoğan tarafını tutmasıyla çok büyük toplumsal olaylara muhatap oldu. 

SÖZÜN ÖZÜ

T ürkiye’de batılılaş-
ma ve modernleş-

meden bahsederken 
genellikle “a’raf” kav-
ramı kullanılır.  Bil-
hassa Cumhuriyet 
döneminde insanı-
mızın, aydınımızın, 
Türk düşüncesinin 
“a’raf”ta kaldığı yo-
rumu getirilerek batı 
cenneti, doğu cehen-
nemi temsil edecek 
kadar katı, radikal ayrım belirlenir. Haliyle bu-
rada bir tercihte bulunulması istenir. Yani aslın-
da düşünce, ideolojiler, siyaset, edebiyat hep bir 
“cendere”ye alınıyor. Bu tercihli sistemde, dikoto-
mik katılıkta ihtimallerin bir tarafında “kızıl elma” 
gibi idealize edilen batı medeniyeti var. 

Medeniyet kavramının bir düzey olarak belir-
lenmesi, dünyaya bakışımızı medeniyet ölçüleriy-
le sınırlandırmamız sonuçta yeryüzünde üstün 
olanın medeniyet unsurlarını belirlediği görüşü-
nü mutlaklaştırıyor. 

Türk düşüncesi hususen İslâmcılık Batıya ulaş-
mak ile batı medeniyetine erişmek arasında ay-
rım yapmıyor; dahası kendini batı medeniyeti-
ni alıp o medeniyetin araçlarıyla yine batıyı orta-
dan kaldıracak bir misyonda göstererek fi illerini, 
düşüncesini, metodolojisini yüce amaçlara bağlı-
yor. Türk modernleşmesinin tartışılamaz, ertele-

nemez, göz ardı edi-
lemez biricik amacı-
mız olduğunu sade-
ce Kemalistler, sosya-
listler, batıcılar değil, 
İslâmcılar başta gel-
mek üzere milliyetçi-
muhafazakârlar bile 
kabul ediyor, bunu 
hayata geçirmenin 
mücadelesini veriyor. 
“Muasır medeniyet-
ler seviyesinin üzeri-

ne çıkmak” fi kri, rasyonalizm, pozitivizm, bilim-
perestlik, pragmatizm gibi medeniyetin temelleri-
ni İslâm’a, İslâm düşüncesine, siyasetin ve tefek-
kürün merkezine taşımayı amaçlıyor. Doğaldır ki 
ortada batı medeniyeti dışında, kapitalist ilişki bi-
çimlerinin haricinde ve ötesinde yeni bir düşün-
me, inanma, inşa etme kaygısı gezinmiyor. 

Müslümanlar olarak bizler Batı dışı modern-
leşmeyi bir kendilik biçiminde sunarak küresel 
medeniyetin, neoliberal tezlerin taşıyıcılığını ya-
parken sonuçta ümmet bilincini, İslâm âlemi al-
gısını ve bütünlüğünü, İslâm’ın ve Müslümanla-
rın biricik olduğu kanaatini sıradanlaştırmış olu-
yoruz. Kapitalist dünya sisteminin gerek sanayi 
kapitalizmi gerek fi nans kapitalizmi evrelerinde 
kendini sürekli yenileyebilme, güncelleyebilme, 
yeri geldiğinde yerli topluluklara cepheden saldı-
rarak, yeri geldiğinde çevredeki ülkeleri ve ulusla-
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rı sistemi sahiplendirecek bir babacanlık yaparak 
sürekliliğini sağlama yeteneği var. 

Mesele sadece batılılaşma, modernleşme ya da 
çağdaşlaşma değil esasında; Gezi gençliğinin dedi-
ği gibi mesele kapitalizm, sen hâlâ anlamadın mı? 

Anlamakta çoğu zaman güçlük çekiyoruz; zira 
kendimizi hala a’raf’ta görüp komplekslerimiz-
le yüzleşmediğimiz için kapitalist dünya sistemi 
“medeniyet”e ulaşabileceğimiz hülyasını diri tuta-
rak bizleri  cendereye sabitleyecek politikalar ge-
liştiriyor. Cenderede olmamızın en büyük nedeni 
ve yöntemi ise siyaset… 

Fikir Hayatımız ve Cendereler

Cendere’nin ilkini mo-
dernleşmeyi, Batı mede-
niyetini yine modernliğin 
yöntemleri, tezleri ile aşaca-
ğımız anlayışının yerleşme-
siyle yaşadık hâlâ da üzeri-
mizden atabilmiş değiliz. 

Türk modernleşmesi, 
Osmanlı İmparatorluğu’nu 
kapsadığı için İslâm 
âleminin geneline teşmil 
edilebilir. Dünyada İslâmî 
hareketlerin, İslâm ülkele-
rinin getirdiği hangi fi kirler 
varsa bir şekilde Osmanlı’da 
yani Anadolu coğrafyasında 
zamanında tartışılmış, ele 
alınmış, konuşulmuş, haya-
ta geçmiş ya da bastırılmış-
tır. Kapitalist iktisadi dü-
zenin ortaya çıkardığı so-
runların çözümüne ilişkin 
arayışların hemen tamamı 
Osmanlı ulemâsı ve dev-
let ricâli tarafından değer-
lendirilmişti. Mısır ve Su-
udi Arabistan ve körfez ül-
kelerinin modeli olan İslâmî bankacılık bile kıs-
men Osmanlı’da denenmişti. Böyle zengin biriki-
me rağmen başladığımız yerde bulunmamız cen-
dereyi güçlendirmektedir.

Osmanlı ile başlayan batılılaşma macerasında 
biz “kendimize ait” bir yol ve yaşama tarzımız var-
ken bunu ortadan kaldırmaya çalıştık. Modern-

leşme çabalarıyla birlikte hiçbir zaman kendimize 

ait bir yol aramadık artık; bu da yeni bir cendere 

demekti. 

Devletin batmasını engelleyecek görüşlerin, 

ideolojilerin tamamı bizi “cendere”ye alır. Batıcılık 

zaten doğu-İslâm kimliğini kültürel boyuta indi-

rerek aslolanın gavur zihni olduğunu mutlaklaş-

tırmıştı; sonraki süreçle birlikte sosyalizm bunu 

koyulttu. 

Türkçülük, yine İslâm düşüncesini modern al-

gıyla yenilemenin buna ek olarak ulus devlet has-

sasiyetleri çerçevesinde yeni bir kimlik, etnik, 

grup aidiyeti bilincini teklif ederek sekülerizmi, 

ulus-devlet organizasyonunu, ümmet dışı dünya-

yı yol yapmaktan çok yep-

yeni bir cendereyi inşa etti. 

İslâmcılık devlet ideo-

lojisi kimliğiyle coğrafya ve 

siyaseti hilafet kurumuyla 

bir arada götürürken, dü-

şünce olarak modernite-

nin tüm tezlerini İslâm dü-

şüncesine yedirmeye çalış-

tı. Olmadı. Cumhuriyet in-

kılaplarını hayata geçiren-

ler “gerçek İslâm”ı kendile-

rinin getirdiğini savunarak, 

İslâmcıların da dile getirdi-

ği kaygıları kalkan yaptılar. 

Cumhuriyet ideolojisi 

bizi cendereden çıkarmak 

yerine yeni, çağcıl cendere-

ler üretti.  Ya Kemalizm’in 

şekillendirdiği radikal mo-

dernleşmeye tabi olmalıy-

dık ya da simgelere daya-

lı, seküler anlayışla yoğru-

lan, İslâm’ı vicdan meselesi 

gören kaba muhafazakârlığı 

kabul etmeliydik. Ya 27 yıl-

lık Tek Parti iktidarını ya 

Atatürk’ü Koruma Kanunu’nu çıkaran Demokrat 

Parti’nin anlayışını, İslâm yorumunu benimseme-

liydik. Ya Kemalizm’in seküler ırkçı Türklük an-

layışını ya da Turancı, İslâm’ı Kemalistlerden bile 

daha zararlı gören milliyetçiliği ya da sonradan 

MHP’de rengini bulan ülkücülüğü kabul etmeliy-

dik.  Ya Kadro hareketinin benimsediği sosyaliz-

Müslümanlar olarak bizler Batı 
dışı modernleşmeyi bir kendi-
lik biçiminde sunarak küre-
sel medeniyetin, neoliberal tez-
lerin taşıyıcılığını yaparken 
sonuçta ümmet bilincini, İslâm 
âlemi algısını ve bütünlüğünü, 
İslâm’ın ve Müslümanların biri-
cik olduğu kanaatini sıradan-
laştırmış oluyoruz. Kapitalist 
dünya sisteminin, gerek sanayi 
kapitalizmi gerek finans kapita-
lizmi evrelerinde kendini sürekli 
yenileyebilme, güncelleyebilme, 
yeri geldiğinde yerli topluluk-
lara cepheden saldırarak, yeri 
geldiğinde çevredeki ülkeleri ve 
ulusları sistemi sahiplendirecek 
bir babacanlık yaparak sürek-
liliğini sağlama yeteneği var. 
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mi ya da 60’larda şekillendirilen Ortanın Solu’nda 

mücessem hale gelen “milli, yerli, sosyal demok-

rat” sosyalizmi kabul etmeliydik. Ya İttihatçıların 

ve Kemalistlerin devletçilik, milli sermaye ekse-

nindeki, Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın yorumu-

nu bile sapma gören liberalizmine tav olmalıydık 

ya da her şeyi serbest kılan, kadim devlet gelene-

ğimizi yok sayan, millet varlığını, kültürü, İslâmî 

paydayı değersizleştiren, etnik ve mezhep kimlik-

lerini yücelten liberalizme onay vermeliydik. 

Demokrasi ile Tek Parti arasında, Rusya’nın 

tehditleri ile AB-ABD-NATO bloğu arasında, Se-

lefi lik ile sufi lik, Anadoluculuk ile Turancılık, 

darü’l-İslâm ile darü’l-harb, CHP ile DP-AP-

ANAP-AK Parti arasında bir tercih yapmalıydık. 

Beka meselesi de kendimize ait yolun döşen-

memesine bağlı kılındı; tarihi referanslara dön-

düğünüz anda, Misâk-ı Milli’den, Müslüman kar-

deşlerimizden, Îlây-ı Kelimetullah’tan, gazadan, 

NizÂm-ı Âlem’den, kapitalizm dışı düzenden 

bahsettiğinizde “cendere dışı” konuştuğunuzda 

ülke içindeki fay hatlarına birden enerji yükleni-

yor... Mezhep, etnik tüm kırıklar, yarıklar hem ge-

nişletiliyor hem derinleştiriliyor. 

Ekonomik açıdan zaten dünya sisteminin mer-

kezine bağlı kılınan Türkiye, IMF ve kredi dere-

celendirme kuruluşları, Dünya Bankası gibi sis-

temin temel kurumlarının cenderesine alınıyor. 

90’lı yıllarda zirveye çıkan operasyonlar, faili meç-

huller, toplumsal olaylar, ekonomik krizler, siyasi 
kaoslar... Maraş olayları, Çorum olayları, 1 Mayıs, 
Kanlı Pazar,  darbeler, Sivas olayları, Gazi olayla-
rı... Dünya sisteminin cenderesinin en bariz gös-
tergesidir. 

2001 krizi, bu krizi çıkaran siyasi bunalım 
Türkiye’nin ifl asın eşiğine geldiğini gösterdi. Tür-
kiye hep bir cendereden başka bir cendereye sü-
rüklendi. AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan ikti-
darında AB ile ilişkilerin güçlü seyrettiği yıllarda 
ekonomiden toplumsal refaha kadar pek çok ko-
nuda belirgin bir görece rahatlama yaşandı. 2011 
sonrasında “cendere dışı” bir teklif, fi kir, çaba bile 
çok daha büyük cenderelerin oluşmasına imkân 
sağladı. 

2000’lerdeki Cendereler

2011 sonrasında Türk düşüncesi, siyaseti bir 
büyük kavganın ortasında buldu kendini; antago-
nist siyasetin ötesinde, kutuplaşma söylemlerinin 
bile dışında çok ciddi, çok kritik çatışmalar, örtü-
lü veya aleni olarak Türkiye’yi hatta Türkiye hin-
terlandındaki ülkeleri tesirine aldı. Başta Arap Ba-
harı olmak üzere, Irak ve Suriye savaşları, Mısır, 
Libya, Tunus olayları Türkiye’nin “bahar”la buluş-
ma ihtimalini güçlendirdi. Tayyip Erdoğan ile ya 
da Tayyip Erdoğansız bir Türkiye cenderesine ge-
tirilen ülke, milletin Erdoğan tarafını tutmasıyla 
yine çok büyük toplumsal olaylara muhatap oldu. 

Danıştay saldırısı, Ergenekon, Balyoz, 27 Ni-
san bildirisi, parti kapatma, Cumhuriyet Mitingle-
ri, Mavi Marmara gibi olayların çok daha büyük-
leri bilhassa 2013’ten sonra hayatımıza girdi. Gezi 
başlı başına bir kalkışma mahiyetine ulaştı, İstan-
bul büyük burjuvazisine Anadolu’nun kimi orta 
ölçekli kaplanları da eklenince, siyaset, ekono-
mi, istihbarat üçgeni tamamlandı. Burada FETÖ 
temel çimento olarak operasyonları yürüten güç 
gibi kullanılmaya başlandı. Gezi’de etkili oldular. 
17-25 Aralık darbe girişimi 15 Temmuz ile niha-
yete erdirildi. 

2013 sonrası Türk tarihinin en hareketli, en 
operasyonel, en çatışmalı dönemi olarak tarihe 
geçebilir. Cendereyi koyultanlar, mezhep ve etnik 
kimlikleri de harekete geçirdi; beyaz Türkler, dev-
let partisi CHP bile HDP üzerinden etnik iddiaları 
destekledi, 7 Haziran seçimlerinde Kürt milliyet-
çiliği Türk milliyetçiliğini geride bıraktı. PKK bu 

Dünya, dünya sistemi yenileniyor; şu 
an bir kararsızlık, buhran hatta cen-
dere hali var.  Dünya artık klan dev-
letlere hazırlanıyor. İmparatorluklar 
parçalanıp ulus-devletlere ayrılmıştı, 
dünya sistemi klan devletlere, 1000 
devletli federasyonlara geçmenin san-
cılarını çekiyor. Türkiye, en çok aşiret, 
klan, etnik yapıya sahip bölgelerin 
tam ortasında yer alıyor. Balkanlar 
ve Ortadoğu yüzlerce minik devlet-
çik ve onları sinesine sarmaya hazır-
lanan federasyonlara hazırlanırken 
bizim bu “cendere”den sağ salim çıka-
bilmemiz gerekiyor.
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süreçte IŞİD ile paralel saldırıya geçti, zaten Ko-
bani olaylarıyla yoklamalar yapılmıştı; hendek sa-
vaşlarıyla Güneydoğu’da pek çok il ve ilçede hen-
dek savaşları yaşandı. 

Yeni Savaşların mantığına uygun olarak çatış-
malar büyükşehirlere taşındı, Ankara Kızılay’da, 
İstanbul’da, Bursa’da, Gaziantep’te, Diyarbakır’da, 
Kayseri’de bombalı araçlarla, canlı bombalarla si-
vil, resmi pek çok kişi hayatını kaybetti. 1 Kasım 
seçimlerinden sonra koalisyon ihtimali ortadan 
kalktı ama cendere, bunalım, huzursuzluk devam 
etti. Rus uçağının düşürülmesi, Rus elçisinin öl-
dürülmesi, PYD-PKK’nın güçlendirilmesi, Rojava, 
bir Kürt devleti ihtimali AB, ABD, Atlantik blo-
kuyla arayı açarken Rusya’ya yakınlaşmayı getirdi. 

Türkiye “bloklar arasında” cendereye alındı, 
kendine ait bir yol çizmesine müsaade edilmedi; 
bloklardan  herhangi birini tercih etmesi de me-
seleleri çözmüyor, cendere daha da sıkışıyor. AB-
ABD bloğunun Türkiye’nin güneyindeki Kürt dev-
letini inşa etme kararlılığı, NATO, Transatlantik’e 
bağlılığı zedeliyor. 15 Temmuz darbe girişimi, 
Türkiye’nin Suriye’ye girişi, FETÖ operasyonla-
rı, diktatörlük söylemleri arasında Türkiye’de si-
yaset, fi kriyat 16 Nisan halk oylamasının sonucu-
na göre büyük bir dönüşüm geçirebilir; şimdilik 
cendere sürekli olarak yenileniyor, güncelleniyor, 
güçlendiriliyor. 

Dünya sistemi yenileniyor; şu an bir kararsız-
lık, buhran hatta cendere hali var.  Dünya artık 
klan devletlere hazırlanıyor. İmparatorluklar par-
çalanıp ulus-devletlere ayrılmıştı, dünya sistemi 
klan devletlere, 1000 devletli federasyonlara geç-
menin sancılarını çekiyor. Türkiye, en çok aşiret, 
klan, etnik yapıya sahip bölgelerin tam ortasında 

yer alıyor. Balkanlar ve Ortadoğu yüzlerce minik 
devletçik ve onları sinesine sarmaya hazırlanan fe-
derasyonlara hazırlanırken bizim bu “cendere”den 
sağ salim çıkabilmemiz gerekiyor. 

Cenderedeki Türk Düşüncesi

Uzun zamandır gazetecilerin, aydınların tarz-ı 
hayat tartışmasıyla, aktüel siyasi kavgalarla vakit-
lerini geçirdikleri dönemde inatla bu konuyu yaz-
dım. Kürt meselesinin büyüklüğünü, Türkiye’deki 
hadiselerin, cenderelerin hep Kürt devleti ve klan 
devletler konusuyla ilgili olduğunu anlatmaya ça-
lıştım. Neoliberal tezlerin nasıl bizi yepyeni cen-
derelere aldığını da milli ve yerli kavramlarının 
gerekli olmakla beraber nasıl lümpen ağızlar-
da, dünya sistemin elinde bir “tasfi ye hareketi”ne 
döndüğünü de dile getirdim. 

Sözün düşüşünü, kitabın, yazının onurunun 
gitgide pespaye hale geldiği dönemin içindeyiz. 
Siyaseti, fi kriyatı, ulemâ yönlendiriyordu artık ga-
zetecilere hatta muhabirlere kadar indirgedik; bu 
bile bir seviye imiş, gidişat hakkında “troller” ve 
“trol dili” geçer akçe oldu. 

Düşüncenin pek çok sorunu var ama bu cen-
dereden nasıl çıkar, bunu zaman gösterecek. Ay-
dın konusu modernleşme tarihimizden itibaren 
her daim gündemde kaldı, cendereyi biraz da ay-
dının konumu anlatır. Egemenlik, özgürlük, dev-
let, millet, diktatörlük, muhalefet gibi kavramla-
rın etrafında gelişen düşünce ve siyasi hayatımız 
neoliberal siyasetin sona ermesiyle kendine yeni 
bir yön tayin etme yoluna girdi belki... fakat bura-
da yine bize özgü bir tutarsızlık, ortayı bulma, sta-
tükoyu koruma kendini göstermeye başladı. 

Liberal siyasetin yerine “güçlü devlet” arayı-
şının geçmesi, beka meselesi, darbe girişimle-
ri, Kürt devleti ihtimali, terör ve hendek savaşla-
rı, Suriye ve Irak savaşları milli ve yerli kavramla-
rını öne çıkardı. Fakat milli kelimesi İslâmî içeri-
ğinden soyutlanarak Kemalizm’in statükosuna va-
racak yorumlara malzeme yapıldı. 

Hâlbuki milli demek, Anadolu’nun 
İslâmlaşmasıyla ortaya çıkan, biz Türklerin tama-
mıyla İslâm’ı referans alarak gazâ metoduyla, Sün-
ni bakış açısıyla kâfi r ve kapitalizm dışı bir dünya-
yı inşa etmelerinin adıdır. 

Liberal siyasetin çoğulcu, çok kültürlü, bir 
arada yaşama dili gerçekten bir arada yaşamaya 
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değil, fay hatlarının kırılmasına yönelik bir çabayı 

içeriyordu. Bugün sosyalizm bütünüyle etnik ve 

gayrimüslim iddialarının taşıyıcılığını yaparak, 

Ermeni, Rum, Yahudi tezlerinin Anadolu’daki ar-

keolojisine yönelip, Kürtçülüğün, mezhebe bağlı 

özerkliğin sözcülüğü etrafında bin yıllık birikimi 

ve anlayışı yok etmenin çabasını veriyor. 

Sosyalistler ne devrim, ne proleter iktidarın-

dan söz ediyor; burjuvanın kar maksimizasyonu-

nu artıracak siyasallığa omuz veriyor. Aynen libe-

raller gibi... Liberallerle sosyalistlerin neredeyse 

taban tabana örtüştüğü bir dönemde yaşıyoruz. 

Bu açıdan batıcılık artık sosyalizmle liberallerin 

uhdesinde akıyor. 

Milliyetçilik ise ne “Adriyatik’ten Çin 

Seddi’ne”, “ne Tanrı Dağı kadar Türk Hira dağı 

kadar Müslüman” gibi terkiple-

re giriyor; ülkücüler PKK kar-

şıtlığına oturmuş tekdüze söy-

leminin getirip FETÖ’nün ku-

cağına atmasının acısını yaşar-

ken, CHP’deki ulusalcılar ile 

AK Parti’deki dindarların ara-

sında bölüşülmemenin gayre-

tini gösteriyor. İdeolojik olarak 

Turancılık da, Türk-İslâm sen-

tezi de, Anadoluculuk da, Ata-

türkçülük de milliyetçileri tat-

min etmeye yetmiyor. En çok 

fi kir, edebiyat adamına, geç-

mişine sahip olmasına rağmen 

milliyetçilik ideolojik, fi kri çık-

mazda kendi beka meselesini 

düşünmekten Türkiye’nin be-

kasına odaklanamıyor. Benzer 

bir durum İslâmcılarda da var. 

İslâmcılar da 14 yıllık ikti-

darın, kazanımların darbelerle heba edilmemesi 

için bir zamanlar küçümsediği hatta itikadi mese-

le yaptığı milli ve yerli söylemini sahiplendi, lüm-

penliğe varacak bir dili kurdu, matbuatta yayınla-

rını buna göre yaparken ulusalcılık, Kemalist mil-

liyetçilik ekseninde bir meşruiyet çabasını da ser-

giler hale geldi. Sonuçta tarihiyle, milletiyle, bay-

rağı ve toprağıyla buluşan İslâmcılık, öteki akım-

lar gibi siyasal, küresel cenderenin altında günü-

nü kurtarmayı(!) hedefl iyor. 

İslâm düşüncesi belki de en büyük cendere-
ye giren taraf oldu; neredeyse FETÖ nedeniyle 
Türkiye’de İslâm, din, dindarlık kavramları tasfi ye 
hareketi haline gelebilecek, tarikat ve cemaatlerin 
yapıları dolayısıyla laikliğe meşruiyet kazandıra-
cak konuma geldi. İslâm düşüncesi bir yandan 
IŞİD öte taraftan FETÖ nedeniyle, küresel mede-
niyetin kültürel etkileriyle ciddi bir açmaza/itibar 
zaafi yetine sürüklendi. 

İslâm düşüncesinin bu açmazdan kurtulabil-
mesi için getirilen asli kaynaklara dönüş tezi de, 
sufi lik merkezli geleneksel dini kurumlar ihtima-
li de cendereyi daha da kavileştirdi. Bu aşamada 
ehl-i sünnet vurgusu çok daha ciddi boyutlarda 
gündeme gelirken Anadolu irfanı kavramı da pra-
tik manada dolaşıma girdi. Cendere içinde ne sos-

yalistlerin enternasyonal pro-
leter diktatörlüğü, milliyetçile-
rin Turancılığı ne İslâmcıların 
İslâm birliği savunulabiliyor; 
FETÖ ve darbe tehlikesi, siya-
sal yok olma kaygısı ideoloji-
lerin, fi kir akımlarının, parti-
lerin kendi bekalarını öncelik-
le muhafaza etme zorunluluğu-
nu doğuruyor. 

Cendere son derece soft, 
güya halisane teklifl erle kurul-
du. Cendereyi besleyen sadece 
moderniteden kalkıp batı me-
deniyetini imha etme çelişki-
si ya da Kemalizm’in her biri 
ölüm ve infaz manasına gelen 
dikotomileri değil, ayrıca “kü-
çük siyaset ile büyük siyaset”in, 
“küçük müesses nizam ile bü-
yük müesses nizam’ın birbirine 
karıştırılmasıdır. 

Kimse büyük siyaset ya da büyük müesses ni-
zam kavramına bakmak istemiyor. Ontolojik bu-
nalımımızın köklerinde millilik tarifi nde, büyük 
müesses nizam anlayışında olduğu gibi ciddi bir 
bir yükün altına girmemiz söz konusu. 

Kimse konformizmi, dünya sisteminin neoli-
beral iktisadi kültürünün imkânlarını yok sayma-
ya, reddetmeye yanaşmıyor. Böyle bir irade, bilinç 
yeşermediği için de siyasetten fi kriyata kadar her 
günümüz bir cendereden bir başka cendereye gir-
meyle geçiyor. 

Sözün düşüşünün, kitabın, 
yazının onurunun gitgide 
pespaye hale geldiği döne-
min içindeyiz. Siyaseti, 
fikriyatı, ulemâ yönlen-
diriyordu artık gazete-
cilere hatta muhabirle-
re kadar indirgedik; bu 
bile bir seviye imiş, gidi-
şat hakkında “troller” ve 
“trol dili” geçer akçe oldu. 
Düşüncenin pek çok soru-
nu var ama bu cende-
reden nasıl çıkar, bunu 
zaman gösterecek.
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Bu bakımdan sadece referandum sonuçlarına 

odaklanan değerlendirmeler son derece sorunlu 

ve eksik. Türkiye’nin genel serencamı için çok 

önemli zamanları anlamaya dönük okumaları 

arttırmak lazım. Zira Türk siyasi geleneğinde kad-

rolar, isimler, kahramanlar, dönemler değişse de 

olaylar, zihniyetler aşağı yukarı aynı kalıyor. 

2013 yılından 2017’ye kadar geçen sürede ay-

dınlar, ideolojiler daha evvel savundukları görüş-

lerin tam zıddını büyük bir hararetle anlatma-

yı maharet bildiler. Milli ve yerli kavramlarından 

nefret edenler, bayrak ve İstiklal Marşı’nı duymak 

bile istemeyenler, PKK ve APO’ya övgüler düzen-

ler, FETÖ’yü dünyayı kurtaracak hareket olarak 

tanımlayanlar bu dört yılda savunduklarının tam 

aksini öyle bir sahiplendiler ki, o düşüncenin yer-

lisini bile neredeyse hain ilan edeceklerdi! 

Son dört yılda Türkiye pek çok darbe girişimi-

ne sahne oldu, olmaya devam ediyor. Bu zaman 

zarfında milli irade kavramı İslâmî kesimin meş-

ruiyet kaynağı olurken fi kir akımları cendere ile 

birlikte açmaz ve çıkmaz etrafında dolanmayı sür-

dürdü. 

Bu bakımdan gündemimizde sadece reel siya-

set olmamalı, düşünce hayatımızın genel tartışma 

konuları ile kadim bizi biz yapan değerler üzerine 

yoğunlaşılmalı. Türkiye cendereden kurtulamadı, 

İnebahtı’da gâvur “Türkler yenilebilir” fi krini yer-

leştirdikten bu yana sürekli savunmada yer alıyo-

ruz. 

Cendereden çıkmak için bize özgü olanı bü-

yütmek, üzerine daha fazla hassasiyet geliştirmek 

zorundayız. Anadolu, Türkiye bir tözdür, tindir, 

kuvvetin, iradenin merkezidir, küfür ile İslâm ara-

sındaki sınır burada çizilir. Dolayısıyla kendimi-

zi, kendiliğimizi arka plana attıkça cendereden çı-

kamayacağız. 

Dindarlığın, muhafazakârlığın, milliyetçiliğin 

arttığı bugünlerde kendimize yaklaşmaktan ziya-

de uzaklaşıyoruz. Kendiliğimiz tarihi birikimimiz-

de yatıyor Malazgirt’ten bu yana, biz Türklerin ta-

mamıyla İslâm’ı referans alarak gazâ metoduyla, 

Sünni bakış açısıyla kâfi r ve kapitalizm dışı inşa 

ettiğimiz dünyayı yeniden yapabiliriz. 

Modernleşme hareketleriyle birlikte öncelik-

le dünyayı, evreni, varlığı anlama ve anlamlan-

dırma çabamızı yitirdik; batı medeniyetinin dün-

yaya bakışını aynen kabulleniyoruz. Hâlbuki 

Karacaoğlan’ın şiirinde bile bu fark net biçimde 

gözükür: 

İndim seyran ettim Frengistan’ı

İlleri var bizim ile benzemez

Levin tutmuş goncaları açılmış

Gülleri var bizim güle benzemez 

Göllerinde kuğular yüzüşür

Meşesinde sığınları böğrüşür

Güzelleri türkü söyler çığrışır

Dilleri var bizim dile benzemez

Seyr edüben gelir Karadeniz’i 

Kanları yok sarı benizi

Öğün etmiş kara domuz etini

Dinleri var bizim dine benzemez

Türk hayatı, İslâm düşüncesi kendi biricikli-

ğini gündelik hayatta görmek ister, biz ne zaman 

kendi bildiğimiz, öğrendiğimiz, bize özgü hayat 

tarzını yaşamaya başlarız işte o zaman cendereden 

kurtuluruz. Başkasından, Batıdan yola çıkıp ken-

dimiz olabileceğimiz zehabını savunanların cen-

deresinden çıkmak için kendimizden ama her an-

lamda kendiliğimizden kalmamız gerekir.

Tam da dünya sisteminin değiştiği, dönüştü-

ğü zaman diliminde; uluslararası hesapların, ülke 

içine etkisini görmek, dünya sisteminin siyaset ve 

fi kir hayatına tesirine çok daha yakından baka-

bilmek açısından ufkumuzu genişletmeliyiz. Ge-

lecekte ne olur bilinmez ama düşünce dünyamı-

zın seyrini, siyasetin ülkemizdeki fonksiyonunu, 

Türkiye’nin beka meselesinin boyutlarını görmek 

açısından içinde yaşadığımız günler son derece 

hayatidir.
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T ürkiye 16 Nisan’da 
gerçekleştirdiği hal-

koylaması neticesin-
de, kendisini vesayet 
odaklarının cendere-
sine hapsederek, dai-
ma güçsüz bir hükü-
metle idare edilmesini 
sağlayan ‘Meclis Hü-
kümeti’ modelini terk etti. Osmanlı Devleti’nin 
Mondros Ateşkes Antlaşması’yla parçalanıp, ade-
ta yıkıldığını ilan ettiği; Mebusan Meclisi’nin 
İstanbul’da kapanıp Anadolu’ya taşınmasıyla baş-
layan Milli Mücadele döneminde, savaş şartları-
nın bir gerekliliği olarak ortaya çıkmış ve o dö-
nemde geçici olduğu düşünülen model 97 yıl bo-
yunca sürdü. Meclis’teki milletvekillerinin salt ço-
ğunluğunun 1 fazlası esasına göre teşekkül eden, 
böylece doğrudan halk tarafından değil, temsili 
bir anlayışın tezahürü olan sistem ortaya çıktığın-
da Cumhuriyet ilan edilmemişti ve henüz devle-
tin en üst makamında Osmanlı Sultanı bulunu-
yordu. Öyle ki, savaşın nihayetinde devletin kuru-
luş manifestosu şeklinde bir mana ihtiva eden Lo-
zan Antlaşması’nı dahi, henüz Cumhurbaşkanlığı 
diye bir makam ihdas edilmediğinden Meclis adı-
na “temsilci” imzalamıştı.

Meclis Hükümeti sistemi böylesi olağanüs-
tü şartlarda teşekkül etmişti. Meclis Başkanlı-
ğı aynı zamanda devletin de en üst makamı ko-
numundaydı. 1923’de Cumhuriyet’in ilan edil-

mesiyle birlikte salta-
nat kaldırılıyor, Cum-
hurbaşkanlığı diye bir 
makam yerine ika-
me ediliyordu. Dev-
letin bu en üst düzey-
deki makamının na-
sıl bir usulle seçile-
ceğinin çok bir öne-

mi yoktu. Çünkü “kurtarıcı önder” hayattay-
dı ve seçim anlamsızdı. Böylesi bir vasatta Lozan 
Antlaşması’nı kabule yanaşmayan İstiklal Savaşı 
ya da diğer meşhur ismiyle “Gazi Meclis” tasfi ye 
edilmiş, Mustafa Kemal’in talimatıyla tüm üyele-
ri Halk Fırkası (CHP) mensuplarından oluşan II. 
Meclis böylece kurulmuştu. Hükümet üyeleri ya 
da milletvekillerinin halk tarafından seçilmesi ise 
bir “gereklilik” olarak görülmüyordu. 1923’den 
1946’ya kadar geçen süre zarfında ülkede tek bir 
partinin hayat hakkı olduğu için “açık oy gizli tas-
nif” yöntemiyle gerçekleşen seçimler de gösterme-
lik olmaktan öte bir anlam taşımadı. Ancak, De-
mokrat Parti’nin girdiği ilk seçimlerde tek başına 
iktidara gelmesi hem o güne kadar işleri istedi-
ği gibi idare eden CHP’de hem de CHP’nin Genel 
Başkanı ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı olan İs-
met İnönü’de rahatsızlık uyandırmaya başlamıştı. 
Elbette bu rahatsızlık Türkiye’yi kurulduğu gün-
den bu yana tek başına ve muhalefetsiz bir şekilde 
yönetmeye alışık olan CHP’de değil, 25 sene içe-
risinde tasfi yeler ve CHP’nin öngördüğü yeni bir 

Murat ÖZER

Cumhurbaşkanlığı Sistemi için yapılan referandumda kabul oylarının 
yüzde 51,4 oranında kalması, AK Parti’ye ve dolayısıyla Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’a karşı güvenin azaldığı şeklindeki yorumlara yol açtı. Hatta 
Hükümete yakın olduğu sanılan bazı yazarlar, merkez sağda yeni bir partinin 
kurulması gerektiğinin anlaşıldığı gibi iddiaları öne sürmekten çekinmediler.  

“Güçlü ve Bağımsız Ülke” Olma Yolunda
Büyük Bir Adım
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eğitim programıyla halktan ve değerlerinden ko-
puk bir şekilde vücuda getirilen Silahlı Kuvvetler-
de de görülüyordu. Adnan Menderes bu rahatsız-
lığın bedelini canıyla ödeyecekti.

Demokrat Parti’nin halkın değer ve inanç sis-
temine saygılı tutumundan rahatsızlık duyan ve-
sayetçiler Menderes’in infazından sonra bir daha 
ülkede halkın seçtiği güçlü bir hükümetin ikti-
dara gelememesi; gelse de 
muktedir olamaması için sis-
teme her türlü emniyet su-
paplarını yerleştirdiler. As-
ker kökenli Cumhurbaşkan-
larının meclis tarafından se-
çimi bir teamül haline getiri-
lirken, TSK, Anayasa Mahke-
mesi, Yargıtay gibi kurumlar 
Hükümetler üzerinde daima 
bir ‘vesayet aracı’ olarak kul-
lanılacaklardı.

Ancak Turgut Özal’ın 
Cumhurbaşkanlığına seçil-
mesiyle birlikte ciddi bir kı-
rılma yaşandı. Bu kırılma 
1996’da Refah Partisi’nin ko-
alisyonun büyük ortağı ol-
masıyla daha da derinleş-
ti. Vesayet odakları 28 Şu-
bat darbesiyle kırılan yarı-
ğı tamir etmeye koyuldular-
sa da, AK Parti’nin 2002’de 
tek başına iktidar olmasıyla 
ilk mağlubiyetlerini aldılar. 
İkinci yenilgileri ise 2007’de 
Cumhurbaşkanının doğrudan halk tarafından se-
çilmesini öngören referandumda halkın yüzde 70 
gibi ezici bir çoğunlukla “evet” oyu vermesiyle 
gerçekleşti. AK Parti’nin 15 yıldır tek başına sür-
dürdüğü, koalisyonların olmadığı istikrar süreci 
16 Nisan’da gerçekleşen halk oylamasıyla birlik-
te taçlanmış ve istikrar anayasal bir güvence al-
tına alınmış bulunuyor. Bu referandumun ‘mille-
tin vesayet odaklarına karşı sürdürdüğü mücade-
le tarihi’nde büyük bir önem arz etmesinin sebe-
bi budur.

Referandum AK Parti İçin Bir Hezimet mi?

15 Temmuz darbe girişiminin püskürtülmesi 
akabindeki bir halk oylamasında daha büyük bir 
kabul oyu çıkacağı düşünülüyordu. Bu beklentiy-

le başlayan Cumhurbaşkanlığı Sistemi için yapı-
lan referandumda kabul oylarının yüzde 51,4 ora-
nında kalması, AK Parti’ye ve dolayısıyla Cum-
hurbaşkanı Erdoğan’a karşı güvenin azaldığı şek-
lindeki yorumlara yol açtı. Hatta Hükümete yakın 
olduğu sanılan bazı yazarlar, merkez sağda yeni 
bir partinin kurulması gerektiğinin anlaşıldığı gibi 
iddiaları öne sürmekten çekinmediler. Referandu-

mun AK Parti için bir yenil-
gi olup olmadığının anlaşıla-
bilmesi için Türkiye’nin son 
20 yılına bir projeksiyon tut-
mak yeterli olacaktır sanı-
rım.

28 Şubat darbesinin son-
rasında askeri vesayetin gü-
dümünde kurulan hükümet-
ler ülkede istikrarı sağlaya-
madıkları gibi, kendi arala-
rında da büyük anlaşmazlık-
lara düşmüşlerdi. Böylesi bir 
ortamda 52. Hükümet % 27 
oy alan Tansu Çiller tarafın-
dan kuruldu. 1 ay sonra yı-
kıldı. 53. Hükümet % 19 oy 
alan Mesut Yılmaz tarafından 
kuruldu. Hükümet 3 ay sür-
dü ve yıkıldı. 1997’de aynı 
oyla kurduğu 3. Hükümet 
18 ay yaşadı ve yıkıldı. Dar-
be sonrasında 1999’da yapı-
lan seçimlerde yüzde 12 ile 
yüzde 22 arasında oy alan 
5 parti meclise girmiş, an-

cak hükümet kurma konusunda başarılı olama-
mışlardı. Bülent Ecevit 1999’da % 14 oyla Başba-
kan oldu, 56. Hükümeti kurdu ancak hükümeti 
ancak 4 ay sürebildi. Millet parlamenter sistemin, 
azınlığın çoğunluğa tahakkümü ve istikrarsız hü-
kümetler anlamına geldiğini acı bir tecrübeyle ya-

Küresel güç odaklarının des-
teğiyle hareket eden seküler 
milliyetçi grupların MHP içe-
risinde Devlet Bahçeli kar-
şısında ciddi sayılabilecek 
bir mevziye sahip oldukla-
rı görülüyor. MHP tabanı-
nın bu grupların etkisi altın-
daki kesiminin referandum-
da hayır oyu verdikleri açık-
tır. Özellikle Batı Anadolu ve 
metropollerdeki MHP kitlesi-
nin büyük oranda Bahçeli’ye 
rağmen evet oyu vermedi-
ği; buna karşın Erzurum, 
Elazığ, Kahramanmaraş, 
Bayburt gibi illerde adeta bir 
blok halinde evet oyu verdiği 
görülmektedir.
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şıyordu. Bu sebeple henüz yeni kurulmuş olan AK 
Parti’yi ilk katıldığı seçimlerde yüzde 34’lük bir oy 
ile iktidara taşırken; Bülent Ecevit, Tansu Çiller ve 
Mesut Yılmaz gibi liderleri bir daha geri dönme-
mek üzere siyaset sahnesinden siliyordu.

AK Parti iktidarıyla birlikte, sadece ülkeyi tam 
anlamıyla dışa bağımlı hale getirip, vesayet odak-
larının talimatlarından ayrılmayan siyasiler tasfi -
ye olmuyor; Anavatan Partisi, Doğru Yol Partisi ve 
Demokratik Sol Parti gibi büyük siyasi oluşumlar 
da ülkedeki partiler mezarlığına defnediliyordu. 
AK Parti 15 yıllık siyasi hayatında katıldığı seçim-
lerde yüzde 34 ile yüzde 46 arasında oy almayı 
başardı. Bu oy oranlarının iki istisnası bulunuyor-
du: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın partisinin başın-
da olarak girdiği 2011 seçimlerinde aldığı yüzde 
49’luk oy ve yine Erdoğan’ın ağırlığını koyduğu 
2015 1 Kasım seçimlerinde alınan yüzde 49’luk 
oy. 2015’in Haziran ayında yapılan seçimlerde AK 
Parti’nin oyu yüzde 40’a gerilemiş, halk Kürt so-
runun çözümü konusundaki olumlu gayretlerin 
PKK tarafından istismar edildiğini, Hükümetin 
ise bu istismar konusunda çaresiz kaldığını dü-
şünmeye başlamıştı. 2012’de Erdoğan tarafından 
başlatılan çözüm sürecinin Ahmet Davutoğlu’nun 
başbakanlığı döneminde terör örgütü tarafından 
bir güç gösterisine dönüştürülmesi, Haziran se-
çimleri sonucunda ortaya çıkan güçsüz hükümet-
le birleşince ülke Ağustos ayında “hendek siyase-
ti” olarak tarihe geçen büyük bir yangına duçar ol-
muştu. HDP’li belediyelerin desteğiyle Şırnak, Di-
yarbakır ve Hakkâri başta olmak üzere Güneydo-
ğu Anadolu’da PKK, şehirlerin merkezlerine hen-
dekler kazarak “öz yönetim” adı altında kurtarıl-
mış bölgeler oluşturmaya çalışıyordu. Böylesi bir 
ortamda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından çö-
züm sürecinin tamamlandığının ilan edilmesi ve 
terörle mücadelede yeni bir anlayışın başlaması 3 
ay sonra tekrarlanan seçimlerde AK Parti’yi yeni-
den yüzde 49 oy ile iktidara taşıdı. Partinin çözüm 
süreci konusundaki yeni tutumu ve PKK’ya karşı 
başlattığı topyekûn savaş, MHP’ye giden oyları ye-
niden partiye kazandırmıştı. Millet, AK Parti’nin 
13 yıldır sağladığı istikrarın bozulmasından, ülke-
nin parçalanması tehlikesinden endişeye düşmüş-
tü. Seçimlerdeki başarının arkasında yatan temel 
saik buydu. Bu sebeple, 16 Nisan referandumuy-
la ilgili yapılan tahlillerdeki en temel hata, muka-
yesenin 1 Kasım seçimleriyle yapılmasıdır. Gerçek 
bir mukayese, partinin aynı yılın Haziran ayında 

yapılan seçimlerde aldığı oy ile yapılmasıdır. Çün-
kü bu oran herhangi bir “endişe ve tehdit algısı-
nın” insanlar üzerinde hâkim olmadığı bir sonu-
ca işaret etmektedir. Bu noktadan değerlendiril-
diğinde AK Parti’nin gerçek oy oranı yüzde 40 ile 
45 arasında seyretmektedir. MHP ile girilen ittifak 
sonrası oy oranının yüzde 51’e ulaşması ise mev-
cudiyetin büyük oranda korunması sebebiyle kıs-
mi bir başarı olarak kabul edilmelidir.

MHP Seçmenini İkna Edemedi mi?

MHP’nin Türkiye’deki tabanının yüzde 15 ci-
varında seyrettiği, girdiği son 20 yıllık seçimlerde 
görülmektedir. Yüzde 5 ile 10 arasındaki bir kitle-
nin AK Parti ile MHP arasında gidip geldiği de bir 
vakıadır. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası, MHP 
lideri Devlet Bahçeli’nin darbecilere karşı açıktan 
karşı durması ve Erdoğan’ın yanında yer almasıyla 
iki parti arasında başlayan yakınlaşma süreci, sa-
dece iki partinin çıkar örtüşmesiyle izah edilemez. 
Bahçeli’nin parti içerisindeki darbeci-vesayetçi ve 
ırkçı-seküler anlayış sahipleriyle arasına mesafe 
koyması; bununla birlikte AK Parti’nin Davutoğ-
lu sonrası çözüm sürecini bitirerek PKK’ya karşı 
yurt içinde ve dışında tavizsiz bir mücadeleye gi-
rişmesi iki partiyi birbirine yakınlaştırmıştır. Her 
iki partinin de tabanlarında zaten var olan yakın-
lık, liderlerin “devletin ve milletin mukadderatı-
nı” esas alan yaklaşımıyla birlikte güçlü bir ittifa-
ka dönüşme evresindedir. Her iki parti de mev-
cut yaklaşımlarını sürdürmeleri halinde 2019’da 
gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ve 
sonrasındaki tüm seçimlerde bu ittifakın adayının 
Türkiye’de iktidar olacağı aşikârdır.

Küresel güç odaklarının desteğiyle hareket 
eden seküler milliyetçi grupların MHP içerisinde 
Devlet Bahçeli karşısında ciddi sayılabilecek bir 
mevziye sahip oldukları görülüyor. MHP tabanı-
nın bu grupların etkisi altındaki kesiminin refe-
randumda hayır oyu verdikleri açıktır. Özellikle 
Batı Anadolu ve metropollerdeki MHP kitlesinin 
büyük oranda Bahçeli’ye rağmen evet oyu verme-
diği; buna karşın Erzurum, Elazığ, Kahramanma-
raş, Bayburt gibi illerde adeta bir blok halinde evet 
oyu verdiği görülmektedir. Sözgelimi; Erzurum’da 
2015 (Haziran) seçimlerinde AK Parti yüzde 52 
oy almış iken referandumda bu oran MHP’nin 
oyu ile birlikte yüzde 75’e çıkmıştır. Aynı şekil-
de Elazığ’da AK Parti yüzde 52 oy almışken refe-
randumda yine MHP’nin desteğiyle oy oranı yüz-
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de 72’ye ulaşmıştır. Bu oran MHP’nin yüzde 20’lik 
oyunun blok halinde evet yönünde olduğunu gös-
termektedir. Kahramanmaraş’ta da durum benzer-
dir: AK Parti yüzde 61’lik oyunu yüzde 74’e ta-
şımıştır. MHP’nin bu şehirdeki oyu 2015’te yüz-
de 20’dir. Trabzon’da MHP seçmeninin yarısının 
evet oyu verdiği görülmektedir. Bahçeli’nin kendi 
şehri olan Osmaniye’de referandumda çıkan evet 
oyu yüzde 58’dir. Bu şehirdeki AK Parti’nin oyu-
nun 2015’te yüzde 38 olduğu dikkate alınırsa yine 
MHP seçmeninin en az yarısının ikna olduğu gö-
rülecektir. Gaziantep’te referandumda çıkan so-
nuç yüzde 62 evettir. Bu şehirde AK Parti’nin oyu-
nun yüzde 46 olduğu düşünülürse, 2015’de yüz-
de 18 oy alan MHP seçmeninin neredeyse tama-
mının evet oyu verdiği görülecektir.

Kürt Halkı “Güvenlik Odaklı Siyaset”i              
Desteklemeye Başlamıştır

Referandumun en çok merak edilen sonucu 
Kürt halkının yoğun olarak yaşadığı illerde nasıl 
bir netice alınacağıydı. PKK’nın bağımsız kanton-
lar oluşturma isteğiyle, çözüm süreci inkıtaa uğra-
mış; son iki yıl içerisinde Diyarbakır, Hakkari, Şır-
nak başta olmak üzere bölge bir ateş topuna dön-
müştü. Devletin PKK ile bir barışın gerçekleşeme-
yeceği, bölgede Kürt sorunun değil, terör sorunun 
olduğu ve terörün ancak mutlak anlamda ezilme-
siyle çözümün sağlanacağı şeklindeki yaklaşımın 
Kürt halkı tarafından nasıl karşılandığını referan-
dum sonuçları ortaya çıkarmıştır.

Erdoğan’ın başta PKK olmak üzere tüm te-
rör örgütlerine karşı başlattığı seferberlik, MHP 
ile kurulan ittifak ile birleşince bölge halkından 
referandumda güçlü bir hayır oyu alacağı düşü-
nülmekteydi. Özellikle HDP’nin güçlü olduğu ve 
hendeklerin kazıldığı şehirlerde bu şekilde güçlü 
bir muhalefetin ortaya çıkacağı analistler tarafın-
dan öngörülüyordu. Oysa ki, tam da ateşin düş-
tüğü bu şehirlerde evet’e destek tahminlerin çok 
üstünde seyretti. Şırnak’ta 2015’te HDP’nin yüz-

de 85’lik oy aldığı düşünülürse referandumda alı-
nan yüzde 28’lik evet oyu çok anlamlıdır. Aynı şe-
kilde Hakkari’de HDP yüzde 86 oy alarak şehirde 
adeta başka hiçbir partinin varlık göstermemesini 
sağlamıştı. Referandumda ise yüzde 32 evet oyu 
çıkması, hendeklerin en çok zarar verdiği şehir-
de HDP’nin hendek siyasetine olan desteğin azal-
maya başladığını göstermektedir. PKK’nın başlat-
tığı çatışmadan büyük zarar gören bir başka şehir 
olan Diyarbakır’da da durum benzerdir. HDP’nin 
yüzde 79 oy aldığı şehirde referandumda evet oyu 
yüzde 32’ye ulaşmıştır. Tüm bölgede AK Parti-
MHP ittifakı oylarını 2 ila 3 kat arttırmıştır.

AK Parti Metropellerde Geriledi mi?

İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Bursa gibi 
metropollerde AK Parti’nin ciddi bir oy kaybı-
na uğradığı, seçim sonuçlarını Güney ve Doğu 
Anadolu ve Karadeniz’in büyük oranda etkiledi-
ği ifade edilmektedir. Gerçekte ise, Güneydoğu 
Anadolu’dan gelen kabul oylarında bir artış ol-
makla birlikte, bu oy sonucu etkileyecek miktarda 
olmamıştır. Çünkü bölgenin toplam nüfusu diğer 
bölgelere göre düşüktür. İç ve Doğu Anadolu ile 
Doğu Karadeniz’deki muhafazakâr kitlenin yük-
sek oranda evet oyu vermesi sonucu etkilemiştir. 
Buna karşın metropollerde AK Parti’nin büyük bir 
hezimet yaşadığı iddiası temelsizdir. Çünkü AK 
Parti, 2015 seçimlerinde İstanbul’da yüzde 40 oy 
almışken, 1 Kasım’da bu oyu yüzde 48’e taşımış-
tır. Referandumda alınan oy oranı da bu kadar-
dır. Aynı şekilde Ankara’da AK Parti’nin oyu yüz-
de 41’dir. Bu oran yukarıda saydığımız etkenler-
den ötürü yüzde 48’e taşınmıştır. Referandum so-
nucunda da bu oran korunmuştur. MHP’nin bu il-
lerde hiç destek vermemesi düşünülemeyeceğine 
göre, metropollerde AK Parti’nin oyunda bir dü-
şüş olduğu, ancak bunun bir hezimet olarak gö-
rülemeyeceği açıktır.

AK Parti’nin büyük kentlerde daha çok eğitimli 
dindar kitleler üzerinde oy kaybı yaşamasının pek 
çok sebebi bulunuyor. Ancak öne çıkan en temel 
etkinin, partinin güçlü isimlerinden eski Cum-
hurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ah-
met Davutoğlu’nun açıkça “evet kampanyası”na 
katılmadığı, bilakis sessiz kalarak “hayır” oyuna 
çalıştıkları şeklindeki iddiadır. Özellikle son gün-
lerde Pelikancı-Hocacı şeklinde ortaya çıkan ve 
dozu giderek artan tartışmada görüldüğü üzere, 
AK Parti etrafında olduğu varsayılan mütedeyyin 

Referandum 2017 Devlet Bahçeli MHP MitingiReferandum 2017 Devlet Bahçeli MHP Mitingi
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yazar ve kanaat önderlerinin birbirlerinden “Er-
doğan ve 2009 sonrası siyaseti” konusunda farklı 
düşündükleri ortadadır.

AK Parti, Türkiye’de askeri vesayetin güçlü 
bir şekilde varlığını koruduğu bir dönemde ku-
rulmuştu. MSP, RP ve Fazilet çizgisindeki parti-
lerin kapatıldığı, dindar halk kitlelerinin siyaset 
yapma imkânının ellerinden alındığı bir dönem-
de parti yeni bir siyaset anlayışıyla ortaya çıkıyor-
du. Bu çizgi kendisini “muhafazakâr demokrat” 
olarak tanımladı. Askeri vesayetin kırılması için 
tek yol, AB standartlarında bir demokrasinin ku-
rumsallaşmasıydı. AB ve ABD’nin emperyal poli-
tikaları bir süre boyunca görmezden gelinebilirdi. 
Bu durum ülkede Özal döneminden bu yana etki-
li olan liberal-demokrat aydınların da AK Parti’ye 
destek vermesini sağladı. Cengiz Çandar, Ali Bay-
ramoğlu, Etyen Mahçupyan, Aydın Engin, Nuray 
Mert gibi yazarlar bu dönemde etkili oldular. Fa-
kat Erdoğan’ın 2009’da Davos’taki “one minute” 
çıkışı ve BM’de yaptığı tarihi konuşmada “Dünya 
5’ten Büyüktür” şeklinde sloganlaşan siyaseti, li-
beral çizgideki aydınların desteğini çekmesine yol 
açtı. Parti’nin Erdoğan eliyle AB merkezli-liberal 
siyasetten uzaklaştığı, giderek daha fazla İslâmî 
bir kimliğe büründüğü düşünülmeye başlandı. 
Parti’nin, 2002’deki fabrika ayarlarına dönmesi 
gerektiği söylendi. Hâlâ bu söylemi, Cumhurbaş-
kanı Başdanışmanı İlnur Çevik örneğinde olduğu 
gibi, AK Parti içerisinde dillendirmeye çalışan ki-
şiler olduğu da bir vakıadır.

Davutoğlu ve Erdoğan arasındaki anlaşmazlı-
ğın temelinde de aslında bu siyaset okuma biçi-
mi yatmaktadır. Özellikle Kürt sorununun çözü-
mü konusundaki yaklaşım ayrılığın temelini oluş-
turmuştur. İslâmî camianın bir kısmının iddia et-
tiği gibi, Davutoğlu “ilkeli ve görece daha İslâmî” 
olduğu için değil, ülkenin sorunlarını daha liberal 
ve AB merkezli bir anlayışla çözmeye gayret ettiği 
için Erdoğan’la problem yaşamıştır. Medyaya yan-
sıyan magazinel husumetleri bir kenara koyacak 
olursak temel mesele Ahmet Davutoğlu’nun bir si-
yasi lider gibi değil, bir akademisyen gibi hareket 
etmesinde yatmaktadır. 

Özellikle çözüm süreci esnasında ortaya ko-
nulan pratik, PKK’nın daha da cesaretlenmesine 
yol açmıştır. Örgüt kendine muhalif olan dindar 
Kürtlere yönelik suikastler düzenlerken bölgede 
adeta özerk bir yönetim ihdas etmiştir. Devletin 
bu denli acziyet içerisinde bir fotoğraf vermesinde 
kuşkusuz bugün FETÖ olarak bir terör örgütü ol-

duğunu anladığımız cemaatin askeri-sivil bürok-
rasideki elemanlarının da etkisi büyüktür.

Diktatörlük Değil “Merhamet Yurdu”

Erdoğan’ın 15 Temmuz darbesinden sonra gi-
derek daha da sertleşen, kararlı ve tavizsiz du-
ruşunun bazı İslâmî kesimlerde dahi “diktatör-
lük eğilimi” olarak tanımlanmasının, AK Parti’nin 
metropollerdeki oylarının düşmesinde etkili ol-
duğu açıktır. Ancak, liberal eğilimli politikaların 
muarızlarımız tarafından bir acziyet olarak telakki 
edildiği de görülmelidir. Erdoğan’ın bağımsızlaş-
ma yolunda attığı adımların, geniş halk kitleleri ve 
milliyetçi-muhafazakâr-dindar kesimler üzerinde 
giderek daha fazla destek bulacağı; 2009 sonra-
sı oluşan yeni anlayışın ülkeyi kendi içine hapset-
meyip daha geniş bir ufka ulaştıracağı; Türkiye’yi 
tüm dünyanın mazlumları nezdinde bir “merha-
met yurdu” yapmaya başlayacağı aşikârdır.

Doğrudan halkın seçtiği bir cumhurbaşkan-
lığı sisteminde yürütmenin tek elde toplanması 
ve Meclis’in de asli görevi olan yasama faaliyetle-
ri konusunda güçlü yetkilerle donatılarak, yürüt-
me üzerinde tam denetleyici bir konumla teçhiz 
edilmesi yeni sistemin en önemli başarısı olacak-
tır. Bundan sonra Türkiye’de güçsüz ve muktedir 
olmayan iktidarlar dönemi kapanmıştır. Devletin, 
“irtica” bahane edilerek tüm gücünü halkın inanç 
ve değerler sistemine düşmanlık etme üzerine ku-
rulu anlayışı, başörtüsünün TSK dâhil tüm alan-
larda serbestliğe kavuşması, seküler bir anlayışla 
yetişen Harp Okulları’nın kapatılarak, halkın tüm 
kesimlerinin evlatlarının ehliyet ve liyakat esası-
na göre askerlik kurumuna girebilmesi gibi “dev-
rim niteliğindeki değişimler”le ortadan kalkmıştır. 
Devletin milletiyle buluşmasının en çarpıcı sem-
bolik fotoğrafı, şüphesiz 15 Temmuz’da darbeye 
direnerek teslim olmayan Genelkurmay Başka-
nı Orgeneral Hulusi Akar’ın Yenikapı Mitingi’nde 
tekbirlerle 5 milyon insan tarafından karşılanması 
olmuştur. Tezahürat karşısında 36 defa ‘sağ olun’ 
diyen Akar’ın kürsüye sağ yumruğu havada yürü-
yerek gitmesi, TSK’nın bu saatten sonra tüm nam-
lularını milletin düşmanlarına çevireceğinin güç-
lü bir işareti olarak hafızalara kazınmıştır. Bugün 
dindar olsun ya da olmasın ülkenin selametini dü-
şünen, yeniden büyük Türkiye özlemi duyan, fi -
güran değil aktör, üzerinde oyunların oynandığı 
değil, oyun kuran bir ülke talebinde bulunan tüm 
vatan evlatlarının bu mücadelede kendi üzerine 
düşeni yapma sorumluluğu bulunuyor. 
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Y aşanan siyasi, iktisadi ve kül-
türel sorunlardan dolayı 

Meşrutiyet’ten beri kendisine sis-
tem arayan bir siyasi irade ve ara-
yış içerisinde olan bir ülke tarihi 
gerçekliği içinde yaşanmaktadır. 
I. ve II. Meşrutiyet’te ümit edilen 
şeyler gerçekleşmemiş aksine “her 
şeyin iyi olacağı” zannı veya he-
zeyanının neticesinde -hususiyet-
le- adli ve maarifi  düzende çöküşle karşı karşıya 
kalınmıştır. I. ve II. Meşrutiyet’in inkılapçı zihin 
mirası Cumhuriyet ve kadrolarına intikal etmiştir. 
Gerek bu miras gerekse Lozan etkisi bağlamında 
Batılı modellerin muteber olması parlamenter sis-
tem modelinin uygulanmasına yol açmıştır. 

Yaklaşık 95 yıldır parlamenter sistemin tartış-
malarını yürütenlerin yönetilenlerden daha çok 
yönetenlerin olması sistemin bizatihi sorunlu ol-
duğunu gösteren önemli göstergelerden biridir. 
Çünkü bu sistemin tıkanmalarını yaşayanlar biza-
tihi yasama ve yürütmenin tarafl arı olmuştur. Ni-
tekim bu bağlamda istisnasız 95 yıllık parlamen-
ter sistem tarihi boyunca yürütme ve yasamanın 
hem başları hem de organları arasında çatışma-
lar yaşanmıştır. Gazi Mustafa Kemal Paşa ile İsmet 
Paşa’dan günümüze kadar çatışma ve sürtüşme-
ler olmuştur. En az sürtüşmenin olduğu dönem 
olarak gösterilen Abdullah Gül ve R. T. Erdoğan 

arasında dahi sorunlar yaşanmış-
tır. Devlet güvenliğine karşı tehdit 
olan kritik eylemler olan Gezi ve 
17/25 Aralık gibi olaylar esnasın-
da ve sonrasında bile yürütme ve 
yasama organlarının başları fark-
lı tepkiler vermiştir. Ülke kalkın-
masına dair kaygıları olan liderle-
re (Menderes, Demirel, Özal, Erba-
kan ve son olarak Erdoğan) bakıl-

dığında mevcut sistemin başkanlık sistemiyle de-
ğişmesi gerektiğine inandıkları görülmektedirler. 

Tarihsel olarak Türk-İslâm geleneği ikili yapı-
ları ya da çok başlılığı çok kabullenebilecek bir 
düşünme ya da refl ekse sahip olmamıştır. Nitekim 
gerek Selçuklu gerekse Osmanlı Devleti siyasal ya-
pılarına ve bu dönemde yaşanan olaylara bakıldı-
ğında bu olgu doğrudan görülebilir. Osmanlının 
yaşadığı tecrübelerin hem tarihsel olarak hem de 
sosyolojik olarak farkında olan mütefekkirlerin-
den biri Said Halim Paşa’dır. Türk-İslâm gelene-
ğinin farkında olarak model olarak ön gördüğü 
sistem başkanlık sistemi olmuştur. Ona göre Baş-
kanlık seçiminde bulunmak milletin hem iradesi 
hem de adeta vazifesidir. Bu bağlamda memleketin 
idaresi elzem olduğunda geniş yetkilerle donatılan 
hükümet başkanının halkın reyleriyle seçilmesiyle 
gerekir. Farabi’nin “devlet reisi” söylemine atıfta 
bulunan Paşa’ya göre “başkan” olma konumuna 

Ahmet DAĞ

Son halk oylaması siyasi, içtimai ve tarihi olarak okunması ve üzerinde ciddi analizler 
yapılması gereken seçimlerden biriydi. 15 yıllık bir iktidar partisinin ülkenin ana 
damarlarından olan siyasi hareketle yapmış olduğu ittifakın girmiş olduğu seçimde İstanbul, 
Ankara ve diğer büyük şehirlerde kaybetmesinin nedenleri üzerinde durmak gerekir.  

Bir ‘Referandum’un                                           
Tarihsel ve

Sosyolojik Analizi
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Değişen sosyolojimizle birlik-
te niteliğimiz kaybolmakta-
dır. İslâmî ya da -sevmediğim 
bir kavramla- “muhafazakâr” 
kesim bir değişim yaşamak-
la birlikte gelişiminde ciddi 
sorunları barındırmaktadır. 
Bu değişim kemalat/olgun-
laşma sürecinde değil inhi-
tat/düşüş sürecindedir. İrfan, 
ahlak, ilim ve iktisadi helal-
lik vs. açısından savrulmalar 
yaşanmaktadır. Son yıllarda 
sitelerde yaşayan, lüks giyi-
nen, yiyen, içen ve barınan 
bu kesimin bir “yaşam man-
yağı” haline geldikleri görül-
mektedir.

layık olan ve yetkili kişi olmalıdır. Çünkü başkan-
lık makamına, en fazla layık olan” kimseyi bulup 
geçirmek, “millet için kaçınılması mümkün ola-
mayan” bir görevdir.

Değişim, kaçınılmaz olduğu kadar insanların 
çok yanaştığı bir şey değildir. Bırakınız idari sis-
temin değişimi bir evin içindeki eşyaların değişti-
rilmesi bile bazen uzun düşünme süreci sonucun-
da gerçekleşir. Bu meselede düşünme ve kaygı sü-
recinin olması gayet normaldir. Ama burada yer-
siz düşünceler ve kaygılar yersiz zan ve kuruntu-
yu meydana getirecektir. Aklı başında olan insan-
lar, kuruntu ve zanlar peşinde olmaktan çok haki-
kat peşinde koşmalılar ve ha-
kikati elde etme çabası içeri-
sinde olmalılar. Bu bağlamda 
referandum neticesi yalnızca 
siyasi olarak değerlendirilmesi 
gereken bir hadise değil, içti-
mai, iktisadi, tarihi, coğrafi  ve 
kültürel vb. neden ve sonuçla-
rı olacak meseledir. 

Sonuçlar ve Muhasebe

Son halk oylaması siyasi, 
içtimai ve tarihi olarak okun-
ması ve üzerinde ciddi ana-
lizler yapılması gereken se-
çimlerden biriydi. 15 yıllık 
bir iktidar partisinin ülkenin 
ana damarlarından olan siya-
si hareketle yapmış olduğu it-
tifakın girmiş olduğu seçim-
de İstanbul, Ankara ve diğer 
büyük şehirlerde kaybetme-
sinin nedenleri üzerinde dur-
mak gerekir. Bu bağlamda aynı zamanda 15 yıl-
lık çalışmaların muhasebesi de yapılması gerekti-
ğini düşünüyorum. 15 yılda Cumhuriyet tarihi-
nin toplamında yapılan çalışmaların fazlasını ya-
pıldığı gerçeğini aklı başında hiç kimse görmez-
den gelemez. Bu dönemde yapılan okullar, hasta-
neler, yollar hava alanları, köprüler, tüneller, hızlı 
trenler, Osmanlının hinterlandında bulunan böl-
gelerdeki tarihi mirasın -TİKA ve Yunus Emre va-
sıtasıyla- korunması, Marmaray ve Avrasya gibi 
uluslararası çapta yatırım ve çalışmalar bunun 
göstergesi bu alanlarda yapılan şeyler kağıda ya-
zılsa İstanbul’dan Ankara’ya uzanan bir kağıt ru-
losu oluşturulabilir. 

Böyle bir kalkınma veya gelişimi yapsa yapsa 
yetişmiş bir kuşaktan yetişen kuşak yapabilirdi. 
Bu meziyetler, Nurettin Topçu, Erol Güngör, Ce-
mil Meriç, Sezai Karakoç, Necip Fazıl, Nuri Pak-
dil, Akif İnan, Cahit Zarifoğlu gibi mütefekkir ku-
şakla büyümüş Necmettin Erbakan gibi bir siya-
setçinin paltosundan çıkmış bir kuşağın maha-
reti olabilirdi. Ayrıca doğası gereği böyle bir şey 
yapmaları vazifeleri ve boyunlarının borçlarıdır. 
Ama sahip oldukları miras, bu yapmış oldukların-
dan daha fazla yapmalarını gerektiren bir miras-
tır. Zaten bu adamların gölgesinde yetişmiş olan 

bir kuşağın “benim adım Hı-
dır, elimden gelen budur” gibi 
bir yaklaşımda bulunması ka-
bul edilemez bir tutumdur. 

Öncelikli olarak -yıllardan 
beri yazdığım yazılarda uyarı-
da bulunduğum- mühim nok-
ta, siyasetle beraber sosyoloji-
nin değişimidir. Değişen sos-
yolojimizle birlikte niteliğimiz 
kaybolmaktadır. İslâmî ya da 
-sevmediğim bir kavramla- 
“muhafazakâr” kesim bir de-
ğişim yaşamakla birlikte geli-
şiminde ciddi sorunları barın-
dırmaktadır. Bu değişim ke-
malat/olgunlaşma sürecinde 
değil inhitat/düşüş sürecinde-
dir. İrfan, ahlak, ilim ve ikti-
sadi helallik vs. açısından sav-
rulmalar yaşanmaktadır. Son 
yıllarda sitelerde yaşayan, lüks 
giyinen, yiyen, içen ve barınan 
bu kesimin bir “yaşam manya-

ğı” haline geldikleri görülmektedir. İslâm tarihine 
ait yaşanmışlıklar (kanaat, ihlas, takva) lafız dü-
zeyinde kalmış mana düzeyine ulaşmamıştır. La-
fız düzeyinde yaşamak mana sürecine erememek 
kemiyeti doğurmuş ama ne yazık ki keyfi yet orta-
dan kalkmıştır. Kemiyet mahkûmu olmadan dola-
yı keyfi yetin ehemmiyeti unutulmuştur. 

Tarih algısı olarak nostaljiden öte gitmeyen bir 
sığ bir tarih perspektifi  geliştirdik. “Diriliş Ertuğ-
rul” sanal alemde ve medya ekranında ayartıcı ve 
reyting unsuru olabilir. Fakat istikbali inşa etmede 
hem tecrübi hem de teorik olarak yetersizdir. Ha-
kikat taşımayan bir anlatımdan hareketle istikbal 
ve rota belirlemeye çalışıyoruz. Osmanlıya dair 
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fl amasından başka bir hakikat taşımayan bir illüz-
yonla karşı karşıyayız. Bu tür illüzyonlarla pers-
pektif olarak yanıltılıyoruz ve sanallaşma süreci-
ne dahil olmaktayız. Medeniyet ve tarih tecrübesi, 
hayatında 1-2 sayfalık yazılı metin dahi bulunma-
yan “Ertuğrul” nezdinde esâtîrleştirilmiş bir kah-
raman inşa etmek yerine Melikşah gibi devlet ve 
medeniyet kurucusu bir fi gürün hakiki biyografi si 
üzerinden inşa edilebilirdi. Coğrafya perspektifi -
mizi eskisine göre daha şümullü ve sağlıklı diyebi-
leceğimiz bir eksene oturtmuş olduğumuzu söy-
leyebiliriz. Fakat yapılandan daha çok şey haki-
kate yaklaşılarak yapılabilirdi. Bu bağlamda TİKA 
ve Yunus Emre Enstitüleri’nin gözden geçirilme-
si ve hususiyetle mali açıdan daha da şeffafl aştırıl-
ması gerekir. 

Önceden İslâmî kesimden olanlar ya da müs-
lüman olanlar kadın, para ve makamla ilişkilendi-
rilmezken son yıllarda sağlıklı inşa edemediğimiz 
siyasi tecrübe ve şehirleşme ya da sekülerleşme-
den dolayı bu unsurlarla anılır oldu. “Kesinlikle 
bunlar yapmaz ya da bunları elinin tersiyle iterler” 
algısı yitirtildi. Oysa Müslümanların ülkede en 
büyük gücü ve dinamiği buradan gelmekteydi. Bu 
gücü yitirdiler ve bu gece geri dönme potansiyel-
leri yok oldu. İnşa ettikleri “Kentli!” profi liyle ken-
di köklerinden kopan bir yapı edindiler. Eğitim ve 
kültürde şekilde kalan ama manaya erişmeyen ya-
pılandırma kök, gelenek, medeniyet, irfan ve hik-
met geleneğinden uzak bir neslin ortaya çıkması-
nı sağlamıştır. Konforlu mekânların, iyileştirilmiş 
bursların; neslin iyileştirmesini, terbiye etmesini 
veya eski deyimiyle ıslah etmesi beklenmiştir. Ni-
tekim son oylamada gençlerden alınan yani alına-
mayan(!) oylar dahi bu perspektifi n konforu yük-
seltilen ve bursu iyileştirilen gençler tarafından 
dahi onaylanmadığı gençlerin vermediği oylardan 
aşikar olarak anlaşılmaktadır. Her geçen yıl yeni 
seçmen eklenmekte ve eklenen bu seçmenler git-
tikçe azalmaktadır. Nitekim son referandum açık-
ça göstermiştir ki gençlerin ülkeyi 15 yıldır yöne-
ten iktidara desteği azalmaktadır.

Gençlerin dolaşacağı, eğleneceği ve gevşeye-
ceği her türlü imkana sahip mekanlar açıldı. Fa-
kat zihinlerini, ahlaklarını ve irfanını geliştireceği 
zemin ve mekânlar bilakis ihmal edildi. Onlarca 
üniversite açıldı, kampüsler inşa edildi fakat ku-
şatıcı ve donatıcı kütüphaneler, kültür merkezleri 
yapılmadı. Bunları yapmayan rektör ve yöneti-
cilere “neden yapmadın?” diye soran da olmadı. 

Hazzı, cinselliği, lüksü ve refahı yaşayan bir genç-
lik ortaya çıktı. Oysa köklü medeniyet şuuruna 
sahip, dava ve dert sahibi, derdi seven ve onun 
edinen süfl i isteklerde bulunmayan bir gençlik 
edinilmeliydi. Milyar dolarlara mal olan statlar ya-
pıldı fakat ülkede ulusal ve uluslararası çapta bir 
tane dahi kütüphane açılmadı. Belediyelerin yap-
mış olduğu kültürel etkinliklerin büyük bir kısmı 
ise show’a ve ihaleciliğe, belli adamlara ve belli 
fi rmalara yönelik işler oldu. Bir medeniyetin ku-
rucu unsuru olabilecekleri bilincinden ve ufkun-
dan çok uzak oldular ve oyun-oynaşta oldular. M. 
Akif İnan’ın kurmuş olduğu sendikanın yaklaşık 
1 milyon üyesi olmuş ve olağanüstü geliri olmuş 
ama ülke kültür hayatına ciddi katkısı olmamıştır.

Güçlenemeyen Melekeler

İrfani ve ahlaki melekeler güçlendirilmeyince 
lafız olarak ifade edilen fakat mana sürecine so-
kulmayan “medeniyet inşa etme” söylemi güdük 
kaldı. Anadolu’nun en zeki çocukları FETÖ eliyle 
yok edildiği gibi yıllardır ayrı ve zıt kulvarda ye-
tiştirilen kişiler FETÖ marifetiyle 2005 yılından 
itibaren tasfi ye edilmiştir. Bu yapı 2014 yılına ka-
dar iktidarın ömür süresinin yarısından fazla kri-
tik kurumlarda etkin olmuştur. 15 Temmuz’dan 
sonra büyük bir ümitle, yetişmiş ana gövdeye 
dönüleceği umut edilmiştir. Fakat birkaç sembo-
lik kuruma atanan birkaç şahıs üzerinden dahi 
İslâmî duyarlılıkları olan kişilerin itibar görmediği 
aşikârdır. Derdi, davası ve ahlakı olan şahsiyetler-
den daha çok makam, itibar ve para derdi olan, 
dünyevi kaygılar taşıyan kişiler öne çıkmıştır. 
İslâm medeniyetinin üç önemli unsuru olan ehli-
yet, liyakat ve adalet dengesi kurulamamıştır.  

Eğitim, kültür ve medyada değer ve ahlak 
inşa eden bir perspektif yerine iğdiş edici, nesli 
ve ekini bozan birtakım uygulamalar görülmekte-
dir. “İslâmî” denilecek bir eğitim, kültür ve med-
ya perspektifi  inşa edilememiş, varolan zemin ve 
potansiyel de sıkıntılı bir duruma girmiştir. Mev-
cut İslâmî medya (Kanal 7, Yeni Şafak, V/Akit, on-
larca dergi ve bülten vb.) dezenformasyon yaşa-
mıştır. Yalnızca İslâm’a ve İslâmî kesime yapılan 
saldırıları engellemekle kalmıyorlar aynı zaman-
da insan yetiştirme amacında olan bir vizyon or-
taya koyuyorlardı. Tetikçilik ve itibar suikastçiliği 
yapan, “çete” dayanışması içinde olan, bütün var-
lığını iktidar yalakalığına bağlamış tiplerin oldu-
ğu yeni TV, gazete ve dergiler çıkmıştır. Bu yetmez 
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gibi Cemil Barlas, Cem Küçük gibi tipler bu türe-

di TV’lerden Mavi Marmara’da olan İslâmcıların, 

Erdoğan tarafından bitirilmesi çağrısında bulun-

muştur. Bu türedi medyanın haberleri, yazıları ve 

üslubuyla İslâm Medeniyeti ya da güçlü bir mede-

niyet inşa edilemeyeceği görülmüyor.  

Toplumda karşılığı ve hiçbir derinliği olmayan 

tiplerin vitrinde tutulması toplumun vicdanında 

hep rahatsızlık meydana getirmiştir. Toplumun 

büyük kesimi hem Külliye içindeki bazı tiplere (Y. 

Bulut), hem de medyadaki “asalak” tiplere karşı 

rahatsızdır. Toplumun bu rahatsızlığına rağmen 

toplumun bu kaygıları ve rahatsızlıkları dikkate 

alınmamıştır. Yol, köprü ve TOKİ binaları inşa et-

menin yanısıra, medeniyet ya da uygarlık kurma-

nın temeli olarak istikbali inşa etmenin yollarını 

aramalıydık ve aramalıyız. 

Yazar-düşünür-mütefekkirlerimizi yetiştireme-

dik. Yetişenler ise Necip Fazıl, Sezai Karakoç, Nu-

rettin Topçu, Cemil Meriç, Nuri Pakdil ve Cahit 

Zarifoğlu vb. isimlerin ufuk, samimiyet ve özgün-

lüğünde olamadılar. Turgut Cansever gibi bir şah-

siyet, mütefekkir ve mimar yaşarken bilgisinden 

istifa edemedik. Bu tür tecrübelerden istifade edil-

meyip berbat inşa edilen şehirlerin daha da so-

runlu ve berbat bir hale gelmesi sağlandı. Tecrübe 

üretilemedi ve mimari örnekler yapılamadı. Me-

deniyetimizin temerküzü olan estetik, insani ve ir-

fani şehir bilincinden uzaklaşıldı. Sezai Karakoç 

gibi yaşayan bir adamı türbe haline getirdik. Bil-
gi ve tecrübesinden istifade etmek yerine ödüller-
le ve belgesellerle -gönlünü almaya çalışarak- üs-
tadın sevmediği şeylerle onu yokluğa mahkûm et-
tik!             

100 küsur yıldır yanlış ve kasıtlı Osmanlı düş-
manlık algısıyla sofi stik olarak büyütülen Arap-
İslâm topluluklarına hiç te sevmeyecekleri “abi” 
gibi davranma konumunda bulunmak yerine, 
onların dertleriyle dertlenip onlara bir ihvan ve 
dost olunabilirdi ama olunamadı. Görevlendiri-
len bazı büyükelçiler, konsoloslar ve hariciyeciler 
görev yaptığı ülkenin mezhebini, fıkhını, gelene-
ğini ve örfünü bilmekten uzak profi l oldular hâlâ 
da öyleler. Maalesef çok üzücü ve endişe verici-
dir ki, kimin, neyin kültürü olduğu belli ve asla 
Anadolu’yla, müslüman kimlikle alakasız, yerden 
mantar gibi çoğaltılırcasına üretilen, sözüm ona 
Türk dizileri “kültür elçisi” olarak görüldü. Hiç 
farkına varmadan, titizlik göstermeden İslâm Bir-
liği gibi bir ideal ve söylemi es geçtik. Bu birliğin 
zeminini oluşturacak siyasi, fi kri, irfani, içtimai, 
mimari ve iktisadi çalışma örneklerini geliştireme-
dik. 

Siyasi olarak Batı’nın önerdiği modeli ya da 
konu mankeni olmayı tercih edip, “BOP” gibi so-
runları olan bir projenin yükleniciliğini yaptık. 
Fikri planda Malezya, Pakistan vb. Uluslararası 
İslâm Üniversitesi ve Medine İslâm Üniversitesi 
örneğinde ve çapında üniversiteler inşa edemedik. 
İrfani ve içtimai olarak Farabi’nin “Medinetü’l-
Fâdıla” eseri dahi okunup erdemli şehir ve er-
demli insan yetiştirilebilirdi. Oysa hem mimarinin 
hem de kentin inşa ettiği insanların sokaklardaki 
salaşlığına bakarak hem şehrin hem de insanın bu 
perspektifi n aksi istikametinde iskan edildiği gö-
rülebilir.  

Egemen Kültüre Teslimiyet

İslâm coğrafyasına ve toplumlarına mimari ör-
nek olarak TOKİ gösterilirken iktisadi olarak ise 
Arap turistleri ve Arap sermayesini ülkeye çekme 
bir gaye olarak görüldü. Arap turist “kazıklayan” 
fi rmalar yoluyla “Araplar bizi arkamızdan vurdu” 
söyleminin adeta rövanşı alınır oldu. Oysa bu 
tür yaklaşımların ne kadar ucuz, ne kadar sabun 
köpüğü olduğu görülmeliydi. İslâm toplulukla-
rı tarafından “Kurtlar Vadisi, Fatmagül’ün Suçu 

Eğer hatalar gözden geçirilip toparlan-
ma yaşanmazsa AK Parti’nin Başkan 
çıkarması kolay olmayacak. Ürkütücü 
bir söylem olabilir ama önlem alınmaz-
sa Erdoğan’ın bile Başkan seçilme ihti-
malinin zayıf olduğunu düşünüyorum. 
15 Temmuz’un üzerinden yaklaşık 10 ay 
geçti ama ne 15 Temmuz içselleştirildi 
ne de o gece canlarını ortaya koyanla-
rın sosyolojisi anlamaya çalışıldı. Salon 
toplantıları, iş edindirme ve bazı hak-
lar vermenin yeterli olduğu zannedil-
di. Oysa böyle bir devrimin çocukları-
nın yetişme koşulları, yaşadıkları hayat 
ve dünyaya bakışları iyi muhasebe edil-
meliydi. Ama ne yazık ki bu yapılmadı.
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Ne, Gümüş, Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl” vb. 

Türk dizilerinin seyredilmesini İslâm Birliği ku-
rulmuşçasına sevinir gibi algılama gafl etine düşül-
müştür.  

Harici planda perspektif ortaya konulamadığı 
gibi dahili planda da sorunlar tespit edilip çözü-
lemedi. Said Halim Paşa, 1919 yılında yazmış ol-
duğu “Buhranlarımız” metninde Meşrutiyet’ten 
sonra en önemli sorunların adliye ve maarif düz-
leminde olduğunu ifade eder. Metin okunduğun-
da siyasi, içtimai ve iktisadi çöküşten halkın me-
sul tutulmadığını ve sorunun bir parçası olmadı-
ğı görülür. Aradan 60 yıl geçtikten sonra günü-
müzden yaklaşık 40 yıl önce Erol Güngör’ün yaz-
dığı metinlerde ise adli, maarifi  düzleme üçün-
cü sorun olarak içtimai sorunlar eklemlenmiştir. 
Oysa Said Halim Paşa, Erol Güngör, Nurettin Top-
çu, Cemil Meriç, Mümtaz Turhan, Sezai Karakoç 
gibi mütefekkirlerin eserleri okunup en az 70 yıl-
lık sorunlarımız tespit edilebilirdi. 15 yıllık ikti-
dar sürecinde adli, maarifi  ve içtimai sorunlar tes-
pit edilememiş haliyle çözüme kavuşturulmamış 
ve daha da kronikleşmiştir. Adalette yapılanmalar 
bir türlü engellenememiş önce ulusalcı daha son-
ra FETÖ’cü yapılanmalar hakim olmuştur. Şimdi-
lerde ise iki yapının birbirine geçişkenliğinden ya 
da olası bir  ittifakından dolayı muğlaklık ortaya 
çıkmıştır. 

Cumhurbaşkanı’nın sürekli olarak “iki alan-
da istediğimiz seviyeye gelemedik” dediği alan-
lar “kültür ve eğitimdir”. En çok değiştirilen ba-
kan sayısı da bu bakanlıklarda olmuştur. Ama, 
Cumhurbaşkanı’nın bu serzenişlerini ne siyasi so-
rumlular ne de bürokratik sorumlular üzerleri-
ne bile alma gereği duymadılar. Her şeyi çok iyi 
yaptıkları yanılgısı/gafl eti içinde devam ettiler ve 
hâlâ etmekteler.  Milli Eğitim, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı ve Üniversiteler başta olmak üzere ge-
nel müdürlerin, daire başkanlarının, il müdürle-
rinin, rektörlerin hatta dekanların dahi ivedi bir 
şekilde gözden geçirilmeleri gerekir. Sadakat (in-
sana, ilme ve millete), adalet ve liyakat esaslarına 
dayanılarak görevlendirilmeleri yapılmazsa büyük 
çöküşler yaşanacaktır. Bu bağlamda sadakat, ada-
let ve liyakat unsurları göz önünde bulundurulur-
sa ciddi sorunların ortadan kalkma oranı olduk-
ça yüksektir. 

Hem referandum süreci hem de sonraki süreç 
göz önünde bulundurulduğunda iyi bir sosyolo-
jik çözümleme yapılamadığını düşünmekteyim. 

MHP ile ortak alınan bir seçim kararının sonrasını 

düşünmek çok mühimdir. Bu süreçte kullanılan 

mübalağalı milliyetçi dil dindar/muhafazakâr ke-

simin siyaset dilini metamorfoza uğratmıştır. Kök-

lü bir geleneğe (Milli Görüş) yaslanmaksızın oluş-

turulan partinin varolan kimlik sorunlarını tartış-

maktan kaçınılmamalıdır. Partinin toplumda sa-

yısal bir karşılığı var ama bunun olması partinin 

kimlik sorunu olmadığını gösteren bir şey de-

ğildir. Çünkü hayat yalnızca matematik/madde-

kemiyet üzerine inşa olmuş bir süreç değil aynı 

zamanda metafi zik/mana-keyfi yet unsurları taşı-

yan bir süreçtir. Milliyetçi ve devletçi yani statü-

kocu bir dilin oy getirmediği görülmelidir. 

15 Temmuz sonrasında inşa edilen dil anak-

ronik bir dil sorunudur. “Demokrasi şehidi” 

“Hâkimiyet Milletindir” gibi söylemler ve hazırla-

nan programlar, dini duyarlılığını yitiren seküler-

Kemalist bir söylem türlerine örnek olabilecek 

söylemlerdir. Oysa dini menşei itibariyle “Şehit” 

“Şehit”tir. “Hakimiyet ise Allah’ındır.” Ötesi ya da 

gerisi değildir. Necip Fazıl, döneminde yetişmiş 

olan kuşağın bu tür söylemler kullandığını gör-

seydi sopayla kovalardı. 

60 yıllık bir siyasi geleneğe dayanan mevcut 

siyasi iktidara yalnızca bu memleketin değil İslâm 

âleminin, yalnız milletin değil ümmetin hatta in-

sanlığın ihtiyacı var. Ama bu siyasi tecrübenin ya-

şamış olduğu savrulma, milletin ümidi olma ih-

timalini bile ortadan kaldıracak düzeyde ve kay-

gı verici bir durumdadır. Eğer köklü bir siyasi ve 

irfani geleneğe sahip olunduğu düşünülüyorsa; 

memleketin ferdine, İslâm âleminin ümmetine/

milleti İbrahim’e, dünya insanına ve insanlığa ait 

ve onları yaşatıcı bir dil inşa etmekle mesul oldu-

ğunun bilincinde olunmalıdır. 

Erdoğan-Kılıçdaroğlu referandum sonrası Anayasa Mahkemesi 
Kuruluş Yıldönümü töreninde



68

 Umran • Mayıs 2017

D O S Y A
D

O
S

YA
C

EN
D

ER
ED

EN
 Ç

IK
M

AK
 M

Ü
M

K
Ü

N
 M

Ü
?

 VAROLUŞ MÜCADELESİNİN KRİTİK ENSTRÜMANI: TÜRKİYE VARLIK FONU 

Başkanlık sistemi 150 yıldır bir arayışın neti-
cesinde “buldum” denilen bir kapıdır. Bu kapının 
arkasında ne olduğunu ve nelerin keşfedilebilece-
ği kimsenin fazla bildiği de yoktur. 2019 yılında 
millet başkanını seçecek. Seçilecek başkanın çaplı 
ya da çapsız biri olmasıyla ülkenin çapının büyü-
mesi ile küçülmesi arasında sıkı bir korelasyon 
ilişkisi olacaktır. Çıkan oy sonuçlarına bakıldığın-
da mevcut iktidarın -MHP ile ittifakı düşünüldü-
ğünde- 15 yıllık seçim grafi ğinin en başarısız seçi-
mi olduğu söylenebilir. Eğer hususiyetle Ankara, 
İstanbul vd. büyükşehirlerdeki mağlubiyetler 
hatta Üsküdar ilçesindeki %57 hayır oyu düşü-
nüldüğünde bile alarm halinde olunmak gerekti-
ği görülmelidir. Bu gidişle iktidar kendi ürettiği 
kentlere mağlup olacaktır. 

%51 rakamının çokta gönülden verilmiş oy 
oranları olduğunu kimse iddia edemez. Bu oyla-
mada rakamdan daha çok manalar üzerinde du-
rulmalıdır. Bir de ulusal tehdit yapıların -PKK, 
FETÖ, DHPKC- yapıların hayır propaganda-
sı yapmasına rağmen hayır’ın bu kadar oy alma-
sı sorgulanmalıdır. Böyle bir sonucun nedenle-
rinden birincisi “devletin imkânlarını kullanarak 
propaganda yapıyorlar” malzemesini ellerinden 
alınması gerekirdi. Bu konuda en hassas olan biz 
Müslümanlar olmalıydık. Ama bu konuda hassa-
siyet gösterilmedi. İkinci olarak maddeler konu-
sunda birileri tarafından kafa karışıklığı yaşatıldı. 
İnsanlarda olan bu kafa karışıklığını giderme ko-
nusunda başarısız kalındı. Üçüncü olarak devlet 
güvenliğine tehdit olan bu yapıların hayır oyu ver-
mesi ile bu oyu verenler arasında ilişki kurmak 
seçmeni incitmiş ve kışkırtmıştır. Dördüncü ola-
rak belediyelerde ihaleciliğin ayyuka çıkması, va-
tandaşı memnun etmeyen veya yetersiz olan ça-
lışmalar, il ve ilçe teşkilatlarının aymazlığı, kibir 
ve vurdumduymazlığı, miskinliği güçlü olmayan 
zayıf bir sonucu çıkardı. Beşinci olarak parti teş-
kilatında bulunanların dünyevi ideal ve gayeleri 
taşımış olmaları ve “Erdoğan var bize yeter” yak-
laşımıdır. Altıncı olarak bazı danışmanların, trol-
lerin ve “Reis”çilerin itici yaşantı, tavır ve üslup-
ları… Yedinci olarak özellikle üniversitelerde ve 
bazı kurumlarda FETÖ’yle mücadelenin samimi-
yetten uzak olan icraatları ve buradaki yönetici-
lerin kişisel ihtirasları adına alakası olmayan in-
sanları FETÖ’cü diye ihraç etmesi. Sekizinci ola-
rak 15 Temmuz sonrası yapılan atamalarda atanan 
insanların bu ruhla hiçbir ilişkisi olmayan şaibeli 
tiplerin bürokratik makamlara getirilmesidir. 

Eğer bu hatalar gözden geçirilip toparlanma 
yaşanmazsa AK Parti’nin Başkan çıkarması ko-
lay olmayacak. Ürkütücü bir söylem olabilir ama 
önlem alınmazsa Erdoğan’ın bile Başkan seçil-
me ihtimalinin zayıf olduğunu düşünüyorum. 15 
Temmuz’un üzerinden yaklaşık 10 ay geçti ama 
ne 15 Temmuz içselleştirildi ne de o gece canları-
nı ortaya koyanların sosyolojisi anlamaya çalışıl-
dı. Salon toplantıları, iş edindirme ve bazı hak-
lar vermenin yeterli olduğu zannedildi. Oysa böy-
le bir devrimin çocuklarının yetişme koşulları, ya-
şadıkları hayat ve dünyaya bakışları iyi muhase-
be edilmeliydi. Ama ne yazık ki bu yapılmadı. 15 
Temmuzla 16 Nisan birleştirilerek analiz edilmese 
ciddi sorunlar yaşanacaktır. Yalnızca ülke sathın-
da değil İslâm âleminde dolaysıyla dünyada kay-
beden olacağız. Zira son 5 yılda dâhili ve harici bir 
çok saldırıyla karşı karşıya kalındı. 

Başkanlık seçiminde dindar/muhafazakar  içe-
rikten yoksun bir Başkan seçilmesinin uzak ihti-
mal olmadığı düşünülmelidir. Böyle bir manzara 
Erbakan Hoca’nın başlattığı MNP eksenli İslâmî 
yani Müslümanların duyarlılığı içeren yaklaşık 
55 yıllık bir siyasi tecrübenin sonlanması anlamı-
na gelecektir. Oluşacak bu duruma karşın şimdi-
den önlemler alınması gereklidir. Düşünmesi acı 
ama bundan sonraki süreçte hem partinin hem de 
İslâmî kesimin siyasi tecrübesi sonlanabilir. İslâmî 
kesimin siyasi gerçekliğinin devamı sadece ülke-
nin istikbali için değil ümmetin istikbali için eğer 
medeniyet kurmayı becerebilirse insanlık için de 
önemli ve gereklidir.

Tetikçilik ve itibar suikastçiliği yapan, 
“çete” dayanışması içinde olan, bütün 
varlığını iktidar yalakalığına bağlamış 
tiplerin olduğu yeni TV, gazete ve der-
giler çıkmıştır. Bu yetmez gibi Cemil 
Barlas, Cem Küçük gibi tipler bu türe-
di TV’lerden Mavi Marmara’da olan 
İslâmcıların, Erdoğan tarafından biti-
rilmesi çağrısında bulunmuştur. Bu 
türedi medyanın haberleri, yazıları ve 
üslubuyla İslâm Medeniyeti ya da güçlü 
bir medeniyet inşa edilemeyeceği görül-
müyor. Eğer iddianız büyükse bu sefil 
medya örneğiyle bu iddiayı gerçekleş-
tiremezsiniz.
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U lus-devletler üzerinde yük-
selen ve üretime dayalı 

reel ekonominin ağır bastı-
ğı uluslararası ekonomik sis-
tem, 20. yüzyılın ikinci yarısı 
ile birlikte yerini, küresel ti-
cari ve fi nansal ilişkilerin yo-
ğunlaştığı,  olumlu/olumsuz 
her türlü politik etkileşimin 
hızlandığı, güç mücadelesi araçla-
rının çeşitlendiği karmaşık bir işleyişe bı-
rakmıştır.

Bu küresel ilişkiler ağı içerisinde, Cumhuriyet’in 
başından itibaren, Osmanlı Devleti’nin son döne-
mindeki dışlayıcı siyasal kültürünü ve zayıf mali 
yapısını aşarak sağlıklı bir gelişme trendi yakala-
mayan Türkiye, AK Parti’nin 15 yılı aşkın iktidarı 
döneminde nispeten başarılı bir siyasal ve ekono-
mik dönüşümü hayata geçirmek hususunda mu-
vaffak olmuştur.

Oldukça yavaş ilerleyen ve ancak tedrici olarak 
gerçekleştirilebilen bu süreç, birçok yan unsurun 
yanında esasen güçlü bir Türkiye’nin hem kendi 
hinterlandı hem de tüm İslam dünyası sathında 
etki alanını genişletmesinin küresel hükümranlar/
hegemonlar açısından ortaya çıkaracağı riskler ne-
deniyle oldukça kuvvetli dirençlerle karşılaşmak-
tadır.

Bu tehdit argümanlarının en etkilisi ise çeşitli 
aktarım mekanizmaları vasıtasıyla doğrudan top-
lumsal refaha etki etmesi bakımından, ekonomik 
yapının can damarı sayılan para ve sermaye piya-
salarına yönelik spekülasyonlar ya da fi nans sek-
törünün işleyişini etkisizleştirmeye matuf iç ve dış 
müdahalelerdir.

Bu noktada, hem dış ekono-
mik atakların ortaya çıkara-

cağı yıkıcı etkileri minimi-
ze etmek, hem de ulusal 
kaynakları, belirli strate-
jik amaçlar doğrultusunda 
daha etkin kullanabilmek 

maksadıyla alışılageldik/kla-
sik iktisat politikası araçlarının 

yanında ulusal/egemen varlık/refah 
fonu gibi alternatif enstrümanları hayata ge-

çirmek, özellikle Türkiye gibi küresel güç olma 
yönünde vizyonu bulunan ve bu bağlamda çok 
yönlü tehdit algısı gerçeğiyle karşı karşıya olan bir 
ülke için oldukça elzem hale gelmektedir.

Tartışılan Bir Finansal Araç: Ulusal Varlık Fonu

Literatürde “Sovereign Wealth Fund” şeklin-
de kullanılan ve Türkçe’ye “Ulusal Varlık/Refah 
Fonu” olarak çevrilen kavram, esasen; emtia kay-
naklı ya da emtia-dışı oluşan tasarruf fazlaları-
nın çeşitli şekillerde değerlendirilerek, elde edilen 
fayda ve kazanımların gelecek nesillere aktarımını 
sağlamaya matuf fi nansal varlıklar ve araçlar bütü-
nünü ifade etmektedir. 

Yaklaşık 150 yıllık bir geçmişi bulunmakta ise 
de günümüzdeki modern ulusal varlık fonlarına te-
mel teşkil eden ilk uygulamalar, 20. yüzyılın orta-
larında petrol, doğalgaz ve benzeri emtia gelirleri-
ne dayanarak oluşturulan fonlarda görülmektedir.

Şeffaf bir şekilde yönetil(e)memelerinden ba-
hisle eleştirilere muhatap olan ulusal varlık fonla-
rı; oldukça yüksek meblağlara ulaşabilen atıl kay-

Tahsin YAMAK - Emre SAYGIN 

Varoluş Mücadelesinin Kritik Enstrümanı:
Türkiye Varlık Fonu

Ulusal varlık fonları, oldukça yüksek meblağlara ulaşabilen atıl kaynakların, risk-getiri 
dengesi de gözetilmek suretiyle; para ve sermaye piyasalarında genişliğin ve derinliğin 
arttırılması, yenilenemeyen kaynakların çeşitlendirilmiş likit varlıklara dönüştürülmesi, 
kalkınmaya yönelik makro altyapı yatırımlarının finansmanı gibi uygulamalar 
dahilinde, ekonomik istikrarın kuvvetlendirilmesine önemli katkı sunmaktadırlar.
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nakların, bütçe kuralları ve parlamento denetimi 
gibi yasal-dışlayıcı kısıtlamaları aşıp, risk-getiri 
dengesi de gözetilmek suretiyle; para ve sermaye 
piyasalarında genişliğin ve derinliğin arttırılma-
sı, yenilenemeyen kaynakların çeşitlendirilmiş li-
kit varlıklara dönüştürülmesi, kalkınmaya yönelik 
makro altyapı yatırımlarının fi nansmanı gibi uy-
gulamalar dahilinde, ekonomik istikrarın kuvvet-
lendirilmesine önemli katkı sunmaktadırlar.

Dünyada Ulusal Varlık Fonu Uygulamaları

Ulusal varlık fonu uygulamasının temelleri, 
1850’li yıllarda, kaynağı kamuya ait olan taşın-
mazların Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas 
eyaletindeki eğitim kurumlarının yararına olacak 
şekilde fona dönüştürülmesi ile atılmıştır. Bilaha-
re, modern anlamda ilk ulusal varlık fonu uygula-
ması ise petrol gelirlerinden elde edilen mali kay-
nakların değerlendirilmesi amacıyla 1953 yılında 
Kuveyt’te oluşturulan ve 1983 yılında da Kuveyt 
Yatırım Otoritesi olarak kurumsallaşan yapı ile or-
taya çıkmıştır.

Daha sonra, yüksek emtia gelirleri olan başta 
Körfez Arap Ülkeleri olmak üzere, Rusya, Ame-
rika Birleşik Devletleri ve bazı Orta Asya ve Af-
rika ülkeleri ile emtia-dışı ödemeler dengesi faz-
laları bulunan Çin, Hong-Kong, Singapur, Güney 
Kore, Malezya gibi Asya ülkeleri, söz konusu re-
zerv birikimlerini karlı bir şekilde değerlendirmek 
maksadıyla ulusal varlık fonu uygulamasını baş-
latmışlardır.

Dünya’da Ulusal Varlık Fonları (2016)
Ülke
Adı

Fon
Adı

Varlıklar
(Milyar$) Kaynak Kuruluş

Yılı
Norveç GPF 870,81 Petrol 1990

Çin CIC 813,80 Em  a-Dışı 2007
BAE ADIA 792,00 Petrol 1976

S.Arab. SFH 576,30 Petrol 1986
Kuveyt KIA 592,00 Petrol 1953

Çin SAFEIC 474,00 Em  a-Dışı 1997
Hong-K. HMAIP 456,60 Em  a-Dışı 1993
Singapur GSIC 350,00 Em  a-Dışı 1981

Katar QIA 335,00 Petrol-Gaz 2005
İran NDFI 62,00 Petrol-Gaz 2011

Malezya KN 34,9 Em  a-Dışı 1993
Cezayir RRF 27,2 Petrol-Gaz 2000
Rusya RDIF 13,00 Em  a-Dışı 2011
Filis  n PIS 0,80 Em  a-Dışı 2013
Türkiye TAF - Em  a-Dışı 2016

Kaynak: Ulusal Varlık Fonları Ens  tüsü (SWFI)

Her ne kadar mali tabloları açısından tam bir 
şeffafl ık bulunmasa da, yapılan araştırmalar neti-
cesinde, 2000’li yılların ortalarında yaklaşık 2,5 
trilyon $ civarında toplam ulusal varlık fonu bü-
yüklüğünün günümüzde yaklaşık üç katı büyük-
lüğe erişerek 7,5 trilyon $’a ulaşmış bulunduğu 
tahmin edilmektedir. 

Ulusal Varlık Fonlarının Kaynağı (2007-2015)
2007 2015

Fon
Kaynağı

Varlıklar
(Milyar$) Oran Varlıklar

(Milyar$) Oran
Em  a 2.103,41 %73,2 4.231,14 %56,6

Em  a-Dışı 772,84 %26,8 3.178,6 %43,4
Toplam 2.876,25 %100,0 7.409,74 %100,0

Kaynak: Ulusal Varlık Fonları Ens  tüsü (SWFI),
          Morgan Stanley Research

Bununla birlikte, 2007 yılı itibarıyla toplam 
varlıklarına göre ulusal varlık fonlarının yaklaşık 
%74’ü emtia kaynaklı iken; fi nans piyasalarında 
sistemik risklerin artması, yayılma /bulaşma etki-
lerinin hızlanması ve nihayet bütün bu istikrar-
sızlık unsurlarının 2008 yılında başlayan küresel 
fi nans kriziyle somutlaşması üzerine ulusal var-
lık fonları, (kısmî tasarruf fazlası bulunuyor olsa 
dahi) özellikle gelişmekte olan ülkeler tarafın-
dan bir risk kontrol aracı olarak oluşturulmaya/
işlevlendirilmeye başlanmış ve böylece bir taraf-
tan dünyadaki toplam ulusal varlık fonu miktarı 
genişlerken, diğer taraftan da emtia-dışı varlıklara 
dayanan fonların sayısı ve aktif hacminde %50-
60’lara varan ciddi artışlar görülmüştür.

Bölgelere Göre Ulusal Varlık Fonları (2015)
Bölge

Adı
Varlıklar
(Milyar$) Oran

Ortadoğu 2.981,67 %40,24
Asya 2.944,64 %39,74

Avrupa 971,41 %13,11
Diğer 512,02 %6,91

Toplam 7.409,74 %100,0
Kaynak: Ulusal Varlık Fonları Ens  tüsü (SWFI)

2015 yılı verilerine göre, bahse konu ulusal 
varlık fonlarının %40’ı Ortadoğu bölgesinde, yine 
yaklaşık %40’ı Asya’da, %13’ü Avrupa’da ve yak-
laşık %7’si ise Amerika ve diğer bölgelerde bulun-
maktadır.

Mevcut Uygulamalardan Elde Edilen Tecrübeler

Yazı genelinde bahsettiğimiz gibi ulusal varlık 
fonları devlete ait kaynakların tek elden idaresini 
öngören bir nevi fi nansal varlıklar havuzudur ve 
genel olarak tasarruf fazlalarının, stratejik amaçla-
ra ulaşılması amacıyla etkin bir şekilde yönetilme-
sini sağlayan alternatif bir enstrüman özelliği ta-
şımaktadır. 

Bununla birlikte, liberal felsefeden beslenen 
cari ekonomik sistemin işleyiş mantalitesi içeri-
sinde devletin ekonomideki rolü ve büyüklüğü-
nün mutlak olarak azaltılması öngörülmekte iken 
ve ayrıca kamu malî disiplininin sağlanmasına 
matuf hazine birliği ilkesinin aksine bütçe dışı fon 
uygulamaları genel olarak tenkit edilirken, ulusal 
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varlık fonları da bütün bu teorik açıklamalara ters 
bir görünüm arz ettiği cihetle eleştirilere muhatap 
kılınmaktadır.

Yine bu doğrultuda ulusal varlık fonlarına ak-
tarılan kaynaklar kamu kaynağı olmasına karşın 
yeterli şeffafl ık ve denetim mekanizmalarını bün-
yesinde barındırmaması, ciddi bir handikap ola-
rak ortaya konulmaktadır.

İçe dönük kapalı ve hesap verilebilir olmayan 
yönetim yapıları nedeniyle bilgi asimetrisi prob-
lemlerine neden olmaları yanında, kamu kontro-
lünde bulunmaları ve oldukça büyük bir portfö-
yü içermeleri dolayısıyla da ulusal varlık fonları-
nın piyasa bozucu etkiler ortaya çıkarma potansi-
yeli taşıdığı bilinmektedir.

Yatırım yapılan ev sahibi ülkeler açısından, 
kaynak ülkeden yatırım için gelen ulusal varlık 
fonlarının siyasi ve/veya ekonomik mülahazalar 
çerçevesinde kritik sektörlere stratejik konumlan-
dırma amacıyla yatırım yapacaklarına dair endişe-
ler ise konunun bir başka veçhesini oluşturmak-
tadır.

Ulusal varlık fonları, yine aynı doğrultuda ge-
rek yurtiçinde devlet hazinesine alternatif bir 
borçlanma potansiyeli taşıdığından faiz oranların-
da artışa sebebiyet verebilmekte; gerekse yurtdı-
şındaki yatırımlarında görülebilen esnek ve hız-
lı alım-satım stratejileri nedeniyle diğer ülkelerin 
para ve sermaye piyasalarında istikrar bozucu et-
kileri ortaya çıkarabilmektedir.

Bütün bu risk potansiyeli karşısında ulusal 
varlık fonlarının kurumsal ve operasyonel faali-
yetlerine ilişkin genel-geçer düzenlemeler yapıl-
ması zaruri hale gelmiştir. Bu bağlamda IMF çatı-
sı altında oluşturulan uluslararası nitelikli bir ça-
lışma grubunun raporu doğrultusunda ulusal var-
lık fonlarına ilişkin genel kabul görmüş prensip-
ler ve uygulamalar, “Santiago Prensipleri” adıy-
la kayıt altına alınmıştır. Bu kapsamda küresel fi -
nansal sistemin istikrarına yönelik temel ilkeler; 
ulusal varlık fonlarının yasal çerçevesi, hedefl eri, 
makro ekonomik politikalarla eşgüdümü, kurum-
sal ve yönetişim çerçevesi, yatırım ve risk yöneti-
mi çerçevesi başlıkları altında belirlenmiştir.

Bu prensipler, ulusal varlık fonlarının yapı-
sı ve yönetimi için önemli kurallar sunmakta ise 
de esasen fonların hedefl erine ulaşmadaki etkin-
lik seviyelerini sınırlayacak ve ulusal varlık fonla-
rını adeta sıradan yatırım araçlarına dönüştürecek 
önemli kısıtlamalar getirmektedirler.

Ezberlerin Bozulması

Biraz evvel yapılan açıklamalardan da anlaşı-
labileceği üzere ulusal varlık fonları esasen, baş-
ta emtia gelirleri olmak üzere ortaya çıkan yük-
sek tasarruf fazlalarının değerlendirilmesine yöne-
lik özel amaçlı fonlardır. Türkiye Cumhuriyeti’nin 
net doğal kaynak ithal eden bir ülke olduğu ve 
karşılaştırmalı yatırım-tasarruf oranlarını gösteren 
tablodan da izlenebileceği üzere toplam yurtiçi ta-
sarrufl arın sabit sermaye yatırımlarını karşılamak-
ta dahi yetersiz kaldığı hususları dikkate alındı-
ğında, oluşturulan ulusal varlık fonunun, klasik 
örneklerinden ziyade, öğretilmiş sistematiğin dı-
şına çıkmak suretiyle, fi nansal piyasaları destekle-
meye yönelik kuvvetli bir enstrüman olarak tasar-
landığı açıktır.

Karşılaş  rmalı Tasarruf-Ya  rım Oranları
2007 2015

Tasarruf Ya  rım Tasarruf Ya  rım
Türkiye 15,9 21,4 15,2 20,4

AB 24,1 22,6 23,1 19,5
OECD 22,4 22,6 21,2 20,5

Ortadoğu 39,8 23,4 36,0 24,3
Dünya 26,6 24,4 24,4 23,2

Kaynak: Dünya Bankası, Dünya Kalkınma Göstergeleri

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirke-
ti, 2016 yılının ortalarında Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nde kabul edilerek yasalaşan 6741 Sayılı 
Kanun ile kurulmuştur. Türkiye’de ulusal varlık 
fonu uygulamasına ilişkin ilk ve tek olma hüviye-
tine sahip bu düzenlemenin temel amacı; serma-
ye piyasalarının derinliğinin ve genişliğinin arttı-
rılmasına katkı sağlamak, kamuya ait yurtiçi kay-
nakları ekonomik aktiviteye dâhil etmek, dış fi -
nansman sağlamak, büyük ölçekli ve stratejik 
önemi haiz yatırımlara iştirak etmek olarak belir-
lenmiş ve 2017 yılının hemen başında alınan iki 
ayrı Bakanlar Kurulu kararı ile Ziraat Bankası, BO-
TAŞ, Türk Petrolleri, PTT, Borsa İstanbul, TÜRK-
SAT gibi dev kamu kuruluş arına ait Hazine hisse-
leri, ETİ Maden İşletmeleri ve Çay İşletmeleri’nin 
tamamı ile Hazine’ye ait birçok taşınmaz ve Sa-
vunma Sanayi Destekleme Fonu’na ait olan veya 
tasarrufunda bulunan 3 milyar TL Varlık Fonu’na 
aktarılmıştır.

Ayrıca, bahse konu düzenlemenin genel ge-
rekçesi incelendiğinde, ulusal varlık fonunun; 
oldukça büyük bir maddi portföye sahip olan ve 
esasen bu değerlerini çeşitli yatırım araçlarına da 
yönlendirmiş bulunan kamu otoritesinin, bütün 
bu varlıklarını konsolide bir şekilde yönetmek su-
retiyle, fi nansal piyasalara yönelik spekülasyonla-
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rın karşılanması ya da kırılganlıkların azaltılması 
şeklindeki stratejik amaca yönelik olarak oluştu-
rulduğu görülmektedir.

Bu fon sayesinde kamu tasarrufl arını görünür 
kılmak ve piyasalarda istikrar sağlayıcı bir etki 
ortaya çıkarmak suretiyle iç ve dış aktörler naza-
rında güven tesis edilmesi hedefl enmekte; bunun 
yanında ülke ekonomisinin yapısal sorunlarını aş-
masına yardımcı olması ve önemli bir dış politika 
enstrümanı olarak Türkiye’nin küresel güç müca-
delesi içerisinde daha fazla öne çıkmasına katkı 
sağlaması şeklindeki beklenti, münhasıran bu 
ulusal varlık fonunun oluşturulmasına yönelik en 
önemli ve dahi kritik bir noktayı oluşturmaktadır.

Ekonomi Diplomasisi İçin  Kritik Bir Araç

Son dönem Türk politik hayatının belirleyici 
aktörü olan AK Parti’nin siyasal hayata, toplum-
sal yaşama ve dış politikaya dair yakın plandaki 
hedefl eri açıklayan 2023 vizyonu, Türkiye’nin va-
roluş mücadelesinin odak noktasını oluşturmak-
tadır. Bu doğrultuda, temel hak ve özgürlüklere 
dayanan bir hukuk sistemi ve yönetim anlayışı ile 
uzlaşmacı ve katılımcı bir siyasal sistemin oluştu-
rulması, değerlere referans veren eğitim ve kültür 
politikaları yanında kapsayıcı sosyal politikalar 
geliştirilmesi gibi siyasal ve toplumsal alana etki 
eden hamlelerin etkili bir şekilde hayata geçiril-
mesi gerekmektedir.

İç ve dış politikaya oldukça geniş bir perspektif 
kazandıran bu vizyonun hayata geçirilebilmesinin 
en önemli unsuru ise refah seviyesinin arttırılma-
sı ve ekonomik güvenliğin sağlanmasına yönelik 
enstrümanlarının oyuna sokulmasıdır. Öyle ki bu 
sayede, iç milli güvenlik tehditlerini bertaraf ede-
bilecek, dış kaynaklı politik ve ekonomik ataklara 
karşı da etkin bir savunma mekanizması geliştir-
miş olacaktır.

Kaldı ki, yönetimde istikrarı sağlamak maksa-
dıyla uzun zamandan bu yana kamuoyunun gün-
deminde bulunan ve zihinlerde olgunlaşan cum-
hurbaşkanlığı hükümet sisteminin, 15 Temmuz 
darbe girişiminin de itici gücüyle hukuki alana 
tahvil edilmesine yönelik gerçekleştirilen halkoy-
laması neticesinde beklenilen düzeyde “yüksek” 
bir desteğin alınamamış olması, hem anılan “si-
yasal çalkantıyı” fırsat bilerek oluşturulmaya gay-
ret edilen karmaşa ortamını önlemenin, hem de 
sosyo-ekonomik yaşamın daha istikrarlı hale ge-
tirilmesinin bir aracı olarak ulusal varlık fonlarını 
ve benzeri kurumsal ve operasyonel faaliyetleri 
daha da elzem hale getirmektedir.

Bu bağlamda, kurgusal olarak birçok dün-

ya örneğinden farklı bir şekilde sistematize edi-

len Türkiye Varlık Fonu, fi nans sektöründe piya-

sa derinleştirici etkiler sağlaması, makro yatımla-

ra iştirak edilmesi, yurtiçi ve uluslararası projele-

rin fi nansmanı, gibi birçok kritik ekonomik ham-

lenin gerçekleştirilmesi yanında, esasen ekonomik 

diplomasi açısından Türkiye’nin çoklu ajandası-

nın stratejik yönetimi bağlamında kritik bazı uy-

gulamaların önünü açmak maksadıyla hayata ge-

çirilmiş ve bu nedenle de, henüz hiçbir faaliye-

ti bulunmamasına rağmen ulusal düzeyde politik 

ve akademik camia yanında uluslar arası seviyede 

ise başta derecelendirme kuruluşları olmak üzere 

muhtelif piyasa aktörleri tarafından tenkit ve tar-

tışmalara konu ve malzeme edilmiştir.

Henüz yapılanma ve kaynak konsolidasyonu 

aşamasında bulunan Türkiye Varlık Fonu, yol gös-

terici dünya örnekleri, fi nans piyasalarına yönelik 

uluslararası standartlar ve Santiago Prensipleri’ni 

de dikkate almak kaydıyla proaktif ve risk odak-

lı bir yönetim politikası belirleyerek küresel dü-

zeyde kredibilitesi yüksek bir yapı oluşturulma-

sı ve Türkiye Varlık Fonu’nun emtia gelirleri ya da 

yüksek tasarruf fazlalarına dayanan bir fon olma-

dığı dikkate alınarak, sürdürülebilirliğin sağlan-

masına yönelik olarak hem ilgili fonun mali yapı-

sının daha da kuvvetlendirilmesi hem de kendi öz 

kaynaklarını geliştirebileceği bir alanın sağlanma-

sı yönündeki siyasi iradenin varlığı, Türkiye’nin 

uzun vadeli bölgesel ve küresel hedefl erine ulaş-

ması açısından büyük önem arz etmektedir.

Bu şekilde bir yönetim anlayışı, Türkiye’nin, 

Varlık Fonu’nun vasıtasıyla özellikle gelişmiş ülke 

piyasalarındaki operasyonları için elini kuvvetlen-

direceği gibi, yoğun şekilde dış kaynak ihtiyacı 

bulunan az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde 

gerçekleştirilecek faaliyetler için de rekabet avan-

tajı sağlayacak ve işbu ülkelerin küresel hegemo-

nik sisteme olan bağımlılıklarının azaltılması için 

de kendilerine önemli bir fırsat sunacaktır.

Aynı zamanda Türkiye Varlık Fonu’nun, ülke-

nin siyasi güvenlik çıkarları da göz önünde bulun-

durularak ekonomi diplomasisinin bir aracı ola-

rak etkin bir şekilde kullanılarak, orta gelir tuza-

ğından çıkılmasında ve sürdürülebilir ekonomik 

kalkınma sağlanmasında son derece önemli bir 

enstrüman olacağı değerlendirilmektedir.
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Ali ÖZTÜRK

B ir önceki yazımızda teorik ta-

rafına değindiğimiz şehirlerin 

şimdi en-boy-derinlikte vücut 

bulmuş hallerini yorumlamaya 

geçelim. Nitekim şehirleri an-

latmam için şehir ve medeniyet 

adlı bir sempozyuma davet edil-

miştim, orada şehir imajolojisi 

diye terkip eylediğim bir sistem 

üzerinden şehirlerin metafi ziğini 

ve imge epistemik-oluşlarını an-

lattım. Buna dair girişi de geçen 

sayıda sizlerle paylaşma fırsatımı 

oldu. Ona bağlı olarak da şehir-

lerin hangi motivasyonla teces-

süm ettiklerini kendimce anladı-

ğım kadarıyla ele alma gayretin-

de oldum. Şimdi o kompleks fel-

sefi  mülahazaları bir kenara bı-

rakarak, şehirlerin gördüğü rü-

yaları hayra yormaya çalışacağım 

umarım amaç hasıl olur:

Şehirlerin Rüyası

Her şehrin rüyası başka-

dır. Ama önce Roma; çünkü 

Ramses’in bugünkü rüyası orada 

başladı. Kâhinler takvime öyle 

bakıyorlar. Birilerinin şu astro-

loglara miladi takvimin tek tak-

vim olmadığını söylemesinin 

vakti geldi. İşte Roma pro-aktif 

pagan şehirlerine en güzel ör-

nek; imgesel olarak; kayalardan 

kuvvet, şöhret ve şehvet taştığı-

nı gösteren o devasa ihtiras. Oy-

saki örneğin Mardin de kaya-

dan inşa edilmiş, ancak orada 

kayalar insanileştirilmiş, hamu-

ra dönmüş, ihtişam yerini zara-

fete bırakmıştır, şehir insanileş-

miştir. Roma kentlerinde merke-

zi ve kudreti yücelten, hiyerarşi-

yi kutsayan, bireyi zayıfl ayan ve 

kitleleştiren, şov ve saldırganlı-

ğı temerküz ettiren bir metafi zik 

hâkimdir. Birey şehre girer gir-

mez ezilir, yönü iktidarı merkeze 

alan bir istikamete bağlanır, de-

vasa kitle gösterisiyle her pozis-

yona uygun kurşun asker yara-

tan ve insana boyun eğdiren bir 

“nizamiye” ile karşı karşıya ka-

lırsınız. Mühendisliğin tüm in-

celikleri ve sanatın tüm yansıla-

rına rağmen içinde olduğunuz 

mekâna bulaşamazsınız. Çünkü 

mütevazı, kuşatan, geçirgen de-

ğildir; katı ve üsttendir. 

Bu şehirlerde insan kesinlikle 

merkezde değildir daha çok bir 

aparat olarak düşünülmüştür. 

Kenti tamamlayan bir enstrüman 

gibi. Tabii değinilmesi gereken 

çok başka boyutlar ve farklı bağ-

lamlar da var ama şimdilik bu 

çerçeveyle yetiniyorum. Bu yüz-

den örneğin Vatikan’ın kente ek-

lemlenerek meşruiyet sağlaması 

bir tesadüf değildir. Kentte var-

dır, ancak içten ve dıştan teslim 

alınarak. Bu yüzden İstanbul’da 

(Konstantiniye) yaşanan büyük 

değişim rahatsız edicidir.

Buna karşılık, Doğu-mistik-

pagan şehirlerde, içe doğru bağ-

lamsız bir katarsiz mütevazı bir 

beden diliyle tecessüm etmiş-

tir. Ne şehrin ne de insanın ne-

den mütevazı olduğu anlaşıl-

maz. Bu yüzden de mütevazılık 

çok boyutlu mübalağalı refl eks-

lere dönüşmüştür. Kendine özgü 

katı hiyerarşi, görkemli çizgiler, 

iç-eğilimleri çoklu göstergeler-

le dışsallaştıran rengârenk yan-

sımalar zararsız bir vesveseye, 

kaynaksız bir ilhama benziyor. 

Bu yüzden batıda da Uzakdoğu 

kültürü folklorik bir enstrüman 

olarak görülmekte, gerektiğinde 

metalaşması ve vitrine edilme-

si kolay bir gerçeklik olarak algı-

Roma’dan Dubai’ye 
Şehirlerin İmajolojisi
Abu Dabi ve Dubai’de adeta bir bilgisayar programını ziyaret ediyorsunuz 
hali çok açıktır. Çünkü sosyolojisi ve tarihi yok. Tamamen yaratılmış ve 
donatılmış bir sanal-gerçek. Şehirde dilenci yok, yolcu yok, mülteci yok, 
ölüm yok, değerlerle mücehhez bir motivasyon yok, kısacası insan yok… 
Çünkü orası insan hikâyesinin meskeni değil maceranın platosudur.
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lanmakta, kısacası dünya sistemi 
açısından bir tehdit ve değişimi 
örgütleyen yeni teklif olarak gö-
rülmemektedir. 

Doğu-İslâm şehirleri işlev-
sel ve ahlaki karakteristiği güç-
lü olduğu için kolayca imajisaz-
yona bağlanamazlar. Bu da İslâm 
dünyasında şehir yok gibi komik 
yargılara neden olur. Oysaki 
İslâm şehirleri merkezde iba-
dethanelerin yer aldığı, çev-
resinde mezarlıkların bulun-
duğu, sıbyan mektebiyle me-
zarlıkların iç içe olabildiği, aş-
hane, hamam, pazar arastalar, 
kütüphaneler, ticarethane-
ler, medreseler, tekkeler, ker-
vansaraylar vb. oluşumlarla, 
dünya-ahiret uyumu, ölüm-
hayat uyumu, yoksul-zengin 
uyumu, yolcu-hancı uyumu, 
farklı kültür ve inanç merke-
ziyle  müslim-gayrimüslim 
uyumu, havas-avam uyu-
mu ile insani tüm halleri cem 
eden, ölümü, hayatı, yoksu-
lu, ilimi, icadı, zanaatı, sana-
tı, birliği ve farklılığı merkeze 
alan değer-merkez metafi ziği 
ustaca geleneğe dönüştürerek 
inşa edebilmeyi başarmıştır. 

Orada hiçbir şey müze 
(ölü-metası: kadavra) değil-
dir. Her şey canlıdır, ölüler 
dahi (mahalli hamûşan). En 
küçük evden en büyük tapına-
ğa tüm yapılar belli bir ahlaki 
gereksinim üzere yorumlanmış, 
fertten cemiyete tüm insani varo-
luşları dikkate alan bir estetikle 
zarifl eştirilmiştir, uyumlanmış-
tır. Dolaysıyla orada fert kendi-
ne de yolculuk yapar, şehir onu 
kâmil hale getirir, ezmez, dışla-
maz ve yok etmez, hiçbir statüsü 
olmasa da şehrin zarafeti, biriki-
mi onu donatır ve yüceltir. Dev-

let dışarıdadır, bu muazzam di-
namiği korumak, desteklemek, 
geliştirmek üzere konumlanmış 
ahlaki-pragmatizmle mücehhez 
bir cio hükmündedir. 

Esasen hükümet konağı mer-
kezli şehir anlayışı Tanzimat ve 
Batıl(ı)laşmayla izah edilebilecek 
yeni bir durumdur. Çünkü Me-

dine surlarla çevrili değildi (tek-
nik olarak manipülasyon yapı-
yorum, ama mahiyet olarak doğ-
ru söylüyorum). Yani tüm dün-
yaya yönelmiş tüm dünyaya da 
açık, önce şehir ve organizasyon 
değil, insan, değer, fert, cemi-
yet, cemaatler-arasılık, ve ihtiya-
ca bağlı bir hikaye şehrin kendi-
siyle birlikte olgunlaşmasını sağ-
lıyor. Yani siyasal simge ve orga-
nizasyon bir sonuç, sebep değil-

dir. Bu da insanı, değeri ve etki-
leşimi merkeze alarak aracı ona 
özgü olarak belirleyen ve değişti-
ren bir bütünlüğe kavuşturuyor.

Modern  ve Yeni Nesil Şehirler

Modern şehirlere geldiğimiz-
de iki öğe öne çıkmaktadır, mey-

dan (elbette bu paganizmin 
önemli bir göstergesidir ve ka-
dim Roma’da da var) ve emek 
kitlesi, meydan devletin gü-
cünü halka göstermek, aksü-
lamel olarak da muhalif yapı-
ların bu gücü el değiştirme ar-
zularını yansıtır. Yani modern 
şehir güç savaşlarını odağa al-
mıştır. Güç ve kitle ilişkisine 
dayanır. Bunu destekleyecek 
yeni iktisadi işleyişe omuz ve-
recek büyük kitleler. Tüm Batı 
şehirleri tarihsel olarak bu hi-
yerarşik bloklaşmanın yan-
sılarını en güzel şekilde su-
numlar. Sınıfsal katılık ve çı-
kar çatışması tarih boyunca 
kentin doğasını belirler. As-
lında parklar ise bu kitleleri 
ödüllendirmek ve süreci yu-
muşatmanın bir başka kitle-
sel izdüşümüdür. Kent muaz-
zam geometrik ve simetrik bir 
tasarım harikasıdır, her ayrın-
tı standarda bağlanmıştır, öyle 
ki doğanın vahşiliği bile her 
ayrıntısıyla terbiye edilmiştir. 

Örneğin İngiltere’nin bir yerinde 
bir hafta yaşarsanız her yerinde 
hayat boyu yaşamışsınızdır izle-
nimine kolayca ulaşabilirsiniz.  
Tüm roller, statüler, davranışlar 
katı yasalara ve yoğun teamülle-
re bağlanmıştır. Göstergeler mi-
litarize edici ve ideolojiktir. Her 
şey sıradandır, ama ona ulaşma-
yı mutlaka kurala, role, statüye, 
ekonomik göstergelere, değiş-
ken araçsal donanıma ve aşama-

Roma kentlerinde Merkezi 
ve kudreti yücelten, hiye-
rarşiyi kutsayan, bire-
yi zayıflayan ve kitleleş-
tiren, şov ve saldırganlığı 
temerküz ettiren bir meta-
fizik hâkimdir. Birey şehre 
girer girmez ezilir, yönü 
iktidarı merkeze alan bir 
istikamete bağlanır, deva-
sa kitle gösterisiyle her 
pozisyona uygun kurşun 
asker yaratan ve insana 
boyun eğdiren bir “nizami-
ye” ile karşı karşıya kalır-
sınız. Mühendisliğin tüm 
incelikleri ve sanatın tüm 
yansılarına rağmen içinde 
olduğunuz mekâna bula-
şamazsınız. Çünkü müte-
vazı, kuşatan, geçirgen 
değildir; katı ve üsttendir.
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lara bağlandığını görebilirsiniz. 
Elbette kuzeyden güneye yumu-
şayan farklı değişkenlerle birlik-
te birçok değişkenin analizi bu-
ranın konusu değildir.  

Qu-post şehirler, Kadir Oğ-
rak hocamız buna “yeni nesil şe-
hirler” diyor; elbette bu tesmiye 
periyod-tanım bağlamında haklı 
bir tanım, ancak ben imgesel-
epistemik metafi ziği açısından 
bu tanımı daha isabetli buluyo-
rum. ABD, özellikle Uzakdoğu 
ve Dubai, Abu Dabi gibi yeni 
yerleşim beldelerini örnek gös-
terebiliriz. Elbette bu dalga tüm 
şehirleri şu veya bu şekilde et-
kilemekte, eklemlenmektedir; 
uzay mimarisi, saydam ve yük-
sek binalar, iç-mekân yoğunlu-
ğu, tüketim çılgınlığı, kompakt 
müzeleştirim ve minyatirizm 
modelizasyonu, eğlence vb. be-
den iştihasını kudurtan, bireyin 
ekonomik statü ve pozisyonuna 
paralel olarak oluşu anlamlı kı-
lan, vakit geçirmeyi profesyonel 
mekanizmalara bağlayan bireyi 
manevi, entelektüel ve insani 
niteliklerini sıfırlayarak mekâna, 
eşyaya ve zaman dokunma biçi-
mini, subliminal sanal gösterge-
lere boğarak, her anı ücrete bağ-
lanmış bir mekanizmayla; yeme, 
içme, alışveriş ve seks etme hal-
lerini programlanmış ve sıklıkla 
update ederek diriliğini canlı 
kılan yazılımlarla profesyonel 
personel, mekân, eşya ve beğeni 
desteği sağlayan kent formları. 

Bu kentlerde sahicilik çok az-
dır, ama sahici tüm şeyler de bu 
kentlerde büyük bir mühendis-
lik harikası olarak simüle edil-
miştir. Her tür imkân sanal ve 
model olarak sergilenebilmekte-
dir. Şehirde aynı anda Afrika’dan 
da Antarktika’dan da bir kareyi 
olduğu gibi görebilirsiniz. Okya-
nusun dibini de uzayın derinli-

ğini de sahici simülasyonlarını 
görmeniz, hissetmeniz müm-
kün. İhtiyaç olunduğu için değil 
ya da şehrin kendisi için geliş-
tirdiği ve insana da bir hikmet 
kazandırdığı için değil, numara 
tüm bunlar ve özellikle böyle bir 
plato inşa edilmiştir. Tüm moti-
vasyonlar, mekânlar, göstergeler, 
etkileşimler ve kaybolmuşluklar 
üzerinden bireyin kendince sü-
rekli kıymetleneceği görsellik ve 
tüketme çılgınlığında haz sür-
küsünde sürekli tap bir modda 
tutmaya zorlayan bir sistematik. 

Yükselen Uzakdoğu bunu 
gerçekleştirirken, örneğin Sin-
gapur, önemli bir sermaye mer-
kezi, tropikal iklim ile yukarı-
daki vizyon arasında bir senteze 
varmaya çalıştığı aşikar. Buna 
bağlı olarak entelektüel piyasa 
merkezlerinde de rol oynamaya 
çalışıyor, dünya sistemine uyar-
lı, ama yine de sosyolojisi var ve 
bazı krizler de mümkün, fakat 
krizlerini bu parlak hikâyesiyle 
şimdilik öteleyebilmektedir. Ve 
ayrıca bu krizleri de fırsata çevi-
rerek çok kültürlü bir sirk alanı, 
vitrin ve piyasa ürünü lokal kim-
likler gibi küresel ve postmo-
dern pazara da uygun simetrik 
bir dışlaştırım imkânına sahip. 
Benzer biçimdeki Abu Dabi ve 
Dubai’ye geldiğimizde ortaya 
tam bir yazılım çıkıyor. Adeta 
bir bilgisayar programını ziyaret 
ediyorsunuz hali çok açık. Çün-
kü sosyolojisi ve tarihi yok. Ta-
mamen yaratılmış ve donatılmış 
bir sanal-gerçek. Şehirde dilen-
ci yok, yolcu yok, mülteci yok, 
ölüm yok, değerlerle mücehhez 
bir motivasyon yok, kısacası in-
san yok… Çünkü orası insan 
hikâyesinin meskeni değil mace-
ranın platosudur.

Sınırsız zenginliğe sahip de-

vasa merkezler, orada çalışan ve 

tamamen dışardan dünyanın di-

ğer bölgelerinden oraya gelmiş, 

yoksul iş gücü ve nitelikli simü-

latif ticarileştirilmiş mekânlar ve 

tasarımlar. Ve de oraya o sanal 

çılgınlığa dalmaya gelen tüketim 

makinaları. Evet, tam anlamıyla 

çok gelişmiş bir cep telefonun-

dan ya da bilgisayardan bahsede-

biliriz. Akla zarar bir donanım, 

akla zarar bir yazılım ve orayı 

ziyaret eden geçici benzer prog-

ramlar. Hiçbir sorun yok, devleti 

bile görmeniz mümkün değil, 

çünkü zaten çok iyi planlanmış 

bir bilgisayar programında buna 

ihtiyaç da yok. Sadece detaylı bir 

virüs programı yeterlidir. Çöl-

de yaratıldığı için, muhtemelen 

örneğin Yemen’de sosyoloji ve 

tarih olduğu için ve dünya site-

mine hizmette çeşitli krizlere yol 

açtığı içim böyle bir mekanizma 

kurmak zor olurdu, dolaysıyla 

paralel bir cazibe merkezi kura-

rak bölgenin stratejik konumu 

da kıymetlendirilmiş oldu. 

Ticarileştirilmiş Mekânlar ve 
Tasarımlar

Fakat kentin çölde inşası ta-

mamen kapalı mekân kullanı-

mına dayalı, iç nitelik olarak ya-

tay yazılım, nicelik olarak dikey 

yazılım bir yapılanmadan bah-

sedebiliriz. İlginç bir biçimde 

kent uzay ütopyaları fi lmini tak-

liden, adeta atmosfersiz bir geze-

gende teknoloji harikası bir şe-

hir gibi düşünülmüş, şehir sa-

kinleri donanımlarını yanına ala-

rak tek gerçek olan çöl ve çölün 

imkânlarını bir sanal sirk enstrü-

manıymış gibi ziyaret ediyorlar, 

alın size “Platon realizmi”. Elbet-

te gelenekten de faydalanıldığı 

olunmuştur, mesela cami kılık-
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Yazar YAZAR

lı saraylarda ihtişam zirvede, fa-

kat zarafet ve nezaket zayıf. Bir 

de buna ziyaretçi organizasyo-

nundaki anlamsız kabalıklar ve 

anlamsız yüksek sanal sınırlama-

lar eklenince tam da neden bah-

setmek istediğim manidar bir hal 

alıyor. 

Aslında bu son cümle tüm 

neo-muhafazakâr arayışlarda bir 

kiriz olarak açığa çıkıyor; onlar 

ihtişamla zarafeti bir birine ka-

rıştırıyor. İhtişamı satın alabilir-

siniz ama zarafet ve estetik; me-

tafi zik, ahlak, duyarlılık, gele-

nek ve kâmil insan ister. Nite-

kim Mescid-i Haram’ın çevresi-

ne eklenen yeni mimaride öne 

çıkan ihtişam çılgınlığı zarafe-

ti ve kemalatı barındırmıyor. Ay-

rıca son dönemde ülkemizde de 

bu trendin yer yer göze çarptığı-

nı belirtmek isterim. Yani Divri-

ği Ulu Camii, başka bir birikimin 

eseridir onu anlamadan yeni bir 

hikâyeye can vermek mümkün 

değildir. Kısacası son dönem-

de birçok neo-muhafazakâr ke-

sim birçok şeye sahip oldu, an-

cak bunların sahici bir metafi -

ziğe, kâmil manada sahip oldu-

ğundan bahsetmek güç.

Son olarak Türkiye’nin mo-

dernleşmesine bağlı olarak ger-

çekleşen şehrin metafi zik krizine 

imge-epistemiği bağlamında kı-

saca değinmek isterim: Yaklaşık 

iki yüzyıllık kafa karışıklığımız 

siyasetin rolünü büyütürken me-

deniyet kurma rolünü iyice hır-

paladı. Elbette bu isteyerek ter-

cih ettiğimiz bir şey değildi. Me-

deniyetimizin uygulamaları Ba-

tının hoyrat patlaması karşısın-

dan zülfüne düşen yanık izleriy-

le imaj yitirdi. Bu da takipçileri-

ni başka başka arayışlara itti. Ay-

rıca pratikten doğan yeni süreç-

lere acil ve düşünmeden geliştir-

diğimiz dönemsel çelişkileri üst 

üste boca ettik. Şehirlerimiz keş-

mekeşlikten yaşanmaz ve ucube 

bir hâle geldi.

Birinci kuşak şehirlerimizin, 

dönemin de ruhuna uygun dü-

şecek biçimde, tarihsel kimlik ve 

birikimlerine büyük darbe vu-

ruldu. Buna bağlı olarak da tek 

parti iktidarları şehirlerin mer-

kezini şölenlere uyarladı. Diğer 

hizmetleri ise genelde kokteyl 

zümresi yaratmaya dayalıydı. 

Ayrıca şehrin çok dar bır kısmı-

nı yüceltmeyi de ihmal etmedi-

ler. Ama indirgemeci ve kısmen 

tahrip edici de olsa metafi zik bir 

motivasyonları olduğu da inkâr 

edilemez. Takip eden iktidarlar 

ise genelde kendine ulaşanın ta-

lebine cevap verecek bir hizmet 

biçimi benimsedi. Bu da plan-

sız ve kaotik bir şehir kompozis-

yonunu iyice büyüttü. 90’larda 

gelişemeye yüz tutan ve günü-

müzdeki hükümetlerin öncülle-

ri olan siyasi yapılar ise, genelde 

topyekûn bir hizmet anlayışıyla 

şehirlerin altyapı ve üst-yapı so-

runlarını giderme yoluna gitti-

ler ve bu onlara uzun süre ikti-

dar imkânının kapılarını araladı. 

Fakat ne var ki onlar da he-

nüz nasıl bir şehirde yaşamamız 

gerektiğini biliyor değiller. Kuş-

kusuz bunların selefl erinin çok 

ilerisinde oldukları aşikâr, an-

cak konjonktüre dayalı hizmet 

anlayışından medeniyet, estetik, 

gündelik sorunlar ve yenidün-

ya gerçeklerini koordine eden 

bir bütüncül yaklaşımla şehirle-

ri inşa etme fi kri, araçları ve biri-

kimi henüz yeterince belirginleş-

miş değildir. Elbette bunun bir-

çok bileşeni var, ancak yine de 

entelektüel akıl ile siyasal ku-

rumsallaştırmanın sistemli kıldı-

ğı gerçeklik bize önemli ipuçla-

rı verebilir. Bunun içinde acilen 

yetkin bir metafi ziğe odaklan-

mış, cemiyetimizin tüm birikim 

ve katmanlarını içeren, medeni-

yetimizin imkânlarına yaslanan, 

tüm insanlığa yüzünü dönmüş, 

nasıl bir şehirde yaşaması gerek-

tiğine dayalı olarak tarihi biri-

kimlerimizi, günün imkânlarını 

bir teklife çevirmenin ilme, ahla-

ka, estetiğe ve bütünlüğe dayalı 

bir hikâye edişe ihtiyacımız var.  
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notlar ile devam ediyor. Bir bel-
gesel gösterimi için gittiği salon-
dan seneler öncesine bir yolcu-
luk gerçekleştiriyoruz: “Üniver-
siteye başlayışım. Nuri ağabeyle 
tanışmamız. Edebiyat’ın on beş 
yıllık serüveni ve onun hayatım-
daki yeri. Hüzünlendim ama bü-
yük bir onurla izledim belgese-
li. Edebiyat’lı yıllara duyduğum 
özlemin içimin derinliklerinden 
kabara kabara taşma noktasına 
gelişini de bu denli somut his-
setmemiştin o güne kadar.”  Baş-
ka yazılarda ve alıntılarda da gü-
nümüz edebiyat ortamının kan-
sız durumu gözler önüne serili-
yor. Bir bakıma yazı eyleminin 
niteliğini kaybedişinden duyu-
lan üzüntü ve kaygı oldukça ba-
riz buralarda… Filmler ile ilgili 
eleştiri ve yorumları da kitapta 
önemli bir hususu oluşturuyor. 
Bazı fi lmlerin hali ona şunları 
dahi söylettiriyor: “Herkes bildi-
ği işi yapsa. Türkücü türküsünü 
söylese, senarist senaryoyu yaz-
sa, yönetmen fi lm çekse…”

Kitabın yazarın adına bizle-
re gösterdiği bir başka husus ise 
bir kültür adamının hareketli ya-
şantısı ve okumaya olan düşkün-
lüğü olsa gerektir. Kendi karak-
teri “Sahaf Mendel”i anımsatan 
Stefan Zweig, Borges, Necip Fa-
zıl, Umberto Eco ve daha birçok-

1960’lı yıllardan itibaren İslâmcı 
camianın edebiyat alanında her 
zaman epeyce hareketli bir sü-
reci olmuştur. Bu aslında şükret-
memiz gereken bir durum zira 
diğer alanlarda birtakım çalış-
malar ortaya konulduğu aşikâr 
olmakla birlikte yeterliliğimiz 
her zaman biraz tartışmalıdır. 
Ancak edebiyat sahasında önem-
li isimler -hassaten “hikemi şair-
ler”- camiamızın ağabeyleri ola-
gelmişlerdir hep. Bu hareketli-
liği bugün dahi yayınlanan der-
gilerin sayısından anlayabilmek-
teyiz. Nuri Pakdil’in 1969’da çı-
karmaya başladığı Edebiyat der-
gisi ve bu dergi etrafında yetişen 
insanlar gelişen dostluklar he-
pimizin malumudur. Ancak bir 
isim bu hususta ayrı bir noktada 
durmaktadır. O isim, Arif Ay’dır. 
Zira kendisi gerek Nuri Pakdil 
gerekse Edebiyat dergisi odaklı 
olarak pek çok değiniye ve met-
ne imza atmıştır. Şair-yazar Arif 
Ay’ın “aylıklar” olarak nitelediği 
beş senelik bir aralığı kapsayan 
ve Edep dergisinde yayınlana-
rak kitaplaştırılan Gün Dökümle-
ri kitabı Cümle Yayınları tarafın-
dan okuyucu ile buluşturuldu.

Aylık Yazılar

Arif Ay, kitabını 2011-2015 
arası tuttuğunu notlarını aylık 
bir serencamı içerisinde okuyu-
cuya sunuyor. Hepimizin falan-
ca yazar bu konu hakkında ne 

düşünüyordur dediği mevzular 
hakkında kısa yazılardan oluşan 
eser özellikle kültür-sanat haya-
tımızın yakın dönem anlatısın-
dan oluşuyor. Yazarın katıldığı 
sempozyumlar, gittiği fi lmler ve 
okuduğu kitaplar üzerine deği-
nileri, zarif ve dikkatli bir bakı-
şın düşüncelerini, derli toplu bir 
şekilde önümüze sunuyor. En 
önemli hususlardan birisi ise çe-
şitli etkinliklerin son dönem ar-
tan şiir günleri ve çeşitli yazarla-
rımızın hakkındaki sempozyum 
vs. hakkında katılımcı veya din-
leyici gözüyle yapılan değerlen-
dirmeler oluşturuyor. Bu tür et-
kinliklerin yapılış amaçları ve ni-
telikleri sıkça tartışılan mevzular 
iken Arif Ay gibi bir ismin bu ko-
nudaki düşüncelerini öğrenmek 
daha kapsamlı değerlendirmeler 
yapmak adına elverişli bir imkân 
sağlıyor. 

Anı ve güncelerin önemi be-
lirli bir döneme ait olayların dö-
nemin şahidi düşünürler tarafın-
dan aktarılması ve belirli bir ba-
kış açısı ile sunulmasından gel-
mekte. Bizim daha birçok düşü-
nürümüzün bu noktada eksikli-
ği malumken daha farklı ve öz-
gün bir çalışma ile yakın döne-
min daha ağırlıklı olarak kültür 
faaliyetleri yer yerde siyasi olay-
ları üzerine değinilerini okumak 
gerçekten bir ayrıcalık. Ocak 
2011’de başlayan anılar Nuri 
Pakdil ile tanıştıkları tarihe dair 

Erkam KUŞÇU 

Saatler, Günler, Anılar: 
Gün Dökümleri
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ları ile ilgili alıntılar ve yorumlar 
yer alıyor. Nazik ve bir o kadar 
da eleştirel bir boyut içeren bu 
yorumlar dergilerden dergiciliğe 
oradan şehirciliğe kadar birçok 
alanda farklılık gösteriyor. Ayrı-
ca yazarımızın Bursa’nın ahvali 
üzerine endişeli tavrını yorum-
larken hüznünü ve kızgınlığını 
da gizleyememiş. 

İçten ve Samimi

1970’li yılların ortalarından 
başlayan bir dergicilik tecrübesi 
de vardır tabi ki Arif Ay’ın. Ede-
biyat dergisi ile başlayan ve bir-
çok farklı derginin bizzat eki-
binde veyahut yazılarıyla des-
tek olarak bu süreçlerin içeri-
sinde yer almış bir isimdir ken-
disi. Türkiye’de Cemil Meriç’in 
aylık dergileri hür düşüncenin 
kalesi olarak tanımlaması aslın-
da düşünce hayatımızda dergi 
ve dergiciliğin durduğu nokta-
yı da göstermektedir. Birçok ha-
reket kendisini dergiler üzerin-
den var etmiş; siyasi, sosyal ve 
kültürel söylemlerini bu mec-
rada geliştirmişlerdir. Bu nokta-
da Arif Ay dünden bugüne ne-
yin değiştiğini şöyle anlatmak-
tadır: “Dergi geleneğinden gelen 
biri olarak günümüz dergiciliği-
ni öncekilerden çok farklı ola-
rak gördüm. Dergide yazanların 
dergiyle bağları elektronik pos-
tayla ürün göndermekten öte-
ye geçmiyor. Çoğu kitapçıdan 
alıp okuma zahmetinde bile bu-
lunmuyor. Oysa benim nazarım-
da dergi, belli bir dünya görüşü-
nün, belli bir sanat anlayışının 
sorumluluk bilinciyle yansıtıl-
dığı bir araçtır. Yani birlikte yü-
rümenin bir aracı... Günümüzde 
bu anlayış artık tarih oldu. İn-
sanlar görmedikleri, okumadık-
ları dergilere ürün gönderiyorlar. 
Hem de birkaçına birden.” 

Dergilerin ekolleşmenin baş-
langıç noktası olduğu ve bugün 
İslâmcı olarak tanımlanan birçok 

hareketin işe dergiler vasıtası ile 
başladığı ve sürdürdüğü düşü-
nüldüğünde bugünkü dergileri-
miz için yapılan bu tespitler ol-
dukça sarsıcıdır. Aslında bu ge-
rilemenin sebepleri üzerine dü-
şünmek belki de sempozyum-
larda, panellerde söyleşiler ger-
çekleştirmekten çok daha önem-
li gözükmektedir bizim nazarı-
mızda. Türkiye’nin ve İslâm coğ-
rafyasının ahvali üzerine düşün-

mek için bireysel, gelişigüzel 
ve dönemsel çabaların ötesinde 
okul olma özelliğini barındıran 
işlerin bereketi bizce çok daha 
fazla olmaktadır. İlk çıkışları ba-
kımından Diriliş, Edebiyat, Ma-
vera, Aylık Dergi vs. bunun ba-
riz örnekleridir. Ne var ki sonra-
ki ayrılıklar bunu önemli ölçü-
de zedelemiş, kadro odaklı ol-
ması beklenen çıkışlar dahi kişi 
merkezli olmak durumunda kal-
mıştır. 

Gün Dökümleri’nde, farklı 
birçok mesele üzerinde inşa edi-
len notlar ümmet coğrafyasının 
yaralarına da değinmeden geç-
miyor tabi. Kimi zaman endişe-
ler kimi zaman ise umutlar da 
yer alıyor bu günlüklerde. Aslın-
da bizim için çok taze mevzula-
rın tekrardan okumasını ve mu-
hasebesini gerçekleştirmiş olu-
yoruz bu şekilde. Yazarın gün-
cel siyasal meseleler üzerine fi -
kirlerine katılsak da katılmasak 
da hafızaların tazelenmesi açı-
sından önem arz ediyor. Zira in-
san unutmakla birlikte yaşayan 
bir varlık. Yazının bel kemiğini 
de bu hatırlatma işlevi oluşturu-
yor biraz.

Arif Ay’ın notları bu minval-
de devam ederken bazen “dost 
acı söyler” tekabülünden ama 
her zaman bir “dost” kalarak bu 
anı derlemesini sonlandırıyor. 
Edebiyat alanında faal isimleri-
mizin bu tür muhasebe imkânı 
sunan eserlere ağırlık vermeleri 
elzem… Çünkü hız ve haz üze-
rine kurulu bir paradigma içeri-
sine kurulu bir dünyada durup 
ne olup bittiğine dair bir rapor 
sunan çalışmalar bizlere aslın-
da hem derdi hem devayı ken-
di gizli akışı içerisinde sunu-
yor. Deneyimli insanların ya-
zıları hem gençlere farklı bakış 
açılarını hem de kısa bir tecrü-
be aktarımını da mümkün kılı-
yor. Yazmak biraz borç… Oku-
mak ise ayrı bir borç… Hepimi-
zin borcumuza talip olması ge-
rek: “Belleğin hatırlatma özelli-
ği olduğu kadar unutma özelliği 
de vardır. Bu yüzden yaşadıkla-
rımız, yaşadıklarımız karşısında 
duygu, düşünce ve tutumlarımız 
kaydedilmediği zaman unutu-
lur gider. Bunun önüne geçme-
nin yolu yazmaktır. Kaydedersek 
kaybetmeyiz.

Türkiye’nin ve İslâm coğ-
rafyasının ahvali üzerine 
düşünmek için bireysel, 
gelişigüzel ve dönemsel 
çabaların ötesinde okul 
olma özelliğini barındı-
ran işlerin bereketi bizce 
çok daha fazla olmakta-
dır. İlk çıkışları bakımın-
dan Diriliş, Edebiyat, 
Mavera, Aylık Dergi vs. 
bunun bariz örnekleri-
dir. Ne var ki sonraki 
ayrılıklar bunu önemli 
ölçüde zedelemiş, kadro 
odaklı olması beklenen 
çıkışlar dahi kişi mer-
kezli olmak durumunda 
kalmıştır.
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H ızla değişen gündemler, politik 
tartışmaların gürültüsü arasın-

da belki de bunları paranteze ala-
rak ilmi faaliyetlerde sürekli ol-
mak başarılması güç bir iş. Nazi-
fe Şişman’ın Kaderle Tasarım Ara-
sında Yeni İnsan kitabı aramızdan 
bazılarının bu güç işi başardığını 
ve güzel bir örneklik sergilediğini 
gösteren bir çalışma. İnsan Yayın-
ları arasından çıkan kitap sosyoloji 
dizisi kategorisinde yayımlanmış. 

Günümüzde insanın mane-
vi boyutunu devreden çıkarılarak 
makine mantığı ile üzerinde uygu-
lanan, yapay zekâ, organ nakli, ge-
netik kopyalama yoluyla yeni bir 
insan tasarımı kitapta konu edi-
nilmiş. Bilim ve teknolojinin tartı-
şılmaz olarak konumlandırılması-
na karşı kitapta sonuçları ve man-
tığı itibarıyla bunun esasında böy-
le olmadığı daha da önemlisi ol-
maması gerektiği anlatılmış. Tek-
nolojik çalışmaların insanı hüc-
re yığınları olarak ele alıp tekrar-
dan ölümsüz ve mükemmel tasa-
rım girişimi haline gelmesini yazar 
hem İslâmî perspektif açısından 
hem de ortaya çıkacak kargaşa açı-
sından tekrardan düşünülmesi ge-
rektiğini vurguluyor. Kitap bütün-
de birbirini tamamlayan ama ken-
di içinde farklılık ihtiva eden baş-
lıklarla tasarlanmış. Metinler bilgi-
leri sunan, az konuşulmuş buluş-
ları gündeme taşıyan ama okurun 
bekleyebileceği net cevapları diğer 

bir deyişle fetvaları barındırmıyor. 
Bu şekilde ifade ediyoruz zira bazı 
başlıklar gündelik yaşamda nokta 
konulmasını hararetle beklediği-
miz konuları içeriyor.

İnsanın Ebedi Olma Vehminin 
Korkunçluğu

Kitabı okuduğunuzda aklınız-
da cevaplanması gereken birçok 
soru beliriyor. Kitabın belki de en 
temel özelliği merakı kamçılaması 
ve insan ve akıbeti hakkında dü-
şünmeye sevk etmesi. Yazar, insan 
zihninin ölüm gerçeği karşısın-
da teknoloji alanında yaptığı ka-
çış çabalarına ve bunların sonuç-
larına işaret ediyor. Bilimsel çalış-
malardan yola çıkarak da tablo-
yu bütün olarak gözünüzün önü-
ne sermeye, ölümsüzlüğü aramak 
uğruna nasıl korkunç bir dünyaya 
gark olabileceğimizi bize gösteri-
yor. Modern zamanlarda teknolo-
jinin aldığı mesafe bu arayışa deh-
şete düşürecek denli bir ivme ka-
zandırmışsa da ideal olarak bu ar-
zunun da insanoğlunun kadim bir 
arzusu olduğunu fark ediyoruz. 
Nihayetinde yaşadığımız dünya en 
azından bildiğimizi zannettiğimiz 
fakat ölüm sonrası henüz bilmedi-
ğimiz bir boyuttur. İnsan da elinde 
olana tüm gücüyle yapışıp burada 
kalmanın yollarını araya gelmiştir.

Nazife Şişman kitabında insa-
nın üremeden üretime evrilen gidi-

şatı ile insanın kurgulanarak nasıl 
bir hal alacağını belirlemeye çalı-
şarak, karanlık geleceğe projeksi-
yon tutuyor. Kitapta bilim kurgu, 
distopya kategorisinde yazılmış 
kitaplar ve fi lmlerde değerlendi-
rilerek farklı olasılıklar üzerinden 
üzerimize doğru gelen tehlike gös-
terilmiş hem de mini bir literatür 
verilmiş. Bu kitaplar, fi lmler aslın-
da bize insanın teknolojik tasarı-
mının nihayetinde ne tür bir serü-
venleler yaşatabileceği ve sonumu-
zun nasıllığına dair farklı senaryo-
lar ortaya koyuyor. Ne yazık ki 
aynı zamanda da gerçekleşme ola-
sılıklarının yüksek oluşunu. Mese-
la George Orwell’ın 1984 adlı ki-
tabında anlattıkları, yazarın yazdı-
ğı dünya gerçekleşmiş değildi ama 
biz yıllar sonra bu kitabı alıp oku-
duğunuzda aslında birçok şeyin 
kurgu olmasına rağmen gerçekleş-
tiğini görüyoruz dolayısıyla da di-
ğer metinlerde de belki şuan ger-
çekleşmiş olmayan unsurların ger-
çekleşme ihtimalini bize söylemiş 
oluyor.

İslâmî Bioetik, Biopolitika ve 
Kapitalizm

Yazarın bilimsel gelişmeleri ya-
kından takip etmiş olduğunu ve 
üzerinde düşünmediğimiz, duyup 
geçtiğimiz konular üzerinde te-
fekkür ettiğini kitapta açıkça mü-
şahede ediyoruz. Süt bankaların-

Gülşen ÖZER

Modern Zamanda 
Ölümsüzlük Arayışları
Kitabın belki de en temel özelliği merakı kamçılaması ve insan 
ve akıbeti hakkında düşünmeye sevk etmesi. Yazar, insan zihninin 
ölüm gerçeği karşısında teknoloji alanında yaptığı kaçış çabalarına 
ve bunların sonuçlarına işaret ediyor. Ölümsüzlüğü aramak uğruna 
nasıl korkunç bir dünyaya gark olabileceğimizi bize gösteriyor.
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dan,  somatik kimlik, genetik kim-
lik,  ölüm hakkı, yaşam hakkı, bi-
oetik, İslâmî bioetik, biopolitika ve 
kapitalizm başlıklarıyla bugünün 
insanı için cevap bekleyen sorula-
rı gündeme taşıyor. Hakkında ki-
taplar yazılan, fi lmle çekilen öte-
nazi gibi konularda da Müslüman 
olarak bakış açısı oluşturabilece-
ğimiz mevzilere işaret ediyor. Me-
sela çok acı çeken bir insanın ha-
yatını sonlandırma hakkı olup ol-
madığı cevabı müşkül konulardan-
dır. Üstelik artık sadece uzağımız-
da değil başımıza gelme ihtimali 
olan çetrefi l bir meseledir. Bu se-
beple dinin bu alanda ne söylediği-
ni de net olarak bilmek istiyor in-
san. Bu yüzden buradaki tartışma-
ya açılan konular bu yönüyle ke-
lam, fıkıh âlimlerini de ilgilendiri-
yor. Kitapta yazar Müslüman ba-
kış açısına vurgu yapıyor ama yeni 
insan tasarımının seküler bir ka-
fanın ürünü olduğunu düşündü-
ğümüzde bütün dünya inananla-
rı için yani Allah’ın varlığını ka-
bul eden ve dünyayı, insan bede-
nini emanet olarak kabul eden bü-
tün inananlar için geçerli olabile-
cek bir çözüm sürecine ihtiyaç var 
gibi görünüyor. 

Teknolojinin yaşamımıza getir-
diği olumsuzluklar esasen ilk defa 
gündemimize geliyor diyemeyiz. 
Mesela televizyon konusunda ih-
tiyata yapılan çağrıları bugün diji-
tal dünya üzerinden devam ettiği-
ni söyleyebiliriz. Bu anlamda tek-
noloji karşısında Müslüman dün-
yanın bir mukavemeti olduğu bir 
gerçektir ama yönünü değiştirme, 
kontrol edebilme gücü olduğunu 
söylemek zor. Görüntümüz daha 
ziyade teknolojinin kucağında de-
belenmelerden öteye gitmiyor ne 
yazık ki. Bu rahatsızlık durumu-
nun var oluşu kitabın muhakkak 
bir karşılık bulacağını düşündürü-
yor ama bu karşılığın kapsamlı bir 
duruş ve tavra evrilebileceği konu-
sunda ümidin zayıf olduğunu be-
lirtmek lazım ve fakat bu tablodan 

yola çıkarak bu tartışmanın sadece 
zihin jimnastiği mesabesinde kala-
cağı sonucuna gitmek de haksız-
lık olur. Bu meselelerin en önemli 
bağlantısı esasında iktidar erkidir. 
Dünya siyasetinde yeni yeni ken-
dini toparlayan coğrafyamız insanı 
için ayağa kalkmayı başardığımız-
da bu tartışmaları zihinsel olarak 
üzerinde yükselebileceğimiz bir 
zemin olarak değerlendirmek daha 
doğru olacaktır.

Yazarın kitabın sonunda söyle-
diği ifade var,  “mutlu olmak için 
sağlıklı olmak gerekir” bu ifade 
belki de gündelik yaşamınızda öne 
çıkarmamız gereken, teorik tartış-
ma düzleminden çıkıp önemseme-
miz gereken bir hususu hatırlatı-
yor. Zira bugünün teknolojisiyle 
genetiği bozulan gıdalar, modern 
hayatın mecbur ettiği çalışma tem-
posu, stres vb. sağlık tehditleri be-
denimiz kadar ruhumuzun da sağ-
lıklı kalmasını neredeyse imkânsız 
kılıyor. Bu sorun birçok kişinin 
gündemine girmiş ve fakat daha 
çok karşımıza alternatif adı altın-
da doğal yaşam ürünleri çıkarılmış 
durumdadır. Bu alan sorunu fark 
edenler için çare midir bilemiyo-
ruz ama ürünlerin ciddi bir kazanç 
getirdiği bir sektör olarak kapitalist 
arenada yerini aldığını söyleyebili-
riz. Nazife Hanım’ın zihnimizde 
açtığı tartışmaların sonunda yaşa-
mımıza pratik olarak nasıl bir yön 
vereceğimiz bu anlamda muamma.

Yazar kitabın sonlarına doğ-
ru sayfalar boyu gezdirdiği ka-
ranlık odalardan sonra Hafız’ın 
Divan’nından bir alıntı ile okura 
adeta bir ışık gösteriyor. “Dün gece 
düş(meyhane) kapısını çalan me-
lekleri gördüm Âdem’in çamurunu 
aşk kalıbıyla döktüler”  İnsanın ça-
murunun aşk kalıbıyla olması in-
sanın teknolojik tasarımı karşın-
da bu beladan alnının akıyla çık-
ma ümidini doğuruyor. Ölümsüz-
lük arayışı kadim zamanlarda Lok-
man Hekim’in elinden düşürdüğü 
ölümsüzlük iksiriyle akamet uğra-

dığını da hatırlayarak modern ak-

lın ölümsüzlük arayışlarının da ge-

lecek nesiller için bir Lokman He-

kim hikâyesi olmasını aşk ile dili-

yoruz. Sonuç olarak  kitabının ke-

sinlikle satır satır okumaya değer 

ve gidişata müdahale açısından 

ufuk açıcı olduğunu söyleyebiliriz. 

Kaderle Tasarım Arasında Yeni 

İnsan kitabı okurları için yeni pers-

pektifl er açtığı gibi heyecan da ve-

riyor zira hayatımızı sessiz ve de-

rinden sarsan buluşların bizi nere-

ye evirebileceğini, gittiğimiz uçu-

rumu bize gösteriyor. Sonuçta mu-

amma olan gelecek insan için gö-

remeyecek olsa da tartışılmaz bir 

merak konusudur. Kitaba dair he-

yecanın kişisel bir nedeni de var;  

felsefe tarihi boyunca kadın fi lo-

zofl ara ilgiyle bakmış ve düşünce 

dünyasına katkılarını merak etmiş 

ve bunlar arasında bize ait bir ka-

dın fi lozof olup olmadığını gözle-

rimin aramış olmasıdır. Zaten bi-

linen sınırlı sayıda kadın arasında 

da böyle bir isimle karşılaşmış de-

ğildim fakat Nazife Şişman’ın ki-

tabını okuduktan sonra işin doğ-

rusu, tartışmaya açtığı konular ve 

bunları ele alış tarzı sebebiyle gele-

cekte Şişman’ın bir bize ait bir ka-

dın fi lozof adı olarak anılabilece-

ğini düşündürdü. Gelecekte diyo-

rum zira yaşarken bu hak teslimle-

ri genel olarak gerçekleşmiyor. Na-

zife Hanım’ın en azından bu kav-

rama aday Müslüman bir kadın 

temsiliyetine sahip olduğunu söy-

lemek iddialı görünse de düşün-

celerindeki derinlik bu iddiayı en 

azından düşündürecektir. Psiko-

loji, sosyoloji, teoloji, bilim gibi 

pek çok alana dokunan felsefi  yak-

laşımlar, her başlığın ayrı ayrı de-

ğerlendirilmesi gereken ağırlığı ile 

Yazarın tefekkür sınırlarının yüzü-

müzü ağartan genişlikte olduğunu 

görüyoruz.
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