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SUNUŞ 
 

KONDA olarak en çok Türkiye toplumunu anlamayı ya da anlamaya yardımcı olacak 

araştırmaları gerçekleştirmeyi önemsiyor ve bu yönde çaba gösteriyoruz.  

 

Son üç yılda bir Yerel Seçim, iki Genel Seçim, bir Cumhurbaşkanlığı seçimi ve bir Anayasa 

referandumu için sandığa gitmiş Türkiye seçmeni, tercihleriyle kritik karar kavşağında olan 

ülkenin karar verici kadrolarını seçti ve karar süreçlerinin temelden değiştirecek bir tercihte 

bulundu.  

 

Şimdi siyasi aktörlerin bu tercihlerin ardındaki dürtüleri, umutları, beklentileri, kaygıları 

anlamaya çalışacaklarını ve kendilerini bunlara göre yeniden tanımlayacaklarını 

beklediğimiz bir süreçteyiz.  

 

Bu noktadan hareketle toplumun farklı siyasi seçmen kümelerinin Türkiye tahayyüllerini, 

temel zihinsel kavram haritalarını öğrenmenin hem kamuoyu için hem de siyasi aktörler ve 

karar vericileri için önemli olacağını düşündük.  

 

Bu amaçla gerek Demokrasi Nöbeti araştırmasında1 gerekse Ağustos’17 Barometresi’nde 

anketimize katılanlara gerekse de “Darbe’ye Hayır Halk Forumu” katılımcılarına, anketin 

dışında ve kayda alınarak daha uzun görüşmelere rızalarını olup, olmadığını sorduk. Ses 

kaydı alınacak görüşmeleri kabul edenler arasından İstanbul adresli olanları ile tekrar 

iletişim kurduk. Görüşmeye gönüllü olanlar arasından 71 kişi ile Ekim-Aralık 2016 tarihleri 

arasında derin görüşmeler yaptık.  

 

Araştırmanın çerçevesini ve yarı yapılandırılmış soru formunu Sabancı Üniversitesi Sanat ve 

Sosyal Bilimler Fakültesi’nden Prof. Dr. Ayşe Betül Çelik, Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset 

Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Doç. Dr. Evren Balta, İstanbul Bilgi Üniversitesi 

Psikoloji Bölümü’nden Yard. Doç. Dr. Murat Paker hazırladı. Görüşmeler KONDA ekibi ve 

Yusuf Kutlu denetiminde gerçekleştirildi.  

 

Bu amaçla hazırlanan ilk raporu sizlerle paylaşıyoruz. Bu araştırma kapsamında iki rapor 

daha yayımlayacağız. 

 

  

                                                      
1 http://konda.com.tr/wp-content/uploads/2017/03/Demokrasi-N%C3%B6beti-Sunum.pdf  

http://konda.com.tr/wp-content/uploads/2017/03/Demokrasi-N%C3%B6beti-Sunum.pdf
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1. GİRİŞ 

 

Bu rapordaki amacımız Türkiye siyasal alanında son on beş yıldır yaşanan dönüşümün 

yurttaşlar nezdinde nasıl algılandığını ve deneyimlendiğini anlamaya ve çözümlemeye 

çalışmaktır. Söz konusu dönüşümün büyük bir ivme kazandığı 15 Temmuz darbe girişimi ve 

sonrasında kurulan olağanüstü hal rejiminin yarattığı atmosferde yapılan yetmiş bir adet 

derinlemesine görüşmeden elde edilen veriler ışığında hazırladığımız bu rapor, yaşanılan 

dönüşümün yurttaşlar nezdindeki yansımalarının sıkça müracaat edilen siyasal, sosyal ve 

ekonomik kavramların süzgecinden geçirilerek açıklanamayacağını öne sürmektedir. 

Buradaki temel savımız siyasal alandaki dönüşümlerin yurttaşlar nezdindeki algı ve 

deneyimlerinin, kavramların tanımlarının ve imledikleri anlam dünyalarının ötesine geçerek 

bir çeşit duygu/duygulanım ekonomisi5 içerisinde cereyan ettiğidir. Bu raporu hazırlayan 

bizler iddia ediyoruz ki; söz konusu çalkantılı ortamda görüşmecilerin naklettiği anlatılar, 

kanaatler, fikirler ve hissiyatlar kavramların süzgecinden geçebildiği kadarıyla 

çözümlenmeye çalışıldığı takdirde okuyucu açıklanmaya muhtaç bir dizi çelişki, tutarsızlık ve 

absürdlükle baş başa kalmaya mahkum olacaktır. Fikrimizce, kavramsal çözümlemeyi 

yetersiz kılan, elbette kavramların fıtratındaki bir aciziyet değil, kavramların, vadettikleri 

anlamlandırma işlevlerini söz konusu siyasal dönüşüm bağlamında kaybetmiş olmalarıdır. 

 

Bizce bu kayıp, temelde iki koşut gelişmeden kaynaklanmaktadır: İlk neden; yaşanan geniş 

çaplı dönüşümün ortaya çıkardığı yeni siyasallık biçimlerinin ve pozisyonlarının mevcut 

kavramsal repertuvarın manipülasyonuyla mümkün kılınmasıdır. Bu manipülasyon siyasal 

aktörlerin anlamlar evreninde hakimiyet kurarak yumuşak otoritelerini tesis etmelerine 

olanak sağlayacak yeni bir kavramsal repertuvarın inşası uğruna verilen bir mücadeleden 

başka bir şey değildir elbette. Ne var ki, son on beş yıldaki dönüşümün sarsıntılarının giderek 

artan şiddeti, hem bu mücadelenin henüz sonuçlanmadığına, hem de mevcut durumla ilgili 

çözümlemeleri, anlamları verili kabul edildiği varsayılan kavramlarla yapılamayacağına işaret 

                                                      
5 Duygu/duygulanım ekonomisi kavramı üzerinden yaptığımız bu okumada, hakkını ne kadar verebildiğimizi 

kestiremesek de, duygu/duygulanımlar sosyolojisiyle tanışmamızda önemli rol oynayan Profesör Nükhet Sirman’a 

teşekkürü borç biliyoruz. 

* Bu araştırmanın veri toplama, tasnif, çözümleme ve raporlama süreçlerinin tamamında yazarların eşit emeği 

olduğundan isimler alfabetik sıraya göre verilmiştir. 
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etmektedir. İkinci neden ise; yeni bir kavramsal repertuvarın inşası için verilen bu 

mücadelenin anlamlar evreninden çok bizim duygu/duygulanım ekonomisi olarak tabir 

ettiğimiz düzlemde veriliyor olmasıdır. Tanık olduğumuz dönüşüm, sembolik (dil, söylem ve 

anlam) düzeyde kalın çizgilerle birbirinden ayırabileceğimiz siyasal ideolojilerin, tarih 

anlatılarının, gelecek tahayyüllerinin, ahlaki ideallerin ve etik kaygıların sembolik evrenini 

aşmakta ve zuhur edenle -ya da etmekte olanla- kurulan duygu/duygulanım ilişkileri 

üzerinden yaşanmaktadır. Özetle, yurttaşların siyasal alanla ilgili algı ve deneyimleri 

kavramsal ön kabullerin göreli yoksunluğu ve duyguların/duygulanımların etkin 

belirleyiciliğindeki artışla şekillenmektedir. 

 

Bizce bu durumu en iyi ifade eden terim ‘olağanüstü hal’dir. Burada, ‘olağanüstü hal’den 

kastımız mevcut siyasal iktidarın hukuki araçlarla ilan ettiği idare biçimi değil, söz konusu 

siyasal dönüşümün toplumum anlam dünyasında yarattığı sarsıntının ürettiği tekinsizlik 

iklimidir. En son ifadesini 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasında yaşanan tasfiyeler, 

yeniden yapılandırmalar ve en önemlisi siyasal sistem reformu tartışmalarında bulan bu 

tekinsizlik ikliminin aslında 2002 yılında AK Parti’nin iktidara gelmesinden bu yana süreklilik 

arz ederek, şu ya da bu şekilde, karşımıza çıktığı kanaatindeyiz. Kürt sorununa çözüm 

arayışlarından, demokratikleşme çabalarına, Avrupa Birliği ile ilişkilerden, Ortadoğu 

siyasetine, ordu-siyaset ilişkilerinden, laiklik tartışmalarına, adalet sistemi reformundan, 

eğitim sistemindeki dönüşüme ve daha birçok konuda yaşanan gelişmelerin gelgitliliği işaret 

ettiğimiz tekinsizliğin asli nedeni ve apaçık sonucu olarak değerlendirilebilir. 

 

Bu tekinsizliğin bizim çözümlememiz için önemi ise hem toplumun anlam dünyasında 

yaşanan sarsıntıyı hem de giderek daha büyük bir belirleyicilik kazanan duygu/duygulanım 

ekonomisini anlama çabamızla ilintilidir. Görüşmecilerimizin anlatılarını baz alarak 

somutlaştırmak gerekirse, devletin ne olduğu, millet kavramının ne ifade ettiği, adalet 

fikrinin ne anlama geldiği, laikliğin manasının ne olduğu gibi bir çok soruya verilen cevapların 

söylemsel açıdan tutarsızlığa varan çeşitliliği, bu kavramların fıtratlarındaki müphemlikten 

ziyade mevcut siyasal dönüşümün yarattığı tekinsizlik ikliminde kavramların anlamlarının ne 

derece akışkanlaştığına işaret etmektedir. Bu akışkanlığın gölgesinde yapılan her tanım, 

işaret edilen her anlam gözlemciyi bir çeşit görelilikle baş başa bırakmakta, görüşmecilerin 

söylemsel tutarlığına dair yapılan her sorgulama ancak kavramlar dünyasının dışına, bizim 
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duygu/duygulanım ekonomisi olarak tabir ettiğimiz alana referansla mümkün 

olabilmektedir. Başka bir deyişle, yurttaşların siyasal alanla ilgili algılarının ve deneyimlerinin 

çözümlenmesinde odağı kavramlardan duygu/duygulanımlara çevirmek bir seçimden çok 

bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 

Duygu/duygulanım ekonomisi, kabaca, kavramların eşdeğerlik-farklılık ilişkileri üzerinden 

anlamsal sabitlikler kazandıkları anlam ve söylem alanını aşan ve, temelde, hissiyatların, 

sezgilerin ve yönelimlerin alabildiğine akışkan bir halde dolaşımda olduğu alan olarak 

tanımlanabilir. Arzu, kaygı, endişe, korku, heyecan, sevinç, öfke, güven, umut, inanç ve aşk 

bu alanda süreklilik arz eden bir şekilde dolaşımda olan duygular ve duygulanımlardan 

yalnızca birkaçıdır. Elbette, bu isimlendirmeler de nihayetinde kavramsal temsillerdir ve 

duygu/duygulanımların akışkanlığını söylemsel düzeyde ancak kısmen ifade edebilen 

çerçevelerdir. Ne var ki, kısmi bile olsa duygu/duygulanımların bize sunduğu alet çantasının 

işlevselliği sembolik düzlem içinde tanımlı ve sabit kabul edilen siyasal, sosyal ve iktisadi 

kavramların söz konusu siyasal dönüşümü çözümlemekte vadettiğinden çok daha fazlasını 

vadetmektedir. 

 

Bu vaat yalnızca yukarıda değindiğimiz olağanüstü halin toplumsal anlam dünyasını 

akışkanlaştırmasından değil, aynı zamanda kavramların sembolik, yani anlam, söylem ve dil 

düzleminin zorunlu olarak duygu/duygulanımlar alanıyla ilişki içinde var olmasından 

kaynaklanmaktadır. Bu ilişki herhangi bir sözün ancak ve ancak sarf edildiği bağlamda 

anlam kazanabildiği düşünülerek somutlaştırılabilir. Sözün anlamının sarf edilen kelimelerin 

sözlük anlamlarına indirgenemeyeceği aşikardır. Kelimelerin hangi zaman ve mekanda 

kullanıldığından, ne tür bir kompozisyon içinde bulunduğuna, nasıl bir tonlamayla 

nakledildiğinden, hangi jest ve mimiklerle ifade edildiğine ve kime hitaben sarf edildiğine 

kadar birçok değişken, kavramların sembolizminin işaret ettiğimiz sembolik-dışı alana ne 

denli muhtaç olduğunun kanıtı olarak görülebilir. Görüşmecilerin algı ve deneyimlerinin 

konusu olan olağanüstü hal şartları, kavramsal sabitlikleri büyük ölçüde sarstığından, bu 

muhtaçlık, kavramların artık gizleyemediği bir olgu olarak ortaya çıkmaktadır. Bu durumu 

sadece görüşmecilerimizin söylemlerindeki çelişkilerde değil, onların sessizliklerinde de 

gözlemlediğimizi belirtmeliyiz.  
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2. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

 

Bu raporda çözümlemeye çalıştığımız algı ve deneyimler niteliksel araştırma prosedürleriyle 

yapılan yetmiş bir adet yarı-yapılandırılmış derinlemesine görüşmeden elde edilen verilere 

dayanmaktadır. Araştırma sürecinde görüştüğümüz kişileri bazı konu başlıklarıyla, temel 

kavram ve sorularla yönlendirerek onların anlatılarının olabildiğince açık uçlu olmasını 

sağlamaya çalıştık. Sahada çoğu kez, sosyal bir araştırma için hazırda bulunan alet  

çantamızın içindeki klasik sosyoloji, siyaset ve iktisat kavramlarının, düşünce ve 

yaklaşımlarının, dışında bu alet çantasının işlevselliğinin sınırlarını su yüzüne çıkaran yaygın 

anlatılarla ve hallerle de, bu ucu açıklık sayesinde karşılaştık. Dolayısıyla, sahada veri 

toplayıp, topladığımız verileri düzenlerken araştırmamızın çıkış noktasını sürekli revize etmek 

durumunda kaldık. Elimizde hazır bulunan çözümleme araçlarının yetersizliğiyle yüz yüze 

kaldığımız her an, bizi başka araçlar aramaya, farklı okuma girişimleri yapmaya sevk etti. 

 

Sahaya ön kabullerle çıkmamızı engelleyen, sahanın muazzam dinamizmi, değişkenliği, algı 

ve anlam açısından çeşitliliğiydi. İlk bakışta, “tutarsızlık”, “irrasyonellik” veya en geniş 

anlamıyla “karmaşıklık” olarak görülebilecek her anlatıyı tekrar tekrar ele alıp anlamaya ve 

çözümlemeye çabalarken görüşmecilerimizin yalnızca ne söylediklerine değil, kime ve nasıl 

söylediklerine ve hatta ne söylemediklerine de odaklanmak durumunda kaldık. 

Görüşmelerin yapıldığı ortamların özelliklerinden, katılımcıların jest ve mimiklerine, sözlerin 

tonlanmasına kadar birçok noktaya dikkat kesildik. Başka bir ifadeyle, araştırmamızın 

konusunun ve bağlamının özgünlüğü sebebiyle buz dağının yalnızca görünen yüzüne değil, 

görünmeyen yüzüne de  bakmak zorunda kaldık. Görünmeyeni anlama ve çözümleme 

girişimimiz elbette sadece bir okuma denemesi olarak görülebilecek bir  girişimdir. Zaten dil 

ve söylemin sunduğu yüzeyin altında ne olduğunu tüm hatlarıyla ortaya koymak gibi bir 

iddiada bulunmamız çözümlememizin gerçekçiliğine gölge düşürecektir. 

 

Sahada temas ettiğimiz, konuştuğumuz veya konuşmaya çalıştığımız herkesin gözünde 

doğal olarak bir “yabancı” konumundaydık. Bu yüzden araştırmanın saha kısmına dair 

söylenebilecek ilk ve en genel gözlem, hangi parti ve görüşten oldukları fark etmeksizin, 

araştırmanın, kişilerin siyasal bakış açılarına ve hafızalarına yönelik içeriği dolayısıyla 

görüşmecilerimizde tedirginlik yaratmasıdır. Konuşmaya çalıştığımız herkes, görüşmelerin 
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başında bizi tartmakta ve bizle ilgili kendi analizlerini yapmaktalardı. Kendilerini olabildiğince 

az yansıtarak steril bir görüşme yapmaya çalışan katılımcıların kullandıkları söylemsel 

kalkanlar özellikle neyin, ne kadar paylaşılması gerektiğiyle ilgili anlık tedirginliklerde ortaya 

çıkmaktadır. Her ne kadar görüşme öncesi, kişilerin kimlik bilgilerinin alınmayacağı, alınan 

ses kayıtlarının herhangi bir şekilde yayınlanmayacağı, istememeleri halinde hiçbir soruya 

cevap vermek zorunda olmadıkları, yanıtlarının asla doğru yanlış, iyi kötü gibi yargılamalara 

tabi tutulmayacağı ve bu görüşmelerin neden yapıldığına dair detaylı açıklamalar yapılsa da, 

açık ses kayıt cihazı ile bir “yabancı” karşısında konuşuyor olmak, görüşmecilerimizin 

“sakıncalı” buldukları konularla ilgili konuşmalarının önünde zaman zaman bir engel 

yaratmış, “bu görüşme yüzünden başlarına bir iş gelip, gelmeyeceği,” sorusuna cevap tekrar 

tekrar istenmiştir. Bu yüzdendir ki; görüşmelerin pek çoğunun, kelimelerle ifade bulmayan, 

“gerisini siz anlayın” diyen bakışlar, gülümsemeler; anlamlı sessizlikler; keskin vurgu ve yüz 

hatlarıyla söylenenin ötesini işaret eden anlar barındırdığını fark ediyoruz. Anlama ve 

çözümleme girişimimiz için hayati önemi olan “söylenenin ötesi”, sadece tamamlanmamış 

cümlelerden ibaret olmayıp, anlam ve dilin, başka bir deyişle semboliğin tükendiği anlara 

tekabül etmektedir.  

 

Özellikle görüşmelerin başındaki bu tedirginlik hallerini, görüşmelerin ilerleyen bölümlerinde 

çoğu kez kırmayı başardığımızı söyleyebiliriz. Başta kurulamayan güven ilişkisinin, 

görüşmelerin ilerleyen bölümlerinde çoğu kez kurulduğunu ve katılımcıların kendilerini 

temsil etme hallerinin, bir nebze de olsa, seyrekleştiğini belirtmeliyiz. Bu yüzden, büyük bir 

çoğunluğunda, yaptığımız tek bir görüşmenin aslında iki farklı görüşme haline dönüştüğüne 

tanık olduk. Birincisi; görüşmenin hemen başında katılımcıların bize karşı söylemsel 

kalkanlarıyla yaptıkları konuşmaydı. İkincisi; bir noktadan sonra bu kalkanların yavaş yavaş 

indirilerek, içtenliğin ve güvenin ön plana çıkmaya başladığı konuşmalardı. “Güven inşası” 

olarak tabir edebileceğimiz bu sürecin başarıya ulaştığı görüşmelerde, katılımcıların his ve 

düşüncelerini ifade edebildikleri anlardan katılımcılarımızın da keyif aldıklarına ve bunun 

onlarda bir çeşit rahatlama hissi yarattığına şahit olduk pek çok kez. Bazen gönülsüz 

başlayan bir görüşmenin gülümsemelerle devam etmesi, kayıt kapatıldıktan sonra bile 

sürdürülmeye çalışılan anlatılar sahada sıkça karşılaştığımız durumlardı.  

 

Araştırma için bulunduğumuz sahadan örnekler vererek görüşme süreçleriyle ilgili kısa bir 
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değerlendirme yapmakta yarar görüyoruz. İstanbul’un hızlı bir değişim geçiren semtlerinden 

birinde bulunan bir kıraathanede yaptığımız görüşmeler çarpıcıydı. Görüştüğümüz ilk kişiyle, 

semtten bir tanıdığın da referans olmasıyla, güven bariyerine çok da takılmadan başlayan 

görüşme 50 dakika kadar sürdü. Görüşmenin sonunda, görüşmecimiz ses kaydını dinlemeyi 

talep etti. Kulağa nasıl geldiğini merak ettiğini düşünerek kaydı açtığımızdaysa, 

görüşmecimiz kendi konuşmalarından oluşan tüm görüşmeyi hiç sıkılmadan dinledi. Bütün 

görüşmesini baştan dinlemesi, kendisinin fark etmeden “sakıncalı” veya “yanlış” bir şeyler 

söyleyip söylemediğini kontrol etmeye dönük  olabileceği şeklinde yorumladık. Dinlediğimiz 

görüşmenin neyin nesi olduğu, kahvehanede bulunan diğer kişilerde de merak ve kuşku 

uyandırmıştı - görüşmeler camekanla ayrılan bir bölmede kahvenin kalanından ayrı 

yapılıyordu.  Kahvehanede yaptığımız görüşmenin tedirginliği sürerken, yine orada bulunan 

sert mizaçlı bir kişi de bizimle görüşmeyi kabul etti. Bu görüşmecimiz çok kapalı ve şüpheci 

bir dille başladı görüşmeye - olabildiğince renk vermemeye çalışıyor ve kısa kesmek 

eğiliminde olduğunu açıkça belli ediyordu. Ne var ki, görüşmenin ortalarına doğru 

görüşmecimiz rahat bir şekilde devam etmeye başladı - öyle ki o ana kadar fark 

edemediğimiz belli belirsiz bir Karadeniz ağzı, görüşmecimizin rahatlamasıyla birlikte 

seçilebilir olmuştu. Görüşme bittiğindeyse görüşmecimiz artık bu çalışmanın tehlikeli ya da 

kötü bir şey olmadığına ikna olmuş olacak ki, “Biz çok güzel muhabbet ettik, öyle bir şey 

değilmiş gidin siz de konuşun,” diyerek kahvehanedeki diğer kişileri ikna etmeye çalıştı. Bu 

çabanın sonuçsuz kalacağını düşündüğümüz bir anda mekanı terk etmeye hazırlanırken, 

kahvehanenin sahibi içeridekilere asabi bir üslupla, “Ben konuşurum, benim zaten 

söyleyecek dört cümlem var,” diyerek bir görüşmeye başladı. Biz çalışmamızın bu şekilde 

olmadığını açıklamaya çalışırken, görüşmecimiz söylediklerimizi dinlemeden, “İnsanlar 

görüşlerini söylüyormuş, ben de söylemeye geldim,” diyerek kahvehaneyi birden herkesin 

fikirlerini ifade ettiği bir tür kamusal alana çevirdi.  Görüşme hakkında bilgi verme teklifimizi 

ise kendisinde panik atak olduğunu, öyle uzun uzadıya konuşmaya gelemeyeceğini 

söyleyerek reddetti. Özellikle bu gibi kamusal ortamların birden ve kendiliğinden oluştuğu 

görüşme deneyimlerinde tek bir görüşmecimizden alamadığımız bazı nüansları fark etme 

imkanı bulduk; çünkü, bazen görüşmecilerimizle kurmakta zorlandığımız güven ortamı bu 

gibi ortamlarda yapılan samimi ve cesur tartışmalarda ortaya kolayca çıkabiliyordu. 

 

Mülakatları yürüten saha çalışmacılarının sorduğu her sorudan şüphelenip neden bunları 
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sorduğunu sorgulayan görüşmecilerimizin gerginliği onların hitap tarzlarındaki resmiyette 

ifadesini buldu kimi zaman. Bu gibi durumlarda görüşmecilerimizin bazıları sorulan sorulara 

ilgisiz ve sloganvari cevaplar vererek, görüşme sürecini sekteye uğratmışlardır.  Gergin bir 

atmosferde hızlıca sona gelen bu tip görüşmelerin sonrasında sıkça bunun hangi kurum ya 

da parti için olduğunu sorusuyla karşılaştık. Araştırmanın siyasal partiler tarafından 

yaptırılmadığını belirtmemiz üzerine ikna olan bu görüşmecilerimizin hitaplarındaki 

resmiyetin bile kaybolduğunu, örneğin “hanfendi”den “hanım kardeşime” geçildiğini de 

belirtmeliyiz. Bu gibi gergin görüşme deneyimlerinde, kayıt altına giren kısım açısından, geç 

kalınmış bir güven tesisi olmuş olduğunu da vurgulamalıyız. Kısacası, görüşmelerimizde hem 

güveni tesisi etmenin meşakkatiyle hem de bu bariyerlerin birden kolayca aşılabilmesiyle 

sıkça karşılaştık. 

 

Bir başka görüşmede, görüşmecimiz saha çalışanının da mensubu olduğu üniversite ile ilgili 

bazı durumlardan haberdar olduğunu ima ederek, atanan rektörle ilgili düşüncelerini dile 

getirdi. Konuya ve gelişmelere oldukça hakim olan görüşmeci örtük bir şekilde kendisinin 

rektörlükle ilgili karara muhalif olduğunu ima ederek, saha çalışanının konuyla ilgili fikirlerini 

sorguladı. Belirtmemiz gerekiyor ki biz mülakatları sahada gerçekleştirenler olarak görüşme 

süreçlerinde yalnızca araştıran, soran, sorgulayanlar konumunda değil, aynı zamanda 

araştırılan, sorulan ve sorgulananlar konumda bulduk kendimizi çoğu zaman. Özetle, saha 

çalışması, ilişkilerin bütünüyle karşılıklı olarak kurulduğu, dinamik bir alan olarak karşımıza 

çıktı. Bu karşılıklığın kararında kurulduğu görüşmelerin oldukça verimli ve keyifli görüşmeler 

olduğunu söylemeliyiz. 
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3. DEMOGRAFİK, SİYASAL VE İKTİSADİ PROFİL 

 

Burada çözümlemesini yaptığımız niteliksel verilerin toplandığı örneklemin demografik ve 

siyasal profilini bir dizi sayısal veriyle betimlemekte yarar görüyoruz. Araştırmaya katılanların 

%26,8’i kadınlardan, %73,2’si ise erkeklerden oluşmaktadır. Erkeklerin ezici bir şekilde 

ağırlıkta olduğu bu örneklemin kadınların temsili açısından yetersiz olduğunu itiraf etmeliyiz. 

En genci yirmi bir, en yaşlısı yetmiş yaşındaki görüşmecilerimizin yaş ortalaması 39,23’tür. 

Bu veri görüşmecilerin önemli bir bölümünün yaşanan siyasi dönüşüme ve öncesine tanıklık 

ettiklerini göstermesi açısından önemlidir. Görüşmecilerin %40’ı ilk okul mezunu ya da terk; 

%12’si lise mezunu ya da terk; %37’si lisans mezunu öğrencisi ya da terk; %11’i yüksek 

lisans/doktora mezunu öğrencisi ya da terktir. Bu veriyi baz alarak, görüşmecilerin 

tamamının hem görsel-işitsel hem de yazılı ve dijital medya üzerinden siyasal gelişmelerden 

ve bu gelişmelerin kamusal alandaki yansımalarından haberdar olabildikleri çıkarımı 

yapılabilir. Görüşmecilerin %67’sinin dijital ve sosyal medyayı ilk haber kaynakları olarak 

göstermesi ve yalnızca %9’unun haberlerle çok ilgilenmediğini belirtmesi de bu çıkarımı 

desteklemektedir. Örneklemimizin yarısına yakınının üniversite eğitimi almış (ya da en 

azından yolu bir dönem üniversiteye düşmüş) kimselerden oluşması kuşkusuz 

görüşmecilerimizin algı ve deneyimlerini etkileyen faktörler arasında sayılabilir. 

Görüşmecilerimizin eğitim seviyelerinin, onların anlatılarının söylemsel içeriğinin doğal 

nedeni olduğunu iddia etmek zor olsa da anlatılardaki ifade tarzlarına, kullanılan kelimelere, 

verilen örneklere, yapılan karşılaştırmalara önemli ölçüde etki ettiğini söylemek mümkündür. 

 

İktisadi açıdan, görüşmecilerimizin ağırlıklı olarak orta ve alt-orta sınıfa mensup olduklarını 

belirtmeliyiz. Onların yaptıkları meslekleri/işleri, gelir kaynaklarını ve kendi iktisadi 

durumlarını öznel olarak nasıl tanımladıklarını birlikte okuduğumuzda %19’luk bir kesimin 

üst orta sınıftan olduğu, %9’luk bir kesimin ise iktisadi açıdan oldukça kırılgan bir halde 

olduğu söylenebilir. Bu veri, görüşmecilerimizin yalnızca %32’lik bir kısmının sahip oldukları 

evlerde oturduğu, kalanların yarısının kirada, diğer yarısının da aile ve akrabalarıyla yaşadığı 

verisiyle desteklenebilir. Söz konusu iktisadi profilin, görüşmecilerimizin yaşanan siyasal 

dönümü nasıl algıladıklarını ve deneyimlediklerini belirlediğini iddia etmek güç olsa da hem 

bu dönüşüme tanıklık etme biçimlerini hem de bu tanıklığa dair anlatılarını derinden 

etkilediği söylenebilir. Bu durumu özellikle adalet, eşitlik, devlet gibi kavramlara yüklenen 
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anlamları çözümlediğimiz ileriki bölümlerde izlemek mümkündür. 

 

Örneklemimizin siyasi kompozisyonu oldukça heterojen bir görünüm sergilemektedir. Son 

seçimlerde oy verdikleri partiyi baz alarak, görüşmecilerimizin %30’u AK Parti seçmeni, 

%26’sı HDP, %15’i CHP ve %7’si MHP seçmenidir. %16’sı ya oy vermediğini ya da seçmeni 

olduğu partiyi açıklamak istemediğini belirtirken, %2’lik bir kısım da TKP ve LDP gibi görünür 

olmayan partileri desteklediklerini belirtmişlerdir. Bu veriler ışığında, örneklemimizin 

Türkiye’nin siyasal sahasının bir mikrokozmu olduğunu iddia etmek abartılı olacaktır, fakat 

görüşmecilerimizin birbirinden oldukça farklı siyasal eğilimlerini dengeli bir şekilde temsil 

ettiği pekala söylenebilir. Örneklemimizin temsil ettiği heterojenlik, siyasal parti tercihlerinin 

ötesinde, görüşmecilerimizin kendi kimliklerini tanımlamakta kullandıkları sıfatlara 

bakıldığında da görülebilir. Görüşmecilerimizin %28’i kendisini tanımlarken “Türk” kelimesini 

kullanırken, %21’i “Kürt”, %35’i “Müslüman”, %9’u “Sünni”, %18’i “Alevi”, %7’si “Ateist”, 

%18’i “Muhafazakar”, %21’i “Modern”, %2’si “Milliyetçi”, %5’i de “Türkiyeli” kelimelerini 

kullanmıştır. Bunlara ek olarak, “Zaza”, “Çerkez” gibi kelimeler de bazı görüşmecilerimizin 

kendilerini tanımlarken kullandıkları kelimeler arasındadır. Hem siyasal parti tercihleri, hem 

de kimliklerini tanımlarken başvurdukları kavramların çeşitliliği göz önüne alınmıştır. 
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4. KAVRAMLAR: TEMSİL, SEMBOLLER, TARİHSİZLEŞME 

 

Kavramlar herhangi bir sosyal bilimsel gözlem ve çözümlemenin vazgeçilmez araçlarıdır. 

Toplumsal yaşamın siyasal, sosyal ve iktisadi boyutlarındaki kaotik karmaşayı anlamak ve 

bu karmaşadaki yapısal düzenlilikleri, söylem ve pratik boyutlarındaki tekrarları açıklamak, 

şüphesiz, öncelikle kavramlara müracaat ederek mümkün olmaktadır. Ne var ki, kavramların 

sunduğu imkanlar, işaret ettikleri somut bağlamla nasıl ilişkilendiklerinin ve bu ilişki içinde 

üretilen anlamların mahiyetlerinin hesaba katılmasını gerektirmektedir. Aksi takdirde 

kavramsal düzlemde yapılan çözümlemeler ya toplanan ampirik malzemedeki zenginliği 

heba eden bir indirgemeciliğe ya da ikna edicilikten yoksun bir eklektisizme dönüşmeye 

mahkumdur. 

  

Görüşmecilerimizin yönelttiğimiz kavramlarla, açıklamaya dönük izini sürmek istediğimiz 

zihin haritalarının her milimetre taşı, bu kavramların anlam yükleme duraklarından ziyade 

duygu/duygulanım bağlamında işlev gördüğünün farkındayız. Özel ve kamusal ayrımını, 

sıklıkla maruz kaldığı tekrarlardan dolayı kaybetmiş, “milliyetçilik”, “laiklik”, “demokrasi”, 

“eşitlik”, “devlet” gibi kavramların gündeliğin siyasal oluşumunda, en öz tabirle, artık “anlam 

yüklü” olarak değil; “duygu yüklü” olarak karşımıza çıktığını belirtmemiz kaçınılmaz 

olmaktadır.  Yukarıda bahsettiğimiz, kavramların vadettiği  anlam ve anlamlandırma işlevinin 

neden olduğu kopuşun sonucunu ve görünür halini oluşturan söz ile ses arasındaki 

akışkanlığın neden olduğu bir haldir.  “Bana şöyle geliyor…”, “bana şunu çağrıştırıyor…”, 

“kulağıma böyle geliyor…”, “bence bu böyle…”, “ben böyle görüyorum…” şeklinde yapılan 

girizgahların tümü bize aslında gösterdiği mutlak bir görecelik ya da istikrarlı bir belirsizlik 

değil;  herhangi bir sözün artık bir ses olarak karşılık bulmasından kaynaklanmasıdır. 

Milliyetçilik, laiklik, özgürlük artık anlam yüklü birer kavram ve kelime olmaktan ziyade, 

duygu yüklü sesler olarak tezahür bulup duygulanım düzeyinde çağrışımlarda 

bulunmaktadır. Kelime bu yüzden sese dönüştüğü her an, anlam patikasından ayrılıp 

duygular dünyasının içinde yer edinerek ürettiği düzen ve düzensizlikler, bütün 

absürtlüğüyle, görecelik ve belirsizliğiyle, bizi gözlem ve analizimizde muazzam bir tutarlığa 

götürecek araçlar olarak karşımızda var oluyor. 

  

Bu yüzden kavramlar evreninin çoğu kez meseleleri ve pozisyonları anlamamızı mümkün 



 

KONDA, 17.05                                                                                                                                   Sayfa 16 / 122 

 

Türkiye’nin Siyasal Evrenini Duygu ve Duygulanımlar Üzerinden Anlamak: Olağanüstü Hal, Toplum ve Siyaset   

kılacak kudretten oldukça uzakta yer aldığıyla yüzleşiyoruz. Yurttaşların siyasal mesele ve 

pozisyonları belirgin olsa bile bizim onların nasıl oluştuğunu ortaya koyma çabamız, 

kavramların ve yüklendikleri anlamların ötesine taşması, indirgemeci ve varsayımcı 

bulguların da ötesine taşmasını sağlayacak imkanlar doğuracaktır. Çünkü, herhangi bir 

siyasal evrende yerini tayin eden yurttaşlar, kavramları tanımlarken veya kavramların 

kendilerine çağrıştırdıkları düşünceleri aktarırken “tutarlılık” ve “rasyonel” düzleminden 

uzaklaşması, bizim ortaya koyacağımız sonucun yurttaşların “tutarsızlığı”, “irrasyonelliği” 

üzerinden inşa olması, etik ve ahlaki de olmayan bir analiz indirgemeciliğin ötesine 

geçemeyecektir. Tek türden ve verili bir “rasyonellik” üzerinde düşünmediğimiz öznenin 

hareketini ve eylemini; “karşı durmaları”, “tepki göstermeleri”, “onaylamaları”, “yer 

edinmeleri”, “geri çekilmeleri” veya “peşinden gitmeleri” ile oluşan siyasal evrenlerini, 

duygulanım düzeyindeki rasyonelliklerle anlama girişimimiz, gündeliğin ve siyasallığın bütün 

olağanüstü ve kaotik dünyası içinde elimizde sabitlerin olmasını sağlayacaktır. 

4.1 DEVLET 

 

Modern siyasal, toplumsal ve iktisadi tahayyüllerin hemen hepsinin devlet kavramının 

etrafında bina edildiğini söylemek abartılı olmaz. Hem devletin ne olduğu ve nasıl olması 

gerektiği hem de siyaset, toplum ve iktisadi alanlarla ilişkisinin ne olduğu ve nasıl olması 

gerektiği, söz konusu tahayyüllerde devlet kavramına iliştirilen olumlu ve olumsuz anlamların 

mahiyetini belirleyen temel sorunsallar olarak görülebilir. Devlet kavramıyla somut dünyada 

tekabül ettiği -ya da tekabül ettiği varsayılan- şey arasındaki zorunlu boşluğun kat 

edilebilmesini sağlayan bu olumlu ve olumsuz anlamlar ne kadar çeşitlilik arz ederlerse 

etsinler, siyasal parti ve hareketlerin ajanda ve taleplerine görece sığdırılabilir, başka siyasal 

kavramlarla eklemlenebilir bir söylemsel düzlemi sağlayabilmektedirler. Örneğin, devletin 

mevcut halindeki bütün eksikleriyle muhafaza edilmesini savunan ve söz konusu eksiklerin 

zaman içinde giderilebileceğini vadeden bir grup ile bu eksikliklerin kökten bir reformu -veya 

devrimi- gerektirdiğini iddia eden ve acil bir değişimi vadeden bir grubun devlete atfettikleri 

anlam repertuvarları farklılaşsa da bunlar arasında ciddi bir kesişimden söz etmek 

mümkündür.  Ne var ki, raporumuzun konusu olan siyasal dönüşümün yarattığı olağanüstü 

hal ikliminde devlet kavramına bir tür sabitlik veren bu keşişim kümelerinin önemli ölçüde 

ortadan kalktığını gözlemlemekteyiz. 
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4.1.1 Bir Makine Olarak Devlet  

Devlet kavramı bazı görüşmecilerimizin anlatılarında insanlar tarafından yaratılmış bir kurum 

veya sistem olarak karşımıza çıkmaktadır. İnsanlara mutluluk getirmesi, onlara faydalı 

olması gereken bu kurum/sistem kendi varlığına içkin herhangi bir neden ya da değere sahip 

olmayan, siyaset, toplum ve iktisatla ilişkisinde pasif konumdaki bir makine olarak 

görülmektedir. Bu tanıma göre devlet kendi içinde bir anlama sahip değildir ve onu bir 

makine gibi işleten aktörlerin anlamlandırmalarına ihtiyaç duymaktadır. 

  

“Yaşayan insanların iyiliği için oluşturulmuş bir kurum, bir sistemdir devlet, aynı 

makine gibi. Şimdi önemli olan devletten ziyade devleti çalıştıran akıldır. Şimdi devlet 

bir makinedir, ben her zaman bunu söylüyorum, makine önemli değil. O makinenin 

başına kimin geçtiği önemli, anlatabiliyor muyum?”6 

  

Bir makine olarak devletin yalnızca anlamı ve değeri değil, aynı zamanda sorumluluğu da 

kendisine dışsaldır. Bu sorumluluk pasif, ama kullanışlı bir araç olan devleti işletene, yani 

ona hükmedene aittir. Liberal devlet kuramlarıyla oldukça yakın olan bu tanımlamaya göre 

devlet biçimsel bir yapıdan öte bir şey değildir. 

  

“Devlet ile hükümet iki ayrı kurumdur. Devlet dediğin zaman merkez, tepede, 

cumhurbaşkanından başlayarak aşağı doğru bir hiyerarşik yapı vardır, yani bir devlet 

dairesindeki kapıcıya kadar devlettir; en ufak memura kadar devlettir. Devlet dediğin 

zaman benim aklıma o piramit yapı gelir.”7 

  

“Halktan biraz daha böyle üstte duran, şey olarak duran başbakanından, 

cumhurbaşkanına, valisine, işte öğretmenine, doktoruna, işte savcısına, osuna 

busuna hepsine devlette çalışan insanlara hizmet eden kuruluşların çalışanları diye 

düşünüyorum. Devlet de böyle bir şey, insanlar için çalışan bir sistem.”8 

  

4.1.2 Burjuvazinin Tahakküm Aracı Olarak Devlet 

Devleti pasif bir makine olarak tanımlayan biçimsel devlet tasavvuruna özellikle sol eğilimli 

görüşmecilerimizin anlatılarında da rastlamaktayız. Bu anlatılarda devletin bir araç olarak 

varlığı bir yandan bu aracı kullanan toplumsal sınıf sayesinde mümkün kılınırken, diğer 

yandan söz konusu sınıfın toplumdaki avantajlı konumunu muhafaza etmesini 

                                                      
6 CS5 
7 MS1 
8 CS11 
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sağlamaktadır. Elbette, bahsi geçen sınıf sol anlatının sınıf savaşımı kuramındaki taraflardan 

biri olan burjuvaziden başkası değildir. 

  

“Devlet iktisadi hayatta söz sahibi olan sınıfın, diğer sınıflar üzerinde kurduğu bir 

baskı aracıdır.”9 

  

“Burjuvazinin en somut hali.”10 

  

“Bir sistem kurmuşlar, devlet demişler adına. Belki birtakım şeyleri meşrulaştırmak 

için; çok teori var. İşte, insanları hizaya getirmek mi, artık kapitalist sistemi, işte, bir 

kurallara oturtmak mı, insanların sesini kesmek mi?”11 

  

“Devlet de faşizmdir, bence devlet olmamalı yani.”12 

  

Devletin iktisadi alanda güç sahibi olan burjuvazinin elindeki bir araç olduğunu dile getiren 

görüşmecilerimizin tasavvurundaki kurum, sistem ya da yapının elbette yalnızca siyasal 

olarak tanımlanmadığı açıktır. Bu aracın iktisadi ve toplumsal alanlardaki eşitsizliği örtmek 

ya da, en azından, muhafaza etmek için kullanıldığını iddia eden görüşmecilerimizin devletle 

kurdukları ilişkinin, ondan beklentilerinin ve ona karşı mesafelerinin tabiatının nasıl bir 

karşıtlık üzerinden kurulduğunu anlamak güç değildir. 

4.1.3 Başıboş Toplumun Başı Olarak Devlet 

Devleti pasif bir araç olarak gören bu tasavvurlardan farklı olarak, görüşmecilerimizin 

anlatılarında sıklıkla karşımıza çıkan tanımlardan biri devleti toplumsal düzenle eşitleyen, 

onu düzenin asli ve doğal nedeni olarak tasavvur eden yaklaşımlardır. 

  

“Devlet bir yönetim şeklidir, ya başka bir nedeni yoktur, yani devlet, yani insan 

topluluğunun kendilerini[n] idare edilmesi için bazı normlar koydukları, istedikleri bir 

baş. Başka bir şey değildir herhalde.”13 

  

“Yani, bir ülkenin kurulu düzenidir.”14 

  

                                                      
9 MS6 
10 E3 
11 CS21 
12 CS20 
13 A30 
14 CS16 
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“Halkın kendi ihtiyaç ve taleplerini uyum içerisinde karşılamasıdır, onlara yol 

göstermesidir, bir arada yaşamasını sağlamasıdır; iş, güç, sağlık, ekonomik, eğitimini 

eşit koşullar altında vermesidir."15 

  

Burada devletin, normalde kendisini idare etmesi, ihtiyaçlarını karşılaması, uyum içinde 

olması, kısacası bir arada yaşaması mümkün olmadığı varsayılan insanların bir aradalığının 

sebebi ve garantisi olarak görülen devlet araçsal tasavvurlardan büyük oranda ayrılır. Devleti 

ve toplumu sanki birbirine eşit taraflarmış gibi gören tanımların aksine, görüşmecilerimizin 

anlatılarında ortaya çıkan düzen teması toplumu aciz, başıboş bir alan olarak tanımlarken, 

devlete bu başıboşluğa baş, düzensizliğe düzen kazandıran bir muktedirlik atfetmektedir. 

Toplumun devlet kavramına muhtaçlığını bir görüşmecimiz şu şekilde ifade etmektedir, 

  

“Devlet herkesin yasasıdır, anayurdudur, atasıdır, başını sokabileceği yeridir, yani 

kendini güvende hissettiği yerdir.”16 

  

Devleti bireylerin her şeyi olarak tanımlayan bu yaklaşım, bazı görüşmecilerimiz tarafından 

güncel siyasal ve toplumsal gelişmeler ışığında açımlanmaktadır. Yalnızca  içi boş bir sistem, 

bir araç olarak yapılan devlet tanımından yola çıkan bir görüşmecimiz söz konusu yapıya 

karşı bütün mesafeliliğine rağmen bireyin devlete olan mecburiyetini şu sözlerle dile 

getirmektedir, 

  

“Aslında o bir araçtır. ...Tamam, klişe olmuş ama doğru yani. Zaten klişeler de 

genellikle şeyden çıkar, yani doğru noktalardan çıkarlar. ...İslamcı gelenekten 

gelenler, hep devletle bir şeyi olmuştur böyle, karşılıklı bir anlaşmazlığı. Çünkü hep 

kötü çocuk olmuşlardır. İşte, devlet onları sahiplenmemiştir. Dolayısıyla onlar da 

devlete mesafeli dururlar. ... Ama yok yani, bizim asıl devletle çok mesafeli 

olmamamız gerektiğini ben Suriyelilerle anladım. Çünkü bir insanın devleti olmadığı 

zaman başına neler geldiğini gördüm.”17 

 

4.1.4 Baba Olarak Devlet 

Toplumun düzen kurmaktaki aciziyeti üzerinden yapılan devlet tanımının bir benzeri bazı 

görüşmecilerimiz tarafından aile metaforu kullanılarak temellendirmeye çalışılmıştır. 

                                                      
15 MS5 
16 CS26 
17 F2 
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Toplumun devlete muhtaçlığı, bireylerin aile ortamının sıcaklığına ve güvenli olmasına 

duydukları ihtiyaç varsayımı üzerinden yapılan bu tanımlarla önemli ölçüde kesişmektedir. 

Hatta, bu sıcaklık, sıkça dile getirildiği üzere siyasal kültürümüzdeki devlet-baba imgesi 

üzerinden baskıcı, otoriter, patriarkal bir figürün sert ama bir o kadar da kollayıcı, kucaklayıcı 

ve yol gösterici kişiliğiyle tasvir edilmiştir. 

  

“Devlet demek bize yol gösteren demek, bizi korumak demek, kollamak demek. Ben 

hep böyle devleti şey yapmışımdır; devlet, hani kendi devletimiz, hani bizim 

büyüğümüz, bizim bir diğer babamız gibi görmüşümdür. Devlet benim ikinci bir baba 

demek.”18 

  

“Aslında devlet vatanı korumak için, yani kendi halkının huzurunu, mutluluğunu 

sağlamak için çalışan bir şey gibi, aile büyüğü gibi.”19 

  

Devletin toplum karşısındaki asimetrik konumu yine toplumun zorunlu olarak devletin 

babalığına muhtaçlığına referansla derinleştirilmiştir çoğu zaman. Bir baba olarak devletin 

yeri geldiğinde döven, yeri geldiğinde kızan, ama varlığına hep ihtiyaç duyulan konumunu 

devleti aynı zamanda bir araç olarak gördüğünü ifade eden bir görüşmecimiz tarafından şu 

şekilde izah edilmeye çalışılmıştır, 

  

“Devlet hani şeydir hep, devlet babadır böyle. Devletin baba gibi bir yapısı var. Yani 

yöneticisi değişebilir, vs. değişebilir ama bir sistemdir nihayetinde. Babanızın size 

kızdığı zamanlar da olabilir, sevdiği zamanlar da olabilir ama baba vardır yani. 

Başında bir babanın olmasıyla olmaması arasındaki farkı herkes çok iyi bilir. 

Dolayısıyla devlet bir baba vasfındadır ve olması gerekir orada. Çünkü bir yönetim 

olmazsa herhangi bir şekilde, insan doğası gereği karışır. Karışıklıklar çıkar çok fazla. 

Dolayısıyla devlet olması gereken bir şeydir. Bir düzendir. Olmadan yaşanır mı? 

Yaşanır. Ama biraz ütopik olur yani.”20 

  

4.1.5 Milletin Tezahürü Olarak Devlet 

Bir kısım görüşmecimizin anlatılarında devlet ailenin alanından milletlerin tarih sahnesine 

taşınmaktadır. Bu anlatılara göre devletin aslında millet ya da ulus olarak görülen insan 

topluluğuna öncül değil, tam tersine zaten tarihsel olarak hep var olan bu topluluğun bir 

                                                      
18 CS7 
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tezahürü olarak görüldüğü söylenebilir. Öte yandan, bu tezahürün sıradan bir yansıma 

olmadığı, normalde birlikten yoksun olduğu varsayılan milletin bir bütün olarak varlığını da 

devlete borçlu olduğunu söylenebilir. Kısacası, millet üzerinden yapılan devlet tanımı 

görüşmecilerimizin anlatılarında bir çeşit yumurta-tavuk problemi olarak karşımıza 

çıkmaktadır. 

  

“Bir ulusun varlığını, birliğini ortaya çıkaran ülke, ülkedir diyelim.”21 

 

Birliğinin devlet tarafından ortaya çıkarılmasını bekleyen milletin ne anlamda bir millet 

tanımına işaret ettiği belirsizdir. Bir sonraki bölümde derinlikli bir şekilde çözümleyeceğimiz 

millet tasavvurlarına geçmeden şimdilik vurgulanmasını gerekli bulduğumuz nokta devlet 

tanımında millet ve halk kavramları arasında ciddi bir geçişkenlik olduğudur. Çokluğun ve 

çoğulluğun alanı olarak halkın devlet üzerinden bir birlik ve vücut kazandığını ve bunun 

özellikle kültür üzerinden mümkün kılındığını iki görüşmecimizin şu sözlerinden çıkarmak 

mümkündür, 

  

“Devlet, yani halkları yöneten bir şeydir yani. Biz Türküz, Türkiye’nin bir dalları, 

hepimiz tekrar birleşiyoruz, bir ağaç oluyoruz yani.”22 

  

“Toplumu bir arada tutan, toplum kültürünü taşıyan böyle bir güç sistemi.”23 

  

Burada devletin taşıyıcılığını üstlendiği toplum kültürünün bir çeşit homojenlik varsayımı 

üzerine kurulduğu açıktır. Söz konusu homojenliğin neden bir güç sistemi üzerinden 

taşınması gerektiği, gücün buradaki mahiyetinin ve işlevinin ne olduğu elbette tartışmaya 

açıktır. 

  

4.1.6 Bir Otorite Olarak Devlet 

Güç ve otorite bazı görüşmecilerimizin anlatılarında karşımıza çıkan merkezi temalardır. 

Manası, işlevi ve mahiyeti ne olursa olsun devlet ilk ve öncelikli olarak bir güç ve otoritedir. 

Buradaki güç kavramı bir şeyleri değiştirebilme kapasitesi olarak, otorite de hükmetmek 
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olarak düşünülebilir. Otoriteyi kanuni ve kurallı bir zorunluluk olarak tasavvur eden bir 

görüşmecimiz, devlet kavramını şu sözlerle ifade etmiştir, 

  

“Otorite. Kanun var, kurallar var, onları uygulamak zorundayız. …Herkes kuralına göre 

yaşarsa bir sorun çıkmayacağını düşünüyorum.”24 

  

Buradan söz konusu kanunlar ve kuralların bireyleri zorunlu kıldığı uygulamaların sorunlara 

gebe toplumsallığın düzeni için gerekli olduğu çıkarımı kolayca yapılabilir. Öte yandan, 

otoritenin tam da bu sorunları ortadan kaldıran bir sistem, kurum ya da yapı olduğu, 

kanunların ve kuralların zorunluluğuna itibar etmeyen bireyleri hizaya çekme kapasitesi olan 

bir güç olduğu söylenebilir. Ne var ki, bu güç yalnızca mevcudun muhafazası, sorunlara gebe 

toplumsallığın sorunsuz kılınması, kısacası düzenin tesisinden öte dönüştürücü, değiştirici 

bir kapasitedir de aynı zamanda. Otorite ve güç kavramları arasındaki anlamsal ayrımları 

ihmal eden bir görüşmecimizin tasavvurunda devlet bir anlamda dirilişin öznesi olarak 

karşımıza çıkmaktadır. 

  

“Devlet deyince aklıma bu aralar “güç” geliyor, “otoriterlik” geliyor, artık bir şeylere 

dediğim gibi, konuşmamızın başında da söylemişimdir, bir şeyleri artık değiştirmeye 

çalışan bir güç geliyor. …Dediğim gibi güç, bir şeyleri artık ayağa kalkma, bir şeyleri 

yapma, bir şeyleri ispat etme; o şekilde geliyor.”25 

  

4.1.7 Zor Olarak Devlet 

Güç ve otorite üzerinden yapılan devlet tanımlarının dikkate değer bir bölümü bazı 

görüşmecilerimizin anlatılarında devlet tarafından kurulan toplumsal düzenin faziletlerinden 

çok şiddet, baskı, korku ve yolsuzluğa yapılan vurgularla karşımıza çıkmaktadır. Otoritenin 

otoriterliği, kuralların katılığı, baskının kan ve katliam kelimeleriyle süslenmesi bu anlatılarda 

sıkça tekrar edilmektedir. Bu anlatılarda devletin araçsallığı, yol göstericiliği, düzen 

kuruculuğu ve güvenilirliği yadsınmakta, diğer taraftan da öfke, sitem ve küskünlük yoğun 

bir şekilde hissedilmektedir. 

 

“Vallahi devlet şu anda otorite, katı kurallar, katliam, kan, baskı ve hükümet.”26 
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“Şiddet, yolsuzluk, bürokrasi.”27 

  

“Devlet dendiği zaman ilk polis geliyor aklıma. Nedense.”28 

  

“Devlet dediğin zaman, işkence, zulüm, kötü ya da ezmek için olan, her an kafamıza 

vuran, bizi yok etmek için var olan yani şiddet geliyor aklıma benim devlet deyince.”29 

  

“Devlet kavramı bana göre çok ters ya… Devlet deyince zorla vergi alınma, zorla polis 

desteğiyle ayakta durma; bilmiyorum, devletin olmaması lazım. … böyle vergi alınıp 

da polis gücüyle, sonra o bize kullanılsın; böyle bir devlet sistemi ben istemem.”30 

  

“Bana sorsan devlet dediğin şeyin aslında vatandaşın haklarını koruyan bir şey 

olması gerekiyor ama bizdekiler hep vatandaşın haklarına tecavüz eden bir devlet, 

yani tam tersi. Benim en başta bahsettiğim o işte vatandaşına eşitlikçi yaklaşmayan; 

devletin Türkiye’deki kurgusu tamamen hani kimden neyi alıp neyi vereceğini 

ayarlıyor ya. Senin malını mülkünü gasp edeyim ona vereyim, senin canını alayım, 

sana işte bir alan açayım; öyle böyle. Böyle bir şey olduğu için devlet (...) olarak 

kurgusu zaten böyle, kendini kutsallaştırmak.”31 

  

Devleti zor üzerinden tanımlayan görüşmecilerimizin tanımlarında devlet ve toplum bir tür 

karşıtlık üzerinden kurulurken, devlete tamamıyla tabi olduğu ima edilen toplumun bu 

tabiyet ilişkisi içinde zulüm ve baskı altındaki bir alan olarak tasvir edildiği söylenebilir. Ne 

var ki, bu soyutlamaların çok ötesinde görüşmecilerimizin önemli bir bölümü devleti bizzat 

kendi bireyselliklerine karşıt bir kurum, sistem ya da yapı olarak görmektedirler. Söz konusu 

tanımlamalarda bireylerin kişisel deneyim ve hafızaları önem bir yer tutarken, devlet kimi 

zaman soyut bir varlık kimi zamanda kolluk kuvvetleri gibi spesifik kurum ve kişilerde vücut 

bulan bir varlık olarak karşımıza çıkmaktadır. 

  

“Bize göre devlet nedir derseniz, devlet işte koruyan, kollayan, sahip çıkandı. Hâlbuki 

Tunceli’deyken bize ‘Devlet kimdir?’ dedikleri zaman, biz devleti oraya gelen komutan 

görüyorduk. Hiç, Ankara’ymış, Büyük Millet Meclisi’ymiş, başka hiç görmüyorduk. 

Bize göre oraya gelen komutan devletti.”32 
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“12 Eylül, yani ben yaşadığım için, cop, işkence, zam, zulüm başka bir şey 

gelmiyor.”33 

  

Devlet kavramına iliştirilen şiddet dolu anlamlar birçok görüşmecimiz tarafından devletin 

aslında insanların dirliğini ve düzenini sağlamayı amaçlayan değil, yalnızca kendi bekası için 

var olan bir kurum, sistem ya da yapı olduğuna işaret olarak görülmektedir. Söz konusu beka 

toplum için ya da toplumla beraber değil, topluma rağmen bir kaygı olarak karşımıza 

çıkmaktadır. 

  

“Kendi bekası için veya kendinin devamı için fertlerini yok edebilecek bir aygıt.”34 

  

“Vallahi, bana devlet deyince haksızlık, usulsüzlük, benim haklarımı gözeten değil de 

kendi mensuplarını gözeten bir organ geliyor.”35 

  

“Eskiden, yani iki türlü devlet var benim için bir; korkulan, saklanılan, yani 

çocukluğumun devleti bu. Şu anki devlet de beni temsil eden ama o kadar kötü temsil 

ediyor ki ondan utanıyorum.”36 

  

“Kurum...Olması gereken o, hani sonuçta “Benim cumhurbaşkanım” diye bir tabir 

çıktı son zamanlarda, aslında Türkiye’nin cumhurbaşkanı ve Türkiye’deki bütün 

halkları, bütün insanları dinleyip hepsinin sorununa çare bulması, yani sağ ve solu 

veya siyahla beyazı bir arada yaşatabilmesi gerekiyor devletse ama Türkiye’deki 

devlet düzeni bu şekilde değil şu anda. Devlet bir kurum demiştim ve kendi içindeki 

gelişmekte olan hiçbir kurumun büyümesine izin vermeyen bir kurum, atıyorum 

otopark mafyası diye bir şey vardı eskiden ama devlet, bütün sokakları otoparka 

çevirdi, her tarafa kendi otoparkını kurdu ve bunu kaldırdı, hani bir anda mafya olarak 

düşünürsek, başka bir mafyayı küçültüp “Sen sus, sen çok büyüme, ben biraz daha 

kazanayım”cılık var. Buradan güzel para kazanıp “Ben size hizmet getiriyorum, bir 

sürü şey yaptım bak” deyip bizim paramızla bize artistlik yapma durumu var biraz.”37 

 

4.1.8 Liderde Vücut Bulan Devlet 

Görüşmecilerimizin hatırı sayılır bir kısmı devlet nedir sorusuna Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan yanıtını vermişlerdir. Liderin kişiliğinde vücut bulan devlet olarak 

tanımlanabilecek bu devlet tasavvurlarda araçsallık, otorite vb. anlamlardan öte bir çeşit 
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özdeşleşmenin söz konusu olduğu söylenebilir. Buradaki özdeşleşme bireylerin devletle 

liderin kişiliği üzerinden kurdukları hususi temsil ilişkisinden başka bir şey değildir elbette. 

Bu tanımın şahsiliği cumhurbaşkanlığı makamının devletin başını temsil etmesinden ziyade 

o makamda bulunan liderin sahiplenilmesi ve bu sahipliğin tekabül ettiği duygu ve 

duygulanımlarla ilgilidir. 

  

“Devlet aklıma geldiği zaman cumhurbaşkanım, başbakanım devletim; başka kimse 

gelmez.”38 

  

“Tayyip Erdoğan geliyor aklıma ilk, sevgimden, o kadar!”39 

  

“Recep Tayyip Erdoğan. Ben Recep Tayyip Erdoğan aşığı bir insanım, hani siyasi 

olarak Ak Parti’den bahsediyorum ama benim esas derdim reisimizdir, Recep Tayyip 

Erdoğan’dır.”40 

  

“Cumhurbaşkanı, başbakan, partimiz; valla biz çok fanatik olduğumuz için herhalde, 

devlet; halkına sahip çıkan, vatanına sahip çıkan, namazında niyazında, yani biz çok 

razıyız, Allah da ondan razı olsun. Allah başımızdan da eksik etmesin. Bilmiyorum 

belki çok fazla şey yapıyorum ama seviyoruz, çok seviyoruz. Gerçekten Allah 

başımızdan eksik etmesin.”41 

  

4.1.9 Gizem Kaynağı Devlet 

Görüşmecilerimizin anlatılarında karşımıza nadiren de olsa çıkan ilginç bir dizi devlet 

tanımından birisi de gizem kaynağı devlet. Toplumsal yaşamı mümkün kılan devletin 

görünüşteki yüzü ile görünmeyen, dolayısıyla bilinmeyen yüzü arasında kurulan karşıtlıkta 

ortaya çıkan bu devlet tanımına göre devlet ve toplum yalnızca asimetrik taraflar olarak 

anılmaz, aynı zamanda algı, bilgi ve deneyim olarak toplumun devlet karşısındaki sınırlılığını 

da işaret eder. Türkiye’de sıklıkla dillendirilen derin devlet, paralel devlet gibi tanımlar ve 

hatta komplo teorilerindeki devlet tasavvurları bu tanımla anılabilir. 

 

“Devlet milletin bir arada yaşamasını sağlamak için oluşturulan bir teşekkül. Ama 

devletin bir görünen yüzü var, bir görünmeyen yüzü var. Bir arka plandan idare edilen 

yönü var, nifak mihrakları olabiliyor, bazısını biliyoruz, bazısını bilmiyoruz."42  
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4.1.10 Vaat ile İcraat Arasındaki Boşluk Olarak Devlet  

Görüşmecilerimizin çoğunun anlatılarında o ya da bu şekilde ortaya çıkan tutarsızlık olarak 

devlet tanımı vaadi ne olursa olsun devletin söylemsel olarak kurgulanışıyla pratik yaşamda 

tekabül ettiği gerçeklik arasındaki boşluğa işaret etmektedir. Bu boşluk aslında kuramsal 

olarak tüm devlet tanımlarıyla eklemlenebilirken, her bir görüşmecimiz belli bir açıdan bu 

boşluğu tarif etmişlerdir. 

  

“Devlet, vatandaşın garantisi. Güvencem benim, devletim benim güvencem; o aklıma 

geliyor, yani bir şey olduğu zaman devlet kimdir? İşte kurumlardır, ben oraya gideyim 

bana destek olur, sahip çıkar, yani devlet benim güvencem olmalı vatandaş olarak, 

öyle düşünüyorum ama değil.”43 

  

Anlamı, vaadi, gerekliliği ve tekabül ettiği gerçekliği kendinden anlaşılırmış gibi kabul edilse 

de devlet kavramının yurttaşların zihin dünyalarında ne anlama geldiği, hangi diğer 

kavramlarla eklemlendiği ve hangileriyle karşıtlık içerisinde kurulduğu çeşitlilik arz 

etmektedir. Bir makineden, sınıfsal tahakküme, toplumsal düzenin kurucusundan, milletin 

tezahürüne, otoritenin bizatihi kendisinden zor ve şiddetin asli sebebine, gizemli bir 

bilinmeyenden toplumun babasına kadar örneklediğimiz anlamlar görüşmecilerimizin 

naklettiklerinin yalnızca bazılarıdır. Bu geniş anlamlar yelpazesinin her bir parçasının 

birbirinden oldukça farklı siyasal algı ve deneyimlerle ilişkili oldukları düşünüldüğünde devlet 

kavramının yalnızca anlamlar dünyasına atıfla değerlendirilemeyeceği, bu kavramın 

toplumun söylem ve pratiği içinde de güçlü bir şekilde konumlandığı görülmektedir. 

4.2 MİLLET  

Millet kavramı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bu yana yaşanan siyasal ve toplumsal 

birçok sorunun odağında olmuştur. Bu sebeple, ne ifade ettiği, kimi kapsayıp, kimi 

kapsamadığı, birleştirici mi yoksa ayrıştırıcı mı olduğu, nesnel bir gerçekliğe mi yoksa öznel 

bir gerçekliğe mi tekabül ettiği gibi birçok açıdan yapılan tartışmaların konusu olmuştur. Söz 

konusu tartışmaların dozunun özellikle demokratikleşme ve Kürt sorununa çözüm 

süreçlerinin de yaşandığı son on beş yılda bir hayli arttığı söylenebilir. Dolayısıyla, halihazırda 

siyasetin vazgeçilmez nesnelerinden biri olan bu kavram yakın geçmişte siyasal alanı 

fazlasıyla aşarak toplumsal alandaki algı ve deneyimlerin de asli unsurlarından biri haline 
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gelmiştir. Kendinden anlaşılır bir tanımı olduğunu iddia etmek oldukça güç olan millet 

kavramının görüşmecilerimizin zihinsel haritalarında izini sürdüğümüzde karşımıza çıkan 

anlamlar repertuvarının çeşitliliği söz konusu kavramın gerçekliğine gölge düşürecek kadar 

akışkan tanımlarla karşılandığını gözler önüne sermektedir. 

4.2.1 Halk Olarak Millet 

Görüşmecilerimizin önemli bir bölümünün, “Millet nedir?” sorumuza verdikleri cevaplar 

millet ve halk kavramlarının sıkça birbirleriyle değişmeli olarak kullanıldığını göstermektedir. 

Buna göre millet halka, halk da görüşmecilerimizin de içinde bulunduğu bir çeşit “biz” 

kurgusuna işaret etmektedir. Bu kurgunun kapsamına kimin girdiği sorusuna yer 

bırakmayacak şekilde sıradanlaştırılan bu topluluğun anonimliği ilk bakışta millet kavramının 

aslında herhangi bir siyasal anlama tekabül etmediği izlenimini yaratmaktadır. 

  

“Millet, halktır. Halk nedir diyeceksin; halk da biziz.”44 

  

“Senden, benden, ondan.”45 

  

Yine de mevzu bahis anonimliğin mevcut siyasal tartışmaların gölgesinde tekabül ettiği 

gerçeklik oldukça şüphelidir. Bazı görüşmecilerimizin sıradanlık vurgusuyla başladığı 

tanımlarını çeşitlilik ve hatta ayrımcılık gibi temalarla sürdürmesi bu duruma örnek olarak 

verilebilir. 

 

“Milleti bizler oluştururuz, millet bir topluluktur... Ayrımcılık yapılmadığı sürece.”46 

  

“Millet, bence millet dediğiniz zaman zaten bu hani Atatürk’ün de getirmiş olduğu bir 

şey olduğunu düşünürsek ülkemizde, çok karışık bir mozaiğin oluşturduğu, aslında 

hani Türk olmak değil de, Türkiye toplumu olmak.”47 

 

4.2.2 Biraradalık Olarak Millet 

Halk kelimesinin işaret ettiği anonimlik bazı görüşmecilerimizin söylemlerinde karakter 

sahibi bir kalabalık olarak karşımıza çıkmaktadır. Burada halka millet statüsünü veren 
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isimsiz bir insan topluluğunun sıradanlığından ziyade “bir aradalık”tır. Kimin kimle birlikte 

olduğundan çok birlikte olmaya vurguyla yapılan bu millet tanımı ne ayrımları göz önünde 

bulundurmakta ne de içi boş bir anonimliğe işaret etmektedir. Bazı görüşmecilerimizce 

halkın birlikteliğinde vücut bulan bu kavramın hissi bir ortaklığı da beraberinde getirdiği ima 

edilmektedir. 

  

“Millet kavramı dersek, millet bütünlüktür aslına bakarsanız ülkedir, bir arada 

olmaktır, hani böyle ayırt etmeden kimseyi işte “Türk, Kürt” falan filan diye ayırt 

etmeden tek yürek olmaktır millet dediğin zaman; ben öyle anlıyorum açıkçası, farklı 

bir kelime anlamı vardır belki ama.”48 

  

“Millet, halkımız, yani beraber çalıştığımız insanlar. Bir arada yaşamak zorundayız. 

Eskiden daha kolay yaşıyorduk, ama şimdi artık zorlaştı. Yani komşun bile sana yani 

farklı gözle bakabiliyor.”49 

  

4.2.3 Ortak Vatan Paylaşmak Olarak Millet 

Görüşmelerde karşımıza belki de en sık çıkan millet tanımı mekânsal ya da coğrafi bir 

düzlemde kurulmaktadır. Yalnızca bir kalabalık ya da bu kalabalıktaki birliktelik 

tahayyülünün ötesine geçerek bu kalabalığın veya birlikteliğin nerede gerçekleştiği 

üzerinden yapılan bu tanıma göre millet ortak vatanı paylaşanlara verilen bir isimdir. Vatan 

olarak anılan coğrafyanın, onu paylaşarak millet statüsü kazanan insanlar topluluğuna öncül 

mü ardıl mı olduğu konusu söz konusu tanımın beraberinde getirdiği en önemli 

sorunsallardan biri olarak gösterilebilir. Başka bir deyişle, milletin zaten var olan bir grup 

olarak bir coğrafyayı mı paylaştığı, yoksa bir insan grubunun bizzat söz konusu coğrafyanın 

paylaşımı sayesinde mi millet statüsü kazandığı genellikle yanıtsız bırakılmıştır. 

  

"Yani millet bir vatan demek, sınırları çizilmiş bir parça içinde, kara parçası içinde 

yaşayan insanların; farklı dinlerdeki, farklı mezheplerdeki insanların tamamı millet 

demek, yani sadece Türk milleti gibi değil, yani sadece köken olarak Türk, Kürt olması 

demek değil bence. Türkiye’de yaşayan herkes Türk milletidir bence. Bunun 

kökeninin Kürt olması ya da Laz ya da Çerkes olması değil; burada yaşıyoruz biz, 

vatanımız bir, milletimiz bir.”50 
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“Valla, bu toplumda yaşayan herkes bu toprağın milletidir. Ben millet ayrımını ırkçılık 

olarak değerlendirmek istemiyorum. Bu toplumda yaşıyorsak hepimiz bir milletiz ama 

tabii şey olarak değil, yani Ülkücülerin söylediği anlamda milli grup değil; bu toplumda 

yaşayan topluluktur bence.”51 

  

“Millet sen, ben, abla, Kürt, Türk, Çerkes, Laz; bu ülke toprağında yiyen, içen, barınan, 

vergisini veren insan demek yani.”52 

  

Toprağı, coğrafyayı ya da soyut bir mekan olarak vatanı paylaşmak üzerinden yapılan bu 

millet tanımlarının etnik, mezhepsel ve dinsel ayrımların ötesinde belirleyici kriter olarak 

görülmesi millet kelimesini kapsayıcılıkla eşdeğer kılmaktadır. Ne var ki, yukarıda yanıtsız 

bırakıldığını belirttiğimiz millet-vatan ilişkisindeki öncüllük-ardıllık sorunsalı birçok 

görüşmecimizin söz konusu tanımı oldukça farklı şekillerde dile getirmelerine neden 

olmaktadır. Bu farklılıkların kendinden anlaşılırmış gibi görünen ortak vatan temalı millet 

tanımlarının bile ne denli kaygan bir zeminde yapıldığının işareti olarak manidar olduğuna 

inanıyoruz. 

  

“Bizim Türkiye’de bir sürü insanlar var, mesela Alevi var, Lazı var, Kürdü var, Çerkezi 

var. Ben sana bunu söylüyorum, önceden ifade ettiğim gibi benim bildiğim Türkiye’de 

biz biriz, Müslümanız, Müslüman bir ülkeyiz; dinimiz birdir, peygamberimiz birdir, 

başka bir şey tanımıyoruz ama bu Kürttür, bu Lazdır, bu Çerkezdir, bu Alevidir; o 

önemli değil, bunlar kardeşler, yaşayabilirler. … Bu Türk topraklarında yaşamak 

isteyen insanların hepsi Türk-Müslüman olarak kabul edilen insanlardır.”53 

  

“Dinine, ırkına bakılmadan bu ülkede yaşayanlara millet deniyor. Türkiye’nin birinci 

milletidir. Ya tabii Türkçülük biraz daha ağır basıyor. Şimdi ben Alevi bir insanım, bir 

Kürt olarak, eminim bir Türkün yanımda biraz daha alt kademe kalırım, ülkedeki 

millet, halk şeyi nedir derseniz, yani anlamına bakılırsa. Kürt, Kürt olmak, Alevi olmak; 

ben bu ülkenin milletiyim, bir ferdi olarak kendimi görüyorum ama hani bu millet 

şeyinin içinde Türk olan bir insan veya milliyetçi olan bir insan belki beni o millet 

kavramında görmek istemiyordur. “54 

  

Coğrafya ortak paydasında buluşan farklı etnik, mezhepsel ve dinsel kimliklerin bu 

ortaklıktaki pozisyonlarını gözler önüne seren bu tanımlar ya milletin ortak olduğu varsayılan 

kimliğiyle bir özdeşleşme temennisi üzerinden ya da söz konusu ortaklıkla ilgili sorunsalların 
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kabulü üzerinden temellendirilmektedir. Her ne kadar verili bir mekân olarak bu coğrafyada 

yaşadıkları için Türk milletinin mensubu oldukları varsayılsa da bu varsayımın gerilimlerden 

azade olduğunu düşünmenin naif olacağı kanaatindeyiz. Farklılıkların mekânı paylaşmak 

üzerinden ortaklaşarak millet statüsü aldığı kabulü ve teması kimi zaman bağlılık ve savaş 

temaları üzerinden anlatılmaktadır. 

  

“Millet, bir vatan üstünde yaşayan, yani birbirlerine ortak noktası vatan olan bir 

topluluk olarak görüyorum. …Vatan bu uğruna herkesin işte farklı düşünceleri bile 

olan insanların hani ona zarar gelmesin diye savaştığı ya da tepki gösterdiği, onun 

karşılanmasını engellemek için çaba sarf ettiği, beraber yaşanan bir ortam.”55 

  

Hangi görüşten olursa olsun aynı toprak üzerinde yaşayan ve o toprak için gerektiğinde 

savaşarak bağlılıklarını ortaya koyan bireylerin oluşturduğu millet bazı görüşmecilerimiz 

tarafından otantiklik-sentetiklik ikiliğine referansla ifade edilmeye çalışılmıştır. Buna göre 

toprağa dayalı millet tahayyülü evrensel bir tanım değil, Türk milletinin otantik varlığına dair 

bir özgünlüktür. Söz konusu otantisite ise elbette karşıtı olan sentetikliğin dünyadaki 

örneklerine karşı konumlandırılmaktadır. 

  

“Milleti bu coğrafyadaki yaşadığımız insanlar oluşturuyor, biz bir milletiz. Mesela Türk 

milleti, Türk milletinin içine Kürtler de giriyor, bütün Abazalar da giriyor, Aleviler de 

giriyor, etle tırnak gibidir, millet olmak böyle kolay bir şey değil. Amerika millet mi 

derseniz, değil. Amerika millet değil, yapay bir ülke. Belçika bir millet değil, çünkü 

ataları yok adamların. Bizim atalarımız var, yani biz bir milletiz.”56 

  

4.2.4 Vatandaşlık Olarak Millet  

Ortak vatan üzerinden yapılan millet tanımı bazı görüşmecilerimiz tarafından ülkeye 

vatandaşlık bağı ile bağlı olmak üzerinden tarif edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin 

kuruluşundan bu yana bütün anayasalarda değişik şekillerle de olsa var olan bu hukuki 

tanıma göre millet devletin kimliğine sahip olan bireylerden başkası değildir. Ne var ki, 

görüşmecilerimizin anlatılarında vatandaşlık bağı ortak kültürel bir içeriğinde doğal nedeni 

olarak tarif edilmektedir. Bu içeriğin hukuki bir bağın dolaysız sonucu olduğu varsayımı 

elbette şüphelidir. 
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 “Türkiye’nin içerisinde yaşayan bütün herkes millettir. Ben “Türk milleti” kavramını 

da kullanmıyorum, Türkiye Cumhuriyeti’nin insanları, vatandaşları milleti…”57 

  

“Bence millet kültürünü yaşıyor, Türklük neyse onu yaşıyor… …Herkes bu ülkede 

yaşadığı için bu ülkenin vatandaşı olduğu için bu ülkenin milletidir, vatandaş olduğu 

müddetçe.”58 

  

4.2.5 Soydaşlık Olarak Millet 

Millet kavramının karşılığı olarak sıklıkla ifade edilen tanımlardan birisi de soydaşlıktır. 

Temelde milleti oluşturan bireyler arasında tarihsel olarak kurulamayan, biyolojik olarak 

verili olduğu varsayılan kan bağına tekabül eden soydaşlık tanımı nesnellik iddiası 

taşımaktadır. Buna göre millet temelde bir aileden farksızdır ve bir ailenin soy ağacında izi 

sürülebilecek bir aidiyet üzerinden vardır. Diğer bir deyişle, birbirine kan bağıyla bağlı olan 

büyük bir insan topluluğunun dallarını oluşturduğu büyük soy ağacı millet olarak tabir 

edilmektedir. Burada millet kelimesiyle ilkselci etnisite yaklaşımı arasında büyük bir 

geçişkenlik söz konusudur. Millet aslında bir tarih öncesi ve toplum öncesi kökenleri 

tanımlanabilecek bir etnik gruptur ve dolayısıyla bu topluluğun sınırlarını nesnel olarak 

çizmek mümkündür. 

  

“Millet, birçok kesimin birleşip de bir araya gelmesine millet denir veyahut bir aileye 

de millet dersin. ...yani sonuçta bir soydan gelen insanlara, bir topluma millet 

diyorlar.“59 

  

Burada kendinden anlaşılır bir nesnellik iddiası üzerinden yapılan millet tanımı, kendisini bu 

tanıma mesafeli olarak addeden görüşmecilerimizin bile söylemlerine sızmaktadır. Nesnel 

olarak tanımlanabilecek bir soy ağacı tahayyülü bir varsayımdır elbet, ama bu varsayım 

üzerinden kurgulanan etnik gruplarla millet kavramı arasındaki örtüşme nesnelliğin 

ötesindeki argümanlarla sağlanabilir ancak. 

  

“Türkiye’de millet algısı, benim yaşadığım mahalle üzerinden konuşursak, tamamen 

etnik kökenden ilerliyor. Hani millet deyince insanların aklına kan bağı olduğunu 

zannettiği o etnik köken geliyor, onun üzerinden gidiyor. …Evet, baskın olan, daha 
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kalabalık olan bir etnik köken vardır, bunun üzerinden memleketin işte dili, bayrağı 

ilerleyebilir ama muhakkak ki hani insanlara bunu hissettirebilmek lazım, hani bu 

bayrağın sadece bir millet bayrağı olmadığını, bu topraklarda yaşayan herkesin 

bayrağı olduğunu hissettirebilmek lazım.”60 

  

4.2.6 Dil, Kültür ve Tarih Ortaklığı Olarak Millet 

Milletin biyolojik tanımının varsayımsal nesnelliğinden farklı olarak, birçok görüşmecimizin 

anlatılarında millet tarih, kültür ve dil üzerinde kurulan bir kategori olarak tarif edilmektedir. 

Buna göre milletin asli kriteri ortak bir tarihi geçmişi paylaşmak, ulusal dil olarak tabir edilen 

dili konuşmak ve milli kültürün özneleri olmaktır. Buradaki millet tasavvurunun kastı olan 

tarihselliğin, kültürün ve dilin içeriğinin ne olduğu ve milletin üzerinde durduğu varsayılan 

ortaklık zemininin nasıl mümkün kılındığı ise tartışmaya açıktır elbette. 

  

“Millet aynı kültür ve aynı dili konuşanlardır; aynı kültüre sahip olup aynı dili 

konuşanlardır.”61 

  

“Tarihi, geçmişi, aynı şeyleri yaşamış insanlar bence. Aynı tarihi yaşamış insanlar bir 

milleti oluşturur. Konuşması, dili, geleneği, göreneği aynı olan kişiler.”62 

  

Ortak geçmiş, kültür ve dil üzerinden yapılan millet tarifinin sınırları oldukça geniştir. Burada 

milleti millet yapan kriter ya da kriterlerin ne olduğunun öznelliği söz konusu ortaklıkların 

kurulabildiği zemin kadar geniştir. Bu zeminin görüşmecilerimize sağladığı esneklik kimi 

zaman bu ortaklıkların doğal bir sonucu olduğu varsayılan ortak bir ideal, kimi zaman da en 

asgari ölçüt olarak bu ortaklıklardan rahatsız olmamak olarak sabitleştirilmeye 

çalışılmaktadır. 

  

“Millet, ortak kültürü olan, ortak geçmişi olan, ortak değerleri olan, birçok şey olabilir, 

yani geçmiş dediğim tarihi olabilir, dini olabilir belki, yani bu ortak paydaların birleştiği 

bir toplum gibi yani. ...Milleti belirleyen esas şey kültürüdür yani. Kültürü ve ortak 

ideali diyebiliriz yani.”63 

  

“Millet bence tek bayrak çatısı altında, bence milletin anlamı tek bayrak çatısı altında 

tek dil konuşan topluluk bence millettir. … Türkiye kimliği, Türkiye Cumhuriyeti kimliği 
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var, adam ondan rahatsız değilse, bayraktan, ne bileyim hükümete karşı gerçekten 

böyle bir kini, bir nefreti yoksa bence o hani dili falan fark etmiyor, o bir millet olmuş 

artık, yani millet.”64 

 

4.2.7 Ümmet Olarak Millet  

Cumhuriyet’in kuruluşundan bu yana millet kavramının inşasının belki de en önemli adımı 

tarihsel olarak din üzerinden tanımlanmış bir kavram olarak milletin seküler terimler ve 

anlamlarla yeniden tanımlanmaya çalışılması olmuştur. Ne var ki, imparatorluğun millet 

sistemini örgütleyen prensip olan kitabi dinlere göre millet tanımı Cumhuriyet’in kuruluşunun 

üzerinden yüzyıla yakın bir zaman geçmesine rağmen bir kısım görüşmecimizin tanımlarında 

karşımıza çıkmaktadır. Bu tanımlara göre millet ümmet kelimesinin karşılığından öte bir 

gerçekliğe tekabül etmemektedir. Dolayısıyla bir Türk milletinden ziyade, Müslüman, 

Hıristiyan ve Yahudi milletleri günümüz toplumun milli yapısını oluşturmaktadır. 

  

“Millet bir toplumdur, yani toplumdur aslında baktığın zaman millet bir toplumdur 

yani. Millet, şimdi hacca gittiğin zaman o toplumu gördüğün zaman bir millettir yani 

ama İslam milleti. Kiliseye gittiğin zaman o da bir Hıristiyan milleti. … din belirleyici 

millet kavramında. … Her milletten var Türkiye’de. Benim Urfa’mda şu anda Yahudiler 

var, çok, yani asırlardır belli, esnaftır, yaşıyoruz ve hiçbir şeyleri yok, yani bir sıkıntıları 

yok, çekinceleri yok.”65 

  

Ümmet olarak millet tanımı bir açıdan dışlayıcı bir dini aidiyet tasavvuru üzerine bina edilse 

de diğer bir açıdan da Türkiye’deki dini aidiyetlerin çeşitliliğini bir ölçüde tanıyan kozmopolit 

bir tahayyülü ortaya koymaktadır. 

  

“Aynı topraklarda yaşayan herkes veya bir sınırlar içinde yaşayan herkes. Zaten ortak 

bir, ortak payda bizde sadece toprak şu an için. O şeyde yaşayanlar için. Veya kendi 

şeyimden bakarsam, dini perspektiften bakarsam, hani milletle ümmet birbirine 

girmiş kavramlardır. Daha çok şu an için ümmet karşılıyor milletin tanımlanmasında. 

Bana kalırsa millet dediğimde, Müslümanları kastediyorum. Hani şeyde kabir 

sorularından biri olarak şey yapıyor. Hangi millettensin diye sorulduğunda idraki 

milletindenim diye cevap vereceksiniz. O da şey der, üç hak dininde ortak. Onun 

milletinden geldiğine dair bir inanç var. Onun dışında, aynı topraklarda yaşayan, aynı 

kimliğe sahip olan bir şeydir yani.”66 
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4.2.8 Bir Ayrıştırıcı Olarak Millet 

Görüşmecilerimizin bir bölümünün anlatılarında millet kavramı ayrıştırıcılık üzerinden 

tanımlanmaktadır. Kavramın ayrıştırıcı bir işlevi ya da etkisi olduğu elbette kapsayıcı olmayan 

bir millet tanımı varsayımına işaret etmektedir. Söz konusu varsayımın söylemsel zemine ya 

açıkça hiç girmeden ya da bizzat bu söylemsel zemini eleştirerek yapılan bir ayrıştırıcı olarak 

millet tanımı şu ifadelerde izlenebilir, 

  

“Ben ayrıştırmak istemediğim için millet, ben hep halk kullanırım, mesela halk derim. 

Partinin adı bile “halk”tır.  …Milleti aynı ülkeye bağlı, aynı ideolojiye, aynı bakıştan 

bakan insanlar oluştururlar milleti. …Ben o anlamda halk teriminin daha doğru 

olduğunu, Türkiye’de Kürt halkının olduğunu, itirazım yok diğer milletler var, ama üst 

kimliği Türk milleti. Türk derken de “Türk” o millet değildir, “Anadolu halkı” desek de 

olur yani.”67 

  

Millet kelimesinin ayrıştırıcılığına ve, Türkiye toplumun kimliksel açıdan sahip olduğu 

çeşitliliği sebebiyle, bu kelimenin beraberinde getirdiği sorunlara dikkat çeken bu anlatıya 

göre halk terimi oldukça pragmatik bir çözüm sunmaktadır. Ne var ki söz konusu çözümün 

temellendirilmesinde alt kimlik – üst kimlik ikiliği olumlanmakta, söz konusu üst kimliğin ise 

son kertede yine ayrıştırıcı olduğu varsayılan tek kimlik üzerinden tanımlandığı 

gözlenmektedir. Görüşmecimiz bu sorunu coğrafi bir atıfla, “Anadolu Halkı” terimini 

kullanarak çözmeye çalışmaktadır. Buradaki söylemsel manevralar bir ayrıştırıcı olarak millet 

kelimesinin tekabül ettiği sorunlar ve bu sorunlara nasıl söylemsel çözümler üretilmeye 

çalışıldığını göstermesi açısından dikkate değerdir. 

  

“Millet, her topluluğun kendine göre tanımladığı bir şeydir. Yani kimine göre ortak dil 

kullanan herkes bir millettir. Kimine göre bu toprakta yaşayan herkes bir millettir. 

Kimine göre belli bir monarşinin tebaalarını bir millet olarak kabul eder. … Bizce, işte 

bunun adını biz koyamadığımız için dediğim gibi problem yaşamışız diye 

düşünüyorum. … İşte her problemli grup için ayrı ayrı tanımlanması gerekir gibime 

geliyor. Yani atıyorum, Türk-Kürt kavramı için mesela coğrafya vurgusu. Fakat Alevi-

Sünni için etnisite vurgusu. … İşte ortak dil, ortak tarih, ortak etnisite, ortak mezhep. 

Birçok millet, bildiğimiz millet bunlardan bir ya da iki tanesini kullanırken kendini 

tanımlamak için, biz problemli bir coğrafyada problemli bir devletten geldiğimiz için, 

kaldığımız için, bizim bu kavramlardan bayağı birçoğuna ihtiyacımız var.”68 
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“Ben Türkiye’de bir millet tanımı yapamıyorum. Yani hiçbir kalıbın içine girmiyor, yani 

temel şeyi bunu koparan kitle Kürt nüfusun olması. “Türkiyelilik” diyorsun mesela, 

Kürtler kabul etse bile Türkiyeliliği ortak, bunu kabul etmeyen bir kısım Türkler var 

mesela, yani ortak bir şey oluşmuyor, o söylediğim ortak bir yaşama arzusu 

oluşmuyor bir türlü, yani ortak…”69 

  

“İşte Kürdü, Türkü, Çerkesi, Lazı bilmem nesi; hepsinden toplanıp bir millet olur, yani 

Türk milleti. Bu güzellik Rumu, Ermenisi. Yanlış anlama yani bunlar hepsi bizim 

insanlarımız yani Ermeni diye, Rum diye sen dışlayamazsın. Onların hepsi bizim 

kardeşimiz, inan bence onlar daha çok Türk yani.”70 

  

4.2.9 Zorunluluk Olarak Millet 

Millet kavramı birçok görüşmecimizin anlatılarında zorunluluk ve tahakküm anlamlarıyla 

karşımıza çıkar. Ayrıştırıcılık olarak millet tanımlarında da karşımıza çıkan milletin kapsayıcı 

olmadığı varsayımı, zorunluluk olarak millet tanımında bir varsayımdan öte bir gerçeklik 

kazanır. Buna göre millet tanımı çeşitli ırk, ettnisite, din ve mezhep gruplarının kimliksel 

çeşitliğinin üzerine zorla empoze edilmeye çalışılan tek tipliğin bir resmidir aslında. Bu 

zorlayıcılığın kardeşlik temasıyla örtülmeye çalışıldığını ima eden bir görüşmecimizin şu 

sözleri dikkate değerdir, 

  

“Tek millet, tek devlet var Türkiye’de ama ırk olarak çok fazla aslında etnik kökenli 

insanlar var. Hani bu klasik neydi? “Lazı, Türkü, Kürdü, Çerkesi falan hepsi var; 

kardeşlik içinde yaşayalım, güzel yaşayalım” cümleleri var ama hiçbiri yok tabii ki. 

“Türkiye Türktür, Türk kalacak” muhabbeti var. Türkiye’de yaşıyorsan Türksündür ve 

bunu kabul etmek zorundasın gibi bir durum var.”71 

  

Egemen millet kavramı ve tanımının zor yoluyla empoze edilmesi olup biten değil, olmakta 

olan bir olay, bir süreç olarak görülmektedir aslında. Farklı kimliklere sahip toplulukların 

zorlayıcı olduğu iddia edilen millet tanımının bir parçası kılınmaları sürecinin de farklı 

sonuçlar yarattığı, değişik grupların millet kimliğinin parçası olma hallerinde bir tür derecelilik 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Millet tanımıyla kurulan ilişkilerin farklılığını teslim eden bir 

görüşmecimizin şu ifadeleri millete aidiyetin tezahürlerindeki farklılıklarını ortaya 

koymaktadır, 
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“Batı’daki bir insanla Doğu’da yaşamış, büyümüş bir insanın aynı şeyi düşündüklerini 

düşünmüyorum ama şunu söyleyebilirim: burada, Batı’da belki İç Anadolu, belki de 

Karadeniz’de doğmuş büyümüş bir insandan şu son süreçle beraber daha milliyetçi 

olduğunu söyleyebilirim, buraya evrildiğini söyleyebilirim.”72 

  

4.2.10 “İnşa Edilen Bir Şey” Olarak Millet 

Ayrıştırıcı ve zorunluluk üzerinden yapılan anlamlandırmalar, bazı görüşmecilerimizin 

ifadelerinde sosyal bilimsel bir zemin kazanarak tarihsel bir kategori olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Söz konusu tarihsellik siyasal bir kaygının evrensel olarak belli bir dönemde 

ortaya çıkışından ileri gelirken, bu kaygının tekabül ettiği iktidar ilişkileri elbette çeşitlilik arz 

etmektedir. Sınır yaratma kaygısıyla inşa edilen bir kavram, bir kimlik olarak milletin hayali 

bir ürün olduğunu açıkça ifade eden bir görüşmecimizin şu ifadeleri dikkat çekicidir, 

  

“Millet, millet çok inşa edilen bir şeydir aslında. Bu inşanın kaynağında da hakikaten 

bir sınır oluşturma kaygısı görünüyor, yani böyle bir en azından belli bir toprak ve 

devlet meselesinin buna kaynak olduğu, aslında milletlerin sonradan bir biçimiyle 

hayali olarak inşa edildiğini görebiliyoruz. Bunun dışında hani bu inşa edildiği süreçte 

de dilin daha belirgin olduğu, dinin görece belirgin olduğu ve bunların aslında 

değişebildiği, toplumdan topluma değişebildiği bir durumla karşı karşıya.”73 

  

İnşa edilen bir kimlik olarak millet tanımının somut kişiler ve soyut millet kimliği arasındaki 

bağın rastlantısallığına bir işaret olduğu söylenebilir. Bu yaklaşıma göre millet kategorisine 

aidiyet bireyin doğal özelliklerinden ya da iradi tercihlerinden öte siyaseten yapılan 

isimlendirmeler sonucu ortaya çıkmaktadır. Buradaki yaklaşımın suni olarak addettiği millet 

tanımı ile bu suni tanımın altının soydaşlık gibi somut ve nesnel bir içerikle doldurulmaya 

çalışılmasının arasındaki gerilim bir görüşmecimiz tarafından şu sözlerle belirtilmiştir, 

  

“Millet, yani bu çok yeni bir kavram, millet-milliyet kavramı 19. yüzyıla dayanır, hani 

çoğu ırk temelli, kan temelli falan bakıyor, sınır temel de hepsi birbirine karıştığı için 

aslında belli bir millet yok, yani “Bu sınırlar içinde doğmuşum, işte bize Türk demişler, 

tamam Türk olmuşum” şeklinde bakarsam, evet ben de Türk milletinin bir mensubu 

oluyorum, bana göre bu. Aslında çok da bir anlamı yok, işte zamanında aldığımız 
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gazlara göre bakarsak illa Türk anadan babadan doğacağız ki öyle bir şey mümkün 

değil.”74 

  

“Bilmiyorum, ben milletin ne demek olduğunu bilmiyorum. … Ne bileyim halk ve millet 

aynı şey mi? Halk tamam da millet ne demek? Bilmiyorum millet ne demek, ulusla 

aynı şey mi?”75 

 

4.3 EŞİTLİK 

 

Modern siyaset ve toplum tahayyüllerinin hemen hepsinin kavramsal bagajındaki en önemli 

terimlerden birinin eşitlik olduğu söylenebilir. Yasal metinlerden, siyasal aktörlerin 

söylemlerine, toplumsal hareketlerin dillendirdiği taleplerden, bireylerin hak arayışlarına 

kadar oldukça geniş bir yelpazede kullanılan eşitlik kavramının ne anlama geldiği her zaman 

tartışmalı bir konu olmuştur. Kullanımındaki yaygınlığa karşı kavramın tekabül ettiği 

anlamların müphemliği dikkate değerdir. Öte yandan, tüm bu akışkanlığa rağmen, bu 

anlamsal evrende çeşitli kümelenmeler olduğunu tespit etmek de mümkündür. Örneğin, 

eşitliğin hukukun biçimselliğiyle mi yoksa siyasal, toplumsal ve iktisadi alanların somut 

ilişkileriyle mi tartışılacağı, eşitliğin fırsatların eşitliğine göre mi yoksa elde edilen sonuçların 

eşitliğine göre mi değerlendirilmesi gerektiği gibi bir dizi sorun bu kümelenmelerin tespiti için 

sıkça kullanılmaktadır. Ne var ki, söz konusu kümelenmelerin raporumuzun çözümlemeye 

çalıştığı olağanüstü hal bağlamında giderek dağıldığı, kavrama yüklenen anlamların 

halihazırdaki akışkanlığının giderek arttığını söylemek mümkündür. Bu akışkanlığın, 

görüşmecilerimizin anlatılarındaki tezahürlerinde karşılaştığımız örnekleri oldukça çarpıcıdır. 

4.3.1 Hak Eşitliği 

Yaptığımız görüşmelerde sıkça karşılaştığımız tanıma göre eşitlik aynı haklara sahip olmak 

anlamına gelmektedir. Bu tanım görüşmecilerimiz tarafından temelde iki eksen üzerinden 

yapılmıştır: kanun önünde eşitlik ve devlet önünde eşitlik. İlk eksende yapılan eşitlik tanımı 

kişilerin kanun önünde, kanunlarla tanımlanan haklara eşit şekilde sahip olmasıdır. 

Buradaki biçimsel eşitlik tasavvuru bir yandan hukukun üstünlüğünü diğer yandan da bireyle 

devlet arasında hukuk üzerinden kurulan simetrik bir ilişkiyi varsaymaktadır. Söz konusu 

                                                      
74 CS21 
75 MS15 



 

KONDA, 17.05                                                                                                                                   Sayfa 38 / 122 

 

Türkiye’nin Siyasal Evrenini Duygu ve Duygulanımlar Üzerinden Anlamak: Olağanüstü Hal, Toplum ve Siyaset   

varsayımların kitabiliği somut bireylerin ve içinde bulundukları ilişkiler içindeki asimetrik 

konumlarını dikkate almamaktadır elbette. Başka bir ifadeyle, sahip oldukları hakların 

eşitliğinden söz edilen bireyler somut gerçekliklerinden koparılarak soyut bir aynılığa 

indirgemektedir. İkinci eksende yapılan tanımlamaya göre ise kanunlar çerçevesinde tanımlı 

olan hak eşitliği kanunların soyut evreniyle bireylerin somut gerçekliği arasında devletin 

oynadığı role işaret etmektedir. Buna göre yalnızca kanunların değil, devletin nazarında da 

eşit kabul edilmek bireylerin eşitliğinden söz etmek için elzemdir. 

“Kimse kimseden farklı değil. Herkes eşit haklara sahip her konuda.”76  

 

Hak eşitliğinin kanunların gözünden yapılan biçimsel tanımlaması bizi kanunlar karşısında 

soyutlanan bireyin aynılaşmasıyla baş başa bırakmaktadır. Buradaki aynılık, bireyler ve 

bireylerin içinde bulunduğu somut koşullar arasındaki farklılıkların göz ardı edilmesinden 

başka bir manaya gelmemektedir elbette. Ne var ki, aynılık varsayımının soyutluğunun 

sınırları biçimsel eşitlik tanımından en ufak sapmalarda bile gün yüzüne çıkmaktadır. 

Görüşmecilerimizin söylemlerinde söz konusu söylemsel sınırlılık soyut bireyin yalnızca 

kanunlarla ilişkisinde değil, aynı zamanda devletle ve toplumla ilişkisinde aldığı farklı 

konumlara dikkat çekilerek açımlanmıştır. 

  

“Kanunlar önünde herkes aynı haklara sahip ama, yani devlet gözünden bakarsak 

herkes aynı haklara sahip ama toplum gözünden bakarsak değil... torpiller falan 

oluyor.”77 

 

Bazı görüşmecilerimizin söylemlerinde kanunların ve devletin sistematikliği varsayımı 

üzerinden anlamlandırılan eşitliğin bireylerin somut gerçekliklerine yansıyamayışı kâğıt 

üzerindeki ile uygulamadaki arasında var olan boşlukta temellendirilmektedir. Bir 

görüşmecimiz bu boşluğu, şu sözlerle dile getirmektedir, 

  

“Yani kanunda var, herkesin aynı haklara sahip olduğu kanunda var, fakat tatbikte 

yok, yani olmuyor, tatbik edemiyoruz, yapamıyoruz.”78   
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Kanunla sabit olan haklarda eşitliğin tatbik edilemeyişinin sorumlusu elbette yalnızca devlet 

ya da toplum olarak görülmemektedir. Bir görüşmecimize göre, hakların sağladığı eşitlik 

devlet eliyle de gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır; fakat bireylerin bilinçli bir şekilde 

davranarak haklarından yararlanmamaları, eşitliğin tam olarak gerçekleştirilmesine engel 

teşkil etmektedir. 

 

 

“Türkiye Cumhuriyeti’nde, yani kanunları, kaideyi bildikten sonra yani bir ton hak var. 

Yeter ki yani bilinçli olarak hareket edildikten sonra devletimiz bir ton yardım ediyor; 

yardım edecek olduktan sonra vatandaşlarımıza ama yeter ki ne şekilde yardıma 

ihtiyacın olduğunu belirtildiği an devlet yardım ediyor, etmiyor diye bir şey yok.”79  

 

4.3.2 İktisadi Eşit(siz)lik 

Biçimsel eşitlik tasavvurundan farklı olarak birçok görüşmecimiz eşitliği iktisadi bir olgu 

olarak tanımlamaktadır. Buna göre kanunlarla sabit haklara eşit olarak sahip olmak eşitlik 

adına pek bir şey ifade etmemektedir, çünkü bireylerin somut gerçeklikleri iktisadi alanda 

yaratılan eşitsizlikler üzerinden şekillenmektedir. Söz konusu eşitsizlikler bireylerin yaptıkları 

işler ve gelirleri arasındaki farklılıklardan kaynaklanırken, bireylerin hem kendi hem de 

ailelerinin gelecekten beklentilerini de şekillendirmektedir. İktisadi eşitsizlikten rahatsızlığını 

sitemkar bir dille ifade eden bir görüşmecimizin şu sözleri dikkate değerdir, 

  

“Ekonomik açıdan bir kere korkunç bir eşitsizlik var, korkunç. Ben rahatsız oluyorum. 

Geçen gün bir haber okudum, evlilik programı yapan o bayanın adı neydi? Zuhal 

Topal mı? Mesela 100 milyara program başına transfer olmuş başka bir kanala. Ben 

şu an çocuklarımı okutmak için asgari ücretle 1.300 liraya çalışıyorum ayda ve bayağı 

bir yoruluyorum. O bize ne veriyor, ne yapıyor da 100 milyar alıyor: bunu toplumun 

sorgulaması lazım ama tabii kimse de sorgulamıyor; bu çok korkunç bir uçurum.”80 

  

Görüşmecimizin işaret ettiği iktisadi eşitsizlik yalnızca bir gelir adaletsizliği üzerinden değil, 

aynı zamanda toplumsal fayda üzerinden açımlanmıştır. Burada eşitsizliğin toplumsal fayda 

olduğu takdirde bir nebze de olsa daha anlaşılabilir olabileceği iması dikkat çekicidir. İktisadi 
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eşitsizliğe vurgu yapan görüşmecilerimizin bir bölümü söz konusu eşitsizliklerin 

evrenselliğine de işaret etmişlerdir. Buna göre Türkiye’de ekonomik eşitsizlikler dünyada 

giderek artan eşitsizlik eğilimine bir istisna oluşturmamaktadır. 

“Bu eşitlik durumu için dünyada böyle. Dünyadaki süreç bunun tam tersini söylüyor 

yani. Eşitsizlik, işte ister fakir-zengin ayrımı koyalım, isterse işçilerle patronlar 

arasındaki fark diyelim, günden güne artıyor.”81 

Dünya çapında zengin ve fakir arasında giderek derinleştiği ifade edilen uçurum iktisadi bir 

olgu olarak tanımlanan eşitliğin somut gerçeklikteki eksikliğini bir anlamda 

sıradanlaştırmaktadır da aynı zamanda. Bazı görüşmecilerimizin iktisadi eşitsizliği, 

evrensellik üzerinden, normal olarak değerlendirmesi, Türkiye’deki eşitsizliğin ilginçliğini 

azaltmaktadır. Yine de, bu durum iktisadi eşitsizliğe karşı bir duyarsızlık anlamına da 

gelmemektedir. Bir görüşmecimizin şu ifadeleri hem nüansları itibariyle hem de sorunun 

kaynağının elitler olarak tanımlanması açısından manidardır. 

  

“Şimdi eşitlik dünyanın hiçbir yerinde yok, benim gözümün gördüğü. ...Hani eşitlik 

sanki dünyanın her tarafında eşitlik var da Türkiye Cumhuriyeti’nde hiçbir şey yokmuş 

gibi söylemde bulunmak bence yanlış. Amerika’nın da yoksulu var, fakiri var; 

Fransızların da aynı şeyi var, yani bahsettiğimiz ülkeler ya da Avrupalılar dört dörtlük 

[değil], bugün Yunanistan aynı şey, yani her ülkenin, her toplumun kendine göre 

sorunları var; hiç kimsenin eşitliği olmuyor zaten nedense. Olmuyor, çünkü düzenek 

oy üzerine kurulduğu için, yani devletler, daha doğrusu yine söylüyorum; devleti 

siyasetçiler yönetmiyor. Devletin ya ileri gelen iş adamları ya da askeriye yönetiyor.” 
82 

4.3.3 İktidara Mesafenin Eşitliği  

Eşitlik birçok görüşmecimiz tarafından iktidarla kurulan ilişki üzerinden 

anlamlandırılmaktadır. Buna göre iktidara sahip olmak ya da iktidara sahip olanla kurulan 

yakınlık eşitliğin imkanlarının sınırlarını çizmektedir. Bu durum elbette eşitlik tanımının 

eşitsizlik üzerinden yapıldığına işaret etmektedir. Biçimsel anlamda tanımlı olan ne olursa 

olsun, eşitliğin yurttaşların somut gerçekliklerindeki ifadesi iktidarla olan bu mesafe 

üzerinden anlam kazanmaktadır ancak. Söz konusu mesafeyi eşitliğin kapsama alanı olarak 

ifade eden bir görüşmecimizin şu sözleri dikkate değerdir. 
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“Eşitlik güç sahibi olanların elinde, diğer insanları kapsamıyor.”83 

“Herkese karşı eşitsizlik var. Yandaş olanların hepsi eşit, güçlü olanların hepsi eşit, 

diğerleri eşitsiz, olan garibana yani.”84  

Görüşmecilerimizin güç sahipliğinden kasıtları yalnızca iktisadi kaynakları kontrol etmekle 

sınırlı değildir. Burada söz konusu olan siyasal iktidar ve onu tasarrufundaki kadrolarla 

kurulan ilişkilerdir. Bu ilişki ağları içinde yer almak ya da bu ağlara yakın mesafede bulunmak 

eşitler arasında daha eşit bir konuma gelebilmek için elzem görülmektedir. Birçok 

görüşmecimizin işaret ettiği bu iktidar tanımı eşitlik kavramlarını anlamlandırmada yapısal 

bir rol oynamaktadır. Diğer bir deyişle, eşitlik belirli grupların iktidar sahipliğine değil, hangi 

grupta olursa olsun iktidarın kendisiyle kurulan ilişki üzerinden anlamlandırılmaktadır. 

Elbette burada tanımlananın eşitlikten ziyade eşitsizlik olduğu aşikardır. 

“Bakın, her siyasi iktidar kendi kitlesini, toplumunu oluşturur. O siyasi iktidarın 

toplumu biraz daha fazla eşittir diğerlerine göre; diğerleri az eşittir, onlar daha eşittir, 

niye? Siyasi güce sırtını dayıyorlar: ya partililerdir veyahut da parti delegesidir bilmem 

nedir falan. Şimdi AK Parti ile beraber hepten bozuldu bu şey, yani büyük bir kitleyi 

bu hale getirdiler.”85 

 

“Siyasi olarak farklı tarafta olan, yani iki adam suç işliyor; birisi iktidara yakın, birisi 

iktidara yakın değil. İktidara yakın olmayan çok yoğun cezalar alıyor, işkenceler 

görüyor, baskılar görüyor ve iktidara yakın olan adam ya da parası olan adam bu 

şeylere maruz kalmıyor, yani maruz kalmıyor derken eşitsiz davranılıyor.”86 

 

“Birincisi en baştaki yöneten insanlar bir kere herkese eşit davranmıyor, kim olursa 

olsun: belediye başkanı olsun, kaymakam olsun kayrılıyor insanlar, eğer ki 

kayrılmazsa, adil davranılırsa, hakkaniyetli davranılırsa bu sorunun ortadan 

kalkacağını düşünüyorum, fakat bu çok sorunlu bir şey, imkânsız gibi bir şey 

neredeyse, yani ister CHP olsun ister AK Parti olsun ister MHP olsun her iktidara gelen 

hakkaniyetli davranmıyor; kayırıcı ve taraflı davranıyor.”87 

  

“Benden olmayan herkese eşitsizlik var. Yani ben burada yine baştaki insanı tabii ki 

suçlamam. Bu belki insan olmanın getirisi diye düşünüyorum. ama başımızdaki 

insan, şu anki hükümetin, devletin politikası çok ağır. İnanılmaz ağır. Kesinlikle bunu 

çok bariz belli ediyorlar. Benden değilsen öl, geber.”88 
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4.3.4 Fırsat Eşitliği  

İktidara yakınlık-uzaklık üzerinden yapılan eşitlik tanımıyla ilişkili olarak karşımıza çıkan bir 

diğer tanım da fırsat eşitliğidir. Bu tanımın üzerinde durduğu varsayım elbette kanunların ya 

da devletin yurttaşların eşit sonuçlara ulaşmasını sağlaması gerektiği değil, onlara eşit 

fırsatlar sunması gerektiğidir. Söz konusu fırsatların kime ve nasıl dağıtıldığı, kimin bu 

fırsatlardan yararlanabildiği ve kimin bunlardan mahrum bırakıldığı gibi bir dizi soru buradaki 

eşitlik tasavvurunun temelini oluşturmaktadır. Eşitlik kavramını fırsat eşitliği olarak 

tanımlayan görüşmecilerimizin hatırı sayılır bir bölümü fırsatların eşitsiz dağıtıldığını 

vurgulamışlardır. İlişki ağlarının ve siyasal iktidara karşı mesafenin fırsatların dağıtımını ne 

ölçüde etkilediğini bir görüşmecimiz şu sözlerle dile getirmiştir, 

“Çünkü bir iş yaparken bir devlet dairesinde bir akraban, bir tanıdığın, bir şeyin 

olmazsa işin olmuyor. O yüzden öyle de düşünmüyorum.... aynı mezhep üzerinden, 

aynı partiyi destekliyorsa biraz daha işlerin kolay gidiyor. Değilsen, bir memleketin 

bile fark ediyor.... İşte partili, mesela AKP’li isen işlerin daha kolay halloluyor ama 

değilsen yani bir tanıdık bulmak zorunda kalıyorsun. 

....bir zenginsen, bir paran varsa her kapıyı açabiliyorsun ama yoksa sürünüyorsun. 

Bir hastaneye gitsen paran varsa her şey yapılıyor yoksa bekliyorsun saatlerce, belki 

işin hallolmuyor.”89 

  

4.3.5 Hizmette Eşitlik 

Görüşmelerde karşımıza çıkan eşitlik tanımlarından biri de hizmette eşitliktir. Yine, biçimsel 

eşitlik tasavvurunun ötesine geçerek yapılan bu tanıma göre kanunların haklar çerçevesinde 

çizdiği eşitlik yerine devletin ya da genel olarak iktidarın uygulamalarına işaret edilmektedir. 

Buna göre devlet ya da iktidarın yurttaşlara yönelik hizmetleri eşit olarak dağıtması gerektiği 

varsayılmaktadır. Bu beklentinin gerçekleşmemesi durumunda ise devlet ya da genel olarak 

iktidar, eşitsizliğin sebebi olarak algılanmaktadır. Söz konusu algı yer yer yukarıda da 

belirttiğimiz iktidara yakınlık-uzaklık ilişkisi üzerinden dillendirilirken, yer yer toplumda 

kimlikler üzerinden var olan gerilimler ima edilerek ifade edilmektedir. 

“Doğudaki hizmet batıdakiyle hiçbir zaman aynı olmadı. Onlara da devlet eşit 

davranmıyor.”90 
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Bazı görüşmecilerimiz hizmetlerin dağıtımı konusunda devlet veya iktidarın yurttaşlara eşit 

bir şekilde ulaşması gerektiği varsayımını paylaşmakla birlikte burada herhangi bir eşitsizlik 

görmediklerini belirtmişlerdir. Ya devleti veya iktidarın sistematikliğine vurgu yaparak ya da 

bu sistematiğin ayrımcılık yapmadığına özellikle değinerek dile getirilen şu düşünceler 

hizmette eşitlik tanımın açımlanma şekillerini örneklemesi açısından dikkate değerdir. 

  

“Hep Türkiye’nin her yerinde devlet aynıdır, değişen bir şey yoktur. Devlet her yerde 

hazırdır, nazırdır.”91  

“Şu anda İstanbul’da yapılan hizmetler, şu anda Urfa’ya yapılıyor, Van’a yapılıyor, 

Hâkkari’ye yapılıyor, Şırnak’a yapılıyor.”92 

  

4.3.6 Cinsiyet Eşitliği  

Eşitlik kavramı özellikle görüşme yaptığımız kadınların söylemlerinde sıkça cinsiyet eşitliği 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Hem biçimsel olarak hem de iktidarla kurulan ilişki üzerinden 

yapılan eşitlik tanımlarının ötesine geçerek toplumsal cinsiyet rolleri ve bu roller arasındaki 

eşitsiz konuma işaret eden bu tanımlamalarda hukuk, siyaset, toplum ve iktisadi yaşam söz 

konusu eşitsizliği besleyen ve yeniden üreten alanlar olarak ortaya çıkmaktadır. Cinsiyet 

eşitsizliği oldukça karmaşık ve bir o kadar da yaygın bir olgu olarak görülmektedir. Bir 

görüşmecimizin cinsiyet eşitsizliğini, temelden, bütün bir toplumsal yapı üzerinden ifade 

ettiği şu sözler manidardır. 

  

“Ataerkil bir toplumdayız, kadın-erkek eşitsizliği var, yoğun bir şekilde. Bunun üstüne 

bir de siyasi durumlar girince, yani hani tecavüzcü bir adam bir iki yıl hapis, yani 

tecavüz ediyor, üstüne öldürüyor ya serbest bırakılıyor, denetimli serbestlik oluyor, 

yani ayaklanma olmazsa, sosyal medya yoğun bir şekilde kullanılmazsa bu adamdan 

kimsenin haberi olmuyor ve öyle geçip gidiyor veya küçük bir çocukla ilgili bir sürü 

olay oluyor. İşin içinde bir sürü adam var, bu adamların hiçbiri ile ilgili hukuki bir işlem 

gerçekleştirilmiyor, “Onun da rızası vardır” şudur budur durumları, yani adalet 

açısından hiç adil bir ortam yok, bayağı büyük bir eşitsizlik var.”93 

  

“Mesela kadın erkek arasında zaten var, her gün kadın cinayetleri işleniyor. Namus 
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kavramına sadece kadın üzerinden bakıldığı için kadınlar öldürülüyor. Namus 

yüzünden bir erkek henüz öldürülmedi. Bütün affedersiniz namussuzluğu işleyen 

erkeklerdir, o orada zaten bayağı bir uçurum var.”94 

 

“Zaten eşitlikçi bir toplum olmasının ön koşulu da o demokrasi ve laikliğin de yaşadığı 

bir sistemde yaşayabilmek herhalde. Özellikle kadınlar, çocuklar açısından çok büyük 

eşitsizliklerin olduğu ortada, eşit bir toplumda yaşamıyoruz.”95 

  

Toplumsal olarak sürekli bir biçimde yeniden üretilen cinsiyet eşitsizliğin tezahürleri elbette 

yalnızca adli vakalarla ve gelenekselleştirilerek folklorik bir mesele gibi algılanan namus 

kavramıyla sınırlı değildir. Görüşmecilerimizin sitemkar bir şekilde işaret ettikleri cinsiyet 

eşitsizliğinin örnekleri toplumsal yaşamın her bir köşesinde apaçık bir şekilde karşımıza 

çıkmaktadır. Kamusal mekanların kullanımındaki cinsiyet eşitsizliği üzerinden verilen şu 

örnekler oldukça çarpıcıdır. 

  

“Biz yalnız başımıza dâhi sokağa çıkamıyorsak, kendi başımıza bir şehirden bir şehre 

dâhi gidemiyorsak, o bir eşitlik olmuyor işte.”96 

  

“Yaşam alanları kadınlara ait değil bu ülkede. Sokaklar bizim değil, parklar bizim 

değil. Biz gece sokağa çıktığımızda, gece 3’te tacize, tecavüze uğruyorsak, biz onu 

hak ediyoruz. Neden, çünkü biz gece saat 3’te sokakta ne işimiz var oluyordu. Ondan 

sonra işte minibüse biniyor kadın taciz, tecavüz, yakılıyor, yıkılıyor bilmem ne oluyor. 

Kadın konusuna girdiğimizde bence hiç çıkamayacağız. Pozitif ayrımcılık diye bir şey 

yapıyorlar ama tam tersi. Bence bu kadınlara tam tersine etki yapar yani. Tutuyor 

diyor ki, pembe taksi yapıyorum, pozitif ayrımcılık. Yani sen bana pembe taksi 

yapacaksın, ben pembe taksiye değil de sarı taksiye binersem, o sarı takside ben ne 

oluyorum? Tecavüzü hak eden ya da aranan kadın oluyorum. Hani ben aranıyorum, 

oraya binmeseydim, bak tecavüz edilmek için oraya binmişim kendi isteğimle.”97 

  

4.3.7 Kimlik Eşitliği 

Cinsiyet eşitliğine benzer bir şekilde yapılan bir diğer eşitlik tanımı da kimlik eşitliğidir. Tıpkı 

toplumsal cinsiyet rolleri gibi, en geniş anlamıyla toplumsal kimlikler de eşitlik-eşitsizlik 

ilişkileri içinde var olmaktadırlar. Birçok görüşmecimizin anlatılarında karşımıza çıkan kimlik 
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eşitliği tasavvurunun temelinde ise hem bireyler arasındaki, hem de bireyle devlet arasındaki 

ilişkilerin toplumsal kategoriler olarak kimliklerin dolayımıyla kurulması vardır. Bireyin tekil, 

özgül, kişisel özelliklerini ikincilleştirerek, onu sahip olduğu toplumsal kimlik kategorilerine 

indirgeyen bu dolayımın beraberinde getirdiği eşitlik sorunsalı bireyin gündelik yaşam 

deneyimini derinden şekillendirmektedir. Biçimsel eşitlik tasavvurunun ötesinde oldukça 

karmaşık bir siyasal, toplumsal ve iktisadi gerçekliğe tekabül eden bu tanım bir 

görüşmecimiz tarafından şu söz sözlerle dile getirilmiştir, 

  

“Kadınlara karşı eşitsizlik var, Kürtlere karşı, azınlıklara karşı, Romanlara karşı, yani 

bugüne kadar Romanlar var ama insanlar devletin hiç Romanla ilgili [bir şey 

yapılmadı], çünkü kendileri[ni], onları, insan yerine koyan bir devlet anlayışı 

olmadı.”98 

  

Burada “insan yerine” konulmanın ön koşulu olarak ima edilen şüphesiz hâkim kimlik 

tahayyüllerinin sembolik sınırlarında var olmaktır. Söz konusu hakimiyetin kurduğu dolayımın 

bastırılan, görünmez kılınan ve hatta gayrimeşru addedilen kimliklerin aşağılanmasına 

sebep olduğu söylenebilir. Bu durum biçimsel eşitlik tasavvurundaki soyut bireyciliğin 

toplumsal gerçekliği temelden şekillendiren kimlikleri ve bunlar arasındaki ilişkileri yok 

saydığına bir işarettir. 

  

“Yani medeni hukuk açısından baktığımızda eşit haklara sahipler, ne bileyim borçlar 

hukuku ile ilgili bir konu geldiğinde eşit haklara sahipler ama siyasi olarak eşit 

haklara sahip değiller. Mesela anadilde bir sorun çıktığında, eşit haklara sahip 

değiller. Hiçbir mahkeme bir Kürdün, ‘Ben anadilimde eğitim görmek istiyorum, bu 

benim temel hakkım,’ isteğini kabul etmez Türkiye’de.” 99 

  

“Mesela azınlıklara bu ülkede hiçbir şekilde haklar tanınmıyor, bir yerlerde iş 

verilmiyor, eğer mezhebini biliyorsa işten atabiliyor, işe almıyor; bu da var. Aleviler 

olsun, ülkemizde yaşayan Ermeniler olsun, mesela onu da. Beni bütün hepsi 

ilgilendiriyor. Ben evrensel baktığım için yani insan, onlara da zaman zaman şeyler 

yapılıyor. Ne bileyim bu ülkede işte bir Hırant Dink olayı yaşandı, işte her gün kasetler 

çıkıyor, görüyoruz; katile iltifatlar falan. Alevi kesiminin de inancı tanınmıyor, cem evi 

ibadethane olarak kesinlikle kabul edilmiyor, devletten hiçbir katkı almadan kendi 

şeylerinde götürmeye çalışıyorlar ibadetlerini ya da kurumlarını. Mesela bir iş 

verecekleri zaman Alevi [olduğunu] öğrenince vermiyorlar. Devletin birçok 

                                                      
98 CS27 
99 MS2 



 

KONDA, 17.05                                                                                                                                   Sayfa 46 / 122 

 

Türkiye’nin Siyasal Evrenini Duygu ve Duygulanımlar Üzerinden Anlamak: Olağanüstü Hal, Toplum ve Siyaset   

makamında, birçok yerinde Alevi göremezsiniz, bir vali Alevi göremezsiniz.”100 

  

“Yani biz vergi veriyoruz değil mi? Vergi veriyoruz, onunla cami yapılıyor. Ve 

Müslümanlar İslam’ın gereği olan şeylerini orada yapıyorlar. Yapabilirler yani, normal 

doğal bir şey. Ama bunun aynısını neden yani diyanet işleri Aleviler için ya da 

Hıristiyanlar için yapmıyor. Ya da bu ülkede yaşayan diğer dini kökenliler için. Alevi 

bir insanın, ben de hani Alevi bir insan olarak, Alevi bir insanın vergi verdiği bu ülkede, 

hizmet verdiği bir ülkede, benden aldığı paralarla cami yapmıyor mu? Onun elektriğini 

suyunu ödemiyor mu? Ve orada ibadet yapmıyor mu? Ben soruyorum o vatandaşa ya 

da o devlete, sen orada kıldığın namaza ya da ettiğin duaya ne kadar inanıyorsun? 

Ne kadar geçerlidir ne kadar helaldir ya da Allah kabul ediyor onu? Öte yandan bir 

cemevinin elektriği kesiliyor, ödeyemediği için yani.”101 

4.3.8 Anonimlik Olarak Eşitlik 

Bazı görüşmecilerimizin anlatılarında eşitlik anonimlik olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Yukarıda sıraladığımız eşitlik tanımlarının tamamından ayrışan bu yaklaşıma göre 

yurttaşların birlikteliği, veya bir arada olabilmeleri ihtimali, toplumsal uzayı kesen bütün 

eşitlik-eşitsizlik ilişkilerini bir sorun olmaktan çıkarır. Oldukça farklı iktisadi, siyasi ve 

toplumsal gruplara mensup olsalar da, yurttaşlar bir araya gelerek anonimleşebildikleri 

takdirde eşitliklerinden söz edilebilmektedir bu tanıma göre. Bu tanımın hem organik toplum 

ideali ve hem de toplumsal düzlemin aynılaştırıcılığı üzerinden farklılıkları görünmez kıldığı 

varsayımları üzerine bina edildiği söylenebilir. Bu anonimliğin iddia edildiği gibi eşitlik 

sağlayıp sağlamadığı tartışmaya açıktır elbette. 

  

“Bazı noktalarda bu ayrımlar var ama genel anlamda sosyolojik bir ayrım yok insanlar 

arasında, yani bugün en basitinden diyoruz iftarlarda çadırlara bir uğrayın örneğin 

belediyelerin, işte belli grupların, her kesimden insanı göreceksiniz bir arada aynı 

yerde otururken. İşte milli maçlara gidin, işte başka şeylere gidin birçok sosyal alan 

içinde hem zenginin hem fakirin birlikte olduğunu göreceksiniz.”102 

  

4.3.9 Bir İdeal Olarak Eşitlik 

Eşitlik tanımı bazı görüşmecilerimizin anlatılarında bir ideal olarak kurgulanmaktadır. Buna 

göre eşitlik halihazırdaki siyasal, toplumsal ve iktisadi gerçekliğe somut bir şekilde tekabül 

eden bir kavram değildir. Her açıdan eşitsizliklerle dolu olan toplumsal uzay her ne kadar 
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eşitlik kavramını işlevsiz ve manasız kılıyor gibi görünse de, eşitlik önemli bir ideal olarak 

karşımıza çıkmaktadır. İktisadi eşitsizliklere işaret eden bir görüşmecimizin, eşitliği, 

halihazırda var olmayan, ama olması gereken bir durum olarak ifade ettiği şu sözler dikkate 

değerdir, 

  

“Toplum olarak eşit olmasak da eşit olmaya çalışıyoruz. Biraz önce dediğiniz gibi 

zengin-fakir gibi eşit olmasak da eşit olmaya çalışıyoruz.”103 

  

Mevcut durumdaki eşitsizliklerin nasıl bir çalışmayla aşılacağını ve eşitlik idealine doğru nasıl 

yol alınacağını yanıtsız bırakan bu sözlerin aksine, başka bir görüşmecimiz söz konusu 

idealin ancak bir mücadeleyle gerçekleşeceğini dile getirmektedir. Burada bir gereklilik 

olarak karşımıza çıkan mücadele halihazırda sürdürülmektedir ve görüşmecimiz bunu 

iyimser olmak için bir neden olarak görmektedir. 

  

“Türkiye’de şey var, eşitlikçi bir toplum değil ama ben karamsar değilim. Türkiye’de 

eşitlikçiliği sağlayacak bir mücadele vardır, er veya geç büyük bedeller ödenerek 

bunlar elde edilecektir. Eşitlikçi bir toplum değil ama eşitlikçi bir topluma doğru 

mücadele etmek gerekiyor.”104 

 

4.3.10 Doğal Eşit(siz)lik 

Bazı görüşmecilerimizin ifadelerinde eşitlik kavramı bir imkânsızlık olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Burada imkansızlıktan kastedilen siyasal, toplumsal veya iktisadi düzenin 

yurttaşlar arasında eşitliğe imkân tanımamasından ziyade doğanın eşitsizlikler üzerine 

kurulmuş olmasıdır. Hem insan doğasında hem de genel anlamıyla doğada var olmayan 

eşitliğin toplumsal olarak tatbik edilebilmesi yalnızca imkânsız değil, aynı zamanda gerekli 

de değildir bu tanıma göre. Toplumun söz konusu doğal eşitsizlikler üzerine bina edildiğini 

ve bu eşitsizliklerin toplum içinde işlevsel kılındığını ifade eden bir görüşmecimizin şu sözleri 

natüralist eşitsizlik tasavvurunun söylemsel mahiyetinin örneklemesi açısından manidardır, 

  

“Mutlak eşitlik zaten hiçbir yerde olmaz. İnsanlığın yapısına uygun bir şey değil. Ya 

dediğim gibi komünizm kuruldu, komünizmde de değişiklik yoktu. İslam devleti 

diyelim, zengini de var fakiri de var. Sen ağa ben ağa, inekleri kim sağa diye Türkçeye 
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yerleşen bir deyim var. Zengin olan da olacak, fakir olan da olacak. Eğitimi iyi olan da 

olacak olmayan da olacak. Eşitlik istiyoruz diye hepimiz üniversite okumaya 

çalışıyoruz. Kendim de dâhil olmak üzere, işte çocuklarım da dâhil olmak üzere. 

Bütün insanlar üniversite okursa fabrikada kim çalışacak, tarlada kim çalışacak, 

teknik işleri kim yapacak?”105 

4.4 ADALET 

Adalet kavramı da tıpkı yukarıda saydığımız diğer kavramlar gibi modern siyasal, toplumsal 

ve iktisadi tahayyülerin merkezinde yer almaktadır. Kavramın somut bir gerçekliğe mi, yoksa 

ulaşılması gereken bir ideale mi tekabül ettiği her zaman tartışma konusu olmuştur. Bu 

tartışmalarda ele alındığı şekliyle adaleti dar ve geniş anlamlarda tanımlamak mümkündür. 

Dar anlamıyla adli vakalarda kurulan suç-ceza ilişkisinin karakterini tartmak için kullanılan 

adalet kavramı, geniş anlamıyla toplumsal adaletten, hukuk sisteminin organizasyonuna, 

siyasal iktidarların uygulamalarından, toplumsal kimlikler arasındaki ilişkilere kadar oldukça 

geniş bir alanda anlamlandırılmaktadır. Yaşanan siyasal dönüşümün gölgesinde adalet 

kavramının işaret ettiği anlamlar repertuvarının mevcut akışkanlığının katbekat arttığını 

söylemek mümkündür. 

4.4.1 Sistemin Adilliği Olarak Adalet 

Görüşmecilerimizin çoğunun anlatılarında karşılaştığımız tanıma göre adalet siyasal, 

toplumsal ve iktisadi düzenin bir özelliğidir. Genel anlamıyla sistemin nasıl organize edildiği, 

materyal ve sembolik kaynakları hangi kriterlere göre dağıtıldığı, yurttaşlara nasıl 

davranıldığı, kanunlarla sabit olan haklar ile siyasal ve toplumsal olarak kurgulanmış 

ödevlerin dışına çıkıldığında karşılaşılan müeyyidelerin şekli ve muhteviyatı gibi bir dizi konu 

görüşmecilerimizin sistemin adilliği olarak adalet tanımlarının temelini oluşturmaktadır. Bazı 

görüşmecilerimiz söz konusu sistemlerin toplumsal ve siyasal olarak inşa edildiğini 

vurgulayarak adalet kavramının ancak bu bağlam dikkate alınarak anlamlandırılabileceğini 

ifade etmişlerdir. Bir görüşmecimizin doğanın adaletsizliği savı üzerinden yaptığı ifade ettiği 

şu düşünceler dikkate değerdir, 

  

“Yani ben hayatın adaletsizliğine giremem. Doğanın da adaletsizliğine giremem. 

Çünkü onları yönetemeyiz belki. Ama toplumun içinde yaşadığımız şeylerin adaletine 

belki, un adaletsizliğinden yakınabilirim. …Kadınlar gidip iş bulamıyoruz diyorlarsa, 

ya da iş bulurken farklı konsörnlerle, farklı, kadın olmaları üzerinden işe 
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alınmıyorlarsa, orada bir adalet yoktur demek yani.”106  

  

Görüşmecimizin doğanın yönetilemezliğine karşı sistemin yönetilebilir olduğunu dile 

getirerek ortaya koyduğu sistemin adilliği olarak adalet anlayışının adalet kavramını bir 

düzen sorunu olarak tanımladığı açıktır. Bu sorunun kaynağının ne olduğu ise tartışmalıdır. 

Bazı katılımcılarımıza göre sistem biçimsel olarak hukuk kurallarıyla adil bir şekilde organize 

edilmiş olsa da Türkiye’nin özgül şartları adaletin tecellisi önünde bir engel teşkil etmektedir. 

Bu tanımlamanın kitabi olan ile pratikte olan arasında işaret ettiği boşluğun boyutları ve bu 

boşluğun nasıl doldurulabileceği ise görüşmecilerimizin anlatılarında birbirinden oldukça 

farklı tespit ve önerilerin konusudur. 

  

“Adalet bütün hukuk kurallarının sağlıklı bir şekilde işleyişini ifade ediyor ama görmüş 

olduğumuz kadarıyla bu böyle olmuyor bu memlekette.”107 

  

“Adil olduğunu iddia ediyor fakat sistemin adı adil. Teoride adil. Burada şey 

yapmayacağım, yani liberal kapitalist düzenin adil olduğunu düşünüyorum. Fakat 

Türkiye’nin yeterince kapitalist, yeterince liberal, ekonomik anlamda yeterince liberal 

olmadığını düşündüğüm için adil değiliz diyeceğim. Karışmasın. Çünkü herkes eşit. 

Ve herkes emeğinin karşılığını alır diye düşünüyorum. Fakat şartlar bizde yeterince 

oturmadığı için devletin müdahil olma ihtimali çok yüksek. Bu da eşitlik ilkesini 

bozuyor.”108 

  

“Adil bir düzen olması için bence eşitlik olması lazım her şeyden önce yargının 

bağımsız olması lazım, herkese eşit muamele yapılması lazım, yani bir kimlik 

taşıyorsun Arap, Kürt bilmem ne olmaması lazım bunun: herkes eşit, yani vatandaş. 

Vatandaş da herkes, her şeyden [faydalanır] yani bir Kürt neyden faydalanıyorsa, 

Türk de faydalanması lazım, Çerkesin de bir Arabın da herkesin.”109 

  

“Bazen oluyor, olmuyor yani bazen kanun açıkları oluyor. Adaletsizlik her zaman 

oluyor ya da güçler eşit olmuyor. Adaletsizlik oluyor her zaman."110  

  

“Yani adalet, çok değişken kavram bu ülkede. Bundan beş sene önce atıyorum, yedi-

sekiz sene önceydi galiba. Askerleri aldılar “Darbeci, Ergenekoncu” diye, 15 Temmuz 

oldu, “Fethullahçılar darbe yapıyor” dediler, şimdi Ergenekoncuları orduya general 

yaptılar; ya kim darbeci bu ülkede o zaman ya? Beş sene önceki ile üç sene sonraki 

hukuk işleyişi aynı değil ki, hiçbir şey aynı değil. Öyle olunca da eşitliğin olmadığı bir 

yerde adalet zaten olmaz. Birbirlerini besleyen kavramlar; adalet yoksa eşitlik 
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yoktur.”111 

  

4.4.2 Kayırmacılığa Karşı Liyakatin Adilliği Olarak Adalet 

Sistemin adilliği olarak adalet tanımı bazı görüşmecilerimiz tarafından uygulamadaki 

adaletsizlikler ön plana çıkarılarak anlamlandırılmaya çalışılmıştır. Bu noktada en dikkat 

çeken yaklaşımlardan biri, sistemin kâğıt üzerinde bile olsa en temel vaatlerinden biri olan 

liyakat esasının adilliğinin kayırmacılığa kurban verilmesidir. Söz konusu tanımlamanın 

varsayımı elbette uygulamada bir türlü rastlanamayan, nesnel liyakat ölçütlerinin varlığının 

adaletin tesisi için olmazsa olmaz bir önkoşul olduğudur. Bu yaklaşım hem hukukun önünde 

hem de fırsatlarda eşitlik tasavvurlarıyla yakından ilintidir elbette. Torpil ve kayırmacılığın 

adalet kavramıyla olan karşıtlığını dile getiren bir görüşmecimizin şu sözleri dikkate değerdir, 

  

“Ya adil düzen herkesin eşit olduğu bir düzen, yani kimsenin kimseye böyle 

`Ankara’da abim var, dayım var, torpil lazım,` [değil] işte herkesin kendi zekâsı ile bir 

yere gelebileceği veya bir kuruma gittiğin zaman, bir sıraya girdiğin zaman sırayı 

bozmadan herkesin, herkesin işini halledebileceği sırasıyla; o şekilde ama Türkiye’de 

hâlâ yok tabii.”112 

  

4.4.3 Kimliksel Adalet 

Bazı görüşmecilerimiz adaleti soyut, sistemik organizasyonun prensipleri ve somut bireysel 

deneyimlerin ötesine taşıyarak toplumsal kimlikler arasında kurulan ilişkiler üzerinden 

tanımlama yoluna gitmektedir. Bu tanıma göre ne bireyler arasında ne de birey ve devlet 

arasındaki ilişkiler toplumsal kimlik kategorilerinin dolayımından bağımsızdır. Söz konusu 

kategoriler arasında hakim-mağdur, ast-üst, meşru-gayri meşru vb. eksenlerde kurulan 

ilişkiler, görüşmecilerimizin yaptığı adalet tanımlarının zeminini oluşturmuştur. Azınlıklara 

karşı adaletsizliklerden başlayarak, hakim çoğunluğun yarattığı mağduriyetlere, oradan da 

hayvanlara ve doğaya karşı adaletsizliklere kadar geniş bir alanda adalet tanımı yapan bir 

görüşmecimizin şu sözleri dikkate değerdir. 

  

“Azınlıklara karşı adaletsizlik var. Şu anda var olan iktidar ya da gücü elinde tutan 

topluluk diyelim ya da çoğunluk diyelim. Benden başka kimsenin yaşam hakkı 

olmasın diyor. Ya da diktatörlük yani. Ben ne dersem o olacak. Buna da adalet ya da 
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demokrasi ya da başka bir şey diyemeyiz yani. Adil bir şey olarak göremeyiz zaten. 

Yani direkt diktatörlük olur. Neredeyse yaşam hakkı tanımıyor. Biz insanları geçtik, 

doğaya yok, hayvan hakları yok, yani hiçbir şey yok.”113 

4.4.4 Kısasa Kısas Olarak Adalet 

Yukarıda sıraladığımız adalet tanımlarının genişliğinin aksine, adalet kavramı bazı 

görüşmecilerimizin anlatılarında adli bir yaklaşımla ele alınmıştır. Bu yaklaşıma göre adalet 

adli sistemin uygulamalarına dair bir kavramdır. Dolayısıyla, adaletin varlığı, yokluğu, neden 

olmadığı veya nasıl olması gerektiği gibi bütün tanımlamalar dar anlamıyla suç ve ceza ilişkisi 

içinde anlamlandırılmaktadır. Buradaki tanıma göre günümüzde hakim olan rehabilitatif 

ceza anlayışı adaletsizdir, çünkü suç ancak ve ancak kendi mahiyetine uygun, kısasa kısas, 

bir anlayışıyla cezalandırıldığı takdirde adalet kavramının bir anlamı olabilmektedir. 

  

“Benim kendi nazarımda öyle adalet olur, çünkü kalkıp da dişe diş göze göz olması 

lazım.”114  

  

4.4.5 Bir Algı Olarak Adalet 

Küçük de olsa dikkate değer bir kısım görüşmecimizin anlatılarında adalet kavramı sistemik, 

kimliksel ya da adli tanımların göreli nesnelliğinden tamamen farklı olarak öznel bir düzeyde 

tanımlanmıştır. Bu yaklaşıma göre adaletin sistemik bir konu olduğu ima edilmekle birlikte 

adalet öncelikle yurttaşların algısına dair bir kavramdır. Sistemin geniş ölçekli 

organizasyonunun adil olup olmadığı kişilerin algılarından bağımsız değildir elbette, ancak 

buradaki tanımın öncelediği öznel algılar kişilerin tercihlerinden kaynaklandığı için 

manidardır. Devletin adil bir düzeni yaşatmaya çalıştığını belirten bir görüşmecimizin, bu 

düzeni ve çabayı görmek istemeyenler olduğunu belirttiği şu ifadeler çarpıcıdır. 

  

“Adil bir düzeni devletimiz yaşatmaya çalışıyor ama görmek istemeyen bozmaya 

çalışıyor.”115 

  

4.4.6 Doğal Adalet  

Adalet kavramı bazı görüşmecimizin anlatılarında doğayla ilgili bir mesele olarak karşımıza 

                                                      
113 CS33 
114 A30 
115 DN118 



 

KONDA, 17.05                                                                                                                                   Sayfa 52 / 122 

 

Türkiye’nin Siyasal Evrenini Duygu ve Duygulanımlar Üzerinden Anlamak: Olağanüstü Hal, Toplum ve Siyaset   

çıkmaktadır. Sistemik adalet tanımında da değindiğimiz doğal-toplumsal düzen ikiliği 

üzerinden yapılan bu tanımlamaya göre adalet doğal bir olgu değildir. Doğanın özü itibariyle 

adaletsiz olduğu iddiasına dayanan bu tanıma göre adalet yalnızca toplumsal bir sorundur. 

Adaletsizliğin doğallığı sebebiyle de bu sorunu çözmek mümkün değildir. Genelde toplumsal 

adaletsizliği meşrulaştırmak için yapılan bu tanım, bazı görüşmecilerimizin anlatılarında bir 

ideal olarak adaletin tesisinin imkansızlığına dair bir kötümserlikle de dile getirilebilmektedir. 

Doğanın işleyişinin temel prensibi olduğu varsayılan “güçlü güçsüzü ezer” yaklaşımından 

çıkışla natüralist adalet tanımı yapan görüşmecilerimizin şu sözleri dikkate değerdir, 

  

“Düzen hiçbir zaman adil olmaz ki dünyada, güçlü güçsüzü ezer, bu kadar basit; 

hiçbir zaman olmadı, olacağını da sanmıyorum adil, adalet diye bir şey.”116 

  

“Çünkü o doğanın şeyine aykırı, adil düzeni yaşatan bir Hazreti Ömer var, başka 

kimse yok.”117  

  

4.4.7 Sosyal Adalet 

Adalet kavramına yaygın bir şekilde yüklenen anlamlardan biri de sosyal adalettir. Temel 

olarak iktisadi alandaki eşitsizliklerin toplumsal alana yansımaları üzerinden yapılan sosyal 

adalet tanımı sorun tespitinde kullanıldığı gibi, bir ideal olarak adaleti resmetmek için de 

kullanılabilmektedir. Tespitler zengin-fakir ayrımının yarattığı eşitsizliklerden, bu 

eşitsizliklerin en mikro tezahürlerine kadar çeşitlenmektedir. Toplumsal adalet kavramının 

somut gerçeklikte tekabül ettiği alanın darlığını dikkate alarak dile getirilen ideal adil düzen 

söyleminin tutarsızlığı görüşmecilerimizin sitemkar ve karamsar üsluplarında ifadesini 

bulmaktadır. 

  

“Mülk sahibi olanların kendi mülklerini korumak için aslında başkalarını mülksüz 

bıraktıkları bir durumun kendisi ve bunun genişletilebilecek pek çok aşaması var ve 

biraz kaynağını burada görüyorum, bütün toplumlar için, yani Türkiye de dâhil olmak 

üzere.”118  

                             

“Adil olabilmesi için insanlar 72 milyon nüfusun hepsi aynı seviyede olmuş olsa bu 

zenginlen fakirin tek tek arabaya binmesi demektir.”119 
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“Yani maddi olarak büyük bir eşitsizlik var ve bu biraz açgözlülükle alakalı, yani hani 

doymamakla alakalı. Adamın hayatının sonuna kadar yetecek parası var ve gidip 5 

trilyonluk araba alabiliyor ama 100 bin liralık kötü durumdaki insanlara yardım 

etmiyor mesela. … “Benim tuzum kuru, keyfim yerinde, daha çok niye kazanmayayım” 

deyip 15 tane daha gökdelen dikmeye uğraşıyor.”120 

  

“Adil düzende ben de yaşamak isterdim de, yani şimdi beş aylık bir kızım var, 

düşünüyorum bu çocuk nasıl okuyacak, ne edecek, ne yapacak. Adil düzende 

yaşayan insan bunu düşüneceğine “Benim çocuğum nasıl mutlu yaşar” onu düşünür, 

yani adil yaşayan insan dediğim zaman sokaklarda soğukta ayağında terlikle 30 lira 

için kâğıt toplayan insanları görmezsin. Yanından da 750 milyarlık jeep’i ile geçen 

insanı görmez. Kesinlikle şu anda adil bir düzen yaşanmıyor.”121 

  

4.4.8 İslami Düzen Olarak Adalet 

Adalet kavramı bazı görüşmecilerimizin anlatılarında dini bir anlam kazanmaktadır. Özellikle 

siyasal İslamcı akımlar tarafından dile getirilen adil düzen yaklaşımına göre mevcut 

düzendeki adaletsizler İslami düzenin kurulmasıyla aşılabilecek cinstendir. Bu iddianın 

temel varsayımı İslam’ın prensiplerinin adaleti tesis edebilecek tek yol olduğudur. İslami 

toplum anlayışını adalet kavramını tanımlamak için yegane dayanak olarak gören bir 

görüşmecimizin şu sözleri manidardır. 

  

“Dünyada yok ki adil düzen. Adil düzen nerede var? Şu anda yok. Adil düzende 

yaşaman için İslami bir düzende yaşaman lazım, insanların hep birbirine eşit 

davranması lazım, herkesin birbirine düzgün bakması lazım, hak hukuk yememesi 

lazım, kimse kimseyi gasp etmemesi lazım: adil düzen odur ama şu anda öyle bir şey 

yok ki para hırsı milleti bürümüş, kardeş kardeşe şu anda kazık atıyor, yani adil düzen 

diyemeyiz yani.”122  

  

4.4.9 Ahirette Adalet 

Toplumsal düzenin İslami toplum tahayyülü ve prensiplerine göre yeniden organize 

edilmesinden farklı olarak, adalet kavramı bazı görüşmecilerimizin anlatılarında ahirette 

tesis edilebilecek bir düzen olarak karşımıza çıkmaktadır. Burada dikkat çekici olan husus 

dünyevi düzende adaletin imkansızlığına dair kesinliktir. Bu kesinlik bir yandan 
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doğallaştırılıp, normalleştirilirken, öte yandan ahiret adaletin zaten kurulacağı bir alem 

olarak tanımlanmaktadır. Dolayısıyla, adalet şu an tartışmamıza gerek olan bir husus 

değildir. Bu yaklaşımı dile getiren bir görüşmecimizin şu sözleri dikkat değerdir. 

  

“Yani çok adil olması mümkün değil, dünyada bizim ahiret inancımız var, evet 

adaletin orada olacağına biz inanıyoruz. Şu anda adil bir düzen, şu anda derken 

geçmişte de bunun olmadığına, şu anda da olmadığına, gelecekte de olmayacağına 

inanıyorum ben. Adalet çok mümkün değil bu dünyada.”123 

 

4.5 LAİKLİK  

Laiklik Türkiye’nin modernleşme serüveninin belki de en önemli kavramlarından biridir. 

Osmanlı İmparatorluğu’nun küllerinden yükselen Cumhuriyet’in inşa ettiği ulusal kimliğin ve 

benliğin tanımlanmasında ve tarifinde sıkça karşımıza çıkan laiklik yaklaşık bir asırlık 

tarihsel süreçte dinmek bilmeyen batıcılık tartışmasının da söylemsel zeminini 

oluşturmaktadır. Anayasa metinlerinden, ilkokul kitaplarına kadar geniş bir alanda yapılan 

tanımlara göre din ve devlet işlerinin ayrılması anlamına gelen laikliğin on yıllar boyunca 

hem siyasal hem de toplumsal zeminde sürekli bir şekilde yeniden tanımlamalara, 

anlamlandırmalara konu olduğu söylenebilir. Geçtiğimiz on beş yıllık zaman diliminin siyasal 

çalkantılarıyla zirveye çıkan bu tartışmaların gölgesinde laiklik kavramına atfedilen 

anlamların, yapılan tanımların ve kullanılan söylemsel zeminlerin belki de hiç olmadığı kadar 

karmaşıklaştığı iddia edilebilir. Görüşmecilerimize yönelttiğimiz, “Laiklik nedir?” sorusuna 

aldığımız yanıtlar bu karmaşanın bir sergisi olarak okunabilir. 

4.5.1 Din ve Devlet İşlerinin Ayrımı Olarak Laiklik 

Görüşmecilerimizin ezici bir çoğunluğunun anlatılarında laiklik kitabi tanımıyla, din ve devlet 

işlerinin ayrılması, anlamlandırılmaktadır. Bu ayrımın ne anlama geldiği, ayrıma konu olan 

söylemsel ve pratik zeminin neresi olduğu ve bu ayrımın boyutları, görüşmecilerimizin 

kullandıkları bu kitabi tanımda ya göz ardı edilmekte ya da çeşitli anektodlarla kısmen 

açımlanmaktadır. 

 

“Laiklik, en eski öğrendiğimiz din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması. İşte 

herkesin inancını rahatça yaşaması.”124  
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“Din ve devlet işleri var, demokrasi var, yasalar var, kanun var; bence yeterli 

bunlar."125 

 

Kitabi tanımın soyutluğunun somut siyasal ve toplumsal düzenle olan ilişkilenişi bazı 

görüşmecilerimizin anlatılarında bir çelişki olarak ortaya çıkmaktadır. Buna göre din ve 

devlet işlerinin ayrılması kağıt üzerinde de olsa farklı din ve inanç gruplarından kişi ve 

gruplarının bir arada yaşayabilmelerine olanak sağlamaktadır, fakat uygulamada bu 

durumun tekabül ettiği gerçeklik oldukça farklıdır. Din ve siyaset bazı siyasal aktörler 

tarafından iç içe geçirilmekte, laikliğin kitabi tanımı sekteye uğramaktadır bu yaklaşıma 

göre. Din ve siyaset arasındaki ilişkiye işaret ederek, inanmayan bir bireyin korktuğu için 

kişisel kanaatlerini açıklayamadığını ifade eden bir görüşmecimizin şu sözleri bu noktada 

oldukça anlamlıdır. 

 

“Laiklik bildiğim kadarıyla herhalde sadece devlete din işleri karışmaz muhabbeti, 

değil mi? Farklı bütün dinlerden insanların bir arada başkasına karışmadan 

yaşayabilmesi; bu tabii ki mümkün değil şu anda, hele din siyaseti yapılıyor şu anda 

baskın bir şekilde, yani böyle olmaması isteniyor büyükler tarafından ve böyle de 

oluyor. İnanmayan bir insanın rahatlıkla “Ben inanmıyorum” diyebilmesi gerekiyor 

ama korkuyor.”126  

 

4.5.2 Yasaların Laikliği Olarak Laiklik 

Din ve devlet işlerinin ayrımı olarak tanımlanan laiklik bazı görüşmecilerimizin söylemlerinde 

sisteme dair bir anlam kazanmaktadır. Buna göre laikliğin ve sıkça yapıldığı şekliyle din ve 

devlet işleri ayrımı tanımının konusu hukuki sistemdir. Yasaların dini referanslardan 

bağımsız olması, bu tanıma göre siyasal, toplumsal ve iktisadi alanın laiklik çerçevesinde 

düzenlenebilmesi için yeter koşuldur. Buna ek olarak, söz konusu koşulun karşılanmasının 

sistem içinde hareket eden aktörlerin karar ve davranışlarından bağımsız olduğu varsayımı 

da önemlidir. Dolayısıyla, yasaların laikliği olarak laiklik yaklaşımı belli hükümetlerin ya da 

iktidar odaklarının söylem ve pratiklerinin ötesinde, soyut bir hukukilik üzerinden yapılan bir 

laiklik tanımıdır. Bir görüşmecimizin siyasal aktörlerin geçiciliği ve sistemin kalıcılığı 

üzerinden yaptığı şu laiklik değerlendirmesi dikkate değerdir, 
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“Yasalarımız laiklikle yönetiliyor yani yasalara bakarak karar veriyorum yoksa bugün 

muhafazakâr bir iktidar partisi bugün var yarın yok, önemli olan yasalar.”127 

 

4.5.3 Özgürlük Olarak Laiklik 

Görüşmecilerimizin söylemlerinde en sık karşımıza çıkan laiklik tanımlarından birisi de 

özgürlüktür. Laiklikten daha geniş ve soyut bir kavram olan özgürlüğün laiklikle ilintisi 

görüşmecilerimiz tarafından din, vicdan ve ibadet özgürlüğü ve ifade özgürlüğü üzerinden 

kurulmaktadır. Bu tanımlamanın kitabi ve hukuki tanımlara yakınlığı aşikardır. Ne var ki, 

görüşmecilerimizin anlatılarının odak noktasını sistemin organizasyonundan çok, bunun 

toplumsal alandaki yansımaları oluşturmaktadır. 

 

“Laiklik deyince özgürlük ilk aklıma geliyor. Laik bir ülke, bence özgür bir ülke olmalı 

ama artık laiklik kalmadı gibi.”128 

 

“Laiklik insanların herkesin istediği şekilde inançlarını istediği şekilde ifade etmesi 

gerektiğini düşünüyorum ama bu da bazı yerlerde sürekli “O şekilde ibadet mi olur, 

bu şekilde ibadet mi olur” diye yani sürekli tepki alınan bir konu oluyor ama laiklik 

herkesin kendi inancını, kendi istediği şekilde tercihi.”129 

 

Laikliğin tekabül ettiği iddia edilen serbesti halinin hem bir ideal hem de bir durum olarak 

tespiti bazı görüşmecilerimizin söylemlerinde kişisel deneyimler üzerinden ifade 

edilmektedir. Bu deneyimlerin ışığında özgürlüğün soyutluğundan kişilerin somut 

deneyimleri alanına taşınan laikliğin korku, sitem ve tedirginlikle dile getirilmesi dikkat 

çekicidir. Kuramsal olarak laik olan siyasal ve toplumsal sistemin uygulamada paradokslarla 

dolu olduğunu örnekleyen şu alıntılar manidardır. 

 

“Laikmiş gibi görüküyor ama laik değil, niye? Çünkü bu AK Parti ile beraber bu laiklik 

kavramı bu ülkede gittikçe dejenere olmuştur. Şimdi mesela eskiden, yani AKP’den 

önce insanlar ramazanlarda, ondan sonra lokantaya oturup yemek yemesi, yolda 

sigara içmesi, çay içmesi falan, yani kimse de bir şey demezdi. İstisnalar kaideyi 

bozmuyor ama şimdi devlet dairelerinde, ondan sonra resmi yerlerde, normal 
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vatandaşın uğradığı yerlerde falan bunu yapamıyorsun artık, çünkü saldırı var 

sürekli.”130 

 

“İnsanların bakışları değişti artık, yani kapalı kesim daha çoğaldı, onlar açık kesimi 

daha farklı bakıyorlar. Biz kimsenin giyimine kuşamına karışmıyoruz ama işte 

insanlar bir şort giydi diye tekme atabiliyorlar veya açık, askılı giydi diye korkuyor 

insan artık. Çocuklarımız kısa bir elbise giyse “Kızım, hayır” diyorum “öyle giyinme” 

yani insanlar farklı bakıyor artık, o yüzden. Tedirgin hissediyorum, eskisi gibi rahat 

olmuyor insan.”131  

 

Görüşmecilerimizin laiklik kavramına atfettikleri özgürlük anlamı yalnızca bireylerin 

tekilliğinde vücut bulmakla kalmaz, toplum içindeki farklı kesimler arasındaki sembolik 

sınırlarda da somutlaşır. Laikliği bazı grupların yaşayabildiği, bazı grupların da yaşayamadığı 

bir yaşam tarzı olarak kuran şu sözler dikkate değerdir, 

 

“Bazı kesim yaşıyor, çok az ama; bazı kesim de gerçekten çok baskı altında, mesela 

biz şimdi, daha çok ben Batı’da yaşadığım için genel olarak, Ankara’nın belli bir 

kesiminde yaşadığım için mesela ben çok şeyini yaşamadım ama baskı altında olan 

insanları tahmin edebiliyorum Doğu, Güneydoğu, İç Anadolu Bölgesi, hani “Sen niye 

böylesin, namazını kıldın mı, işte ezan okunuyor” veya “Orucunu niye tutmuyorsun” 

gibi bu tür baskıları biliyorum, var yani.”132 

 

4.5.4 Toplumsal Dünyevileşme Olarak Laiklik 

Laiklik kavramının vaadi olan özgürlük bir idealdir aslında. Bu idealin gerçekleşebilmesi 

yalnızca hukuki düzenlemelerin laiklik çerçevesinde yapılmasıyla mümkün 

görünmemektedir. Görüşmecilerimizin bir bölümünün toplumsal dünyevileşme olarak 

yaptığı laiklik tanımı tam da bu noktaya işaret eder. Kağıt üzerindeki tanımların, kurumsal 

ölçekli düzenlemelerin laikliğinin yanında toplumsal alanda dinin temel belirleyici prensip 

olmaktan çıkması da laiklikten söz edebilmemiz için elzemdir bu tanıma göre. Söz konusu 

ayrımı vurgulayan bir görüşmecimizin şu sözleri bu tanıma güzel bir örnektir. 

 

“Laiklik din ve devlet işlerinin kurumsal olarak ayrışmasının karşılığı olan bir şey. 

Kurumsal anlamıyla evet, büyük ölçüde hâlâ laiktir ama hiç seküler değildir yani en 

azından toplumsal anlamda bir dünyevileşmenin hiç olmadığını biliyoruz.”133 
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4.5.5 Kozmopolitlik Olarak Laiklik 

Bazı görüşmecilerimizin gözünde laiklik kavramı farklılıkların bir aradalığını anlatan bir 

kavramdır. Buradaki farklılıkların din, vicdan ve ibadet açısından olduğu gibi, giyim tarzı, 

tüketim alışkanlıkları gibi birçok alanı kapsayan yaşam tarzlarının çeşitliliği anlamına geldiği 

söylenebilir. Farklılıkların bir aradalığını mümkün kılan laikliğin yarattığı koşullar tartışmaya 

açıktır elbette. Kozmopolit ya da çoğulcu bir çokluğun içindeki iktidar ilişkilerine dair bir 

açıklama barındırmayan bu tanımın, farklılıkları bir tahammül konusu mu, yoksa olan ve 

olması gereken bir durum olarak mı aldığı konusu muallaktır. Laikliği farklı inanç gruplarının 

birbirleriyle alışveriş yapabilmesi olarak tanımlayan bir görüşmecimizin şu sözleri dikkat 

çekicidir. 

 

“Laiklik herkeslen anlaşabilen, herkesle alışveriş yapabilen, herkeslen ilgisi olan, 

alakadar olan, herkesi kabullenen; odur laiklik, yani “Ben sadece Müslümanım, 

kavmimle alışveriş yaparım” diye böyle bir şey yok ya da “Ben Hıristiyanım, ben 

sadece Hıristiyanlarla alışveriş [yaparım diye bir şey yok]; Türkiye herkese açık, 

herkeslen de alışveriş yapıyor. Herkes de mutludur bu ülkede, buna inanın yani 

samimiyetimle söylüyorum.”134 

 

Laikliğin zihinlerdeki kozmopolit toplum imajını, yaşam tarzları arasındaki farklılıkların bir 

aradalığı olarak açımlayan başka bir görüşmecimizin şu sözleri de tanımın söylemsel 

boyutlarını somutlaştırması açısından anlamlıdır. 

 

“Yani biz laik bir ülkeyiz ya, gerçekten laik bir ülkeyiz. Diyorlar ya “Laik değiliz, şöyleyiz 

böyleyiz.” Niye laik olmayalım ki biz, neyimiz eksik? Sen şimdi gittin, sen pavyona 

gidersin; sen kahveye gidersin, ben camiye giderim. Beraber kahveye gideriz, geliriz 

ayrılırız; sen gidersin o tarafa, ben bu tarafa giderim. Sen açık giyersin, ben kapalı 

giyerim. Bence Türkiye’de şu anda onun bir şeyi yok, böyle bir ortam yok, yani Türkiye 

şu anda bence dünyada en özgür ülkedir yani.  …Ben geçen otobüse biniyorum, 

yanımdaki kız açık, öbürü çarşaflı, yan yana oturuyordu, ne güzel bir şeydi yani.”135 

 

4.5.6 Cinsiyet Eşitliği Olarak Laiklik 

Görüşmelerimizde nadiren de olsa karşılaştığımız bir tanıma göre laiklik kadın erkek eşitliği 

anlamına gelmektedir. Kitabi ve soyut hukuki tanımların aksine, laikliğin tekabül ettiği 

düşünülen oldukça somut bir mesele cinsiyet eşitliği laiklik kavramının anlamının nasıl bir 
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tarihsellik içinde kazandığı düşünüldüğünde şaşırtıcı değildir aslında. Kadın bedeni, iradesi 

ve hakkı ve benzeri düzlemlerde yapılan laiklik tartışmalarının, kavramın cinsiyet eşitliğiyle 

ilintilendirilebilmesi için yeterince sağlam bir zemin hazırladığı düşünülebilir. Bu 

tanımlamanın cinsiyetler arasındaki eşitliğin dinin siyasi ve toplumsal hayattan bir ölçüde 

ayrıştırılmasıyla tesis edilebildiği varsayımı üzerine bina edildiği vurgulanmalıdır. Laikliği bir 

buyuran olarak algılayan bir görüşmecimizin şu sözleri kavramın kadın erkek eşitliğiyle 

ilişkilendirildiğini örneklemesi açısından dikkate değerdir. 

 

“Şimdi şöyle bir şey var, laiklik diyor ki “Kadın erkek eşittir,” öyle değil mi?”136  

 

4.5.7 Bir Kimlik Olarak Laiklik 

Görüşmelerde sıkça karşımıza çıkan bir diğer laiklik tanımına göre laiklik bir kimliktir. Hem 

kitabi laiklik tasavvurlarından hem de bu tasavvurların uygulamada tekabül ettiği ya da 

edemediği somut gerçeklik anlatılarından farklılaşan bu tanım kavramı toplumsal bir 

kategori olarak kurgulamaktadır. Bu kategori bireylerin özdeşleştiği söylemsel bir zemin 

yaratırken, aralarındaki ilişkilerin de bu zemin vasıtasıyla kurulduğunu varsaymaktadır. Söz 

konusu zemine göre laiklik din ve devlet işleri ayrımı kişilerin hayatlarında bizzat 

uygulanabilir. Tıpkı ilahi-dünyevi ayrımıyla şekillendirilen siyasal ve toplumsal kurumlar gibi 

bireylerin hayatlarında dünyevi olan ile ilahi olan arasında sınır çizgileri çekilebileceğini iddia 

eder bu tanım. Tabii ki, bu şekliyle laiklik toplumdaki bazı grupların söylem ve pratiklerinde 

vücut bulabilirken, bazı grupların karşıt söylem ve pratiklerine de konudur. Bir 

görüşmecimizin laikliği tercihen edinilen bir kimlik olarak tanımladığı ve kendisinin bu kimliği 

tercih etmediğini ifade ettiği şu sözler manidardır. 

 

“Laik, dinlen devlet işleri birbirine karışmasın, yani o ayrı konu, o ayrı konu. İnsanın 

bir kimliği olur, benim kimliğim İslamdır, ben İslamı tanırım, başka tanımam. Şimdi 

isteyen laik olur, isteyen olmaz. Misal ben laik sevmem, öbür adam sever. “Ben laik 

değilim de Müslümanım” derim “elhamdülillah.” Şimdi laikliğin kavramı ayrı bir şey; 

şimdi laik olabilir de olmayabilir de. Dedim az önce laik insan sevebilir, sevmeyebilir. 

Ben sevmiyorum, ben laikliği pek tercih eden bir insan değilim şahsım üzerinde ama 

Türkiye’yi sormak istersen o halkın görüşüdür, ilgilendirmez.”137 
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Laikliğin toplumsal uzamda tekabül ettiği kimlik kurgusu oldukça tartışmalıdır. Böyle bir 

kimliğin kurulabilmesinin mümkünat koşulları bile şüpheli görülmektedir bazı 

görüşmecilerimiz tarafından. Klişe tanımının kurumsal ve hukuki karakteri 

düşünüldüğünde, laiklik kavramının bireylerin hayatlarında uygulanabilir olup olmadığı 

tartışması bir görüşmecimizin şu sözlerinde ifadesini bulmaktadır. 

 

“Valla laikliğin manasını pek ben anlayamadım, ne gibi anlayamadım? Laiklik 

kişilerin kafasında demek, çünkü benim bildiğim laikliği devlet yapar ama insanlar 

“Ben laikim” diyor. Ben bakıyorum, sen nasıl laiksin diyerekten. Sen kimsin ki laik 

olacaksın? Devlet olaraktan baktığım zaman bir eskiye bakınca, şimdikine bakınca 

biraz daha laik gibi, çünkü eskiden derken ben 1999’da oğlumun askerliğine gittim. 

Benim hanım kapalıdır, orada işte yemin merasimine gittiğim zaman kalkıp da 

hanımın başını açıp da öyle içeri girmesini istediler. Bu laiklik midir?”138 

 

4.5.8 Dinsizlik Olarak Laiklik 

Kimlik olarak laiklik kurgusunun bir uzantısı olarak görülebilecek bir tanım da laikliğin 

dinsizlik olarak anlamlandırıldığı tanımdır. Hatırı sayılır bir kısım görüşmecimizin 

anlatılarında yer bulan bu tanıma göre laiklik hem bireysel özdeşleşme zemini olarak hem 

de kurumsal ve hukuki organizasyon prensibi olarak dinsizlik demektir. Bu tanıma göre dinin 

değil toplumsal hayattan görece ayrıştırılabilmesi, siyasal hayattan ayrıştırılabilmesi bile 

mümkün değildir. Zira, laiklik kavramının konumlandığı batıcı modernist siyasal söylemlerin 

model olarak tasavvur ettiği ülkelerdeki söylem ve pratikler bile laiklikten oldukça uzaktır. 

Dinin siyaset ve toplum alanlarındaki etkisi yalnızca verili bir olgu değil, aynı zamanda olması 

gereken de bir durumdur bu tanıma göre; çünkü din insan hayatının ayrıştırılamaz bir 

parçası, yaşamın rehberi olarak görülmektedir. 

 

“Laiklik tanımına bakarsan din ile devlet işlerinin birbirinden ayrılması demektir. 

Bizim ülkemizde laiklik “dinsizlik” olarak [algılanıyor], hâlbuki değil.”139 

 

“Valla laiklik, zaten laiklik diye bir olay yok. Laiklik, dinsizlik anlamına geliyor, tamam 

mı? Laik kaç tane ülke var diye saysan, belki iki-üç tanedir; birisi Fransa, birisi 

Türkiye; dinle devlet işlerini birbirinden ayırmak maksat. Dinsiz devlet olmaz, çünkü 

Amerika’da bile, Rusya’da bile ya da bir başka yerde bir kanun çıkacağı zaman 

Vatikan’a soruyorlar; bir onay yapacakları zaman, bir kanun çıkacağı zaman onay 
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vermek için Vatikan’a soruyorlar, ondan emir alıyorlar, çünkü Türkiye de Müslüman 

olduğu için. Laiklik derken işte demokrasiye ayrı bir gözle bakıyorlar. Şu anda laiklik 

var mı dersen, herkes laik zaten fark eden bir şey yok, kimsenin kimseye bir şey 

dediği yok ama laikliği başka gözle görenler de var tabii.”140 

 

4.5.9 Öznel Bir Bakış Olarak Laiklik 

Görüşmecilerimizin laiklik gibi soyut ve tam olarak neye tekabül ettiği belli olmayan bir 

kavramla kurdukları ilişkinin en ilginç tezahürlerinden biri de kavramın öznelliğin zeminine 

çekilerek anlamlandırılmasında görülmektedir. Laiklik ne sistemsel, ne hukuki ne de 

kimliksel bir kurgudur bu yaklaşıma göre. Zira, tüm bu görece nesnel tanımlar ne manaya 

gelirse gelsin, laiklik yalnızca kişilerin öznel algılarında var olan bir kavramdır. Laiklik 

tartışmasının kızıştığı son on beş yıllık zaman diliminde yapılan yorumların ve kavrama 

atfedilen anlamların ne denli akışkanlaştığına örnek olarak görülebilecek olan bu tanımı şu 

ifadelerde izlemek mümkün. 

 

“O bakış açısıdır, o şekilde görmüyordur kendini, yaşam tarzı da ona göre değildir, 

tercih etmez, zaten tercih meselesidir her şey, tercih etmiyordur. Görmüyordur da 

öyle, yani “Ülke laik değil” diyordur, yani laik olarak görmüyordur veya tam tersi 

olarak da düşünülebilir; böyle. … insanların şeyine kalmış bir şey, yani kendi kafa 

yapılarına kalmış bir şey, çünkü hiç kimseyi artık öyle bir devirdeyiz ki bir şeye 

inandıramıyorsunuz. O adam atıyorum hani terör örgütünü örnek verdiğim için 

söyleyeyim, adam teröriste “Hayır değil” diyebiliyor, sabaha kadar seninle 

tartışabiliyor yani. Laik veya demokratik bir ülke olmak da kişinin kendi şeyine kalmış 

bir şey.”141  

 

“Laik, Türkiye’nin ben laik bir ülke olduğuna inanıyorum. Her ne kadar şu anda sol 

görüşteki insanlar, yani bunun laik olmadığına inansalar da öyle söylemlerde 

bulunsalar da ben Türkiye’nin laik bir ülke olduğuna inanıyorum şu anda.”142 

 

Laikliğe atfedilen anlamların çeşitliliği kavramın tekabül ettiği gerçekliği gölgelemektedir bu 

anlatılara göre. Buradaki tartışmanın ana ekseninin laikliğin ne denli siyasallaştığına işaret 

olarak kabul edilebileceği aşikardır. Söz konusu siyasallaşmanın merkezi dinamiğini 

cumhurbaşkanıyla kurulan ilişki olarak gören bir görüşmecimizin şu ifadeleri laikliğin siyasal 

algılarla ne ölçüde iç içe geçtiğini gözler önüne sermektedir, 
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“Ben zaten ne kadar güzelleştirdiğini cumhurbaşkanımı söylüyorum. Gerçekten 

herkes aynı haklara sahiptir. Partimizi tutmayan aynı haklara sahip ama aynı 

mükafatı göremiyor; benim gücüme de giden bu. Ben devletten son derece 

faydalanıyorum ama sevmiyorum; böyle yürekler var, beni yıpratan bunlardır. Laik 

olanlar var ama görmüyorlar laikliklerini.”143 

4.5.10 İmge Olarak Laiklik 

Görüşmecilerimizin küçük bir bölümü, laikliği tanımlar ya da anlamlar dünyasının ötesinde 

imgeler dünyasına müracaat ederek açıklamayı denemişlerdir. Bu imgelerden özellikle ikisi 

dikkate değerdir: Atatürk ve diktatörlük. Atatürk imgesinin laiklikle olan ilişkisi hem bu 

kavramı Atatürk’ün topluma bir armağanı olarak tanımlayan cumhuriyetçi tarih yazımında 

hem de bunu Atatürk’ün öncülüğündeki modernleşme projesinin otoriter yanlarından biri 

olarak gören İslamcı tarih yazımında karşımıza çıkmaktadır aslında. Ne var ki, bu iki eksende 

kurulan kavram-imge ilişkisinin boyutları görüşmecilerimizin söylemlerinde ihmal edildiğini 

ve tanımlanamayan bir kavramı tanımlanabilir kılmak için kendinden anlaşılır olduğu 

varsayılan bir imgeye başvurulduğunu vurgulamalıyız. Diktatörlük imgesiyle laiklik kavramını 

açıklamaya çalışan görüşmecilerimizin zihinsel haritalarındaki boşluk da yine aynı şekilde 

değerlendirilebilir. 

 

“Laik kelimesini ilk duyunca direkt aklıma Atatürk gelir benim neden? …Bilmiyorum 

gerçekten.”144 

 

“Laiklik de bencillik yani, yani ne bileyim diktatörlük gibi bir şeylik yani.”145 

 

4.5.11 Manasız Bir Kavram Olarak Laiklik 

Bazı görüşmecilerimizin anlatılarında kavram bir tanımla karşımıza çıksa da bu tanımın 

somut gerçeklikte hiçbir yere tekabül etmediği vurgusu ağır basmaktadır. Bu anlatılardaki 

laiklik tanımının kavramı manasızlık ve gereksizlik üzerinden anlamlandırdığı söylenebilir. 

Elbette bu tanımlama içinde bir sitem de barındırmaktadır. Laikliğin kitabi tanımından, bu 

kavram üzerine yapılan tartışmalara kadar kullanılan anlamların tarihsel olarak 

uygulamadaki yokluğu görüşmecilerimizi bir yandan kavrama mesafe almaya zorlarken bir 

yandan da onları yılgın ve sitemkar bir konuma itmektedir. Laikliğin Türkiye bağlamındaki 
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anlamsızlığından, hakim din ve mezheplerin açıktan olmasa da resmi din ve mezheplermiş 

gibi kabul edildiğine işaret ederek yakınan bir görüşmecimizin şu sözleri dikkat çekicidir, 

 

“Laiklik hiçbir bok ifade etmiyor. Türkiye’de hiçbir bok ifade etmiyor. Laiklik dediğin 

bir sistem vardır, o sistemde hiçbir din müdahale edemez, sen de hiçbir dine, 

düşünceye müdahale edemezsin. ... Allah aşkına Türkiye Sünni Hanefi mezheptir, 

bunlar Sünni de değil, diyorum ya Türkiye’deki her şey yapmaca, saçma sapan.”146 
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5. DUYGU VE DUYGULANIM147: TOPLUMSAL VE SİYASALIN 

KURULUMU 

 

Burada, kavramların sembolik düzlemiyle ilişkisi bağlamında yaptığımız duygu/duygulanım 

ekonomisi tanımını sosyal bilimsel olarak somutlaştırmak gerekirse altı çizilmesi gereken iki 

husus olduğu kanaatindeyiz: İlk olarak, söz konusu duygu ve duygulanımların bireylere içkin 

psişik süreçlerin ürünü olmadığı, aksine bunların bireylerin toplumsal olana içkinliklerinin 

emareleri olduğudur. Bizce, klasik psikolojinin kuram ve çözümlemelerinin bireylerin 

akıllarına ve ruhlarına içkin kabul ettiği duygu ve duygulanımlar, toplumsal uzaydaki 

karşılaşma ve ilişkilenme hallerinden bağımsız düşünülemez. Zira, birey her ne kadar 

otonom bir varlık olarak tanımlanırsa tanımlansın, o, zorunlu olarak, toplumsallığın inşa 

edildiği söylemlerin ve pratiklerin, karşılaşmaların ve ilişkiselliklerin sahasına gömülüdür. Bu 

saha, sembolik düzlemdeki kavramsal anlam üretimi kadar, sembolik düzlemin dışındaki 

duygu ve duygulanımların dolaşımıyla da şekillenmektedir. Burada altı çizilmesi gereken 

ikinci husus, duyguların ve duygulanımların toplumsallığına yaptığımız vurgunun toplumu bir 

fail olarak gördüğümüz anlamına gelmediğidir.  

 

Bizim duygu/duygulanım ekonomisi kavramıyla anlatmaya çalıştığımız, duyguların kişiler 

arasındaki ilişkileri kuran ya da yıkan bir hareketlilik ve dolaşım işlevine sahip olmasıdır. Bu 

yüzden tekil olan bireyin tikel olan toplumla kurduğu ilişkinin sağlayıcısı halindeki bir 

işlevselliğin yanında, duygular bu dolaşımın ekonomisinin yarattığı bir artı değerle 

ilişkisellikler kurar. Kurulan her ilişkisellik bir açıdan anlam rasyonellikleri ile desteklenmiş 

tercihler değildir; ama başka bir açıdan da meşruiyeti ve rasyonelliği içkin bir şekilde kurulan 

tercihler olarak da karşımıza çıkmaktadır. Burada söz konusu olan, aynı objelerden nefret 

edenlerin, aynı objeye sevgi hissedenlerin, aynı objeden korku duyanların, aynı objeye 

öfkelenenlerin, ona umut bağlayanların kurdukları toplumsallıkların ve biraradalığın gerekli 

olan ortaklığı duygular üzerinden sağlanıyor olmasının yarattığı siyasal düzlemleridir. 

Duygu/duygulanım ekonomisi ile duyguların özne ve objelere içkin olmadığını, fakat ikisine 

de  yapışma muktedirliğine sahip olması ile duyguların bir dolaşım ve dağılım sonucunda 
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Cultural Politics of Emotions, Edinburgh University Press, 2014. 
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etkiler ortaya çıkardığını belirtmemiz gerekir. Bu yüzden bizim burada yaptığımız hiçbir 

şekilde herhangi bir duygunun özsel ve kendinden menkul niteliklerini analizi etme girişimi 

olarak değil, bütünüyle duyguların dolaşım, hareketlilik ve ilişkisellik bağlamında yarattığı 

etkilerin incelenmesi olarak düşünülmelidir.  

 

Duygular ve duygulanımlar, yalnızca psişik dünyamıza dair haller değildir. Bir anlamda bizi 

şekillendirerek sosyal ve siyasi ilişkilenmeyi sağlayan kurucu unsurlardır. Tekil kişinin dış 

dünya (siyaset, ekonomi, toplum) ile temasını sağlayan, etkileyen, belirleyen, sınırlayan bir 

anlamda bu işaret ettiğimiz duygular ve duygulanımlardır - tekil bedenler bunlar üzerinden 

kolektif bedenle temas etmektedir. Burada temas kelimesinden kastımız sadece bir iletişim, 

ya da ilişkisellik değil, aynı zaman da iletişimsizlik veya ilişkisizliktir de. Duygular ve 

duygulanımlar bir yandan toplumsallığın üzerinde kurucu bir etkiye sahipken, diğer yandan 

bu kuruculuk yapıcılığı kadar yıkıcılığıyla da ön plana çıkmaktadır. Kurulan her toplumsallık, 

kurulabilecek başka tür toplumsallıklardan ödün vermek, onları karşısına almak veya, bir 

ihtimal olarak da olsa, onları yıkmak demektir. Duygular aracılığıyla kurulan toplumsallığın 

“ötekileri”ni de kurmakla kalmıyor, ötekilere karşı “tutum” ve “hukuk” halindeki normatif 

değerleri de kuruyor. Bu normların belirlenimleri, o toplumsallık içinde tutunmayı sağlayan 

ve güçlendiren aşk, umut, acı, üzüntü olabilirken; dışarısı için korku, nefret, öfke 

olabilmektedir. Son derece kritik olan bu ayrım her zaman geçerli olamayıp; dışarısının ve 

içerisinin normlarını bazen ortak duyguların —örneğin, acı ve korku— belirleyebildiğini de 

vurgulamamız gerektiğini düşünüyoruz. Buna ek olarak, duygular ve duygulanımlar arasında 

farklılıklar olduğunu belirtmemize karşın, çözümlememizde bunları beraber ele alacağımızı 

belirtmeliyiz. 

5.1 ÖFKE VE NEFRET: “‘ONLAR’ SAHİP OLDUĞUMUZ HER ŞEYİ 

BİZDEN ALIRLARSA” 

 

Nefret ve öfke aynı duygular olmamasına karşın birbirlerini tamamladığı, ya da birisinin 

hemen diğeri dönüşebildiği şeklinde değerlendirmemiz mümkündür. Nefreti yaşayan birey 

bunu başka bireylere yöneltirken, yönelttiği bireyleri kendisi için bir tehlike olarak algılayıp 

varsaymasıyla beraber bu nefret dolaşıma sokulur. Buradaki “tehlike”, “ötekilerin” 

kendisinin işgal ettiği pozisyonların yerine geçme ihtimalinin üzerinden doğduğu için ve bu 
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tehlike var olmayı hedef aldığına inanıldığı için hayati bir tehlike olarak görülür. Bütün iktidar 

pozisyonlarının, siyasi, güç, ekonomik pozisyonlarının, ötekiler tarafından işgal edileceği 

ihtimali ve tehlikesi, nefretin ve öfkenin ötekilere yöneltilmesine neden olduğu söylenebilir. 

Kısaca belirtmek gerekirse, hem nefret hem de öfke, sahip olunanın veya var olmanın 

kaybının ihtimal olarak düşünmesiyle beraber, bu ihtimalin nedenselliği halindeki kişilere 

yöneltilen, sürekli dolaşımda kalarak kendini besleyen duygular olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Sahip olunanın bir başkası tarafından işgal edileceği ihtimalinin nasıl ortaya 

çıkabildiğini takip etmemiz güç olmasına karşın, bu ihtimal her zaman yönlendirilebilen,  

yönetilebilen, manipüle edilebilen bir ihtimal olarak görünmektedir.  

5.1.1 AK Partilinin CHP’ye Mesafesi: AK Partilinin CHP’ye Öfke ve Nefreti 

CHP’nin AK Partililer tarafından doğrudan bir nefret ve öfke objesi olarak kurulmasının AK 

Parti’nin sürekli parti merkezli yürüttüğü söylemlerden kaynaklanmasının yanı sıra, bunun 

güçlü bir tarihsel zemine de oturtulduğunu görmekteyiz. “CHP’nin dinsizliği”, “CHP’nin 

Kemalizmi” “CHP’nin terör örgütleri ile bir arada/yan yana olması”, “CHP’nin beceriksizliği”, 

“CHP’nin AK Parti’nin ürettiği tüm iyi şeyleri eleştirmesi” gibi söylemlerin AK Parti 

seçmeninde yaratığı bir duygu hali mevcut bulunmaktadır. Fakat, muhtemeldir ki; bu öfke ve 

nefreti tarihsel olarak değerlendirdiğimizde, bunun CHP’nin içinde bulunduğu nesnel tarihsel 

süreçten ziyade, bu tarihin bugünden nasıl kurulduğu ile ilintili olduğunu görürüz. Bu 

nedenle, aslında bu nefret ve kızgınlık halini doğuran en önemli husus, AK Parti söylemi 

olduğu kadar bu söyleme beşiklik eden AK Parti’nin tarih yazımının CHP’yi nasıl kurduğu ve 

kurguladığıdır. 

 

Bu tarihsel anlatıdaki pozisyonu bakımından, öfke ve nefretin hedefi halindeki CHP bir siyasi 

oluşumdan ibaret değildir. Hatta, daha ziyade bir hayat tarzı ve dünya görüşüne denk 

düşecek şekilde kristalize olmuştur ve CHP’nin büründüğü bu aşkın, tarihsel anlamlar, AK 

Partililer içindeki önemli bir kesim tarafından bir “ karşı cephe” olarak görülmesine yol 

açmaktadır. Bu “cephelilik” halini dolduran zihinsel kavramların oldukça zıt olması ve bu 

zıtlığın niteliğinin sadece “doğru” ve “yanlış” üzerinden kurulması, CHP’ye olan mesafeyi, 

zıtlığın en uzak noktasında kurar. En “uzağın”, en “yanlışın”, başta iktidar olmak üzere sahip 

olunan her şeyde “gözü olmasının” yarattığı nefret “meşru” bir nitelik kazanıp toplumsallaşır. 
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En uzakta bulunma halinin, nefret ve öfke ile yoğrulduğu bu zıtlığın en somut göstergesi ise 

“dinli/dindar” ve “dinsiz” arasındaki gerilim olarak ortaya çıkmaktadır. Bir şekilde “dinsiz” 

kesimin temsiliyetini oluşturan “Kemalizm” ise, CHP’de Kemalizmin vücut bulmuş hali olarak 

görülmektedir. 

 

“Ben size şöyle söyleyeyim bak bu ülkede Recep Tayyip olayı yok: bu ülkede 

Müslüman ve dinli ve dinsiz kesimi var. Bir Kemalist düşünce var. Kemalist düşünce 

ile dinli ve dinsizlerin, yani şeriatçıların hiçbir şeyi yok, zıt görüşü yok fakat onlar 

nedense takiyyeli, Allah korkusu olan insanları sevmiyorlar. Neden sevmiyorlar, onu 

da bilmiyorum. “Şer’î hüküm gelir, bizi asar keserler” [deseler?] onu da anlarım: sen 

içkini içiyorsun, kumarını oynuyorsun, istediğin gibi geziyorsun, hürsün, halen neyin 

peşindesin?” 148 

 

Bu görüşmecimizin söyledikleri üzerinden devam ettiğimizde anlıyoruz ki; nefret ve öfke 

duygularının, en azından bu duyguları barındıran ve muhatap olduğumuz taraf için, 

“karşılıklı” olarak kurulduğunu vurgulamamız gerekir. Burada kişinin kendisinin bir AK Partili 

olarak CHP’ye öfke duyarkenki varsayımı, aynı zamanda CHP’linin de kendisinden nefret 

ettiğidir. “Allah korkusu olan insanları sevmiyorlar” söylemi, kendi öfkesini oldukça 

meşrulaştıran ve haklılaştıran bir zemin olarak karşımıza çıkmaktadır. Bununla beraber 

görüşmeci için CHP, “Allah korkusu olmayan” bir siyasi parti olduğu gibi, “Allah korkusu 

olanları sevmiyor” şeklinde kabullenemeyen bir tutuma da sahip olan bir parti olarak  

şekillenmektedir. 

 

Bir diğer taraftan, CHP’nin nefret ve öfke duygularına muhatap olmasının göstergesi CHP’nin 

“taktikleri” olarak karşımıza çıkmaktadır. CHP’nin “objektif” ve “dürüst” olmadığını 

düşündükleri tutum ve davranışları, kendi partileri ile bağlantıyı artık duygular üzerinden 

kuran AK Partililer için nefret ve öfke duygusunu canlı tutmaktadır. CHP’nin var olma amacını 

AK Parti’nin yaptığı her şeyi eleştirmek olarak kuran görüşmecilerimizin bir kısmı, bunu 

kendileri için anlamlı olan bir yapıya, bir kişiye veya bir düşünceye “haksız” bir saldırı olarak  

görmekteler. 

 

“CHP’nin de taktiklerinden vazgeçmesi lazım. Şimdi CHP şunu gözlüyor ki bir hata 

yapsın onu günlerce konuşsun; hani öyle değil de bir şeyler üretip, daha güçlenip, 

                                                      
148 CS16 
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daha sağlam altyapı yapıp, zaten CHP, Kılıçdaroğlu olduğu sürece ezilmeye 

mahkûmdur.”149 

 

Bunlarla beraber anlıyoruz ki; AK Partili seçmen CHP’ye olan mesafesini her ne kadar 

sözcüklerle ifade edip rasyonelleştirip anlamlandırmaya çalışsa da aslında bu mesafeyi 

kuran belirli duygu halleridir. AK Partililer bu dertlerini karşısındakine, yani görüşmeyi yapan 

bize sözcükle ifade etme, rasyonelleştirme ve anlamlandırma yollarıyla aktarılabilir hale 

getirmeye çalışırken; asıl aktarılanın da bu duygu hali olduğunu görüyoruz. 

5.1.2 AK Partili ve MHP’linin HDP’ye Mesafesi: HDP Nefreti 

MHP ve AK Parti seçmeninde HDP’ye karşı ortak gelişen bir nefret ve öfke duygusu olduğunu 

görmekteyiz. HDP’nin bütünüyle “dışarıdan” ve “öteki” olarak kurulmasının  yanı sıra; bir 

“düşman” olarak lanse edilmesi, onu daimi bir “nefret objesi” haline getirmektedir. 

Halihazırda bütün nefret unsurlarını üzerinden barındırması yanında bir de sahip olunan 

pozisyonların HDP’li veya Kürtler tarafından işgal edilebileceği ihtimali bu nefreti daha da 

derinleştiriyor. Bu durumun tarihsel ve söylemsel koşulları bir yana, HDP’nin sürekli birlikte 

anılageldiği kodlar “bölücülük” ve “terör” olunca, kazandığı ve eklemlendiği çağrışımlar, 

onun her türden güncel “düşman” oluşumun içinde ya da yanında yer alabilecek bir unsur 

olarak algılanmasını mümkün kılmaktadır. Bu güncel nefret objelerinin başında FETÖ 

gelmektedir. Böylece, HDP her zaman, her türden nifak ve kötü oluşumun ya merkezinde ya 

da yanında konumlandırılabilmektedir. 

 

“Aynı oyun Kobanê. Şimdi, neydi o  Selahattin Demirtaş. Kesinlikle bakın onlar 

Kandil’den, onlar Amerika’dan emir almadan hiçbir şey yapmazlar, onlar kukladır, 

orada indirilmiş. Hiçbirisi “Ben genel başkanım, bilmem ben önderim, ben kanunum” 

yok öyle bir şey. Onlar aynı Fethullah’ın bir benzeri. Kim örgütte fazla kan dökmüşse 

o emreder. Gelir Selahattin Demirtaş’ı bizzat bir tane terör götürdü Diyarbakır’dan, 

onu mahkemeye çekti dağda... Kobanê olayları, HDP’liler bir maşadır, başlatan 

Fethullah Gülen’dir.” 150 

 

Nefret ve öfke duyguları varsayımsal olarak daima hedef objeyi güncel tutar. HDP’yi aşıp işin 

içine Kürtler girince, görüşmecimiz için orada daima varsayımsal olarak bir “sorun” 
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mevcuttur. Çok da irdelenilmeden HDP’nin ya da Kürtlerin bulunduğu her düzlemi hayra 

alamet olamayacak bir sorunlar silsilesi olarak görmenin kavramsal ve anlamsal dünyada 

bir karşılığını ortaya koymamız mümkün görünmemektedir. Burada duygular ve 

duygulanımlarından alanına başvurduğumuzda karşımıza çıkan ise nefret ve öfkedir. 

 

“Araştırmadan bir şey söylemek istemiyorum, yani şu an hissettiğim şey acaba 

gerçekten böyle miydi-değil miydi? Çünkü işin içine Kürtler girince, işin içine Ortadoğu 

girince hiçbir şey gözüktüğü gibi olmuyor, zaten bu yüzden gazete okumuyorum.”151 

 

Nefretin ve öfkenin vuku bulduğu, bu duyguları ortaya çıkaran objenin var oluşu ciddi bir 

sorun olduğu için aslında sözcüklere  yansıması o objenin yok olmasıyla ilgilidir.  Düşman 

yaratılmasıyla kendini gösteren nefret ve öfke, bu düşmanın her ne şekilde olursa olsun yok 

olmasını dilemesi dışında bir çare arayışında değildir. 

 

“PYD mi o zaman destekliyordu, Kobanê’ye gitmişti, bir hat oluşturmuştu ülkeye, 

oradan geçmesini sağlamıştı. Bence, yani hani biraz şey olacak ama kesinlikle hiçbir 

şekilde yardım edilmeyecekti, bırakılacaktı, yani iki örgüt de birbirini yesin; artık 

hangisi azalırsa onlar kâr sonuçta bize yani.”152 

 

HDP’ye olan nefretin başlıca nedeni HDP’nin PKK üzerinden kurulması olsa da son dönem 

batıda kent içinde yaptığı koalisyonların ve bu koalisyonlara toplumsal olarak dışlanmış 

kesimlerin dahiliyetinin, nefretin oluşumuna doğrudan bir katkısı olmasa bile nefreti 

haklılaştıran bir zemin oluşturduğu söylenebilir. HDP'nin kentte kurduğu koalisyonlarda çok 

farklı kesimler olsa da, özellikle toplumsal nefretin baş objeleri olagelmiş “geyler, 

biseksüeller” ile bir aradalığı, bu kesime yönelik nefretten de HDP'nin payını almasına ve 

halihazırda duyulan nefret duygusuna yönelik haklılığın karşıt kişilerin gözünde pekişmesine 

yol açmaktadır. Burada söz konusu olan iki nefret objesinin yan yana bulunmasından dolayı 

iki objenin de bu nefretten muzdarip olmasının olabildiğince meşruluğudur. Nitekim, 

görüşmecilerimiz, zaten “hiçbir zaman samimi ve dürüst bulmadığı”, “Abdullah Öcalan 

projesi olan”, “PKK ile ilişkisi olan” bir partinin özellikle gey ve biseksüellerle de beraber 

olmasından dem vuruyor: 
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"Kobanê olayları şöyle, ben her zaman HDP’nin samimi, dürüst bir parti olduğuna 

inanmadım, neden inanmadım? Şu şekil: HDP zaten Abdullah Öcalan’ın bir 

projesiydi, nasıl? Şöyle bir iddiam var, bu HDP’liler siyaseti iyi biliyor, çünkü siyaset 

bir iddiadır, adam ne yaptı? “Lan yüz yıllardır yüzde 6’yı, 7’yi geçemiyorum, ne 

yapayım?” Geldi onu çağırdı, bunu çağırdı, dedi ki “Ya arkadaş nerede dışlanmış guy, 

biseksüel, cart curt ne varsa toplayın çekin.” Batı’da HDP’yi kurdu, teşkilatlandı. 

Dışlanmış herkesi aldı, Doğu ile birleştirdi, yüzde 11-12’leri gördü ki MHP’yi geçti. 

Şimdi bu bir projeydi, 7 Haziran’da insanlar inandı ama bir türlü PKK ile ilişkisini 

kesemedi. PKK eli kanlı bir terör örgütüdür, çoluğunun çocuğunun yanında askeri 

öldüren, bomba patlatıp masumları öldüren kalleş bir terör örgütü. En büyük para 

kaynağı da nedir? Uyuşturucu.”153 

 

Nefret duygusunun sürekli kendini yeniden üretmesinin temel kaynaklarından birisi de, 

sürekli bu duyguyu besleyen hikaye ve varsayımların kurulmasıdır. Dolaşıma nasıl 

sokulduğunun asla haritasını çıkaramayacağımız bu hikayelerden birisi de “HDP 

milletvekillerinin, arabaya silah yükleyip PKK’ye vermesi”dir. Görüşmecimiz bu durumdan 

hiçbir kuşku duymamakta ve bunun farkında olduğunu düşündüğü devletin HDP’lileri 

tutuklamakta oldukça geç kaldığından yakınmaktadır: 

 

“Bunlan anladığım, geç kalınmış bile kızım ya, yani göz göre göre gitmiş adam anladın 

mı, şeyden silahı yüklemiş, arabasınla. E sen milletvekilisin, silahı yüklemişin 

getirmişin PKK’ya silah veriyorsun, doğrudan doğruya bu suç. E, milletvekilliği 

sığınması altında bu şekilde suçlar işliyorsun “Dokunulmazlığım var” diyorsun, suç 

işliyon, e bir değil, iki değil, üç değil, beş değil, boyuna dosyalar çoğalıyor.”154 

 

5.1.3 AK Partilinin Uğradığı “İhanet”, 15 Temmuz ve FETÖ: Öfke 

15 Temmuz darbe girişimine karşı AK Partililer nezdinde en çok ortaya çıkan duygu, öfkedir. 

Bu öfkenin de oluşumunu sağlayan, olayın sadece bir darbe girişimi olmasından ziyade; 

FETÖ diye tabir edilen örgüt tarafından gerçekleştirilmesidir. Söz konusu FETÖ olunca 

“ihanete” uğrama hissiyatı artmakta ve fail doğrudan “vatan haini” olmaktadır. Hain olma 

hali bir ötekinin, bir düşmanın, ya da dışarıdan gelen birisinin hemen içine girebileceği bir 

hal olmayıp, bunun bir tanınırlılıktan kaynaklandığını belirtmemiz gerekir. 

 

“İşte dediğim gibi vatan hainleri, başka bir şey değil. Bunlara koyamazsın ki başka 

bir ne ad olabilir? Şimdi isim ile müsamahayı [müsemma] karıştırmaya kalkarsak, 
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kalkıp da bu vatan hainleri kimlerdir, yok işte bunların şeyleri nelerdir diye; vatan 

haini. Vatan haini nedir? Vatanına ihanet eden kişidir, Allah’a ihanet eden kişidir. 

Kalkıp da kendi karısına, kendi çocuğuna, kendi geleceğini yok eden kişilerdir.” 155 

 

Bu denli bir öfkeyi doğuran durum, bir tanınanın kendisinden beklenmeyen davranışı 

üzerinden vücut buluyor olmasıyla oldukça ilgilidir. “Bunu nasıl yapabildi” şaşkınlığıyla 

birleşen bu duygu durumu, olayın gerçekliğini inanılır kılmaktan çıkarıyor. “Beklenebilir ama 

bu denli de değil” şeklinde ifade bulan şok ve aldatılmışlık hali, rasyonelleştirebilecek bir 

izahtan oldukça uzaklaşıyor. Bu açıdan; “anlamsız”, “beklenilmeyen” ve bu denli de “yıkıcı” 

olan girişimin dışarıya yansıtılma biçimi ancak öfke ile mümkün olmaktadır. 

 

“15 Temmuz halen, yani devlet içinde hainlerin olduğunu, halkın içinde de hainlerin 

olabileceğini, zaten hainlerin halkın içinden olduğunu az çok tahmin ediyorsunuz, 

biliyorsunuz ama devletin içinde bu kadar hain olabilece[ğini] kabullenebilecek; 

kimse kabullenmez bunu.” 156 

 

15 Temmuz’un öfke objeleri sadece darbe girişimini gerçekleştirenler olarak belirmeyip 

başka objeleri de kapsamaktadır. Böyle bir girişim söz konusu olup bu girişimi engellemeye 

dönük yeterince çaba sarf etmeyen insanlar da bu duygudan nasibini almaktadır. Bu 

insanlar; kendileri dışında daha “aşkın” bir varlığı korumaya dönük bir çaba içerisinde 

olmadıkları için, darbe girişimine karşı kendilerinden beklenilen mücadele ve davranışlar 

içinde bulunmadıkları için “bencil” bulunmaktadır. “Beklenilmeyen” bir darbeyi 

gerçekleştirenlere karşı gelişen öfke duygusunun hedefi bir şekilde bu girişime karşı 

kendilerinden “beklenilen” mücadeleyi veremeyenleri de kapsayabilmektedir.   

 

“Ülkesini savunmayan insanlar da vardı, kendilerini düşünen bencil insanlar. 

Soru: Yani sokağa çıkmayanlar mı? 

Cevap: Yo, çıkıyordu. Çıkanlar ama erzak için yok suydu, yok şekerdi, şuydu buydu, 

kendini düşünerek çıkan insanlar da vardı.” 157 

 

5.1.4 AK Partilinin Gezi Öfkesi ve Nefreti 

Gezi olayları, AK Partililerin çoğunluğu tarafından, farklı açılardan AK Parti ile 
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tezatlığı/karşıtlığı üzerinden nefret ve öfke uyandıran çok sayıda kesimin bir araya geldiği bir 

projeksiyon olarak algılanmıştır. Farklı düzlemlerde, ters düşülen ve düşmanlık beslenen 

Gezi; nefret edilen bedenlerin (geyler, biseksüeller, travestiler), şahısların (muhalif 

siyasetçiler), yaşam tarzı pratiklerinin (alkol, seks, yoga), örgütlerin (FETÖ, PKK, radikal sol) 

ve dış güçlerin (ABD, İsrail, İngiltere) bir araya gelip koalisyon oluşturduğu bir “ihanet 

şebekesinin” olayı ve mekanı olarak kodlanmaktadır. Böylece, bütün bu "nefret edilenler"in 

bir araya toplandığı Gezi, sadece mekansal bir yer olarak bile bir nefret objesi haline 

gelmektedir. Bir şekilde toplumun çoğunluğu ya da bir kesimi nezdinde "marjinalize" 

addedilip öfke duyulmaktan sıyrılamamış herkesi ve her şeyi toplayan mekan olarak 

kodlanmıştır. Bütün "nefret özneleri"nin bir arada bulunması da zımni bile sayılamayacak 

kadar açıktan bir anlaşma, plan ve proje sonucu bir araya geldiklerinin varsayılması ve buna 

inanılmasından kaynaklı öfke ve nefret doğurmaktadır. Diyebiliriz ki; AK Partililer için Gezi, 

kendi olaysallığının ne olduğunun ötesinde, aralarında sürtüşme bulunan ve bu yüzden 

tepkisellik ve nefret uyandıran her şeyin bir yerde toplanıp birikmesi meselesi olarak 

değerlendirilmektedir. 

 

“Vallahi şöyle bir şey, yani yine cumhurbaşkanımızı yıkmaya çalıştılar, böyle etkiledi 

beni. O verdiği güzellikleri örtmeye çalıştılar, yıkmaya çalıştılar, başarısız olsun diye 

yönlendirildiler. Meral Akşener’i ben kendim televizyonda izledim, dedi “O Gezi’ye” 

dedi “ben kendi oğlumu da gönderdim” diyen bir annenin; sen, o zaman partinin 

içinde Türkiye’yi yıkmaya çalışan bir siyasetçi olduğunu gördüm ben kadının. Neyse 

ki Allah’ım bir yerden verdi tokadını ona, çok şükür, yani ben şunu söylüyorum: Allah 

kolaylık versin cumhurbaşkanımıza, bu insanlarla uğraşmak kadar zor bir şey 

göremiyorum.” 158 

 

“Şöyle söyleyeyim: ormanlar kesilmedi, tamam, onlara bir şey diyeceğim yok, ben de 

ormanların kesilmesini istemem ama o ormanlar eskiden travestiler olsun veyahut 

da geyler olsun veyahut da gece hayatı yaşayan kadınların olsun takıldığı yerlerdi, 

sidik kokan yerlerdi. Az çok sen de ben de gittik oralara, yani bir akşam olduğunda 

oraya tinercinin girdiği yere tutup da orada durmasının bir anlamı yok diye 

düşünüyorum”.159 

 

“Şimdi o başbakan açıklama yapana kadar FETÖ’nün zabıtaları, FETÖ’nün polisleri 

geldiler çadırları yaktılar. E ben şahsen bile, yani ben muhafazakâr bir insanım, ben 

bile kızdım “Ya iki tane çadır kurulmuş, niye yakıyorsun? Niye milleti geriyorsun?”160 
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“Gezi olayları zaten başlı başına felaket, bir böyle bir saçmasapan bir olay, yani o anki 

cumhurbaşkanı başbakandı, onun da o çok dikta tavrı da hiç hoş değildi ama bu 

tamamen olay o kadar farklı yerlere çekildi ki bence ülke içinde kendi içimizde 

olmayan birtakım gruplar bile bu olaya dâhil oldu ve “Fırsat bu fırsattır” deyip “ülkeyi 

nasıl böleriz şey yaparız” ve halk da buna destek verdi istemeden bence bilmeden; o 

da kara bir gündür benim için o Gezi olaylar...ondan sonra tamamen ilk anda 

gerçekten üç beş ağaçtı, sonra iş tamamen terör gruplarının eline geçti. İçinde; işte 

nifak sokanların eline geçti olay, yani orada ortalığı karıştıranların eline geçti yani.”161 

 

“Gezi olayları ağaçların kesilmesine tepki gösteren insanlar vardı ve daha sonra 

manipüle edildi, başka boyuta mı çevrildi yoksa ağaçlar kesiliyor deyip milleti 

toplayıp, zaten belli bir amaçla insanları oraya toparlayıp bir şeyler yaptırmak mıydı, 

o kısmı tartışılabilir. Ama bunu kullanmak isteyen bir sürü insan oldu. Yabancı gizli 

servisler, vs. herkesin gözü buradaydı bir şekilde.”162 

 

Varsayımsal olarak ülkeye ve topluma “zarar” veren ve onu “yıkan” şeyler görüntüsü içindeki 

bu “nefret edilen her şey” olgusunun, aslında sadece kendinden menkul var olma haline 

karşı ortaya çıkan bir nefret ve öfke olduğunu görmekteyiz. Kendinden menkullüğün bir 

nefret objesi olabilmesi dışında, Gezi için değişmez bir gerçeklik algısı var ki; o da bir AK 

Partili için “iyi”, “doğru” ve “kutsal” olan her şeye saldırıp onları ortadan kaldırma girişimi 

olarak okunmasıdır. Bu “iyi”, “doğru” ve “kutsal” olan Recep Tayyip Erdoğan olabildiği gibi, 

“inanç”, “ahlak”, “aile”, “ülke-vatan”, “iktidar”, “pazar”, “düzen” de olabilmektedir. Bu 

yüzden Gezi’ye karşı ortaya çıkan bütün öfke ve nefreti, bu saydığımız her şeyi korumak ve 

kaybının yaratacağı tahayyülü kabullenememe hali ile açıklamak mümkün olduğu gibi, 

bunları iktidarın söylemsel üretiminin kanalize ettiği, yönettiği, yönlendirdiği duygular olarak 

görmemiz de mümkün olabilmektedir. Gezi’nin bir şekilde AK Partililer için “kötü” olan ne 

varsa bir arada bulundurmuş olmasının yanı sıra, “iyi” olan her şeye de yapılan bir itiraz ve 

yok etme girişiminin vücut bulmuş hali gibi algılanması, nefretin dozajını artıran bir durum 

olmaktadır. Nefret duygusunu bu kadar canlandıran faktörler barındırırken üstüne bir de 

bunun “sinsice hazırlanan bir devirme planı” olduğuna inanılması söylemin sertlik dozajını 

da arttırmaktadır. 

 

“Bence Gezi olayları tamamen iç karışıklık çıkartmak için başlatılan, birilerinin 

ittirmesiyle başlatılan, iç karışıklık çıkartmak için yapılan bir olaydı yani. Kesinlikle 
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doğru değil, yani kesinlikle alınmış kararlar doğru, tutuklamaların hepsi doğru. Çok 

daha ağır cezalar, yani çok daha derinlemesine gidilmesi lazımdı o olayın aslında. 

Dediğim gibi kesinlikle iç karışıklık çıkarmak için bir bahanedir yani onlar.”163 

 

“Tamamen bir manipülasyon dehâsıdır bunu kim, nasıl; ben bunun çok kendiliğinden 

gelişen, işte bir halk protestosu falan gibi bir şey olduğunu düşünmüyorum. Kimler, 

ne şekilde destek olmuştur, nasıl planlamıştır; onu da açıkçası bilmiyorum ama 

aklımdan geçen şey bunun yeri ve zamanı olarak ve buna destek veren kişileri de 

düşündüğüm zaman çok da romantik gelmiyor bana, yani böyle gençlerin 

protestosudur, gençlik romantizmi olarak gelmiyor… ”164 

 

“Bence Gezi olayı ağaç kesme olayı değildi zaten, bu bir planlanmış bir olaydı. O bir 

gün, o bir yerde çıkacaktı, yani ağaçla filan ilgisi yok. Bir düzen kuruldu orada, bir 

sistem kuruldu yani hükümeti yıkmak için bu sistemler kuruldu ama başarılı olamadı 

yani”.165 

 

“Gezi olayları tamamıyla komploydu, hükümetin yıkılması için gereken yapılan bir 

oyundu. Orada iki tane-üç tane ağacın bahane yapılması…”166 

5.1.5 CHP, MHP, HDP’linin AK Parti’nin Gezi’ye “Müdahale Biçimi” 

Gezi’nin yarattığı öfke durumlarından diğer bir kanal ise; bu kez AK Partilinin öfkesinin 

karşısına koyulabilecek bir “karşı öfke” durumu olarak karşımıza çıkmaktadır. Buradaki öfke 

hedef olarak “Gezi’ye yapılan müdahale” üzerinden ortaya çıkıp, polisin ve iktidarın Gezi ile 

başka türlü bir ilişki kurabileceğini öne sürmektedir. Gezi’dekileri “masumiyet” ve “haklı 

talepler” üzerinden kuran bu kesim; CHP’li,  HDP’li, kısmen MHP’li ve sayıca çok az da olsa 

AK Partili seçmenden oluşmaktadır. Olanların “izahı” ve “mantığını” bulamadıklarını belirten 

bu kesim, polis ve iktidarın  “saldırgan” olmayan bir tutum geliştirmesi durumunda olayların 

bu denli büyümeyip farklı şekilde sonuçlanabileceğini belirtmektedir. Bu yüzden Gezi bir 

olaysa eğer; çoğu AK Partili için nefret ve öfke duygularının muhatabını, fail olarak 

belirttikleri, Gezi’ye katılanlar oluştururken; diğer bir önemli kesim için bu kez öfkenin 

muhatabını, onlarca yine Gezi’nin faili olan fakat bu kez katılanlar değil, ona müdahale 

edenler oluşturmaktadır. Nefretin ve öfkenin hedefi ve objesi eğer bir faillik üzerinden 

kuruluyorsa; aynı olay için farklı kesimlerin kurduğu fail özneler değişebilmektedir. 

 

“Gidecekti kardeşim, ‘Ya arkadaş valiyim lan, derdini bana anlat.’ Belediye başkanı 
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da cumhurbaşkanına bakıyor, cumhurbaşkanı da ‘Verin gazı, verin gazı, verin gazı.’ 

E ne oldu? Saçmasapan bir yere gitti konu. Ya arkadaş dinle, çözüm çok kolay ya… 

Bir zıtlaşma, bir otokratik emir, cumhurbaşkanı ne derse, Tayyip Erdoğan ne derse o. 

Ne oldu? Olay bambaşka bir yere gitti, dünyaya rezil olduk şöyle oldu, böyle oldu.”167 

 

"Gezi olayları halkın talepleriydi. Gerçekten halk bir şey istiyorsa yeniden; eğer 

demokrasi ile yönetiliyorsa, [demokrasiyiz] diyorsa gerçekten halkın talebini dikkate 

almak lazım. Gezi olayı hükümetin gerçekten bastırdığı bir isyan, yani kanlıca bastırdı 

o isyanı. Toplumda gerçekten çok büyük yaralar meydana getirdi Gezi olayı. Bir sürü 

insan mağdur oldu.168 

 

"Gezi olaylarının aslında şeye hiçbir etkisi olmaması gerekirken, çok büyük bir etkisi 

oldu. En azından hükümette büyük bir travma yarattı. Veya Tayyip Erdoğan’da bir 

travma yarattı. Ben o şeyin, ne derler, çadır yakılmasının sabahının gecesinde 

Gezi’deydim. Gittim, 50-60 kişi. Ha bunlardan bir cacık olmaz ya, kendi halinde 

takılıyorlar. Yani şarkı söyleyip şey yapıyorlar. Buradan bir şey çıkmaz, hani bıraksan 

da bir şey olacağı yok gibi duruyordu. Memlekete dönüyordum. Döndüm, sabah eve 

gittim. Bir baktım çadırları falan yakmışlar. Çok sinirli bir olay. Nasıl yakılırsa yakılsın, 

insanlar oradaydı. Ertesi gün geri döndüm. Vapurum Kabataş’a yanaştı, direkt gazın 

içinde kaldı. Orada bir şey yaptım. Sonra ilk bir hafta akşamları da olsa iş çıkışı 

Gezi’ye dâhil oldum. Benim dâhil olma şeyim ağırlıkla polis şiddeti üzerindendi.”169 

 

5.1.6 Bir Eşik Olarak Gezi: “Patladı, Taştı, Kırıldı” 

“Öfkelendik” şeklinde, öfkeyi doğrudan duygunun adını telaffuz ederek kullanan 

görüşmecilerimizin söylediklerinden derlediğimiz öfkenin söylemselliği; “patlama”, “kırılma”, 

“dökme”, “taşma” sözcükleri ile destek bulup ifade ediliyor. Olağanüstü hareketliliği belirtip 

hızlı bir değişimi de işaret eden bu sözcüklerin, Gezi anlatısında oldukça ön planda olduğunu 

görmekteyiz.  Bunun yanında bütün bu sözcükler “sınır”, “derece” ve “limit” meselelerini 

çağrıştırmaktadır. Buradaki analizimizde görüşmecilerimizin bir kısmının Gezi’yi artık bir 

sınır, derece ve limit olarak görmesini, Gezi’den önce var olan şeylerin yarattığı öfke ile 

açıklamak mümkün olmaktadır. Gezi ile beraber her şeyin “patlaması”, “taşması”, “kırılması” 

söyleminin içinde bulunan öfke tonlaması, Gezi’den önceki zamana yönelmiş bir duygu 

olmaktadır. Bu yüzden burada bizim bir duygu olarak ele aldığımız öfke, birikmeyle doygunluk 

derecesine ulaşmış ve bu dereceden sonra da eylem ve hareketliliğe, başka bir tabirle; öfkeyi 

yaratan koşullara müdahale etme girişimi olacak bir anlamlılık kazanmıştır. 
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“Gezi olayları bildiğimiz kadarıyla gençlerin ağaçlara sahip çıkmasıyla başladı, tabii 

zamanla toplumun patlaması gerçekleşti, hani bir öfke patlaması oldu. 14 yıldır Ak 

Parti’nin iktidarda olduğu bir ülkede insanlar artık şey oldu, ne bileyim insanlar 

mitinglere gidemiyordu, kendilerini ifade edemiyorlardı, yani duvara bir şey yazmak 

suçtu, yolda yürümek bile suç olmuştu. Yani 14 yıldır elinde bir sopayla başımızda 

duran iktidarı düşün, bir başbakanı düşün, insanlar artık dediler ki “Kardeşim, biz 

sana boyun eğmeyeceğiz, biz de varız, hani bizi görmezden gelemezsiniz” toplumun 

öfkesi patladı yani orada… hakikaten yani sokakta insan yürüdüğü zaman hükümet 

aleyhine bir şey söylemek artık suç olmuştu; hani insanların öfkesi, kendilerini içlerini 

döktüler artık."170 

 

"Ya aslında Gezi olayları aslında gerçekten takdir edilecek bir olaydı ama Gezi 

olaylarının şeyi, insanlar artık baskılara dayanamadılar. Anlık bir çıkış oldu ve şaşırtıcı 

bir durum oldu yani insanlar nasıl birden? Yani örgütlü bir şey değildi. Aniden sokağa 

dökülmeleri, bu kadar insanın birden şeye toplanması, yani bende şok etkisi yarattı 

ama yani hem şok etkisi yarattı hem de sevindirici bir durum oldu, çünkü insanlar bir 

şey olduğu zaman demek ki el ele verebiliyormuş; onu gösterdi yani bize. Bu olayların 

içinde de genelde yaşayan arkadaşlardan duyduğumuz kadarıyla bazı yapılan olaylar 

polis tarafından, zabıta tarafından yapılan olaylar da oldu, bunları yine çocuklara mal 

ettiler. Haksızlıklar da oldu, dönüp dolaşıp sürekli halkı suçladılar.”171 

 

“Aslında artık baskının ve müdahalenin bir dayanılmaz noktaya geldiği, insanların 

“Dur yeter artık, bu kadar da müdahale edemezsin” deyip böyle dört bir taraftan 

kendi yaşam biçimlerine sahip çıkma hareketi diyelim…. Gezi gene 12 Eylül’den 

Gezi’ye kadar olan aradaki baskıların bir şekilde patlamasıydı.”172 

 

“Gezi olayları [müstehzi] üç-beş olayla başlayıp, “Üç-beş ağaç için mi bu kadar şey 

yapıldı” denilen ama halkın bir yerde patlaması aslında, hani “Höt onu yapma, höt 

bunu yapma, höt şunu yapma” denilen yoğun bir şekilde, işte “Galata Kulesi’nin 

altında bira içme, etekle sokaklarda gezme, öpüşme, sevişme, hiçbir şey yapma, kızlı 

erkekli yaşama” yoğunluğunun yaşandığı bir zamanda “Sen benim hava aldığım 

parkı, ağacı niye kesiyorsun arkadaş”la başlayıp, o patlamalarla yön bulan, benim de 

açıkçası siyasetle ilgilenmeye başlamama sebep olan, hani bayağı apolitik bir 

zamandaydım, öyle üç beş biliyordum, “Ha eyidir, hoştur” falan ama “Oha, harbiden 

lan neler oluyor, dur bakayım” falan dediğim bir olay, yani benim için bayağı kırılma 

noktası yaşatan bir olay aslında Gezi parkı olayları. İnsanların “Biz özgürce yaşamak 

istiyoruz, bana dokunma, ben istediğimle sevişirim, istersem kürtaj yaparım, 

istediğim yerde biramı içerim; sana karışmam, sen de bana karışma” dediği, 

yoğunlukla bunların söylendiği bir olay benim için.”173  
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5.1.7 CHP’li, HDP’li ve MHP’linin Öfkesi: “AK Parti ve Cemaat İşbirliği” 

“Şimdi beni içeri atsalar, FETÖ’den beni içeri atsalar benim diyeceğim tek kelime var 

hâkime; geçerim karşısına “Hâkim bey, onu Allah affediyor, belki beni de affedecek, 

nereden biliyorsunuz?” Yani “Ne istediler vermedik” diyen bir cumhurbaşkanından 

bahsediyoruz. Bugüne kadar bilmiyorlar mıydı; adam, Fethullah Gülen 1980 

darbesinden sonra yargılandı, 1989’da yargılandı, rejimi tehlikeye atmaktan…”174 

 

15 Temmuz darbe girişimi ile beraber ortaya çıkan öfke duygusu oldukça geniş bir bloku 

kapsıyor. Yönelim ve hissiyat bakımından HDP’li ve MHP’liyi buluşturan “AK Parti ve Cemaat 

işbirliği” algısı, bu blok tarafından 15 Temmuz’un ortaya çıkmasının başat nedeni olarak 

kodlanmaktadır. Bu fikirle birlikte AK Parti’nin Cemaatle olan bütün ilişkisine rağmen ürettiği 

bir algı olan “masumiyet karinesi” sorgulanır hale gelmiştir. Öfkeyi yaratan temel soru; “nasıl 

hem bu kadar suçlu hem de bu kadar masum olunabiliyor?” biçiminde karşımıza çıkarken 

belirtmemiz gerekir ki; buradaki öfke, Cemaat adı verilen oluşumun darbe yapmasından 

ziyade; darbe girişimi yapabilecek bir oluşumun AK Parti ile uzun süre yakın ilişkilerde 

bulunduğu ve böylece devletin içinde pek çok konuma yayıldıklarına yönelik inanç ya da 

düşünceden kaynaklanmaktadır. Bu geniş blok için, buradaki öfkelenme hali, dolaylı ya da 

doğrudan, bu darbenin gerçekleşme ihtimalinin oluşmasında önemli bir rolü olduğunu 

varsaydıkları hükümetin, darbeden sonraki tutum ve söylemlerini anlamlandıramama 

noktasından ortaya çıkan bir duygu olmaktadır. 

 

“Şimdi 15 Temmuz önemli, şöyle ben önemli içinde görmüyorum. Bir kere Fethullah 

Gülen bunlarla arkadaştı, bunların hocasıydı, bunlarla beraberdiler. Beraber 

Türkiye’yi yediler, içtiler, soyup soğana çevirdiler. Ankara’da o zaman başbakan 

yardımcısı olan Bülent Arınç dedi ki “Melih Gökçek Ankara’yı parsel parsel bunlara 

sattı.” Şu an Melih Gökçek görevinin başında, ben nasıl bu olayı önemli [bulayım].” 
175 

 

“Çünkü şöyle bir sonuç çıkarttı ortaya, hep duyuyorum ben bunu diyorlar ki 

“Bilemedik” yukarıdaki kişiler “Biz böyle olduğunu bilseydik, böyle olmazdı, Allah bizi 

affetsin” ama sadece Allah değil ki sizi affedecek olan. Elbette Allah’ın 

affetmeyeceğini ölünce anlayacaksınız, sen deyince olmuyor bu, bunun da bir cezası 

olmalı. Sen onlarla sarmaş dolaştın, kucak kucağasın, böyle bir adaletsizlik, böyle bir 

haksızlık olmaz.”176 

 

                                                      
174 CS10 
175 A10 
176 CS11 



 

KONDA, 17.05                                                                                                                                   Sayfa 78 / 122 

 

Türkiye’nin Siyasal Evrenini Duygu ve Duygulanımlar Üzerinden Anlamak: Olağanüstü Hal, Toplum ve Siyaset   

“Ya bir insan nasıl olur da dibine kadar giren insanı fark edemez? Bu nedir? Muz 

cumhuriyeti gibi bir şey, insanla o şekilde dalga geçerler… ABD desteği ile FETÖ yaptı 

ama yuvalanmalarına göz yuman ve bu olana kadar müdahale etmeyen hükümet ve 

istihbarat bu hikayeden onlar kadar sorumludur.”177 

 

“Ya cemaatin işi elbette ki vardır, cemaat gerçekleştirdi de yani hani daha düne kadar 

hepiniz oradaydınız, buna ne diyeceğiz ki yani şimdi? Gayet halef selef yaşıyorlardı: 

ne oldu yani hani ne oldu da bu oldu?”178 

 

Ortaya çıkan öfke duygusunun kaynağı, 15 Temmuz’un sorumlusunun bir şekilde İktidar 

olarak görülmesi olurken, iktidarın bu sorumluğu  hiçbir şekilde üstlenmediğinin 

düşünülmesi, öfkenin boyutunu arttırmaktadır. İfadesini; “Bu nasıl oluyor”, “ben 

anlamıyorum”, “olacak iş değil” şeklinde bulan “anlamlandıramama” halinin yarattığı 

tahribat ve yıkım, kendini öfke olarak göstermektedir. Konuyla ilgili tarihsel hafızalarını AK 

Parti ve Cemaat’in hep birbirlerini "koruduğu" ve kendilerini "bastırdığı" üzerinden kuran 

görüşmeciler, Cemaat’i kendilerinden "uzak" ve yakınlaşılması halinde "zarar" görecekleri bir 

yapı olarak değerlendirmektedir. Ancak; aynı görüşmeciler, 15 Temmuz sonrası bu 

denklemin tersyüz edildiğini düşünmektedirler. İktidarın kendisini Cemaat'e uzak 

konumlandırırken onların konumlarını Cemaat'e yakın bir noktaya taşıdığına dair bir 

gözlemde bulunan görüşmeciler, buna "anlam veremedikleri"ni dile getirmekte ve bu 

gözlemleri, anlam üretemediği her noktada öfkeye dönüşmektedir. 

 

“Sen onları götürüp de devletin ortağı yaparken sen suçsuzsun, öğretmen olmuş 

gitmiş onun okulunda okumuş; sen bunlara izin verdin. Sen koca koca arsalar verdin, 

sen Türkiye’nin milli hasılatının bilmem yüzde kaçını sen bunlara verdin, sen kendi 

ağzınla diyorsun ki “Ne istedin de vermedik?” Bu insanları sen yönlendirdin oraya, 

şimdi de hepsini sen görevden alıyorsun.”179 

 

“...FETÖ’yü destekledikleri için hükümetimiz de dâhil olmak üzere, desteklediği için 

artık bunun onlar tarafından da yani hükümet tarafından da birlikte yapıldığını 

düşündüğüm bir şey oldu yani öncelikle. Nasıl diyeyim, çünkü sürekli “Hoca Efendi” 

diye izahat veren onlardı, sürekli önümüze getiren onlardı. E onları görünce “Bu 

hükümetle birlikte yapılan bir olay” diye düşündüm… yani bize yapılan bir oyun diye, 

çünkü sürekli Hoca Efendi için ağlayan başımızdaki insanlardı yani milletvekilimiz, 

başbakanımız, cumhurbaşkanımız, e belediye başkanımız; bütün bu insanlar bunlara 

ağlarken yapılan bir olaydı, “Onlarla birlikte olan bir olay” diye düşündüm yani 
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“Öncelikle hükümetin yaptığı bir şey” diye düşündüm.”180 

 

"Şimdiye kadar cemaatin eteğinin altındaydı, sakalının altındaydı da, bugün cemaati, 

ben yani onu şey yapmıyorum da, ama bugüne kadar onu neden göremedi, niye 

görmedi? Danışıklı, dönüşüklüydü. Kendisi çıkarttı onları, kendi besledi."181 

 

“…Cemaat darbe yapıyor, AK Parti yapıyor, abi yani on senedir siz beraber oturup 

kalkıyordunuz, olan bana mı olacak yani bir şey yaptığımda.”182 

 

5.1.8 AK Parti ve MHP’li için “Dış Güçler”: Öfke 

“Dış güçler”e karşı kurulan nefret ve öfke söylemi aslında, bir şekilde; görülmeyene, 

dokunulmayana, çok da duyulmayana karşı hissedilen bir öfke olarak karşımıza çıkıyor. Bu 

yüzden; “dış güçler” genellikle, kişilerin benimsemedikleri gelişmelerin ya da toplumsal 

olayların cereyan ettiği anlarda ya da halihazırda yaşanmış bu tarz bir olayın nedenine dair 

konuşurlarken ete kemiğe bürünen bir varlık gibidir. Söylemsel düzeyde üretilen bu 

nedenselliğin etkileri, sembolik olmanın ötesine geçerek öfke ve nefret biçiminde dışa 

vurulacak bir düzeye ulaşmaktadır. “Dış güçler” tabiri ise; bürokratik, askeri veya siyasi bir 

adres işaret etmenin ötesinde, sıradan turist, sivil ya da dış basın kastedilerek de 

kullanılabilmektedir. Görüşmelerden takip ettiğimiz kadarıyla, insanların anlatılarında güçlü 

bir dış güçler vurgusu vardır ve bu anlatılardaki başrolü üstlenen dış güçler genelde, Amerika, 

İngiltere ve İsrail olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 

“(Gezi) Valla şimdi söylenilen onlarla, onların yaptıklarını ama FETÖ’nun sade 

kendisinin yapacağını sanmıyorum, yani bu hep dışarısının şeyleri, maşaları, çünkü 

neden? Bu şeyler, Retörs [Reuters] olsun, CNN olsun, başka kim vardı orada 

bilmiyorum ki BBC olsun; bu kişiler nereden haberini aldılar, bir hafta evvelinden hep 

oraları çektiniz bunları? Demek ki bunlar dışarıdan ayarlanmış şeyler yoksa FETÖ 

sade burada olmuş olsa şey etmez. Amerika’nın şeyleri olarak lanse ediliyor, 

düşününce de doğru diyorsun…. Kobanê olayları HDP’nin yine dışarıdaki şeylen, yani 

Amerika ile uyguladığı bir oyundu. ”183 

 

“Bence “FETÖ’cülerin işi” diyorlar ama tek başına FETÖ’nün bunu yapma şansı yok, 

bence Avrupa’nın çok büyük bu işte parmağı var yani gerçekten çok büyük var 
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yani.“184 

 

“Hepsi bunların Amerika’dan hazırlanmış, tezgâhlanmış işler bunlar. Hepsi 

hazırlanmış, yani dışarıdaki ülkeler bize, yani Türkiye’nin ilerlemesini, büyümesini 

istemeyen ülkelerin yapmış oldukları bize tuzaklar bunlar. Daha bir ton tuzaklar 

kurulmuş ama o tuzakları da Allah’ın izniyle geçilecek, ben öyle görüyorum.”185 

 

İsrail özelinde, nefret objesi Yahudilik üzerinden cisimleşen dış güçler fenomeni, aslında 

hızla yabancı nefretine de dönüşebilmektedir.  Özel olarak bir dış devlet ya da kurumsal yapı 

belirtilmeden, dinleri ve milletleri üzerinden kötü bir gelişme ya da olayın nedeni olarak 

olarak gösterilebilen “Yahudiler”, “İngilizler” gibi adresler öfke ve nefretin hedefindeki somut 

ve yabancı bedenler olabilmektedir. Bunun dışında, söz konusu Yahudiler olunca, ortada 

neden gösterilebilecek somut bir olay yoksa bile, yerleşik bir “nefret objesi” olması durumu 

ve buna dayalı “zarar” verebilir ön kabulü, söz konusu olabilmektedir. Yani; söyleme içkin 

olan bu nefret duygusu, aslında sadece bir olağanüstülük anındaki neden-sonuç ilişkisinden 

kurulmayıp, söylemin tarihsel arka planıyla da son derece ilişkilidir.  

 

“Bunların hepsi uçak kaldırıyor, işte meclisi bombalıyorsun, meclis kimin? Hangi 

meclisi bombalıyorsun? Yahudi meclisi mi bombaladığın meclis?”186 

 

“Bu terör yıllardır var. Bunlar zaten Kürtlük-Türklük mevzusu da değil, bunlar Yahudi 

oyunları, anladın mı? Amerikan oyunu, İngiliz oyunu, dış güçlerin Türkiye’yi 

karıştırmak istediği olaylardır.”187 

 

“Benim çalıştığım insanların çoğu Kürt mesela, can ciğer olduğum insanlar var, yani 

sırtımı dayayabileceğim insanlar da var, yani şimdi o insanlara ben nasıl kurşun 

sıkarım, o insanlara ben nasıl kötü gözle bakarım: ya bunların hepsi oyundur, Yahudi 

oyunudur, Türkiye’yi karıştırmak için tamamen yapılmış bir komplodur… E Türkiye 

kalkınmasın, Türkiye kendi ayakları üzerinde durmasın, e Türkiye kendi altyapısını 

kurmasın, kendi ağır sanayisini kurmasın yani işsiz kalsın. Türkiye’de bırak onu sana 

petrolünü bile çıkarttırmıyor doğru dürüst. E Karadeniz’de de var petrol, Akdeniz’de 

de var, her tarafta var, doğalgazı var ama maalesef işte dış güçlerin emriyle “Şuradan 

bu kadar çıkarabilirsin, buradan bu kadar çıkarabilirsin.”188 
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5.1.9 HDP’linin Öfkesi: “IŞİD mi, ‘Bizler’ mi?” 

Burada karşılaştığımız öfke nüveleri, daha çok hayalkırıklığı üzerinden şekillenmektedir. 

HDP’lilerin önemli bir kısmının “biz”, “bizimkiler” şeklinde tabir ettikleri Kobane’deki Kürtler 

IŞİD saldırısı altındayken ve öte taraftan “IŞİD tüm yaptıklarıyla ortadayken”, IŞİD’in 

“kendilerinden” daha “makbul” tutulduğunu düşünmelerinden kaynaklanan bir öfkeden 

bahsediyoruz. Üstelik daha makbul olmalarının ötesinde, asıl öfkeyi doğuran durum, “biz” ve 

“bizimkiler” olarak tabir ettikleri Kobaneli Kürtler savaşıp ölürken, “Türkiye’nin IŞİD’i 

desteklediğine” dair düşünceleridir. Burada ortaya çıkan öfke, hem iktidara hem de gündelik 

hayatta IŞİD’e dönük olumlayıcı buldukları söylemlere yönelik olmaktadır. 

 

“Türkiye’de de burada diyorlardı “İŞİD’e destek, İŞİD’i destekliyor” diyorlardı; artık ne 

kadar doğru, ne kadar yanlış bunu bilemiyoruz. Hani sonra cumhurbaşkanımız çıktı 

dedi “Kobanê düştü, düşecek” diye. O zaman millet dedi ki “Türkiye destekliyor bu 

İŞİD’i” millet ayaklandı…. Türkiye’de beraber biz yaşıyorsak, Kürt nüfusunun çoğu 

Türkiye’de. Beni de savunması lazım, oradaki insanları da savunması lazım. “189 

 

“Kobanê olaylarını, Kobanê’de orada diri diri bir yeri işgal etmişler çeteler, dünya 

tarafından silah veriliyor çetelere. Türkiye apaçık destek veriyor o çetelere, Kürtleri 

bir yerde boğmak istiyorlar, öldürmek istiyorlar.”190 

 

“Orada yaşanan IŞİD’e karşı, barbarlığa karşı yürütülen mücadelenin aslında Türkiye 

yönetimi tarafından kabullenilmediği ve bunun zafere ulaşmasını engelleyici bir 

politika izlemesi sonucu buradaki Kürtlerin doğal olarak buna karşı bir tepkisi, haklı 

tepkisi ve devletin yine burada da provokasyon yaparak 40’ın üzerinde insanı 

katletmesi.”191 

 

“Kobanê’de cidden IŞİD masum insanlara saldırıyor ve hükümet de “Suriye’deki 

insanlara yardım edin” diyor ama oradaki insanlar sırf Kürt olduğu için ya da diyelim 

ki PKK’ye yakın olduğu için ya da PKK’ya yakın olduğu için, sırf Kürt olduğu için buna 

gözünü kapatıyor. IŞİD’e göz yumuyor resmen sana karşı. Resmen orada şey 

diyorsun “Çözüm süreci yalan” diyorsun, “bu seni kendi vatandaşı gibi saymıyor” 

diyorsun, yani eğer oradakiler Türkmen olsaydı, yani Kürtlerin içindeki algı şuydu 

“Eğer oradakiler Türkmen olsaydı, Türkiye müdahale ederdi. Ezdirmezdi yani onları” 

demek ki bu “çözüm” “kardeşlik” dediği şey yalan.”192 
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HDP’lilerin IŞİD üzerinden duydukları öfke, sadece Kobane’deki IŞİD saldırılarına “yapılan 

destek” üzerinden şekillenmemekte; Türkiye’deki Kürtler’in maruz kaldığı bazı olumsuz 

olaylarda “IŞİD’in kullanıldığı” düşüncesinden de beslenmektedir. Bu nedenle; HDP’lilerin 

öfkesinin yöneldiği durum, Kürtler’e karşı IŞİD gibi bir örgütün bile “devletin partneri” 

olabileceği endişesidir. 

 

“10 Ekim Ankara Katliamı hemen aklıma gelen, yakın tarihten geriye doğru geriye 

gidersek işte Ankara, Suruç, Diyarbakır, Roboski, gene Ankara-İstanbul, yani şu son 

İslami şeyden sonraki IŞİD devlet destekli yapılan katliamlar çok fazla artık. Bütün 

ruh halimizi şekillendiren şeyler oldu neredeyse.”193 

 

“Adalet var, gerçi adalete inanmıyoruz ama anayasa varsa, yargı varsa, bu insanları 

çıkartırsın mahkemeye, eğer suçluysa tutuklarsın ama suçlu olmadığı halde 

kesinleşmemiş bir kararı sen alıyorsun, götürüyorsun Selahattin Demirtaş’ı bir de 

IŞİD’lilerin içine koyuyorsun; sağda IŞİD, solda IŞİD Edirne’de.”194 

 

5.2 KORKU, ENDİŞE ve BELİRSİZLİK: “GELECEKTE SADECE 

KORKU VAR” 

Korkunun bazen içinde çok da anlam barındırmayan işaretlerin neden olduğu sinyal ya da 

alarmlar şeklinde geliştiğini belirtmek gerekir. Kendinden menkul görüntülere yüklenen 

anlamları değerlendirmeye gelmeden bile bazen “etki-tepki” denklemindeki reflekse  benzer 

bir şekilde ortaya çıkmaktadır. “Şalvarlı ve sakallı”nın görünürlüğünden duyulan korku, bir 

kesim için çok reflekse dayalı olabilmektedir. Bir görüntü bütünüyle bir etki iken, korku 

hemen gelişen, istemsiz ve anlamsız olarak ortaya çıkan tepki olabilmektedir. Bu bağlamda; 

korkunun ortaya çıkardığı bütün hareket ve eylemlerde, istem ve anlam dışı tepkiler 

oluşabilmektedir.     

 

Karşısında korku oluşan olayların tümü, bugünden gerçekleşmeyip, gelecekte gerçekleşme 

potansiyeli var olduğu düşünülen olaylardır. Korku, bugünden çok gelecek üzerinden kurulan 

bir duygudur. Bu yüzden korkunun bütün etkilerini bugünden görürken, onu ortaya çıkaran 

olayların gerçekleştiğini takip etmemiz veya bilebilmemiz mümkün değildir. Buradaki 
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ilginçlik, sadece gelecek üzerinden kurulan korkunun; ortaya çıkardığı bütün eylemlerin ve 

düşüncelerin bugünden oluşuyor ve gerçekleşiyor olmasıdır.  

 

Korku duygusunun hareket ettiği en önemli mekan bedendir.  Korkuyu tarif etmeye yönelik 

bütün söylem ve anlatılar bedenle ilintilidir. En başta ve temel olarak ölmek üzerinden 

kurulan   korku; giyim, yeme-içme, bir mekanda bulunma ya da çeşitli eylem ve pratiklerde 

bulunma anları gibi bir çok düzlemde de oluşabilmektedir. Korku oldukça öznel bir duygu 

olmasına rağmen; onun bir tür toplumsallığı ve siyasallığı da söz konusudur. Örneğin; “kürtaj 

olmak”, “istediği kıyafeti giymek”, “baş örtüsü takmak ya da takmamak”, “istediğini yiyip 

içmek”, “istediği pratik ve ritüelleri gerçekleştirmek”, “istediği yerde bulunmak” gibi daha da 

artırabileceğimiz bedenle ilgili her şeyin yarattığı korkuların, toplumsal boyutta bir kesişim 

kümesi ve ortaklığı her zaman mevcut olmamaktadır. 

5.2.1 CHP’li ve HDP’linin Korkusu: Erdoğan’ın Heryerdeliği 

 

“Şöyle her taraftan abluka altına alınmaya çalışılan, bireysel yaşamlara müdahale 

edilen, işte evin içine kadar her şeyine karışılan bireylerden bahsediyoruz. Daha çok 

gençlere, gençlerin yaşamlarına müdahale edilen kız, erkek, öğrenci grupları, 

kadınlar, yani aklınıza ne gelirse bütün kesimlere yönelik bir baskıdan ve yaşam içine 

müdahaleden geçilen uzun bir süreç vardı, işte 2002’den Gezi’ye kadar olan 

süreç.”195 

 

“Erdoğan’ın heryerdeliği”, raporun başka bir kısmında belirttiğimiz üzere; AK Partililer için 

büyük bir güven yaratıyordu. Bu güven duygusu, AK Partili görüşmecilerin çoğunda “Orada 

Erdoğan varsa orada her şey iyidir,” şeklinde ifadesini bulurken, aynı unsur CHP’li ve HDP’li 

çoğunluk için ise, bir korku kaynağı olmaktadır.  Bu korkunun dayanağını, bu kesimin artık  

daha önce yaşadıkları gibi ya da yaşamak istedikleri gibi yaşayamayacakları düşüncesi 

oluşturmaktadır. Bunu yaratan temel unsursa, olan bitenin Erdoğan’ın şahsiliğinde 

şekilleniyor olması; yani, Erdoğan’ın yapmak istediği her şeyin gerçekleşiyor olması 

yönündeki kanaatleridir. Kısacası; Erdoğan’ın varlığının görülebileceği her yerin; ekonomi, 

hukuk, medya, özel hayat ve hatta bedenin bir müdahale objesi ve mekanı haline gelmiş 

olmasının ve daha da gelebilecek olabilmesinin yarattığı bir korku söz konusudur. Özellikle 

belirtmemiz gerekir ki; “korku” geçmiş ya da şimdiki zaman üzerinden değil gelecek zaman 
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üzerinden kurulmaktadır. Bütün korku halleri, gerçekleşmiş ya da gerçekleşen olaylardan 

ziyade gerçekleşecek olaylara yönelik gibi görünmektedir. Bu yüzden; korku hali, ileriki bir 

zaman için gerçekleşmesi muhtemel olayların en olumsuzunun gerçekleşebilecek olması 

ihtimali üzerinden ortaya çıkmaktadır. Buna rağmen belirtmeliyiz ki; gelecekte olabilecek 

olanların en olumsuzunun en muhtemel olan olduğunu düşünmek; öncelikle şimdiye kadar 

gerçekleşmiş olanların çizdiği bir patika, ikincisi de hakim söylemin kanalize ettiği düşünülen 

alanlar üzerinden gelişen bir inanışla mümkün olabilmektedir. 

 

“Ondan dolayı da insanlara verilen haklarla birlikte, diyelim ki polise bir hak veriliyor, 

bir anda oluveriyor, şey o yani öyle bir hak veriliyor ki ona o yani senden başka kimse 

yok, her şeyin iyisini bilen o veyahut da başbakana, cumhurbaşkanına bu kadar hak 

verilmemeli.”196 

 

“İşte kadının kürtajına karışılmıştı. Kadının işte 3 çocuk yapıp yapmamasına, yatak 

odasına girilmişti. İşte bir sürü şey. Ekonomimizi bozmuşlardı, doğamızı tahrip 

etmişlerdi, ekolojiyi yok etmişlerdi falan filan.”197 

 

Görüşmecimizin, Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili “O bir şey derse hemen oluveriyor,” şeklinde 

değerlendirmelerinin nelere “yol açabileceğine” dair olası senaryoları; kendisinin içinde 

olmak istemeyeceği, kendisine göre olmayacak bir düzen ya da düzensizlik doğuracağına 

inanması açısından korku oluşturmaktadır. “Her şeyin iyisini bilen onun (Erdoğan’ın)” 

kendileri için “iyi” bulunmamasının yarattığı endişe, gündelik hayatın gündelik pratiklerine 

kadar sinmiş durumdadır.  “İnsanlar korkuyor” biçiminde sürekli dile getirdikleri yakınmada, 

“korkulan” varlık veya durum, artık sadece “birisi” ya da bir “şey” değil, “herkesin herkesten 

korktuğu bir hayat” olmaya başlamaktadır. 

 

“Bakıyorsun yani artık insanlar ne diyeyim, dikkat edersen arabada bile bir hükümeti 

eleştirmeye, ne bileyim kendi fikirlerini de söylemeye korkuyor insanlar, hakikaten 

insanlar birbirlerinden çok korkmaya başlamışlar, yani o yok. Bugün düşün sırayla 

geldi işte ne bileyim muhalefet liderleri susturuluyor, gazeteciler içeri alınıyor, işte 

gazeteler kapanıyor, televizyonlar kapanıyor; bu iyi bir şey mi? Kendisi de görüyor, bu 

iyi bir şey değil ki Ortaçağ’a mı gidiyoruz yani? Dikkat edersen de bakın etrafınıza, bir 

tane aykırı ses kalmadı ki.”198 
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“Her yerde Erdoğan’ı hissetmek,” görüşmecilerimizin bir kısmı için her yerin “korku” ile 

bezenmesi demekken; gündelik mekanların, siyasete doğrudan dahil olmayan alanların, 

karşılıklı ihtiyaç üzerine kurulmuş ilişkilerin her safhasında ve her anında hayatların artık bir 

temkinlilik, kendini durdurma, başka türlü yansıtma ve korkma üzerinden kurulduğunu 

görmek mümkün olmaktadır. Bu tür hayatlar, belirttiğimiz gibi, “şu an” yaşanan ya da 

yaşanmış olana yönelik değil; “ne olacak” üzerinden kurulmaktadır. Yine belirtmemiz gerekir 

ki; insanların korktukları olaylar her ne olursa olsun; gerçekleşmediği sürece korku 

yaratmaktadır. Gerçekleştikten sonra ise, artık bunlara yönelik korku dışında geliştirilen 

başka duygu ve tutumlar söz konusu olmaktadır. 

5.2.2 AK Partilinin Korkusu: Yine “Kemalistler, Laikçiler” Gelirse 

“28 Şubat, o zaman işte çok hatırlamadığım bir sene ama belki de görüşümüz yine 

şeydi “Oh oldu bu dincilere” olmuştur belki. “Oh iyi oldu” filan, işte “Din üzerinden 

devleti yönetmeye çalışıyorlar” falan; belki gerçekten öyleydi belki değildi, çünkü yine 

çok detayını bilmiyorum da.”199 

 

Yaşanmış olan şey, felaket ya da travmatik ise bunun tekrarlanma ihtimaline katlanılması 

güç geldiğinden, böyle bir beklentinin yarattığı duygu yine korku olmaktadır. Burada 

korkunun dayanakları “yine mağdur olmamak”, “yine ezilmemek” ve “yine mahrum 

olmamak” üzerine kurulmaktadır. Bu yüzden “yine Kemalistler gelirse” söylemi önemli bir 

tarihsel arka plan ve hafıza barındırmaktadır. Tarih ve hafızanın güncelliğini oluşturan da; 

gerçekten tarihte yaşanmış olanlar kadar bunların hakim tarih yazımı ve anlatısı ile 

bugünden popüler kılınan versiyonlarıdır. Bunu söylememizin temel nedeni; 28 Şubat’ı genel 

hatlarıyla hatırlayanların aslında AK Partililerin değil; CHP’li ve HDP’lilerin olmasıdır. 

Görüşmecilerimizden elde ettiğimiz verilere baktığımızda, dört siyasal parti seçmeni içinde 

(AK Parti, CHP, MHP, HDP), 28 Şubat’ta olanları en az hatırlayanların AK Partililer olduğunu 

fark ediyoruz. Hatırlayan son derece az sayıdaki AK Partilileri ise, 28 Şubat’ın mağduriyetini 

birebir yaşamış olanlar oluşturmaktadır. Buna karşın “28 Şubat” hiçbir zaman sadece bir 

takvim tarihi olarak da değerlendirilmiyor; içinde bir yaşanmışlık olmayan fakat çeşitli 

duyguları canlandıran bir “ses”ten ibaret olduğunu belirtmek mümkündür. 

“Hayatımız bitti, mahvolduk, mahvolduk. Tekrar eski kâbus geri döndü” diye 

düşünüyorum ve “Son damlasına kadar mücadele edeceğim” diyorum kendime, 

çünkü bu arada 28 Şubat’ta içinde bulunduğum cemaatten dolayı hiçbir şekilde 
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yapılan zulümlere karşı çıkmamıştık. Hatta, yani askeri cuntanın suyuna gitmeye 

çalışmıştık, bunun için ilkelerimizden vazgeçmiştik. Bunun pişmanlığı ile de biraz, 

kesinlikle sonuna kadar mücadele etmeyi düşünüyordum.”200 

 

“Ne kadar gömleği çıkardık, başka şeyimiz yok, ne kadar kapitalistçe veya farklı bir 

dile dönse de, hâlâ daha bunlar dinci, tırnak içinde konuşuyorum, dinci ve yok 

edilmesi gereken bir şey olarak görülen bir parti…. Ama 28 Şubat’la ilgili, özellikle o 

ay Ramazan ayına denk geliyordu yanlış hatırlamıyorsam, hayatımın en rezil 

Ramazanıydı. Televizyonda sürekli sarıklı kişileri hedef alan, onları göstererek bütün 

dindarları düşmanlaştıran veya şeytanlaştıran bir medya vardı. Her akşam o 

haberlere maruz kalıyorduk. ”201 

 

Her şeye rağmen dayanağını “laikçilerin” ve “Kemalistlerin” oluşturduğu korku izleri en çok 

28 Şubat üzerinden kurulmakta ve kendini göstermektedir. 15 Temmuz mücadelesinin “bir 

daha asla” şeklinde önemli bir anlamı mevcuttur. “28 Şubat’ta olanları tekrar yaşamak” 

ihtimali, korku yaratan bir durum olmasının yanında; 15 Temmuz, bu ihtimalin 

gerçekleşmesine neden olabilecek en yakın olay ve tarih olarak görülmektedir. Burada 

korkulan şey, ihtimal olarak görülmüş bir “kayıp”tır: 28 Şubat’tan sonra “kazanılan” her şeyin 

tekrar kaybedilme korkusu. Bunlar; baş örtüsü, eğitim hakkı, İmam Hatipler ve inancı 

özgürce yaşamak gibi kazanımlardır.   

 

“Ben size şöyle söyleyeyim bak bu ülkede Recep Tayyip olayı yok: bu ülkede 

Müslüman ve dinli ve dinsiz kesimi var. Bir Kemalist düşünce var. Kemalist düşünce 

ile dinli ve dinsizlerin, yani şeriatçıların hiçbir şeyi yok, zıt görüşü yok fakat onlar 

nedense takiyyeli, Allah korkusu olan insanları sevmiyorlar. Neden sevmiyorlar, onu 

da bilmiyorum.”202 

 

“O günün şartlarında İslamcı olanlar bu işin sıkıntısını çekti. Başörtüsü olayları oldu. 

İşte imam hatiplerin ortaokul kısımları kapatıldı. Mesela ben imam hatiplerin 

ortaokulun sonuncularındanım.”203 

 

“Yani ben başörtülü olarak okuyabiliyorum, öğretmen olabiliyorum, onu olabiliyorum, 

bunu olabiliyorum. Bu benim için büyük bir kırılma noktasıydı. Yani ben işte bir tane 

çocuğum var, kız çocuğu. Bu ileride başını örter mi örtmez mi, hiçbir fikrim yok, 

bilmiyorum. Çok da önemsemiyorum. Yani örterse sevinirim, örtmezse de üzülmem. 

Öyle diyeyim. Ama ondan önce bu çocuk ne yapacak, ya başını örtmeyi tercih ederse 

diye endişeleniyordum.”204 
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28 Şubat üzerine kurulu bütün korkular, tamamen 28 Şubat’ta yaşananların kendisiyle ilgili 

olmasa bile, 28 Şubat’ın “ses” olarak çağrıştırdığı şeyler; İslami kesimin yaşadığı 

“mağdurluk”, “baskı” ve “haksızlık”lar olmaktadır. Hemen belirtmeliyiz ki; bu çağrışımlar 

sadece AK Partililer için değil; CHP’liler, MHP’liler ve HDP’liler için de böyledir. Bunun 

yanında, 28 Şubat’ın tarihsel hatlarını, İslami kesimin bu süreçte yaşadığı mağdurlukları en 

ayrıntılı şekilde anlatanların HDP’liler olduğunu görmekteyiz. 

5.2.3 CHP’linin Korkusu: “Laiklik Elden Giderse” 

 

“Bir kere ben kazara topluluğa denk geldim, metro çıkışındaki Taksim Meydanı’ndaki 

topluluğa denk geldim ve ilk defa ben o gün gerçekten şunu düşündüm “Bu iki halkın 

bir araya gelmesi mümkün değil.” Oradan çıktığımda ben korkuyla çıktım: taciz eden 

olmadı, küfreden olmadı ama bakış ve davranışlarla bunların hepsini hissettim. Hiç 

yanlı da konuşmuyorum, bunun da üstünü ve altını çize çize söylüyorum: gerçekten 

yok, yani arada çok büyük bir uçurum var…. Bakışlar. Laf atmadılar ama korkunç 

bakışları vardı: yer vermiyorlar, bilerek çarpıyorlar, özür dilemiyorlar, çünkü bilerek 

çarpıyorlar, ayağınıza basıyorlar, iteliyorlar… Yani ben oradan çıkana kadar çok, yani 

yönümü kaybettim, panik oldum: kısa kollu tişört ve dizin üzerinde de bir etek vardı. 

Hani belli ki oradan değilim yani ama bakışlar ve dediğim gibi o çarpmalar, kasti 

çarpmalar, yol vermemeler, geçirtmemeler, laf atmamaya gerek yok hani daha fenası 

yapılıyor aslında ama onu zaten sokakta her gün yaşıyoruz benzeri şeyleri biz. Şortla 

minibüse biniyor tekmeleniyor, işte bu en yakın ve en basit örneği. Bu zaten çok sık 

yaşanan da bir şey artık ya da Diyanet İşleri Başkanı kalkıp “Çocuğunuza, kız 

çocuğunuza cinsel istek duyabilirsiniz” diyor, yani hani daha biz neyi konuşacağız?” 
205 

 

CHP’linin buradaki korkusu yine muhtemel bir “kayıp”tır; “laiklik elden giderse” ve bu kayıpla 

birlikte mevcut “yaşam tarzlarını” kaybetme korkusu üzerinden şekillenmektedir. Hemen 

aşağıdaki alıntıdan görülebileceği gibi; bu muhtemel kaybın izleri, gündelik yaşantıda başka 

bedenler üzerindeki sembollere ya da başka hayat tarzlarına yönelik olabilmektedir. 

“Sakallı”, “şalvarlı”, “cübbeli” gibi bir bedenin sembolizmi, başka bir bedenin sembolizminin; 

“kısa şort”, “askılı” vesairenin yerine geçebileceği korkusunu yaratmaktadır. Açık bir şekilde 

belirtmemiz gerekir ki; herhangi bir kesimin hayat tarzının diğer bir kesimin hayat tarzına 

yönelik tehdit oluşturduğu ya da bu şekilde algılandığı vakalar hatırı sayılır bir orandadır. Yine 

belirtmeliyiz ki; CHP’liler için AK Partili olduğunu düşündükleri bir kesimin hayat tarzı “korku” 
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duygusu uyandırırken; AK Partililer için ise CHP’li olduklarını düşündükleri kesimin hayat 

tarzına karşı “nefret” duygusu canlanmaktadır. Buradaki korku ve nefret verili olarak 

oluşmazken, her bir kesimin içinde bulunduğu siyaset, iktidar ve güçle yakından ilgilidir. Verili 

olarak bize kalan ise; farklı hayat tarzlarına sahip ve hiçbir şekilde birbirleriyle ilişki kuracak 

imkanları olmayan “iki toplumun” olduğu ya da oluşmakta olduğudur. 

 

““Bugüne kadar” diyorum, “biz demokrasiyi savunuyorduk, şu gelen modellere bak” 

diyorum, yani gelen insanları görsen adamın boyu kadar sakal var, altında şalvar var, 

bu adam demokrasiyi savunuyor. Cübbeli Ahmet Hoca, işte televizyonda bir 

konuşması var, yani kayıtlı, adam diyor ki “Demokrasi Kuran-ı Kerim’e terstir.” Adam 

15 gün    demokrasi mitinglerindeydi ya! Anladınız mı, [Gülerek] bu ne perhiz, bu ne 

lahana turşusu?” 206 

 

“İnsanların bakışları değişti artık, yani kapalı kesim daha çoğaldı, onlar açık kesimi 

daha farklı bakıyorlar. Biz kimsenin giyimine kuşamına karışmıyoruz ama işte 

insanlar bir şort giydi diye tekme atabiliyorlar veya açık, askılı giydi diye korkuyor 

insan artık. Çocuklarımız kısa bir elbise giyse “Kızım, hayır” diyorum “öyle giyinme” 

yani insanlar farklı bakıyor artık, o yüzden. Tedirgin hissediyorum, eskisi gibi rahat 

olmuyor insan.” 207 

 

“Gericilik”, “çağdaş ve modern olmayan” şeklindeki soyut endişe ve tanımların altında somut 

görüntüler yatmaktadır. Tehlike ve var olan görüntü (sakallı, şalvarlı, cüppeli) arasında 

kurulan eş değerlikler beden ile ilgili pratiklerden menkul olabilmektedir.  Görüntüleri bütün 

bu korkuların tecelli ettiğine ya da tecelli edeceğine dair mesajlar ve göstergeler olarak 

değerlendiren CHP’li seçmenler, bütün korkuları kendi bedeni üzerinden yaşarken, bu 

korkuların işaretlerini “başkalarının” bedenleri üzerinde görmektedir. 

 

“Mustafa Kemal’in bana verdiği haklar elimden gidecek gibi korkularım var benim, 

endişelerim var bayağı, bunu çok önemsiyorum. Bunlar daha bir ön plana çıkıyor.”208 

 

““Müslüman, dindar, imanı tam gençlik yetiştireceğim” algısı ile özellikle eğitimde 

yarattığı değişim, dönüşüm algısı, aslında meselenin o kadar da, bizim gördüğümüz 

kadar da basit olmadığını gösteriyor. Biz açıkçası 1990’lardaki 28 Şubat sürecinde 

falan milli görüşçülerin yükseldiği dönemler hikâyeyi Atatürkçü tayfanın abarttığını 

düşünürdük ama bazen şeyi düşünüyorum bu dönemlerde; onların dediği bazı 

noktalara geldik. Çok böyle bilinçli olmasalar da şey konusunda haklı çıktılar “Bunlar 

aslında öyle göründüğü gibi değil” diye bir şeyleri vardır, öyle bir haklılıkları olduğunu 
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düşünüyorum.”209 

 

“İnsanlar sanki böyle belli bir kesim çıkmıştı dışarıya; sarıklılar, elinde silahı, bıçağı, 

tüfeği, bayrağını alan, yani sokaktaydı kadın, kız, çocuk hiç fark etmedi. O konuda 

çok korktum, çünkü tatilden geliyorum; askılımı giymişim, şortumu giymişim, kızım da 

aynı öyle, yani valizlerim arkada valizden bir şey alamıyorum, çünkü arabadan 

inemiyorsun, arabayı durduramıyorsun, durdurduğun an yani artık eşime dedim ki 

“Bir ara sokağa çekelim, sabaha kadar burada yatalım, ondan sonra evimize gidelim” 

yani korktum, çünkü böyle arabanın içinde artık arabanın içine yattım, yere yattım. 

Kızıma da “Yat” diyorum, “Kızım görmesinler bizi” çünkü dışarıdan böyle biz gidiyoruz, 

hani onlardan yana olmamızı bekliyorlar, el sallıyorlar, işte sloganlar atıyorlar, bizden 

de aynı şeyi bekliyorlar.”210 

 

5.2.4 15  Temmuz ve Tutuklama, Tasfiye, İhraç: “Herkesi Alıyorlar” Korkusu 

Bütün korkuların daha gerçekleşmemiş fakat gerçekleşmesi olası olan bir kayıp üzerinden 

olduğunu düşünürken en somut kaybın tutuklama, tasfiye ve ihraç korkusun üzerinden 

geliştiğini görüyoruz. Burada son derece geniş bir belirsizlik olduğu ve “kurunun yanında yaş 

da yanar” ihtimali fazlaca dillendirildiği için bu türden bir korku ve endişeyi toplumun bütün 

kesimleri paylaşmaktadır. Her kesimden ve siyasal eğilimden insanın ortak bir korku yaşadığı 

bu süreçte, toplumun geneline hakim olan bir korku hali görmekte ve “başkaları için” 

endişelendiğini belirten görüşmecilerimizin aslında kendileri ve yakınları için de 

endişelendikleri fark etmekteyiz. Kendilerini bu çarkın dışında göstermek ve görebilmek için 

endişenin kişileri, hep “başkaları” olmakta ve bütün yakınmaları bu kişilerin mağdurluğu 

üzerinden kurulmaktadır. 

 

“Devlet memuru akrabam var, şu an çok tedirgin, çünkü diyor, hepsi bitti, bize sıra 

geldi, şu an başladılar öyle bir şeye, evet.”211 

 

“Sonrasında işten atılmalar da üzücü oluyor ama başka türlü nasıl ayıklanabilir 

diyorsun. İşte şimdi kurunun yanında yaş yanıyor, gene bizim arkadaşımızın örneği 

gibi. Şu anda bence bu süreci beklemek lazım, çünkü şunu söylüyorlar “Herkes şuna 

inansın, adil bir yargılama olacak” diyorlar. “İşten atılmalar olduysa da geri alınmalar 

olacak” diyorlar, yani bunları bekleyip göreceğiz, çünkü şu anda, şu anda adil 

olduğuna inanmıyorum şu anda, zaten hükümet de bunu “Çok adil bir şey yapıyoruz” 

demiyor ama “Arada kaynayanlar da oluyor” diyor ama “Bunu düzelteceğiz” diyorlar; 
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bakalım, bekleyeceğiz, göreceğiz."212 

 

“Kurunun yanında yaş da yanar,” deyimiyle sıklıkla karşılaşmamıza rağmen bunun kabul 

edilebilir de bulunmadığının temel göstergesi; bu deyimin hemen akabinde gelen yanan 

“yaş”ın hakkının geri verilmesi gerektiğine dair düşünceler ve temenniler olmaktadır. 

Bununla beraber,  yaşanan endişe ve korku aslında “kuru”nun ve “yaş”ın kim olduğuna dair 

belirsizlikten kaynaklanmaktadır. Kimsenin elinde yarın ne olacağına dair sabit referanslar 

bulunmamasının ya da başka bir deyişle; bütün sabitlerin ve dayanakların yitip gitmesinin; 

doğru bilinen ve güvenilen bütün referansların oldukça muğlaklaşıp geçişken hale 

gelmesinin yarattığı hissiyatlar, göz altı, tutuklama, ihraç ve tasfiyenin gündelik bir pratiğe 

dönüştüğü bu ortamda oldukça belirginleşmektedir. 

 

“Mesela beni sen cemaatle bağlantılısın diye işten atsalar olmadığımı ispatlayamam. 

Böyle bir sistem var. Kimin ne olduğunu bilmiyoruz. Ve en büyük özellikleri kendi 

tabirleriyle tekbir dedikleri şey. Olmadıkları gibi davranmayı çok iyi biliyorlar. Kurunun 

yanında yaş da yanıyor. Ve muhtemelen yanmaya da devam eder. Çünkü 

operasyonları yönetenlerin başındaki o savcıların bile tekrar operasyonu bir yere 

getirip, ondan sonra görevden alındığını düşünürsek, her insanın normallikle 

alındığını düşünmek yanlış. Başta sadece cemaate yönelik diye başlayarak 

sonrasında OHAL şeyiyle genişletme imkânı da buldular."213 

 

"Başka bir boyut kazandı ama zaten herhalde o boyut baştan hesaplanmıştır diye 

düşünüyorum. Cemaat ile başlayıp artık her çıkan çatlak sese ya da her ayrı fikre 

karşı muazzam bir temizlik; bitecek gibi de görünmüyor, bu uzadıkça uzar herhalde, 

artık kimi istemezlerse; bir suç unsuru var nasıl olsa, artık bir bahane de olduğu için 

bu böylece de devam edecek, yani çöpçüye kadar gelecek artık bu işler, görüntü 

o."214 

 

“Her önüne geleni almamaları gerekiyor. Şimdi şöyle: devlet sen bir karar verdin, bir 

dershane açtın, çocuklar oralara gittiyse, senin her öğretmeni, her şeyi almaya 

hakkın yok, çünkü sen izin verdin, önünü sen açtın, burada sen çok haksızsın.”215 

 

"Gereksiz yere atıyorlar, hiçbir suçu olmayan ve şimdi öyle bir şey ki maalesef, 

maalesef gerçekten çok kötü bir şey, çok kötü, yani her zaman tasvip etmediğim bir 

şey: birisinin birisinden alıp veremediği varsa şikâyet ediyor ve “Fethullahçı” diye 

atılıyor.”216 
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Tasfiyeler ve ihraçlarla oluşan korkunun dayanağı, sadece devlet ile yurttaşlar arasındaki 

hesabı; iktidarın ve polisin toptancı bir anlayışla görmeye çalıştığı iddiası ile sınırlı 

kalmamaktadır. Zira, yurttaşlar arasındaki bir düzlemde de bu hesabın görülmeye çalışıldığı 

iddiasıyla oldukça sık karşılaştık. Aşağıdaki alıntıda, görüşmecimizin bu türden bir endişe 

taşıdığını, “Belki zamanında kavga etmiştir, belki birinden borç aldı vermedi, ona gıcık oldu,” 

gibi nedenlerin gelişen ihraç ve tasfiye atmosferi içinde kullanıldığına veya 

kullanılabileceğine dair izleniminden anlıyoruz, 

 

“İşte bu darbe ne kadar güzel oldu Ohal’le. İnsanları bir gecede böyle, böyle bir PDF 

dosyasında isminizle işten atabiliyorlar, hayatını bitirebiliyorlar. Bu illa terör örgütü 

mensubu olmak zorunda değil, hani bu imzacı vardı, Barış İmzacısı olsun, solcudur, 

belki zamanında kavga etmiştir, belki birinden borç aldı vermedi, ona gıcık oldu belki 

o yüzden bile atıyor olabilir ya da kadro mücadelesi verenler bizim okulda olduğu gibi, 

onlar da hakkını aradıkları ve hakkını aldıkları için atılıyorlar.”217 

 

“Şimdi mesela 15 Temmuz’dan sonra böyle bütün şiddet, bütün baskı, bütün her 

şeyin kendileri tarafından meşrulaştığı bir, daha doğrusu meşrulaştırılmaya çalışılan 

bir fırsata dönüştürülmeye çalışılıyor; çalışılıyor değil yapılıyor, başarılıyor bu.”218 

 

5.2.5 CHP ve HDP’linin Korkusu: 15 Temmuz ve Sokaktaki Kalabalık 

“Korkuyorum ben bununla ilgili, yani tedirginim. Böyle tek kelime ile bütün insanları 

sokağa çıkartabilen bir güç var şu anda ve bu sokağa çıkan güç açıkçası beni de çok 

sevmeyen bir güç. 15 Temmuz gecesi ben korktum açıkçası “Ne olacak” diye 

korktum, çünkü azınlık taraftayım, yani belirsizlik aslında beni korkutan; ne olacak, 

darbe oldu mu, darbe mi oluyor, ne oluyor, Türkiye kurtuldu mu, sevineyim mi-

üzüleyim mi, ne oluyor falan.”219 

 

Toplumda kimin kime karşı ne hissettiği varsayımlarının izini sürdüğümüz bu görüşmeler bize 

gösteriyor ki; bir duygunun oluşumu başkasının da nasıl duygular içinde olduğunu 

varsaymakla başlayan bir süreçtir aslında. Sürekli belirttiğimiz gibi korku; korku duyulan 

olayın gerçekleşmesi üzerinden değil, gerçekleşme ihtimali üzerinden oluşmakta ve kişinin 

zihinsel süreçlerini ya da siyasal yönelimini de içeren davranış ve tutumlarını belirlemekte ya 

da etkilemektedir. Peki, gerçekleşmeyenin gerçekleşebileceği üzerine kurulu bütün bu 
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korkuyu yaratan nedir? Buna verebilecek birden çok cevabımız mevcuttur: Birincisi; söylemin 

ve söylentinin bu türden gerçekleşmeyenin gerçekleşebileceğine dair notlar, mesajlar ve 

semboller içermesidir. Belirtmemiz gerekir ki; bunun kanalize edilebilir ve yönetebilir 

nitelikte olması, ancak iktidar düzeyinde yapılmasıyla mümkün olabilir. Burada “iktidar”dan 

kastımız, güncel yönetme ve yürütme erkini elinde bulunduran siyasal oluşum değil; söylem 

oluşturma hakimiyetine sahip olan iktidardır. İkisinin üstüste binmesinin her zaman 

gerçekleşmediği fakat bunun mümkün olduğu söylenebilir. İkincisi, gerçekleşmeyenin 

gerçekleşebileceğine dair korkular, çok nadir bile yaşansa, görülen, duyulan ve korku 

yaratan ihtimallere benzer olayların  genelleşebilir ve tekrarlanabilir bulunması yoluyla 

oluşmaktadır. Çünkü; bu tarz bir olay, bir defaya mahsus bile yaşansa gelecekle ilgili korku 

yaratan senaryo test edilmiş ve onaylanmış olmakta; gelecekte bunların hep bu şekilde 

yaşanacağı endişesi pekişmektedir. Mesela; “sakallı adamın kısa şortlu kadına tekme 

atması,” bir kez bile gerçekleşse; bu bütün “sakallı” olanların aynısını yapabileceğine ve 

bütün “kısa şortlu” kadınların buna maruz kalabileceğine dair bir yargı ve inanış 

yaratabilmektedir. Aslında, buradaki korku, bunun tekrarlanıp tekrarlanmayacağına dair 

hiçbir bir bilgi ve güvence bulunamamasıdır. 15 Temmuz darbe girişiminde dışarıdaki 

kalabalıktan dolayı bir kadın görüşmecinin; “o konuda çok korktum, çünkü tatilden 

geliyorum; askılımı giymişim, şortumu giymişim, kızım da aynı öyle” diyerek korkularını 

yansıtmasını başka türlü açıklamamız mümkün görünmemektedir. 

 

“Ben çıkmadım, çevremde de akrabalarımda veya çevremde çıkan da yoktu. Bence 

Ak Parti’ye oy verenler daha çok çıktı… AKP seçmeni… Kendinden olmayana  (bana) 

saldırmaz diye düşünüyorum ama, iyi de bakmazlar bence, ya rahatlıkla 

gidemezdim.”220 

 

“Ben mesela Okmeydanı’nda yaşıyorum, Gazi Mahallesi’ne saldırmak için gitmişlerdi. 

Malatya’da bizim Alevilerin yaşadığı, teyzemlerin yaşadığı mahalleye de saldırmaya 

çalışmışlardı. Dediğim gibi hani bir şeye inanan bir kitle yok, bir yerlere saldırmak, 

ulaşmak isteyen bir kitle vardı benim gözümde. Öyle reflekslerini gördüm ben.”221 

 

“Başka olaylarda hiçbir zaman sokağa çıkamayan insanların “Din elden gidiyor, 

yönetimimiz elden gidiyor” deyip de sokağa çıkmaları, gövde göstermeleri, yani 

Türkiye’nin birçok sorunu varken din konusunun ön plana çıkması bu şekilde, 
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bilmiyorum beni tedirgin etti açıkçası çok tedirgin oldum.”222 

 

Bunun dışında, bir eylemlilik içinde olan “kalabalıkların” yarattığı korkunun o kalabalığa 

“dahil” hissetmeme noktasında oluştuğunu görebiliyoruz. 15 Temmuz’da dışarıdaki 

“mahşeri” kalabalığın nereye yönleneceği, neler yapabileceği düşüncesi, o kalabalığa dahil 

olmayan ya da olamayan kişiler açısından, kendilerine dönük binbir türlü endişe 

yaratmaktadır. Bu yüzden, aslında, hem o kalabalığa dahil olsa kendi görüntüsünden dolayı 

güvende olmayacağı endişesi hem de dahil olmadığı noktada, bu kez kalabalığın 

yapabileceklerine dair güvensizliğin getirmiş olduğu korku söz konusu olmaktadır. 

 

“Tekbir sesleriyle, yani sanki kurban kesmeye giden insanlar gibi böyle, birbirlerine 

“Hadi çıkın dışarı” falan diye bağırıp hani “Ben çıkıyorum yetmedi, hadi sen de çık, 

gidelim birilerini avlayalım” zihniyetiyle çıkanları gördüm, bağıra çağıra, tekbir 

getirerek çıktıklarını. Herkesin birbirine bir kinle baktığını, kendinden olmadığını 

düşündüklerini, çıkmayanları, ışığını yakmayanlar, Türk bayrağı açmayanlar… 

Demokrasi Nöbetlerine gelmeyenlere kinle baktıklarını gördüm açıkça. Bu durumdan 

rahatsız oluyordum ben, ben ve arkadaşlarım da biz de şey yapıyorduk: mümkün 

olduğunca İstanbul’un bölgelerinde olmamaya veya İstanbul’dan başka yerlere, yine 

şehir içinde ama başka yerlere gitmeye çalışıyorduk, maruz kalmamak için, çünkü 

insanlar biraz böyle, ne bileyim böyle raydan çıkmış gibi, kudurmuş gibi 

davranıyorlardı açıkça; hem maruz kalıp can sıkmamak hem bir sürtüşme yaşayıp 

boşu boşuna üzerimize şey çekmemek için öyle uzak durmaya kalktık.”223 

 

“Sonra o cumhurbaşkanının sokağa çağırışından sonraki çıkanlar işte böyle İslami ve 

o milli, ırkçı duygularla sokağa çıkanlardı ve aslında darbelere, toplumdan her 

kesimin darbelere karşı olmasına rağmen bu işte İslami ve ırkçı duygularla sokağa 

çıkanları gördükleri için bunlarla aynı ortamda olmak aslında kimseye güvenli 

gelmedi, yani farklı riskleri içeren bir durum vardı orada. Hatta böyle bir iç savaşa, ilk 

iç savaşı bile ateşleyen bir şey olabilirdi orada.”224 

 

“Allah ü Ekber nidası bana şeyi hatırlattı. Sivas olaylarını hatırlattı. Ben şey diyorum 

anneme, ya bizim camımıza taş atarlarsa. Ya bize zarar verirlerse. Ya Alevi kıyımı ya 

da Kürt kıyımı yaparlarsa. Ya da işte onlardan olmayanın kıyımını yaparlarsa diye. 

Halkın böyle aşırı tepkileri beni ürküttü. Devlet daha çok halk ürküttü beni o 

dönem.”225 
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5.2.6 Ekonomi, İş ve Geçinme: Gelecekten Korkma 

Geleceğin yine korku unsuru olarak kurulduğu bir diğer alan iş ve geçinme kaygılarının 

önemli ekonomik meseleler olarak öne çıktığı ekonomik alan olmaktadır. Belirsizlik kaynaklı 

bu korku, aslında toplumun tüm kesimlerini yatay kesmektedir. Bugünün ekonomik ve siyasi 

durumunun referans olduğu bu korkunun, gelecek üzerine de inşa edilmesinin temel 

gerekçeleri; güncel “döviz kuru dalgalanmaları” ve “zamlar”ın gelecekte de ivme kazanarak 

artacağına, fakat bunu karşılayacak ekonomik olanaklara sahip olunamayacağına duyulan 

inanç olmaktadır.  

 

“Valla geçmiş tarihlerden şu anda sıkıntıdayız, yani şimdi aklımıza bir şey gelmiyor. 

Şu anda yolda gidiyorsun, düşünerek gidiyorsun. Artık şu anda diyor kasap et 

derdinde koyun can derdinde, şu anda biz ekmek peşine düşmüşüz, anladın? 

Şerefimizle, haysiyetimizle götürürsek onu düşünüyoruz. Şu anda hiç aklımıza 

gelmiyor biliyor musun? O kadar dalgın bir millet olmuşuz.”226 

 

“Türkiye’nin durumunu çok iyi görmüyorum, şu anda dolar 3,40, yani her kesim zarar 

ediyor. Bugün doları olup da olmayanın ilgisi değil, yani bu dolar yükseldikçe hayat 

koşulları da yükseliyor; o anlamda Türkiye’nin durumu çok kritik.”227 

 

5.3 ACI VE ÜZÜLME: “BAŞKALARININ” BEDENİ AMA BİZİM 

“ACIMIZ” 

 

Başkalarının bedenleri üzerinden yaşanan acıyı kendi bedeninde hissetmenin mümkünatı 

ve maddi olanakları bulunmazken, bu acı nasıl olup ortak bir dil ve anlam dünyası yaratıyor? 

12 Eylül’de öldürülen, işkence edilen, kaybolan bedenlerin acısı toplumun bütün kesimleri 

tarafından nasıl ortak bir dil yaratıyor ya da yaratılan o ortak dile eklemlenebiliyor? 

“Empatinin mümkün olmadığı, sempatinin de yetersiz olduğu” başkalarının acılarını 

sahiplenip aktarmak nasıl bir toplumsallık ve siyasallık yaratıyor?  

 

Öncelikle, hemen belirtmeliyiz ki; acı duygusu kişi için “dışarıdalık” ve “içeridelik” hissi 

yarattığı oranda siyasal pozisyonlar da yaratır. Yani; acı kişiyi bir başkasıyla buluştururken, 

bir başkasıyla da ayırır; acı üzerinden kurulan bir ortaklık, o birlikteliği güçlendirdiği her 
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noktada, bu birlikteliğin dışındakilerle ilişkisizliği de canlı tutar. Bilmediğimiz, 

hissetmediğimiz; hatta tanık bile olmadığımız bir acı, “karşılık vermek”, “kabul etmek” ve 

“anlamak” gibi yollarla biçimlenen bir etik yaratmaktadır.  Bu etik; o acıyı “anlamayan” 

“karşılık vermeyen” dışarıdakilere karşı yargılar geliştirir ve dışarıyı acının faillik düzlemine 

doğrudan ya da dolaylı olarak çekip, “kurban ve cellat” denkleminde ona biçtiği “cellat” 

rolünü olabildiğince geniş ve esnek tutar. 

 

Acı ve üzüntünün birbirinden farklı duygular olmakla birlikte birbirlerini tamamlıyor olduğunu 

düşündüğümüz için ikisini beraber ele almayı anlamlı buluyoruz. Acı konusunda bizim 

burada ele aldığımız bedensel ve maddi acı değil, böyle bir acı üzerinden hareketle oluşan 

acı söylemidir. Üzülmeyi ise; bir şekilde ortaya çıkan acının söylemselliğinin artı değeri olarak 

değerlendirmek mümkün görünüyor. Acı ve üzülme kollektif veya toplumsallıkla ilişki ve 

aidiyeti sağlayan duygular olarak karşımıza çıkmakta ve bu yüzden birer kimlik belirleyeni 

haline dönüşmektedir. Tarihin bir anında, o anın canlı bedenleri üzerinde vuku bulan maddi 

acının; yara, ölüm, kayıp ve mahrumiyetin dolaşımı ve aktarımı yoluyla, acı üzerinden inşa 

edilen söylemlerin ve hikayelerin yarattığı artı değer, topluluk içinde birer kimlik haline 

dönüşüp bir şekilde toplumda siyasi pozisyonların yaratılması ya da halihazırda var olana 

eklenilmesiyle sonuçlanabilmektedir. 12 Eylül işkencelerinin, ölümlerinin, kayıplarının 

sürekli aktarılan acısının ya da 28 Şubat’ın sürekli gündemde olan mağduriyetlerinin yarattığı 

kimlikler, toplumsallıklar ve siyasallıkların acı ve üzülme üzerinden inşa edildiğini ortaya 

koymak bize başka bir pencere aralayacaktır.   

 

Bunun dışında, sahada bulacağımızı düşündüğümüz, özellikle sokakta olan kesimden 

gelebilecek 15 Temmuz üzerinden acı ve üzülme hikayelerinin izine pek de rastlamamamız 

üzerine bir not düşmek isteriz: Başta düşünülenin aksine; 15 Temmuz hikayeleri, katılanların 

çoğu için büyük oranda kahramanlık ve gurur hikayeleri olarak karşımıza çıkmıştır. Üstelik 

olası acı ve hüzün hikayelerinin izini sürebilmek için baktığımız yerlerde ve kişilerde bir 

“yenilmişlik”le karşılaşmak da olası iken; 15 Temmuz’un çoğu anlatısında hakim duygunun 

“kazanmışlık” olduğunu gördük. Söz konusu kazanmışlık olunca da bütün zayiatlar ve 

kayıplar üzülme ve acıdan çok gurur duygusunu ortaya çıkarmaktadır. Bütün kayıpların, 

ölenlerin, işkence edilenlerin “kahraman”, bunu yapanların, gerçekleştirenlerin ise “hain” 

olduğuna yönelik olağanüstülüklerle kurulan hikayelerin içinde acı ve üzüntüden çok gurur 
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ve nefret gördük.  

5.3.1 HDP’linin Radikal Dönüşüm Tahayyüleri ve Hayal Kırıklıkları 

 

“Bahsettiği şeyler hoşuma gidiyor, yani anlattığı, konuştuğu şeyler “Eşit olalım biz” 

diyor adam, “Herkesin eşit hakkı vardır” diyor, eş başkanı var kadın. İşte LGBT 

yürüyüşlerine katılıyorum, sadece HDP’nin desteği var, yani demokrat.. İşte [Hafifçe 

gülerek] eşit, demokratik, yani biraz kapitalizmden çok yoruldum aslında, yani 

kapitalizm olmayan, hani şu an bazı kısımlar neoliberalizme kaymış durumda. “Gene 

deli gibi çalıştırırım seni ama sen verdiğim işi yap da nasıl yapıyorsan yap, tatilde mi 

yapıyorsun, gezip tozup da mı yapıyorsun” hani biraz daha rahatlatmaya yönelik bir 

kayma var, dünyada böyle bir neoliberalizme kayma durumu söz konusu. O 

Türkiye’de en çok uygulanamayan en azından, hani kapitalizmde en azından güzel 

uygulanabilse belki biraz daha olabilir, hani o da biraz olmuyor ne yazık ki [Hafifçe 

gülerek]  ne yazık ki değil, hani kapitalizm olmasın keşke de, yani işte eşit, paylaşımcı, 

fakirliğin-açlığın olmadığı, yağmurda-çamurda donarak ölmeyen insanların olduğu bir 

toplum olsa güzel olur.”228 

 

HDP’lilerde “ideal” olarak gördüklerinin gerçekleşmemesi sonucu oluşan üzüntü ve acı, 

hayal kırıklığı hissiyle birlikte yükselmektedir. Siyasi parti programına en entegre seçmen ve 

kesim olarak dikkat çeken HDP’lilerin, bu siyasi programdaki çoğu öneri, talep ve değişime 

de oldukça hakim ve destekçi olmakla kalmayıp kullandıkları gündelik dilde de bu ideal ve 

prensipleri benimseyip sık sık kullandıklarını ve yansıttıklarını görüyoruz. Siyasal program ve 

yaşanılan hayatı bu derece yoğun bir şekilde kesiştiren HDP’liler için, gerçekleşmeyen ve 

gerçekleşmekten de gittikçe uzaklaşıyormuş gibi görünen siyasal düzleme ait ideal ve 

prensipler, sadece güncel siyasi partileri üzerinden değil; gündelik hayat düzeyinde de bir 

“yenilmişlik” duygusu yaratmaktadır. Bu radikal ideal ve prensipleri; “öz yönetim”/“özerklik”, 

“barış”, “işçi hakları” /“anti-kapitalist söylem”, “kadın hakları”, “LGBT hakları”,  

“çevre”/“ekoloji” başlıkları olarak kabaca sıralamak mümkündür. 

 

“Türkiye’ye barış, kardeşlik, eşit bir şekilde, birbirine saygı sevgi ile bakarak beraber 

yaşamak istiyorum. Beraber derken aslında HDP öz yönetimi istedi, aslında 

özyönetim böyle şey değildir. Ben öyle bölücü olarak diye, ayrılacak diye 

görmüyorum.”229 

 

"Benim Türkiye hayalim, her anlamda eşitlik, özgürlük olan bir ülke istiyorum yani. 

Dediğim gibi işte cinsiyet eşitliği olmalı, din, dil, ırk, yani bunlar olmamalı. Evrensel 
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olmalı yani her şey. Hayvan hakları olmalı, hayvanlar korunmalı. Çünkü ben onları da 

eşit olarak, insan gibi can diye düşünüyorum. Hatta ben doğanın da can olduğunu 

düşünen bir insanım yani. Ağacın can olduğunu, bitkinin can olduğunu. Yani her şeye 

iyi davranılan, iyi davranılan bir ülke olsa. Özgürlükler olsa yani… Bugünkü hali çok 

kötü.”230 

 

“Demokratik, böyle insan haklarına dayalı, insanı şey olarak alan, insanı kendine baz 

alarak bütün doğayı, sadece insanı değil, hayvanları, her şeyi. Yav doğanın kendisi 

her şeyden üstündür ha. O doğanın parçası insandır, hayvandır, ottur, bittir, ittir işte 

her şeydir yani anladın? Doğal toplum yani.” 231 

 

“Hiç kimsenin en azından yaşam güvenliğinden kaygı duymadan yaşayabileceği, işte 

kendini rahatça ifade edebileceği, insanların ötekileştirmeden işte kadınsa rahatça 

kadın olabilmeyi yaşaması, çocuksa rahatça çocuk olabilmeyi, işte işçiyse emeğinin 

hakkını alabilmesi, Aleviyse kültürünü rahatça yaşayabilmesi, kendini ifade 

edebilmesi,”232 

 

5.3.2 12 Eylül ve Beden: İşkence, Ölüm, Kayıp 

Beden’in, “işkence”, “ölüm” ve “kayıp” olarak kurulduğu; hikayelerinin anlatıldığı, 

tanıklıkların ifade edildiği, duyulanın aktarıldığı; hiçbir anlatısı yoksa bile izlenimsel “acı bir 

şeydi” varsayımı bulunan 12 Eylül anlatıları, acı ve üzülme duygularıyla aktarılmaktadır. 

Görüşmelerimiz boyunca, toplumdaki her kesimden ve siyasi eğilimden insanın; ortak bir 

anlatım, hissiyat ve duygu içerisinde buluşmuş göründüğü tek siyasal tarihi olay 12 Eylül’dür. 

Saha sürecinde, başka olaylar da ölüm ve işkence barındırsa bile; geriye kalan olaylar için, 

çok geniş bir toplumsal kesimin uzlaşı içinde ortak bir söylem ve anlatı oluşturduğuna denk 

gelmedik. 12 Eylül dışında, “solcusu da sağcısı da” veya “inanı da dinsizi de” denerek en 

radikal uçlardan başlayarak bu radikal uçlar arasındakileri de kapsayacak şekilde herkesin 

ortak yaşanmışlıklar üzerinden hesap edilip sayıldığı başka bir tarihsel anlatı 

bulunmamaktadır. 

 

“12 Eylül’deki işkenceleri, yaşanan acıları bilirim. Etrafımda şahit olduklarım vardı. 

Ben 11-12 yaşlarındaydım ama çok iyi biliyorum o dönemi. E bunlar insan olarak beni 

etkiliyor. Ankara’da halay çekerken, Suruç’ta gençler işte oyuncak götürürken; 

bunlar.”233 
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"Darbeyi nasıl hatırlayacağım? Yani o kadar çok kan döküldü ki sebeplerini 

düşünüyorum düşünüyorum, neden olduğunu hâlâ çıkaramıyorum, neden?”234 

 

Cumartesi Anneleri ortaya çıktı, bir sürü faili meçhul olaylar var. Faili bilindiği halde 

çözülmeyen durumlar var. Birkaç arkadaşımdan duyduğum olaylar var, hani evde 

oturuyorken uzaktan bir akrabası geliyor, akrabası geldikten on dakika sonra eve 

polisler geliyor, evi tarıyorlar, meğersem siyasi kaçakmış, hani, yani hiç siyasetle 

alakası olmayan insanlar bile bu şekilde ölümden döndü, öldü, yani yok, hiç yoluna 

giden insanlar olmuş, yani çok fazla detaylı bilgim yok açıkçası.”235 

 

“12 Eylül benim için şey demek, babamın işkence görmesi olarak, yani ben 

doğmadan önce yaşanmış. Babamın işkence görmesi; dedemin, babamın işkence 

seslerini duyarken kalp krizi geçirmesi olarak.”236 

 

Gezi olaylarını, 28 Şubat’ı  ve 15 Temmuz’u konuşurken ”sokağa çıkanlar” ya da “mağdur 

olanlar” kimdi diye sorduğumuzda, konuştuğumuz özneye göre değişen “bizdik”, “yoktu”, 

“başkalarıydı”, “hak edenlerdi”, “vatan hainleriydi”, “dinciydi”, “dinsizdi”, “gericiydi”, 

“kandırılanlardı” gibi sıralanabilecek yanıtlar aldık. Ön planda Kürtler'in olduğu olayları 

(Kobane Olayları) konuşurken ise; sıklıkla tepkisellik barındıran "ben o olayları bilmiyorum", 

"hatırlanmaya değecek bir şey olmadı" ya da " Türkiye'ye hiçbir etkisi olmaz o olayların" gibi 

yanıtlar da aldık. Aslında, tepkiyle hatırlamayı ve üstüne konuşmayı reddedenler; yani bir nevi 

otosansür uygulayanlar dışında kalan görüşmeciler açısından da bu olayların tam manasıyla 

bilinme ve hatırlanma oranının oldukça düşük olduğunu söylemek mümkün. Baktığımızda, 

bu olaylar için, ne olup bittiğini netlikle hatırlayan tek grup, hangi partili oldukları ve olayları 

yorumlama biçimleri değişiklik gösterse de, Kürt görüşmeciler olmaktadır. 15 Temmuz’la 

ilgili konuşurken ise;  olaylara ilişkin anlatı ve değerlendirmeler, kişilerin siyasal 

yönelimlerine göre farklılık göstermektedir: AK Partililer için her şey oldukça net; MHP’liler 

için de durum “aşağı yukarı” benzer iken, diğer partili seçmenler için ise yaşananlar oldukça 

belirsiz, anlaşılmaz ve şüpheli bulunabilmektedir. Özellikle; CHP’li ve HDP’lilerden oluşan 

ciddi bir kesim, 15 Temmuz’un bir darbe girişimi olduğunu düşünmediğini belirtmekte ve 

yaşananı, AK Parti’nin de içinde olduğu “planlı bir organizasyon ve girişim” olarak 

nitelendirmektedir. Bütün bu saydığımız olayların yarattığı mağduriyetler ve acılarla ilgili bir 

ortaklaşma ve uzlaşıdan söz edemezken; söz konusu 12 Eylül olduğunda, 
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görüşmecilerimizin kayda değer bir kısmının yaşlarından dolayı bu tarihe doğrudan tanıklığı 

olmadığı halde, bu süreçte yaşanan “acılar” ortak ve bu ortak acıları yaşayanlar “herkes” 

olarak belirtilmektedir. 

 

“Hatta bir akrabamı da balkondan vurdular namaz kılarken ta evine gitti, meydanda 

Kalaycıbahçe Meydanı’nda onlar birbirleriyle çatışıyorlar. Bir de tam bizim evin 

önünden, öyle de güzel delikanlılar genç, taze; derenin içine işte bütün şey kesim, 

Alevi kesimdi orası o zaman, çok birbirimizle iyiyiz, yine hâlâ iyiyiz, hiçbir sorunumuz 

yok. “Ay” dedim “Gitmeyin, çocuklar gitmeyin, nereye gidiyorsunuz” böyle dedim ve 

gittiler, çok büyük çatışma oldu şeyde; Topkapı’da, hep öldüler; ne ağladım, ne 

ağladım, ne ağladım”237 

 

“Şöyle söyleyeyim, belki 12 Eylül döneminde çok canlar yandı. Ben okula giderken 

cansız cesetlerlen okula gittim ben, yani yolda kedi köpek görmüyorduk, insanların 

ölüsüyle karşılaşıyorduk”238 

 

“Ülkücü genç” aslında bu biraz illegal olaylara da katılmış da, diyor ki “Beni 12 

Eylül’de dövdüler, dövdüler” diyor “haşatımı çıkardılar, cezaevine attılar ‘ıhlıyorum’” 

diyor yukarıdan biri bağırıyormuş, diyormuş ki ismini söylüyor o kişinin “‘Dayan dayan, 

Allah de geçecek’” onu da Filistin askısına asmışlar, yani böyle bir durum. Astıkları 

adam da şey, Yazıcıoğlu şeyde ölen Muhsin Yazıcıoğlu”239 

 

“Etkiledi, ben de dâhil bir sürü öğretmenimiz öldürülmüştü, biz çocuktuk; 

okullarımızda askerler vardı, biz çocuktuk; insanları eve gelince alkışlıyorduk, eve 

dönebildi diye, çocuktuk. Daha sonra o insanların hayatları ve o insanların çocukları 

ve gelecekleri hepsi yok edildi; aslında her şey travma ve hastalık biçiminde gelişti; 

sağ ya da sol.”240 

 

"Valla biz o günleri şöyle hatır; babamın anlattığına göre hatırlıyorum işte, işte 

Taksim’de insanların öldüğünü işte hep babam anlatırdı işte.”241 

 

“Tabii ki çok fazla hâlâ günümüzü bile etkileyen şiddette yaşanmış bir sürü gözaltılar, 

işkenceler, ölümler, kayıplar, yani saymakla bitmeyecek bir süreç.”242 

 

5.3.3 15 Temmuz ve “Öldürülen, Dövülen Askerler”: Başka Bedenlerin Acısı 

Burada yine acıyla ilgili anlatılarını,  başkalarının bedenlerinin maruz kaldığı acıyı hissetme 
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biçiminde yansıtanlar, genelde CHP ve HDP’liler olmaktadır. 15 Temmuz’da “dövülen”, 

“işkence edilen” ve “öldürülen” askerlerin “mağdur”luğu, başka bir deyişle; onları acının  

objesi haline getiren durumlar, bu askerlerin “darbeden habersiz”, “kandırılmış” veya “emir 

kulu” olması üzerinden kurulmaktadır. Öte yandan, AK Partili görüşmecilerimizden bu türden 

bir anlatıyı hiç işitmemek, bizi “acıyı” hissetme ve onu dillendirmenin aynı zamanda kişinin 

siyasal yönelimi ile doğrudan ilintili olduğunu düşünmeye tekrardan itmektedir. Acı çeken 

bedenin; dövülen, işkence edilen, öldürülen bedenin acısını “hissetmenin” en önemli 

kriterlerinden birincisi; o bedenin “kimin” bedeni olduğu, ikincisi ise; o bedenin acısını 

“hissettiği”ni söyleyen ve aktaran bedenin nasıl bir siyasal yönelim içinde olduğu gibi 

görünmektedir. 

 

“Sonra kötü oldu, insanlar öldü. O kısmı en çok şey oldu. O askerlerin gariban, bu 

ülkenin en çok şeyini çeken gariban halkın gariban ailelerinin çocuklarının 

dövülmesi, böyle millet tarafından öldürülmesi çok çirkindi, çok kötüydü. Onları 

birkaç gün atlatamadım o görüntüyü, o askerin boğazının kesilmesi mesela en çok 

aklımda”243  

 

“Köprüde askerin boğazını kestiler. İki ay önce onu bence davulla zurnayla 

gönderdiler, çocuğun boğazını kestiler, linç ettiler, köprüden atmaya çalışıyorlar.” 244 

 

“Ben açıkça üzüldüm linç edilen askerlere, dövülen askerlere, yani o askerin elindeki 

silah 100 kişiyi rahatlıkla indirebilir ama çocuk silahını bırakmış; halkın, bizim 

evladımız ya davul zurna ile gönderdiğimiz çocuklarımız, kalkıp nasıl vurabilirsin sen 

o insanları? Yani ben yazık, çok ezilenler oldu onu söylüyorum. Çok, o ölenlere ben 

çok üzülüyorum gerçekten.” 245 

 

 

5.4 GÜVEN: “O HER ŞEYİN İYİSİNİ YAPAR” 

 

Burada ele aldığımız “güven” hissini Recep Tayyip Erdoğan ve “15 Temmuz mücadelesi” 

üzerinden ele alıyoruz. Erdoğan üzerinden gelişen güven, genelde AK Partililerin hem 

Erdoğan’ın “icraatları”na atıfla hem de bu atfa varsayımsal olarak kaynaklık ettiği düşünülen 

olgu ve olayların, tutum ve başarıların tekrarlanacağı ya da tekrarlanabileceği üzerinden 
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kuruluyor olmasıdır. Erdoğan’ın daha önce yaptığı “iyi” şeylerden kaynaklı olarak zamanın 

tekerrür edeceği inanışı üzerine kurulan bu güven şu anda iyi gitmediği düşünülen ne varsa 

Erdoğan’ın kurtarıcılığıyla tersine çevirilebileceği noktasında bir şüpheye yer bırakmıyor. 

Benzer şekilde oluşan bir güven hissinin de, daha güncel ve anlık olarak 15 Temmuz 

mücadelesine baktığımızda görmek mümkün. Yine burada zaman tekerrür eden bir mefhum 

olarak algılanıp, benzer “durumlarda” benzer “mücadelelerin” ortaya çıkabileceğine olan 

güven hissiyle karşılaşmaktayız. 

 

5.4.1 AK Parti’ye Güvenmek: Ekonomi ve Kriz 

AK Partililerin ekonomiyle ilgili söylemlerinden, partinin kendileri için muazzam bir “güven” 

adresi olduğunu görüyoruz. Anlatılarda karşımıza çıkan güven, “iyi giden bir ekonomi” 

üzerinden değil; “iyiye gidecek olan bir  ekonomi” üzerinden inşa edilmekte; ne şekilde 

olacağı bir “muamma” olmakla birlikte, AK Parti’nin bunu gerçekleştirebileceğine, ekonomiyi 

iyileştirebileceğine olan inançla kurulmaktadır.  Oysa; aynı AK Partililerin çok büyük bir kısmı, 

güncel ekonomik durum değerlendirmelerinde karanlık bir tablo çizdiklerini; mevzu bahis 

ekonomik meseleler olduğunda, sorunlar ve sıkıntılardan sıkça bahsedip yer yer “kriz” 

kelimesini kullanarak dert yandıklarını da görmekteyiz. Somut bir sorun ve sıkıntıdan 

bahsedilirken aynı zamanda bunların AK Parti tarafından çözüleceğine dair inanç ve kabul, 

çözüm tarihinin belirsizliğini önemsiz kıldığı gibi güncel ekonomik sorunları da önemsiz ve 

geçici addeden söylemlere dönüşmektedir sıkça.  “Ekonomi şimdi kötü de nerede iyi ki”, 

“tüm dünyada kriz var”, ”ekonomi yine iyi, baksana ülke neler atlatıyor,” şeklindeki 

doğallaştırma, meşrulaştırma ve genelleştirmelerin yanı sıra, ekonominin “bozuk, sıkıntılı ve 

kriz” halinde bulunmasının nedeni, faillik boyutunda, “dış güçler”, “faiz lobisi”,  “FETÖ” ve 

“vatan hainleri” olarak görülmektedir. 

 

“Tabii işsizlik var, kriz var, para yok, yani konu bu şu anda…. Valla neden dediğimiz 

konu Türkiye çok büyük konumlar atlattı. Türkiye bunu da atlatır. Allah devletimizden 

milletimizden Allah razı olsun. Türkiye’de bitmeyen bir servet var, toprak var. Ben 

halkımıza da devletimize de güveniyorum.”246  

“Başka sorun derken ekonomik, ufak tefek şeyler var ama yine de bu kadar 

badireden sonra iyi gidiyor yani fena da değil. Bir Suriye gibi karışmadı, bir Irak gibi 
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şu gibi bu gibi değil, çünkü Türkiye’nin sahibi var. Türk insanlarının milliyeti biraz 

vatanseverdir, her türlü vatanına sahip çıkar yani. O yüzden ben şu anda iyi 

görüyorum, bilmiyorum ilerisi daha iyi olacak inşallah, görüşümüz böyle.”247  

“2000’li yıllardan önce gerçekten diğer ülkelerin cumhurbaşkanlarıyla, 

başbakanlarıyla bir araya geldiği zaman ceket ilikleyen bir liderimiz varken, şimdi 

gerçekten çok dik duran, gerektiğinde her türlü cevabı veren, ondan sonra kendini 

savunan, Türk halkını, Türkiye Cumhuriyetini savunan bir başbakanımız, 

cumhurbaşkanımız var. Ekonominin ülkeye yansıyan, aslında alt kesime yansıyan 

çok, çok, çok da büyük bir şey yok ama ülkenin büyümesi, ticaret hacmi, belediyecilik, 

bunlar hep olumlu geliyor.” 248 

5.4.2 Erdoğan’ın Her yerdeliği: AK Partilinin Güven Kaynağı 

AK Partililerin gözünde Erdoğan, “ne yaparsa iyi yapan; ülkenin iyiliği için yapan,” biri olarak 

değerlendirilmekte ve bu yönüyle de bir güven objesi haline gelmektedir. Ancak; haliyle bazı 

durumlarda, Erdoğan’ın güncel, geçmiş ya da geleceğe dair bir değerlendirmesi, kişinin 

kafasındaki doğru ya da beklenti ile uyuşmayabilmektedir. Bu uyuşmazlık anında, kişinin 

duyduğu güvenin, onu mesele hakkında tekrar düşünmeye, belki de söz konusu mesele ile 

ilgili, “kendisinin bilmediği ama Erdoğan’ın bildiği başka bir şey,” olduğunu varsaymaya, 

aradaki konum farkını da gözeterek “kendisinin aklının ermeyebileceğine” ihtimal vermeye 

götürebildiğini görüyoruz. Bu da, aynı zamanda güven kaynaklı bir koruma kalkanı 

yaratmakta; mevzu bahis Erdoğan olduğunda başka bir siyasetçiye karşı sergilenebilecek 

eleştirel ve şüpheci tutum yerini kendi bakış açısını gözden geçirmeye bırakabilmektedir. Bu 

yüzden; Erdoğan’ın itiraz ettiği bir şeyi sonra savunması ya da savunduğu bir şeye sonra itiraz 

etmesi; gerekli bir politik manevra ya da dışarıdaki “tekinsiz” ve “dinamik” dünyaya karşı 

kendilerini; yani halkını ve ülkesini korumaya yönelik alması gereken yeni bir pozisyon ya da 

kimi zaman daha kötü sonuçları engellemek adına taktiksel verilmiş ve gerekli bir ödün 

olarak düşünülebilmekte ve bir anlamda oluşturulan bu güven kalkanına çarpıp 

dağılmaktadır. Böylece; mevcut herhangi bir pratik ya da çelişki vesilesiyle aşınmamış 

görünen bu güven, olağanüstü durumlarda bile Erdoğan’ın “tek bir sözü”nün rahatlatıp 

güven aşılayabilmesine yol açmaktadır. 

 

“Gezi olayları aslında beni pek ürkütmedi, çünkü sonuçta herhangi bir şey 

olmayacağını biliyorum. Recep Tayyip Erdoğan ne dedi? “Halkın, sakin olun, herhangi 
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bir sorun yok” dedi”249  

 

“Cumhurbaşkanının konuşması tabii ki konuşma, o konuşma kurtardı, yani ülkeyi 

bence.”250 

 

“Başkanlık seçimi” diyorlar, başkanlık seçimi zaten şu an anladın mı, başımızdaki 

cumhurbaşkanımız her türlü [çalışıyor], eskiden cumhurbaşkanı seçiyorduk, 

geçiyordu bir kenarda oturuyordu. Şu anki anladın mı cumhurbaşkanımız, ben gerçek 

olarak konuşuyorum… Görünen göz kılavuz istemez, şu an anladın mı başımızdaki 

bizim başkanımız çalışıyor, gecesini gündüzüne katmıyor [katıyor], vatandaşına her 

an bir şeyler yapmak istiyorlar.” 251 

 

“Reis varken sıkıntı olmuyor,” sözlerinde ifadesini bulan güven, kendisine atfedilen veya 

“kendinden menkul” olduğu varsayılan bir çok yetkinliğin, vakıflığın ve muktedirliğin bir 

vücutta toplanmış olmasının getirmiş olduğu “karizmatik” haldir. Böylece; Erdoğan şahsında 

oluşan “karizmatik lider” profili, başkasıyla kıyaslanmaya çok da açık değildir ve “O”nun bir 

konu üzerindeki beyanı ve tesiri geriye kalan kişilerinkinden daha baskın ve etkili 

olabilmektedir. Aşağıdaki alıntı üzerinden baktığımızda görüyoruz ki; söz konusu diğer figür 

de Diyanet İşleri Başkanı sıfatıyla güçlü bir konumda bulunsa ve hatta Erdoğan’ın dediği şeyi 

desteklese bile, onun dahli olmadan da Erdoğan’ın konu hakkında söyledikleri yeterli 

olmakta ve en başta anılmaktadır.  

 

“Reisimiz dedi işte “Kürtaj yasaklansın” falan filan. Diyanet devreye girdi, işte 

“Günahtır” şöyle olsun böyle olsun, reisi destekledi. Abi günah kısmını tartışmıyoruz, 

orada zaten kesinlikle yanlış. Bu kanunlaşsın mı, kanunlaşmasın mı, onun 

derdindeydik ama Diyanet devreye girerek insanlara siyasi bir etkide bulundu... 

Ancak az önce bahsettim ya reis varken sıkıntı olmuyor, işte reis olumlu bir şey 

söyledi, benim mantığıma uygun bir şey söyledi, Diyanet devreye girdi.”252 

 

“Sokağımız mis kokuyor, parklarımız çiçeklerle dolu. Ben tek kelime söylüyorum, 

vereceğim az ve öz cevabım budur: cumhurbaşkanımızın –geçmişe baksınlar 

herkese söylüyorum- verdiği güzellikler, başarılar çe-ke-me-di-ler; onu ifade edeyim 

yani yine daraldım. Çekemediler, ya Allah’ım, ne diliyorum rabbime? O fırsatı, Allah’ım 

o hasetlere vermesin bir daha.”253  
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5.4.3 15 Temmuz ve AK Partili: “Sırtımız Yere Gelmez Bu Mücadeleyle” 

“Hatta bize bile sıktılar, ara sokağa ama bize kurşun mu atılıyor, leblebi mi atılıyor hiç 

umurumuzda bile değil yani çünkü Allah öyle bir şey veriyor ki vatan için insana, şöyle 

ki ölmüşün ölmemişin, zaten dönmek için gitmiyorsun ki çıktığın zaman sokağa. Onun 

için bu millet vatanını her zaman savunur, yıkılmaz inşallah, yani Kürtler de artık 

dediğim gibi uyandılar bazı şeylere, zannetmiyorum bundan sonra bazı şeyler 

olsun”254 

 

AK Partililerle, 15 Temmuz’da sokağa çıkanlar hakkında konuştuğumuzda duyduğumuz 

hikayelerin “kahramanlık hikayesi” olarak kurulduğuna; görüşmecilerimizin anlatırken 

heyecan duyduklarına, mimikler ve jestlerin birden hareketlenip, ses tonunun yer yer 

yükseldiğine tanık olduk. Dikkatimizi çeken bir diğer durum da; 15 Temmuz’da sokağa 

çıkmamış, “mücadeleye katılmamış” olan AK Partililerin hemen hepsinin akabinde bu 

durumu “kabul edilebilir” bir neden ya da bahane ileri sürerek gerekçelendirme gayretidir. 

Aynı zamanda, 15 Temmuz’da sokakta olmama ya da olamama halinin onlar için bir 

pişmanlık ve üzüntü kaynağı olabildiğini, bir hayıflanma hali yarattığını görmek mümkündür. 

Bu yüzden, kendisi geçerli bir mazeretten (hasta, başka yerde, haberi olmamış gibi) dolayı 

sokakta olamamışsa bile, o kahramanlık anlatımı ve hikayesine eklenmek için, sokağa 

çıkmış yakın temsillerinden (örneğin, kardeşi, oğlu, akrabası, arkadaşı, komşusu) söz edip 

onların hikayelerini heyecanla anlatmaktadır. 

 

“15 Temmuz benim için Kurtuluş Savaşı gibi bir şey olmuş oldu. Şimdi bütün Türkiye 

safralarından kurtuluyor, yeni bir Türkiye olaraktan ortaya çıkıyor, yani sizler için çok 

muazzam bir önünüz açılacak. Bizlerinki yani bitmiştir, 40 yaş için de belki bitmiştir 

ama sizin ve çocuklarınızın…  Ben bir kahraman gibi bakıyorum onlara. Neden 

bakıyorum? Yani onların o ufacık adımları tarihte Osman Gazi gibi bu şeyi tekrar 

kurgulama. Vatan hainleri, şey yani dışarıdaki Amerika’nın elindeki kuklalar daha 

doğrusu… Mesela bana örnek olarak bir şeyler söyleyebilir misin? Bu saatten sonra 

kalkıp da benim için zor durum diye bir şey, hele ki bu 15 Temmuz’dan sonrası çok 

daha iyi gibi görüyorum ben. Ondan öncesinde pek o kadar da şey etmedim.”255 

 

15 Temmuz’da sokağa çıkıp mücadele ederek darbeyi durdurmuş olma düşüncesi, hem 
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“istersek ve berabersek” neler yapılabileceğinin resmi olarak görülmekte hem de ortaya 

çıkan bu resmin muhtemel kalkışma ve tehlikelere karşı caydırıcı, engelleyici bir unsur 

olacağı beklentisini yaratmaktadır. Yarattığı “özgüven” “neler yapabileceğimizi herkes 

gördü” şeklinde ifade edilirken, ortaya çıkan resmin “mesaj”ının, “darbeyi tekrar yapmayı 

düşünenler” başta olmak üzere, içerdeki ve dışarıdaki tüm karşıtlara ve düşmanlara verildiği 

de düşünülmektedir. Bu mesajın özellikle; Kürtler (PKK üzerinden), Geziciler, Kemalistler, 

Avrupa, ABD, İsrail gibi zarar verdiği düşünülen tüm iç ve dış mihraklar tarafından “alınması” 

ve “anlaşılması” beklenirken gerekirse bu “mesajın” tekrar da verilebileceğine dair bir inanç 

hakim görünmektedir. 

 

“Hani halk, bizim Türk milleti, milliyetçiliğimiz bizim çok böyle, yani bir bayrak bile 

göğe çekildiği zaman gerçekten böyle şey, hani göğsümüz kabaran bir milletiz. 

Seviyoruz, ülkemizi seviyoruz. Gene aynı şey olsa belki çok daha bu sefer yoğun 

olacak. O ilkinde insan hani anlamadı, inşallah da olmaz tabii ki öyle bir şey ama 

cesaret edemezler, öyle tahmin ediyorum.”256  

 

“15 Temmuz bir faciadır yani. Ülkeyi tam böldüler amma bu ülkenin vatandaşları, bu 

ülkenin milleti öyle bir asil millet ki, öyle bir asil millet ki dünyaya ders verdi ve 

dünyaya örnektir şu anda; herkese. Ben olayın içindeyim, burada solcusu, sağcısı, 

komünisti…”257 

 

“Yani biz tamamen, insan öyle bir gidiyor ki hani tamam hani bir şeyleri göze alıp hani 

abdest alıp gidenler var tabiri caizse; hani dediğiniz gibi kelime anlamı zaten “nöbete 

gidiyorsunuz”, hani bir şeyler olmaması için, bir şeyler, tekrar bir şeylere 

kalkışılmaması için.”258 

 

“Etrafımda bir sürü insan yaralandı falan ve orada birileri yaralandıkça, şimdi sende 

bir silah yok, çatışma halinde değilsin karşındakiyle, silahsız bir şekilde gidiyorsun, 

etrafındaki insanlar yaralanıyor düşüyorlar ama geriden gelenler yine devam ediyor 

onların üzerine karşı, yani bu, bu çok ciddi bir şey, belki psikopatça bir şey ama bunu 

görmek, geleceğe dair bana bir kere daha umut verdi, öyle diyeyim."259 

 

“Birlik beraberlikte olmamızı bizim yani meydana koymuş oldu: Türkiye halkının birlik 

beraberlik içinde olduğunu yani dünyaya keşfettirmiş olduk yani.”260 

 

“Belki şer göründü ama hayr oldu, yani Türkiye’nin önünü açtı bu olay. İnsanların iç 
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yüzünü gösterdi, Fethullah Gülen’in bütün hainliğini gösterdi. Bugün bir rektörü 

almaya kalksan Türkiye’de yer yerinden oynar, doğru mudur? Rektörü alsan, işte 

“Senin görüşün şudur” desen, içeriye atmaya kalksan tüm gazeteler, haberler, 

manşetler ne yapar? İşte “Rektörü aldılar, şunlar şöyle şunlar böyle” derler ama o 

olaydan sonra istediğini aldı, olağanüstü hal oldu, hiç kimsenin de sesi çıkmadı, 

neden? Hainleri gördüler.”261  

 

“O gün çok ayrı bir ruh vardı. Eskiden şöyle düşünürdüm, hani bir savaş çıksa yan 

komşu bile çıkmaz, sana yardım etmez falan. Ama 15 Temmuz bizim içimizde olan 

çok bambaşka bir duyguyu ortaya çıkardı. Yani biz aslında savaşçı bir toplumdan 

gelme vs. ama hiç böyle bir fırsatımız olmamıştı. Birbirimizle çatışıyorduk. Ona da çok 

gönüllü değildik aslında.”262 

 

5.5 UMUT/SUZLUK: “GELECEK UZUN SÜRER, YA DA HİÇ 

GELMEZ”  

 

Yine, gelecek kaygısı üzerinden izleyebildiğimiz umut ve umutsuzluk hali, sadece, aynı olay 

ve olguları değerlendiren kişilerin, kişisel özelliklerinin bir tezahürü olarak “iyimser” ya da 

“kötümser” değerlendirmelerde bulunduğu kişisel bir duygulanım alanı değildir. Bu duygu ve 

duygulanımların eylem ya da eylemsizlik yaratması bağlamında çeşitli toplumsallık ve 

siyasallıklar yaratan bir tarafı da bulunmaktadır. Hem umut hem de umutsuzluk şu anın 

“istenmeyen senaryoları” üzerinden gelişirken gelecekte ne olacağına ilişkin farklı 

senaryolar yaratmakta ve başka başka yollar çizmektedir. Umut, var olan toplumsallığın 

makbul görülen senaryosunu gerçekleştirmek için siyasi pozisyonu güçlendirirken; 

umutsuzluk kendi “makbul senaryosunun” gerçekleşme koşullarının tükendiğini var sayarak 

yeni toplumsallıklar ve mekansal arayışlar peşine düşmektedir. Bu yüzden, önemli oranda 

görüşmecimiz, Türkiye’ye dair kendi “makbul senaryolarının” gerçekleşmeyeceğini 

düşünmekte ve yurt dışına gitme ihtimallerini değerlendirmektedir. Buna karşın; hem 

umudun hem de umutsuzluğun geliştirdiği “iyi” ya da “kötü”nün gerçekleşmesine dair bütün 

projeksiyonlar, verili ve varsayımsal değerlendirmelerdir; varsayımları etkili olmakla birlikte, 

neyin ne zaman gerçekleşeceğine dair belirsizliği tam anlamıyla gidermeye muktedir 

değillerdir. 
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5.5.1 CHP’li ve HDP’linin “Gezi Ruhu, Gezi Gençliği” 

“Kırıldı bi’ şeyler, ama nereye kırıldı göremedik,” şeklinde ifade bulan Gezi olayları, belirli bir 

siyasal düzlemdeki (CHP-HDP) kişilerin büyük bir kısmı için umut olarak tabir edildiği kadar 

umutsuzlukla da değerlendirilmektedir. Gezi’nin başı ve devamına dair umutla kurulan 

hissiyatlar, Gezi’nin bastırılıp sönüp gittiğinin düşünülmesi noktasında umutsuzluğa 

dönüşmektedir. Fakat, bunun yanında, Gezi ile yeni ve “özlem” duyulan bir deneyimin 

mümkün ve tekrarlanabilir olması ihtimali üzerinden gelişen umut anları ve anlatılarına da 

oldukça sık rastlanabilmektedir. 

 

“Gezi bence Türkiye’nin yüz akıdır, muhteşem bir olaydır diye düşünüyorum, yani 

bana göre ülkede yaşanmış en güzel şeydir diye düşünüyorum; ülkede var, ülkede 

olmuş. Umutlandım, biz hâlâ direnmeyi biliyormuşuz, bir şeylere baş kaldırmayı 

biliyormuşuz, gençliğimiz duyarlıymış; öyle çok Facebook, telefonlarla uğraşıyormuş 

ama gençliğimiz bilinçli imiş: bunlar.”263 

 

“Ama korkarım ki bastırıldı. Korkarım ki, korkutuldu. Yeni nesil daha geliyor ama. 

Orada o yazıları yazan, o zekânın gösterdiği şeyler vardı. Mesela duvar yazıları vardı. 

Benim en çok etkilendiğim nokta. Şey demiştim, bu çocuklar bizi kurtaracak. O 90’lı 

nesil, o 95’li nesil bizi kurtaracak diyorum. İnşallah öyle olacak.”264 

 

Buradaki umut, sadece Gezi’nin olaysallığı ya da mekansallığı üzerinden oluşmamakta; aynı 

zamanda, bu mekan ve olayın aktörlerinin; yani gençlerin, daha önce “sorumsuz” ve 

“yüzeysel” tahayyül edilen imgeleminin kırılmasına ön ayak olduğu için “gençlik” üzerinden 

ve “gençliğe” yönelik yeni ve olumlu bir değerlendirmeye de kaynaklık etmektedir. Buna 

rağmen, Gezi anlatılarında umut ve umutsuzluk sürekli iç içe geçmektedir. “Kendimi en 

mutlu hissettiğim anlardı,” dedikten sonra görüşmecimiz, on bir kişinin bu “mutlu” anda ve 

mekanda öldürüldüğünü belirtmekte, “muazzam mutluluklarını” ve “muazzam hüzünlerini” 

10 günlük süreçte iç içe yaşayan görüşmeciler, birbirine karşıt hikayelerle dakikalara 

sığdırdıkları anlatılarında, bu zıt duyguları yine beraber aktarmaktadır.  

 

“Evet, bedel ödendi, zaten bedel ödenmeden bir yere gelinmez, hak alınmaz; hak 

verilmez, direnerek alınır. O hakkı; tabii ki bedeller çok kötü bedeller, o kadar kötü 

bedeller ödendi ki ama direniş de güzel bir patlaklıktı, her yerde bir demokrasi havası 

vardı; bir özgürlük havası, bir barış, bir yerlere “Artık biz varız, biz kitle varız, biz hiçbir 
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zaman bir yerde suskun kalmayacağız” [diyen] bir direniş vardı ama direniş çok erken 

bitti, olmamalıydı.”265 

 

“Gezi kendimi en mutlu hissettiğim anlar olarak kaydettim. Gerçekten. Hiç öyle kötü… 

Ya 11 tane insan öldürdüler. Ankara’nın göbeğinde insan öldürdüler. Ekrem’i 

öldürdüler. Döve döve Ali İsmail’i öldürdüler. Berkin’i öldürdüler. Elbette ki bunlar var. 

Ama benim açımdan ne ifade ediyor? Bir bu anlamı ifade ediyor. Bunları hiç 

unutmam. İki olarak da herhalde kendimi en özgür, en mutlu hissettiğim anlar ne 

diye sorarsanız, herhalde o iki haftalık, ilk bir hafta 10 günlük süreç derdim yani. 

Mutluydum.”266 

 

“Gezi olaylarında vardım tepeden tırnağa, bu kadar işte “İnsanlar” biz “nerede” diye 

düşünürken ondan bir süre öncesine kadar ya da “Daha adil insanlar nerede, daha 

cesur insanlar nerede” diye düşünürken herkes bir gecede Taksim’deydi, bu çok 

değerliydi. Bu kadar yoğun polis saldırısına, devlet saldırısına rağmen katılımcıların 

hiç birisinin zerre kadar birbirine zarar vermediği gibi tüm hümanist duygularıyla 

yapılmış, yani gördüğüm en hümanist eylemdi. Başarısı da iyi şeylerin olabileceğini 

gördük, çok da acı şeyler yaşandı tabii ölenler, yaralananlar, acı kısımları da çok 

fazlaydı ama bunun yanında insanların o dayanışması, gençlerin vizyonları, zekâları 

ve cesaretleri hayranlık vericiydi, bu da bir umut idi.”267 

 

5.5.2 CHP ve HDP’linin Umutsuzluğu: “Kaybettik”, Yeni bir Ülke arayışı 

CHP ve HDP’lilerin bir kısmında, kendi toplumsal ve siyasal alanlarının daraldığına ve bunun 

bu şekilde devam edeceğine inanmaları sonucu; “her şeyden el ayak çekme” eğilimi 

gözlenmektedir. Bu durumun izini, artık Türkiye’de yaşamak istemeyip yurt dışına gitmeyi 

düşünen önemli sayıda görüşmecimizin anlatılarında görmekteyiz. Bunu, “yenilmişliğin” 

kabulü ile her hangi pro-aktif bir eylem ve düşünce içerisine girmeyip bunun yerine mutlu 

olabilecek bir köşe-kenar arayışı içine girmek ve umutsuzlukla birleşen sürekli  mutsuzluk 

halini bu yolla değiştirmeyi uman bir girişim olarak değerlendirmek mümkündür.  

 

“Ya kendimi özgür hissetmiyorum, siyasi baskı çok, rahatsız oluyorum, herkesin 

birbirine karışmasından rahatsız[ım], haksızlıklar var, yaşadığım haksızlık var 

anlattım demin çok büyük haksızlık. En basiti zabıta bazında bile Beyoğlu’nda 

yaşadığım inanılmaz haksızlıklar var, yani istemiyorum aslında. Yani şimdi benim 

arkadaşım, çok yakın arkadaşım Ukrayna’da evlendi, adam üç senedir orada 

“Levent, daha korna sesi duymadım” diyor, anladın mı? Mesela Londra’da bir 

arkadaşım var, kız geçen yanıma geldi diyor ki ….“yani özgürlükten monotonlaştık” 

diyor. Ya bizde öyle bir şey yok, yani şimdi camiye gidiyorsun, çıkıyorsun, adam içki 
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içiyor, sana ne? Dön evine git, anladın mı?”268 

 

Umutsuzluk var, çünkü ne yapacağıma dair bir fikrim yok. Hani meydanlara çıksam 

gaz yemekten, kurşun yemekten başka bir şey yapmayacağım, hani bundan başka 

bir şey olmuyor, sesimi duyurabileceğim bir şey yok. Hani boşa kürek çekmekmiş gibi 

geliyor artık, hani söylemler, işte eşitlik, özgürlük mesela siyasi bir tanım haline geldi, 

yani sokaklarda çıkıp da “Özgür olmak istiyorum” diye bağırsam beni kolumdan tutup 

içeri atabilirler; [müstehzi] hani çok basit bir şey “Özgür olmak istiyorum. Kardeşlik, 

eşitlik, dostluk istiyorum” desem, “Solcu bu” deyip zart diye içeri atarlar beni.”269 

 

Türkiye’de yaşama koşullarının tükendiği ya da tükenecek olduğu üzerinden umutsuzluk 

yaşayan bu kesimin yurt dışında aradığı şey, “güven” ve “huzur” olarak karşımıza 

çıkmaktadır.  Türkiye için potansiyel gelecek senaryolarının ne ülke ne de kendileri açısından 

iyiye doğru gitmeyeceğini düşünmelerinin ötesinde, siyasi mücadelelerin artık gündelik 

düzeydeki pratikler ve mekanlar üzerinden vuku buluyor olmasına karşın gündeliği kendi 

tercih ve talepleri doğrultusunda yaşamanın zorluğu gerekçe gösterilip verilen terk etme 

kararı; umutsuzlukla, bir çeşit duygusal çöküntüyle ve pratik düzeydeki gerekçelerle bir 

arada sunulmaktadır. Bir şekilde değişen ve sürekli güçlenen popüler siyasi iktidarın nüfuz 

edip değiştirdiğini düşündükleri gündelik hayatın, hukukun ve ekonominin kendi hayatlarını 

da istemedikleri bir yönde değiştirecek olduğuna ve buna engel olmak istedikleri her an 

güvenlik sorunu yaşadıklarına dair kanaatleri sonucu, artık Türkiye’de yaşamanın pratik, 

hukuki ve ekonomik bir koşulunun kalmadığı düşüncesi ağır basmaktadır.  

 

"Hiçbir şey değilse bile böyle ne bileyim güne başladığınızda böyle huzurlu, huzurlu, 

korkmadığınız, daha eşit, daha adil bir düzen hayal ediyorum… Ben daha sürecin 

keskinleşeceğini düşünüyorum: kutuplaşma, eşitsizlik, adaletsizlik vs. hepsi dâhil 

olmak üzere… Gitmek zorunda kalabilirim ama o isteğim doğrultusunda muhtemelen 

olmaz diye tahmin ediyorum, çünkü dünya genel olarak barbarlığa sürükleniyor. 

Dünya üzerinde buradan daha mutlu olabileceğimizi düşündüğümüz bir yer, ne 

bileyim hani bir “İsviçre’ye gidelim” şuraya gidelim gibi bir şeyde hem buna maddi 

olarak gücüm yetmez, ben bunu yapamam bunu biliyorum hem de bunun bir 

mutluluk yolu olduğu kanaatinde değilim: dünyanın tamamı böyleyken bunun 

içerisinde o kadar da mutlu bir ada yaratabileceğin kanaatinde değilim ama zorunda 

kaldığım sürede gideceğim zaten gitmek durumundayım.”270 

 

"Kesinlikle isterim… Çünkü geleceğe dair ülkemiz adına çok fazla umudum yok. Biraz 
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böyle bencillik olacak ama kendimi düşünmek oluyor bu, daha böyle medeni, 

hukukun, adaletin olduğu, insanların bu konuda kafasında hiç soru işareti olmadığı 

bir ülkede yaşamak isterdim.”271 

 

5.5.3 HDP’li:  “Barış Artık Bir Çocuk İsmi” 

“On yılda bir bu kan, bu faşizm kendini yeniliyor, yani bir türlü, bir türlü demokrasi 

dediğimiz olguya geçemiyorlar. O demokrasi bir türlü; o demokrasi, elde edilecek 

ayara gelmiyor…”272 

 

HDP’lilerin büyük çoğunluğunun, “barış” ihtimalini artık çok uzakta ya da hiçbir zaman 

sonuca ulaşmayacak bir süreç olarak görüyor olmasının yarattığı umutsuzluk hali, anlatı ve 

söylemlerine yoğun olarak yansımaktadır. “[Ülke] bir türlü o ayara gelmiyor” diyerek yakınan 

görüşmecimizde, barışa yakınlaşma ve uzaklaşma olarak tabir edebileceğimiz kısır 

döngüden kurtulunamaması ve sürecin sonuçsuzluğu değerlendirmelerinin yarattığı bir 

duygu hali ile karşılaşıyoruz. Tüm anlatıları bir arada değerlendirdiğimizde, bu duygunun 

özellikle “çözüm sürecinin” fiilen ve lafzen bittiğinin ilanı ve Kobane süreci sonrası 

yoğunlaştığını görmekteyiz. 

 

“O kırılmayı (Kobane) bence Kürtler açısından çok net yarattı. Ben o şeyi, bahsettiğim 

o Kürtler açısından kendilerini tamamen bu ülkeden yok ve ayrı saymaları bence o 

süreçte daha çok ortaya çıktı.”273 

 

“Aslında Kobanê olayları çok çok önemli, bence çözüm sürecini bitiren, bittiğinin 

başladığı yerdi yani, yani Kürtlerin kafasında da çözüm süreci bitti. Kürtlerin 

kafasında da çözüm sürecinin anlamsız olduğu, yani çözüm sürecinin bir oyalama 

olduğu…” 274 

 

Barışın olanağını bu denli uzak gören HDP’li Kürtlerin bir kısmı, güncel durumu ise yaşanan 

bir “savaş” olarak nitelendirmektedir.   

 

“Türkiye’de yaşayan Kürtlerin Türkiye’de çok özgür yaşayamadığı, aslında barış 

taleplerinin bir şekilde karşılanmadığı ve buna karşı sürekli bir savaş politikasıyla 

davrandığını da gösteren bir süreç...” 275 
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“Kürtlere karşı, zaten Türkiye içerisinde biz bir iç savaş yaşıyoruz. Her ne kadar dese 

ki şudur budur yalandır, biz bir iç savaş yaşıyoruz.”276 

 

5.6 AŞK: İDEAL OLANLA KURULAN TOPLUMSALLIK 

Burada ele alınan “aşk”, bir şekilde tekil bireyin kendisini tikel toplumsallığa bağlamasına, 

kendisini ideal olanla birlikte tanımlayarak imkan veren haldir. Sadece ideal olan “kişi” 

üzerinden yaptığımız analize rağmen, ideal olanın yapı (vatan, millet, ırk, din) ya da düşünce 

(liberalizm, modernizm, muhafazakarlık) olabileceğini de belirtmemiz gerekmektedir. İdealle 

kurulan ilişki tekil bireyleri tikellik etrafında topladığı gibi; kurulan bu ilişki sıradan bireyi ideal 

olana yaklaştırır ve benzetir. İdeal olan varlık etrafında kurulan birliğin; ideal olanı 

“ıskalamış”, “anlamamış” veya “değerini bilememiş” ötekileri mevcuttur. Ötekiler, bu ideal 

olanla ilişki kuramadıkları için  ideal etrafında kurulan tikel topluluğun bir parçası da 

olamazlar.  

5.6.1 AK Partili ve Recep Tayyip Erdoğan: Koşulsuz Bir Aşk   

 

“Cumhurbaşkanımızı vuruyorlardı diyorum, “Beni de vursalar.” Daha olay 

aydınlanmadan, konu ne hâlâ farkında değilim, sadece… Cumhurbaşkanımızı 

öldürmek isteyen varsa bizi öldürsün ve topraklarımızı koruyalım diye mücadele 

verdim… “Çok fanatik değildim ben partilerde” ama şunu izledim, mesela ah işte 

cumhurbaşkanımın kıymetini neden diyorum sana bilmiyorlar? Tansu Çiller ne yaptı? 

Devlet bütçesini, borcunu kapatmak için? Uyuşturucu satarak devletin borcunu 

kapatan biri, bakandı. Orayı hatırlıyorum. Şimdi o dönem onların çok, hakikaten şey, 

fanatik, parti fanatiği değilim yani… ” 277 

 

Bir çok AK Partilinin “reis” olarak seslendikleri Erdoğan’ın “karizmatik liderliği”nin  sürekli 

modern-geleneksel ve yumuşak-sert tandanslarla ortaya çıkmasının bir hayranlık duygusu 

uyandırdığını görmek mümkündür. Erdoğan’ın bu tavır ve tutumları; bir şey söylemesinin, bir 

şeyi takdir etmesinin veya bir şeye kızmasının içeriğinden bağımsız olarak bunları yaparkenki 

“içtenliği”, “dobralığı”, “lafını esirgemezliği”, “ani çıkışları”, “alçak gönüllüğü”, “fedakarlığı” 

gibi bir dizi hal üzerinden hayranlık uyandırmaktadır. Bu hayranlığın yarattığı ilişki, Erdoğan 

şahsında idealize edilen yüksek değerler vasıtasıyla kurulan bir toplumsallığa eklenmeyi 
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sağlamaktadır. Erdoğan’a aşk ve sevgi üzerinden kurulan bu ilişkisellik, aynı zamanda 

Erdoğan’ın kurduğu toplumsallık ve siyasete de duygular üzerinden bağlanmayı 

getirmektedir..   

 

“Biz nerede miting var şey, Ak Parti, cumhurbaşkanı, biz eşimle bayraklar; ikimiz 

öyleyiz, çok sevdiğimiz için, yani oğlum bazen kızar “Anne” der, “bak tehlikeli olabilir. 

Anne kalabalığa girmeyin.” Kızım kızar ama biz eşimle valla her şeyi göze alıp 

gidiyoruz.” 278 

 

“Şu anda Tayyip Erdoğan gibi bir başkanı bir başka ülke başının üzerinde taşır ama 

maalesef ülkemizde hâlâ eleştiren, hâlâ şey yapanlar var. Adam şu anda kaç tane 

memleketle savaşıyor hem diplomatik hem cephede her türlü savaş veriyor. İnan ben 

size söylüyorum şu 15 Temmuz olayında bir başka ülke çoktan gitmişti. Neden 

gitmedi? Halk adamı seviyor, vermek istemedi. “Bana ne” der yatardı herkes.” 279 

 

Erdoğan ile kurulan ilişkinin duygusal bir yoğunluk taşıdığını, Erdoğan’ın yaptığını 

düşündükleri “hataları” ve “olumsuzlukları” dile getirdikten hemen sonra yapmış olduğu 

“daha güzel” icraatları sıralamaları ve olumsuzlukları dile getirirken eleştiri niyetiyle 

konuşmadıklarını hissettirmelerinden anlıyoruz. Erdoğan’a karşı kurulan bağın koşulsuz 

şartsız bir niteliğinin olduğunu da, O’nu hatalarına rağmen idealleştirme girişimlerinden takip 

etmek mümkündür.  

 

“Tabii olumlu olmayan tavrı da var (Erdoğan), nedir? Ne olursa olsun 1300 lira asgari 

ücret, hani hepsinden bir yana 1300 lira asgari ücret, hani ne yapmışız? Hani o işte 

en alt kesim, senin bir kere onu mutlu etmen lazım ama bundan ziyade bence 

dünyada gene yeri ve konumu önceki konumu önceki yıllara nazaran çok daha güçlü 

ve dik duran bir ülke Türkiye."280 

 

Bu yüzden, Erdoğan’ın şahsında cisimleşen bütün idealler, Erdoğan’ın söylemlerini ve 

taleplerini de yüksek bir mertebeye çıkartıp idealleştirmektedir. Herkesin dediği herhangi bir 

şeyi Erdoğan telaffuz ettiğinde, onun sözünün etkileme düzeyi çok daha fazla olmaktadır. 

Keza, herkesin olumladığı bir şeyi Erdoğan’ın olumsuzlaması ya da herkesin olumsuzladığı 

bir şeyi olumlaması büyük bir takipçi kitlesi yaratan ve  genişçe kabul gören değerlendirmeler 

olmaktadır. Bundan dolayı, bazen Erdoğan’ın bir sözü, çağrısı veya talebi içeriğinden 
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bağımsız ve güçlü bir şekilde karşılık bulabilmektedir. 

 

“Cumhurbaşkanının çağrısıyla yani insanın içine bir heyecan geliyor, yani ne bileyim 

bir mücadeledir, bir savaştır, ona göre herkesin kendine göre psikolojisine göre yani 

hiç ne annesi ne babası ne kardeşi kimse tavsiye etmeden halk kendi kendine 

sokağa fırlar, o şekilde.”281 

 

“Ne olduğunu kimse bilmiyor. Hepimiz televizyonun karşısına geçtik. Tayyip Erdoğan 

vatanınıza sahip çıkın deyince hiçbir şey bilmeden çıktık. Ama hani çıktığımızı da 

bilmiyoruz. Olayın o kadar ciddiyetini de bilmiyoruz doğrusu. Ondan sonra o şekilde 

çıktık dışarıya. Çıktığımızda, hiç kimse evinde değil galiba. Bütün milletin çıktığını 

gördük. İnanılmaz bir kalabalık. Biz o şekilde gece saat 11 buçukta çıktık, ertesi gün 

sabah 10 buçukta eve geldik. "282 

 

5.6.2 MHP’li ve Recep Tayyip Erdoğan: Platonik Bir Aşk 

Aslında bir kısım AK Partili görüşmeciden de Bahçeli ve MHP’nin tutumuna yönelik olumlayıcı 

görüşler işitsek de; MHP’li görüşmecilerimizin anlatılarında, Erdoğan şahsında şekillenen 

başka türlü bir AK Parti güzellemesi ve bunun yarattığı değişik duygular görmekteyiz.  Çoğu  

MHP’li tarafından; “hizmet/icraat yapıyor/lar” , “dış dünyaya karşı ülkemizi güçlü bir konuma 

taşıdı/lar”, “istikrar sağladı/lar” gibi rasyonel zeminlerde açıklanma gayreti içinde bulunulan 

bu “beğeni” hali, “şimdi ben AK Partili değilim ancak; ‘Sezar’ın hakkı Sezar’a’” gibi bir 

tutumla yansıtılmaktadır. MHP’linin AK Parti ve Erdoğan beğenisini neden böyle bir başlık 

altında ele aldığımız konusunu ise; alıntılar ve sahada edindiğimiz gözlemlerle birlikte 

açıklamayı uygun görüyoruz: 

“Ekonomik anlamda söylüyorum, siyaset anlamında en azından şu var: AKP’yi 

seveyim sevmeyeyim, yani AKP diyebilir miyim bilmiyorum?... Bir istikrar var, yani 

siyaset bir işletme işletmek gibi bir şeydir. ….Bu da tabii beraberinde insanlarda 

huzur ortamını getiriyor ister istemez. Dediğim gibi bu benim şahsi fikrim, 

düşüncelerim bundan ibaret yani… AKP için söylüyorum, yine söylüyorum “Bu ülkede 

bir şey yapılmadı” [diyenlere]; bugün kendi arkadaşlarımdan şimdi pay biçiyorum…. 

En çok metroya siz biniyorsunuz. Hastane yapılıyor, hastaneye küfrediyorsunuz, en 

çok hastaneye siz gidiyorsunuz. Bu ülkenin 2000’den öncesi var, 2000’den sonrası 

var. Daha düne kadar okul kitaplarını parayla satın alıyordunuz, şimdi parasız 

alıyorsunuz. Tamam bazı yükümlülükler, sorumluluklar belki eski dönemlere göre 

daha da artmıştır ama yine de söylüyorum, yani bu ülkede 2000 öncesi siyasetçilerin 
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birçoğu ülkeyi İstanbul, İzmir, Ankara’dan ibaret gördüğü için zaten böyle oldu…”283 

 

Görüşmeler boyunca, “güçlü bir Türkiye hayali” aslında AK Parti’yi beğenen-beğenmeyen her 

türden MHP’linin uzlaşı içinde olduğu ortak bir “ideal” olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Tanımının ne olduğu muğlak ve konu dışı bir alan olmakla birlikte; siyasal düzlemde 

tanımladığımız “aşk” ideal olana duyulan bir arzu, bir yönelme halidir.  Bu yüzden çoğu MHP’li 

görüşmeci, daha önce bu hayalin temsilcisi olarak gördüğü MHP liderliğini “terk etmese” de; 

faaliyetleriyle hayallerindeki Türkiye’nin kapısını şu an aralamakta olduğunu düşündükleri 

AK Parti ve Erdoğan’a karşı kayıtsız kalamamaktadır.  Bu durumun yarattığı ikircikli hal, övgü 

esnasında “yanlış anlaşılmasın ben AK Partili değilim”in altını çizerek MHP’yle gönül 

bağlarını terk etmediklerini belirtme çabası ve bugün seçim olsa oy verecekleri partinin 

hangisi olacağı” sorusuna yanıt verme biçimleri birlikte değerlendirilerek tespit edilmektedir. 

“Dediğim gibi yani şimdi Erdoğan’ı insanlar niye bu kadar çok tercih ediyor? En 

azından söylemleri insanlara daha mantıklı geliyor diye düşünüyorum. Şimdi şey var, 

Anadolu’nun insanını, İstanbul’dan öte Anadolu’nun insanını yıllarca siyasetçiler hiç 

kaale almadılar. Hatta bunu filmlere bile konu ettiler Metin Akpınar’lar, Kemal 

Sunal’lar, yani oradaki insanların nasıl koyun gibi yaşadıklarını, işte bütün filmlerini 

zaten görüyorsun. Bunu en başta sol görüşlü senaristlerin, yönetmenlerin ve 

artistlerin, yani aktristlerin yaptığı bir ortamda bile hani o görüşteki insanların hâlâ 

şeyi ötelemesi, bu toplumu ötelemesi insanlarda Erdoğan’ı kendine daha yakın 

bulduğu için ona veriyorlar…” 284 

 

Biçiminde kendi tutumundan değil AK Parti’ye oy veren kitlenin gerekçesinden empatiyle 

bahsettiğini gördüğümüz görüşmecimiz, aslında oy verdiği parti kısmında bir MHP seçmeni 

olarak AK Parti’ye oy vermek isteme konusunda ikilemini dile getirmiş ve daha önceki bir 

seçimde AK Parti’ye oy verdiğini, bugün seçim olsa çok kararsız kalacağını bir “kaçamağı” 

itiraf eder gibi beyan etmiştir. 

“Çiller hükümetinin, yani bir gecede kalkıp da devalüasyon olup doların 3 lirayken 6 

lira olması. İkincisi rahmetli Ecevit’in, yani sözde iki tane sol grupçu, Ahmet Necdet 

Sezer de öyle, yani sol görüşlü bir insan, işte Ecevit de sol görüşlü bir insan, yani 

düşün ki bu insanlar bile, iki tane sol görüşlü insan; biri başbakan, biri 

cumhurbaşkanı oturup da iki tane kelime konuşamıyorlar; biri birine kitap atıyor, 
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öteki öbürüne bardak atıyor, yani böyle saçma sapan bir siyasetten ya da 

siyasetçilerden bahsediyorum. Üçüncüsü tabii AKP döneminin gelişi, o da bizim 

yaşadığımız bir evrim, bana göre bir evrim, yani bilmiyorum. Hiç kimse bana kalkıp 

da “Bu ülkede AKP hiçbir şey yapmadı” demesin. AKP’ci değilim, yine söylüyorum 

ama bu ülkede ciddi manada 2002 ile kırılma anından bahsediyorum, yani bana 

göre, 2017’ye girdik, gireceğiz işte her neyse, hani “Hiçbir şey değişmedi” 

demesin.”285 

 

Belirttiğimiz gibi ideal olanla kurulun ilişki, o idealin yarattığı kollektivite ve toplumsallığa  

eklemlenmeyi de sağlamaktadır. İdeal olan, içkin olarak var olan bir durum değil, ona 

atfedilen değerlerin tezahürü olarak karşımıza çıkmaktadır. AK Parti üzerinden Erdoğan 

“hayranlığı” sürekli kıyaslar, örnekler, kanıtlar üzerinden görünürlük kazanmaktadır. 

Görüşmecimizin; Çiller, Ecevit ve Sezer’e dair olumsuzluklardan söz ederken lafı Erdoğan’a 

getirmesi, aradaki farka dikkat çekip Erdoğan’ın ideal konumunu pekiştirirken bunu 

söyleyen görüşmecinin “başka” bir siyasal partili pozisyonundan konuşması, “rakip” bir parti 

liderine övgüsünü daha “gerçekçi” kılmaktadır. Çünkü MHP’liler, Erdoğan’ın idealliğini AK 

Partililer gibi verili varsayımcı bir yerden değil; “hayranlıklarını”, “tarafsız gerçeklere” ve 

bunların sağladığı karşılaştırma, kanıt ve örneklere dayandırarak rasyonelize edip 

kurmaktadır. Aynı görüşmecimizin anlatısının bir başka kısmından takip edebileceğimiz üzre; 

“AKP’ci olmadığını” özenle vurgulayıp beğendiği AK Parti faaliyetlerini bir destekçi 

pozisyonundan değil; dışardan ve rasyonel bir bakışla beğenmekte olduğunu 

vurgulamaktadır. 

“15 sene öncesini düşünürsen Türkiye’nin hiçbir yeri yoktu, bu bir gerçek yani. 

Çalışan bir nüfusumuz var, çalışan bir şeyimiz var, zaten bu hem rakamsal olarak da 

bellidir gücümüz, yani dünyada bir gücümüz var, dünya da bunu görüyor. Dünyadaki 

yerimiz bir 15 seneye, bir Cumhuriyet’in kurulduğu döneme bakarsan çok çok iyi 

durumda, yani gerçekten iyi durumda…. Türkiye’yi (…) söz sahibi olarak görüyorum 

ve bakıyorum işte bakanların yurtdışına gittikten sonraki cümlelerine, çok böyle keyif 

alıyorlar konuşurken, yani rakamları konuşurken keyif alıyorlar. O yönden ben başarılı 

görüyorum.”286 

 

“15 sene öncesini düşünürsen Türkiye’nin hiçbir yeri yoktu, bu bir gerçek yani. 

Çalışan bir nüfusumuz var, çalışan bir şeyimiz var, zaten bu hem rakamsal olarak da 

bellidir gücümüz, yani dünyada bir gücümüz var, dünya da bunu görüyor. Dünyadaki 
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yerimiz bir 15 seneye, bir Cumhuriyet’in kurulduğu döneme bakarsan çok çok iyi 

durumda, yani gerçekten iyi durumda.(...) ekonomi ve siyasi yönden de güçlüyüz. Niye 

derseniz ben Erdoğancı bir adam değilim ama Türkiye Cumhuriyeti’nin bir ferdi olarak 

söylüyorum, şu ülkeye kim hizmet ediyorsa böyle ticari yönden diyeyim, çünkü ben 

ticaret adamıyım, onu beğenirim. Şu andaki en çok kaynak da ticari yönden bize 

verildiği için ben o yönden güçlü görüyorum Türkiye’yi ve söz sahibi olarak görüyorum 

ve bakıyorum işte bakanların yurtdışına gittikten sonraki cümlelerine, çok böyle keyif 

alıyorlar konuşurken, yani rakamları konuşurken keyif alıyorlar. O yönden ben başarılı 

görüyorum.”287 

  

Yine AK Parti’nin icraatlarından memnuniyetini; “ülkeyi güçlü bir yere taşıması” ve “hizmet 

üretmesi” üzerinden dile getiren bir başka MHP’li görüşmeci, bu değerlendirmeleri yapan 

kendisinin “Erdoğan’cı” olmadığını, bu yorumların “objektifliğini” vurgulamak adına dile 

getirmektedir. Ve yine aynı görüşmeci, daha önce AK Parti’ye oy verdiğini belirterek bu 

partide bir “yanlış” görerek yeniden MHP’ye döndüğünü; açıklamasının devamında ise; 

MHP’ye dönüşünde 15 Temmuz sürecinde Bahçeli’nin AK Parti ile dayanışma göstermesinin 

büyük bir etkisi olduğunu beyan etmektedir. 

“Tuttuğunu koparan, dediğim dedik, yeri geldiğinde karşısındakinin söylediğini; 

bundan önceki dönemlerde çok el pençe divan görünüyordu insanlar; ne zaman ki 

Türkiye bir şeyler “Ya bu böyle olmaz şöyle olur” dediğinde, bu sefer karşıdakiler “Ya 

eskiden daha iyiydi” demeye başladı, çünkü “Biz Türkiye’den istediğimizi alıyorduk, 

istediğimizi yaptırıyorduk, şimdi istediğimizi yapmıyor” gibi düşünmeye başladılar ve 

[bunun] ilerlemesini de isterim yani.” 288 

“Bana göre Erdoğan’ın konuşması çok etkin oldu, şimdi işin gerçeği, yani CNN’de 

herhalde yayınlandı o telefondaki görüşme ya da görüntü. Toplum, şimdi herkes, beş 

tane çocuğum var, yani çocuklar evde bir duruşu olan baba ister, yani 

güvenebileceği, sırtını verebileceği. Bu bunun gibi bir şeydir, yani bir ülkede 

istikrarsızlık, bu tarz şeyler olunca bütün toplum ülkenin başındaki insandan cevap 

bekler. O da gereken cevabı verdi diye düşündüm ben ya da öyle düşünüyorum.”289 

 

MHP’li görüşmecilerimizin anlatılarının farklı kısımlarında, konu yine AK Parti ve Erdoğan’a 

geldiğinde ifade edilenler ortaklaşmaktadır, “güçlü bir baba figürü olarak Erdoğan”, “bizi dış 

dünyanın şerrinden dik duruşuyla koruyan AK Parti”, yani, AK Partililerin “iyi ki var” ve “onun 

sayesinde” vurguları ile MHP’lilerin konuya yaklaşımı açısından büyük bir benzerlik 

                                                      
287 CS19 
288 A32 
289 CS3 
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gözlemlemek mümkündür. Ancak fark; bu şekilde hissetseler de MHP’lilerin “kendi” 

partilerine duydukları “aşk”tan kopamama noktasında ortaya çıkmaktadır. 
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6. SONUÇ: KAVRAMLARIN YETERSİZLİĞİ, DUYGULARIN ÖNEMİ 

Bu raporda Türkiye’nin son on beş yılına damgasını vuran tekinsizlik ikliminin izlerini 

yurttaşların algı ve deneyimlerinde sürmeye çalıştık. Bu algı ve deneyimleri anlama ve 

çözümleme çabamız, bizi duygu/duygulanım ekonomisi olarak tabir ettiğimiz, söylemin 

ötesindeki alana bakmaya sevk etti. Kavramların sembolik evreninin ötesine geçmek 

karşımıza bir tercih olarak değil, bir zorunluluk olarak çıktı. Bu zorunluluk söylem analizinin 

elimizdeki ampirik malzemeyi açıklamaktaki yetersizliğinden ileri gelmekteydi. Ne var ki, bu 

yetersizlik sebebiyle müracaat ettiğimiz duygu/duygulanım ekonomisi alanının da bizi bir dizi 

imkansızlıkla baş başa bıraktı. Bu sebeple, halihazırda “var olan” ile “zuhur etmekte olan” 

siyaset ve toplumsalın kurulum ve işleyişini anlamaya dönük girişimlerin ancak farklı 

düzlemlerde yer alan söylemler ve duygu/duygulanımların beraber ele alınmasıyla mümkün 

olabileceğini iddia ettik. Fikrimizce, “bilinmeyen” ve “anlaşılmayan” olarak görülen algı ve 

deneyimlerin çözümlenmesinde bu yöntem sahadaki somut gerçekliği olabildiğince 

yakınlaştırmaktadır.  

 

Yurttaşların anlam dünyaları, dil ve sözcükleri, hafızaları, ihtirasları, korkuları, nefret ve 

öfkeleri, acı ve üzüntüleri, umut ve umutsuzlukları ile tüm bunların var olma hallerinin çok 

katmanlılığı sürekli göz önünde bulundurulurken, kurdukları/kuruldukları toplumsal ve 

siyasal evrenin analizi neden çoğunlukla sembolizmin alanına içkin olan anlam, dil ve söylem 

üzerinden tek katmanlılığa indirgeniyor? Toplum ve siyasetin içindeki bütün yönelimler, 

düşünce ve kanaatler, pratik ve hareketler, iletişim ve ilişkiler, ilişkisizlik ve kopuşlar oldukça 

karmaşık ve farklı düzlemlerde vuku buluyorken, tek bir düzleme odaklanıp başlayan ve 

biten araştırmalardaki ısrar, yurttaşların varoluş hallerini sadece sınırlı bir parçaya 

indirgemekten ya da sadece kendi algılarımıza, siyasal kanaatlerimizle desteklenen 

çözümlemelerimize malzeme olmaktan öteye gidemiyor. 

 

Bu sebeple, her ne kadar kavramların sembolik düzleminin yetersizliğinden dem vursak da 

bu düzlemin anlamlandırıcı ve açıklayıcı birçok katman veya düzlemden sadece biri olarak 

kabul etmemizin önünden bir engel bulunmuyor. Fakat, kavramların muktedirliğinin, 

gücününün ve açıklama kapasitesinin verili ve sabit olduğunu düşünmediğimizi; özellikle, 

olağanüstü halin anlam dünyasındaki yarattığı tahribattan bahsederek —kuralı istisna eden, 

istisnayı da kural eden bir süreç olarak— ve genelde de kavramsal sözcüğün sese 
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dönüştüren tekrarların yarattığı bağlam dışılıkla ortaya çıkan şeyin duygu rezervleri olduğunu 

belirtmiştik. Olağanüstü hali tanımlarken, belki bugün bunun iktidarın yasa, hukuk ve idari 

araç ve kararlarla verdiği en somut ve görünür olma halini yaşıyor olsak da, olağanüstülüğü 

son 15 yıldır bütün değişim ve dönüşümlerin, ve bu uğurda verilen çok taraflı her boyuttaki 

iktidar mücadelelerinin henüz sonlanıp sonuçlanmamasının getirmiş olduğu kayganlık ve 

geçişkenliklere işaretle belirtmiştik. Duygu/duygulanım bu açıdan, toplum ve siyasetin 

kurulumunu, bu araştırma ve anlama süreci içerisinde, kavramsal düzeyin yetersizliğini hem 

ortaya koymakta, hem de bu eksikleri giderecek yaklaşımlar sunabilmektedir.  

 

Kavramların kapasitesini ve sınırlarını görmek için temel kavramlar (devlet, millet, eşitlik, 

adalet, laiklik) üzerinden çizdiğimiz haritanın sadece bizim varsaydığımız anayollardan ibaret 

olamayıp, çok sayıda ve farklı, birbirini kesmeyen, ortaklaşmayan tali yollardan da 

oluştuğunu görmek mümkün.  Bu tali yolların bir yere varmayarak sadece öznel yargı ve 

deneyimlerin ışığında kendini gösteriyor olması bizi soyutlanabilir, genellenebilir, sabitler 

sağlayan bir analiz düzleminden oldukça uzaklaştırdığıyla yüzleşmemize neden olmaktadır. 

Bu tali yollarının değeri ve önemi konusundan bizim en ufak bir kuşkumuz olmamasına 

karşın, bütün bunların yurttaşın “zihin haritası” olarak tabir almasının ve siyasetin 

toplumsalın sadece bu sembolik harita üzerinden iş gördüğünü öne sürmenin ciddi bir 

indirgemecilik, özcülük, varsayımcılık, siyasal kanaatçılık olduğunu düşündürtmekte. Son 

olarak da bu türden bir yaklaşımın bize “aktarıcılık” olarak düşündürtmesini eklemek gerekir 

ki sahip olduğumuz öznel ve politik pozisyonumuzun bize aitlik hissi yaratan sloganvari 

argümanlarımızın, sahayı süzgeçle seçme ve ekleme işlemleri ile “olduğu” gibi aktarıp bu 

sloganvari argümanlara “nesnel” bir şekilde hizmet ettiğini ortaya koyma girişimleri bize 

sağlıklı sonuçlar vermekten oldukça uzaktır.  

 

Toplumsallığın ve siyasetin oluşumunu okuma ve anlama girişimi olarak farklı duygulara ve 

bunların kurucu etkilerine bakmamız, duygu/duygulanımın bireyselliğinin yanında 

toplumsallıkların oluşumuna içkin olduğunu düşünmemizden kaynaklanıyor. Korku, endişe, 

öfke, nefret, acı, üzüntü, güven, umut ve umutsuzluk üzerinden yürüttüğümüz yaklaşım ve 

yöntemin toplum ve siyaset üzerinden tartıştığımız, ilişkisellik, iletişim, yönelim,  

konumlanma, karşılaşma, cephelik, birliktelik, ortaklık şeklinde ortaya çıkan bütün düşünce, 

tutum ve davranışı açıklama noktasında bize söylem, anlam ve dilin içkin olduğu 
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sembolizmin ötesine taşıdığına inanmaktayız.  Kavram ve anlamla iş yaptığımızda ortaya 

çıkan bütün sınırlar, duygu/duygulanım da ise bazen imkansızlık olarak ortaya çıkıyor. Öze 

inmemizin pek mümkün olmadığı duygu/duygulanım evrenini sadece etkileri ve sonuçları 

bakımdan takip edip bir analiz yöntemi olarak belirleyebiliriz. 

 

Son olarak, sürekli beraber ele aldığımız duygu ve duygulanımın aslında bazı farklılıklar 

içerdiklerini belirtmemizde fayda var. Duygular diye tabir ettiğimiz, artık kelime ve 

kavramlarla anabildiğimiz korku, öfke, nefret, sevgi, umut ve benzeri isimleri olan etkilenme 

biçimleri olurken, benzer bir isimlendirmeyi duygulanımlar için yapmamızın olanağı 

bulunmamaktadır. Duyguların bir yapısı ve formundan bahsetmek mümkünken, 

duygulanımlarda bunu yapabilmek mümkün değil. Duyguların ortaya çıkardıkları sonuçlar 

çerçevesinde nedenlere de bakabilmemizin fırsatları bazen söz konusuyken, 

duygulanımlarda sadece sonuçlara bakabiliriz. Bilinç ve algılama dışı olarak gelişen 

duygulanımlarla ilgili takip ettiğimiz tek izlek bu duygulanımların etkileri ve bu etkilerin 

çıkardıkları sonuçlar olmaktadır. Zihinsel bir sürecin ötesinde bedende rezerv olan 

duygulanımlar, bazen bedenin hareketini, zihinsel, duygusal ve hissi süreçler de dahil olmak 

üzere, belirler. Kavram ve söylem ötesinde gerçekleşen duygulanımlar etiketsiz ve 

isimsizdirler, gündelik hayatta bazen verdiğimiz tercihlerin, içinde bulunduğumuz tutumların, 

yönelim ve geri çekilmelerimizin, hareket ve hareketsizliğimizin, bazen nedenselliğinin 

zihinsel süreçlerin dışında gerçekleştiğini varsaydığımız her oluşum da duygulanımların nasıl 

oluştuğunu takip edemediğimiz etkilerinin sonuçları olarak izlenilebilir.  
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DEMOGRAFİ TABLOSU 
KOD Yaş Cinsiyet Siyasal 

Eğilim 

Eğitim 

Durumu 

Medeni 

durum 

İş/Meslek 

A10 39 E HDP İlkokul Evli Temizlikçi 

A13 53 K AK Parti İlkokul Evli Emekli/Aşçı 

A14 40> K CHP İlkokul Evli Çaycı 

A15 40> K CHP İlkokul Evli Ev hanımı 

A20 56 E AK Parti İlkokul Evli Maden işletmecisi/ Turizm 

A22 28 E AK Parti Lisans Evli Öğretmen 

A30 61 E AK Parti İlkokul Evli İşçi emeklisi 

A32 46 E MHP İlkokul Ayrı Mobilya ustası 

A4 22 E LDP Lisans Bekar Kütüphaneci  

A5 25 E AK Parti Lisans Bekar Bankacı 

C32 36 K HDP Lisans Ayrı Eczanede çalışıyor 

CS1 30 E HDP Lisans Bekar Öğrenci/kafe işletme 

CS10 36 E CHP Lise Evli İşsiz 

CS11 46 E CHP Lise Ayrı Tezgahtar 

CS12 46 E CHP İlkokul Evli Esnaf/rehberlik 

CS13 48 E AK Parti İlkokul Evli İnşaatçı 

CS14 53 E AK Parti İlkokul Evli Taksi şoförü 

CS15 66 E AK Parti İlkokul Evli İnşaat işleri yapıyor 

CS16 47 E AK Parti İlkokul Evli Marangoz 

CS17 50 E N İlkokul Evli Emekli 

CS18 38 E N İlkokul Evli Elektirikçi 

CS19 43 E MHP İlkokul Evli İşletmeci(tekstil dükkanı) 

CS2 26 E HDP Yüksek lisans Bekar Öğrenci/Kamera Asistanlığı 

CS20 39 E HDP lisans Bekar Esnaf 

CS21 30 E CHP Yüksek lisans Bekar Araştırma görevlisi 

CS22 30 K HDP Yüksek lisans Bekar Araştırma görevlisi 

CS23 30 E HDP Lise Evli Grafik tasarım/Matbaacılık 

CS24 50 K CHP Lise terk Evli Emekli/Tekstilde işçi 

CS25 35 K N İlkokul Bekar Tekstil işçisi 

CS26 52 E N İlkokul Evli Esnaf 

CS27 38 E HDP Lisans Evli Mühendis 

CS28 42 K HDP Lisans Bekar Muhasebeci 

CS29 56 K HDP İllkokul terk Evli Ev hanımı 

CS3 45 E MHP İlkokul terk Ayrı Turizmci 

CS30 29 K HDP Lisans Bekar Bankacı 

CS31 56 K HDP İlkokul Eşi ölmüş Çalışmıyor 

CS33 41 K HDP Lise Bekar İşçi 

CS4 51 K CHP N Ayrı Aşçı 

CS5 30 E MHP Yüksek lisans Evli Araştırma görevlisi 

CS6 30 E AK Parti Lisans Evli Turizm şirketinde çalışıyor 

CS7 31 E AK Parti Lisans Evli Turizm sektöründe(garson) 
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CS8 41 K CHP Lisans terk Bekar Deri tasarım 

CS9 52 E AK Parti İlkokul Evli Mobilyacı 

D1 N K N Yüksek lisans Ayrı Eczacı 

D2 
 

K AK Parti İlkokul Evli N 

DN111 50> K AK Parti İlkokul Ayrı Emekli 

DN118 40> K AK Parti İlkokul N Satış danışmanlığı (mobilya) 

E15 28 E AK Parti Lise Evli Özel sekötör 

E3 26 E TKP Yüksek lisans Bekar N 

E5 48 E N İlkokul Evli Tekstil-işçi 

F1 32 E AK Parti Lisans Evli İnşaat mühendisi 

F2 42 K AK Parti Lisans Evli Televizyon sektöründe 

F3 34 E N Lisans Ayrı Devlet memuru 

H5 26 E AK Parti Lise Bekar Akademisyen 

H7 56 E AK Parti Lisans Evli Emekli/Çalışıyor 

MS1 60 E HDP N Evli Esnaf 

MS10 24 E AK Parti Lisans Bekar Yazılım mühendisi 

MS11 28 E AK Parti Lisans Bekar Belediye çalışanı 

MS12 25 E  AK Parti Lisans(okuyor) Bekar Öğrenci 

MS13 27 E MHP Lisans(okuyor) Bekar Öğrenci/part-time çalışıyor 

MS14 28 E CHP Lisans(Yüksek 

Lisans devam) 

Bekar  mali konularla ilgili bir 

pozisyonda çalışıyor 

MS15 24 E HDP Lisans(okuyor) Bekar Öğrenci/Özel ders veriyor 

MS16 32 E HDP Yüksek Lisans Bekar Öğrenci/Asistan 

MS2 30 E HDP Lisans(okuyor) Bekar Öğrenci/Pansiyon işletiyor 

MS3 35 E AK Parti Lisans Evli Mühendis 

MS4 21 E MHP Lisans(okuyor) Bekar Öğrenci 

MS5 70 E HDP Lise Eşi ölmüş Emekli 

MS6 60 E HDP Lise Evli Küçük esnaf 

MS7 32 E N Lisans Evli Serbest meslek 

MS8 53 E CHP İlkokul Evli Firmada çalışıyor 

MS9 23 E N Ön lisans Bekar Öğrenci 

 


