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OKURA NOT

Pandeminin başlarında Hikâyesini Arayan Gelecek kitabımı yayımla-
mıştım. O kitaptaki amacım, yerelde ve küreselde değişmekte olan 
hayatlarımızdaki dip dalgaları, değişimi tetikleyen dinamikleri an-
lamaya çalışmaktı kendimce.

Meramım ve çabam, güncelin şehvetine kapılmadan yazmak; 
aktörler üzerinden değil, meseleler, süreçler ve zihin haritaları üze-
rinden olan biteni anlamlandırma notlarımı okurla paylaşmaktı. 
Kutuplaşmadan, gerilimden medet ummadan, popülist tuzaklara 
düşmeden, akvaryumumdan çıkarak meseleleri kavrama çabasıydı 
da bir bakıma. 

Günümüzün belirsizliğe ve karmaşıklığa yaslanan değişim tar-
zına sanayi toplumunun ideolojileri yetmiyor. Anlamsız ya da yan-
lış oldukları için değil, “bilgi toplumu” dediğimiz bu yeni çağın ak-
törlerinin, dinamiklerinin, gerilimlerinin bir kısmı yeni olduğu ve 
bildiğimiz ideolojilerin kapsama alanında olmadığı için. Örneğin 
iklim değişikliğinin ürettiği meseleler, sanayi toplumu ideolojileri-
nin geliştirildiği dönemde bu denli etkin değildi. O nedenle sanayi 
toplumu ideolojilerinin ezberlerine yaslanmadan anlamaya çalışı-
yorum olan biteni. 
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Öte yandan, yoksulluğun ve adaletsizliğin bu denli yaygınlaş-
tığı ve kalıcılaştığı günümüzde, binlerce yılın birikimi olan vicdan, 
merhamet, iyilik, adalet gibi kavramlara yaslanmadan, her bir 
emekçinin, yoksulun, mağdurun yanında olan değerleri referans al-
madan da geleceğe yürüyemediğimizi görüyorum. O nedenle soru-
numuz yepyeni bir ideoloji yaratmak mı, ondan da emin değilim. 

Baştan söylemeliyim ki, bu kitap bir siyasi parti manifestosu 
değil. 

Değişim dediğimiz şeyin üç unsuru var: zihniyet, kurumlar ve 
kurallar. Üçü bir arada ve uyumlu ise değişim gerçekleşiyor. Zihni-
yet değişmeden yapılan kurum ve kural değişiklikleri kalıcı olmadı-
ğı gibi, ortaya çıkan uyumsuzluk beden ile ruhun ayrışması sonucu-
nu üretiyor. Zihniyet değişmiş ve kurumlar, kurallar geride kalıyor-
sa bu kez de bedene sığmayan ruh ve hayatla karşı karşıya kalıyo-
ruz. Sanıyorum ki Türkiye’nin de, dünyanın da yaşadığı sıkışma 
biraz da bu.

O nedenle günümüzün siyasi tartışmalarına katkı sağlama 
amacım, meseleleri ele alırken zihin haritamızdaki değişimlere dik-
kat çekmek, siyasal ve toplumsal gerilim hatlarını analiz ederken 
aktörlerden çok zihin haritaların üstünden bakmaya çalışmak.

Tüm bunlarla birlikte, 2023 Seçimleri’nin Türkiye için ne kadar 
önemli olduğunun da farkındayım elbette. Karşı karşıya olduğu-
muz kavşağın aslında bir “medeniyet tercihi” olduğunun, yanlışla-
rımızın geri dönülemez sonuçları olacağının bilincindeyim. 

Hayattan ve memleketimden umutluyum. Siyaset marifetiyle 
ortak geleceği inşa edebileceğimizden eminim. 

Bu memleketin insanlarının onurlu yaşamı hak ettiklerini, 
bunu başaracaklarını da biliyorum. Günü geldiğinde, o yaşamı el 
birliğiyle kurabilmenin siyasetini, uzlaşma alanlarını, kurumlarını 
ve kurallarını oluşturacağımız günkü zihin haritalarımıza katkı ça-
basıdır bu yazdıklarım. Hikâyesini Arayan Gelecek kitabımda olduğu 
gibi, bu kitap da yeniden ve yeniyi, değişeni düşünmeye razı ve ar-
zulu olanların zihin haritalarına bir katkı çabası...

Bu kitabı yazmak benim için zor oldu. Her gün kendimi sorgu-
ladım. Katkıları için şükran duyduğum sevgili editörüm Merin Se-
ver ve yayına hazırlık sürecindeki deşifre ve emekleri için müteşek-
kir olduğum Adalet Çavdar'a, “Bunları yayımlamak gerekli ve an-
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lamlı mı?” diye neredeyse her gün sordum. Çünkü “olması gere-
ken”den çok “olabilecekler”e odaklandığımız, fırsatların değil risk-
lerin zihnimizi esir aldığı bir zaman aralığında olduğumuzun far-
kındayım. “İdeal olan”ı tartışmanın bugün karşı karşıya olduğumuz 
risklerin farkında olmamak şeklinde anlaşılacağından korktum 
açıkçası... 

Örgütlü kötülükle karşı karşıyayız sanki. Etrafımızda her gün 
irili ufaklı, siyasi veya ekonomik, büyük ya da gündelik hayatın kü-
çük detaylarında yüzen yüzlerce lümpenlik, kötülük, saldırganlık, 
hukuk dışı güç gösterisi örneğiyle karşılaşıyoruz. Ama yaşadıkları-
mıza altyazı koymak, küresel ve yerel, ekonomik ve siyasal risklerin 
kehanetini yazmak değil amacım; bu örgütlü kötülüğe karşı dilsiz-
leşmekten, sessizleşmekten, duyarsızlaşmaktan korktuğum için 
yazmak, not düşmek istedim. Serinkanlı bir bakış açısıyla, “Biz de 
varız!” demek için... Geleceği dert edinen başkalarının da olduğunu 
bilmek cesaret verdi. Elbette cüretkârlığıma en büyük moral kayna-
ğım da bu memleketin geleceğine olan güvenim.

“Tedirgin bir iyimserlik”le yazdım, dilerim sözlerim aynı hissi 
paylaşanlara ulaşsın...
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Pandemi dünyada alarm zillerini çaldırdı
2019’un sonlarında başlayan Covid-19 pandemisinin henüz başla-
rındayken, meselenin ne denli büyük bir sağlık krizi ve can güven-
liği meselesi olduğunu anlayamadık. Gerçekte geleceği belirleyecek 
bu hikâyenin salgından fazla bir şey olduğunu anlamamız zaman 
aldı. 2020’de dünyanın iyiye ve kötüye doğru değişen birçok yönü-
nü deneyimledik. Şimdi görüyoruz ki, pandemi hepimizi ve her 
şeyi etkilediği gibi dip dalgaların daha da hızlanmasını tetiklemiş. 

Uzun zamandan beri insanlığın önünde çok köklü bir değişimi 
zorunlu kılan çok fazla alamet var. Üretim, tüketim, yaşama ve ör-
gütlenme biçimlerimiz ile havadaki, sudaki, topraktaki değişimler, 
hayatı alıştığımız tarzda hiçbir şey olmamış gibi sürdürmemizi im-
kânsız kılmaya başlamıştı. Hayatın ritmi değişiyor ve bu değişim 
bildiğimiz tüm zihin haritalarını, sistemleri, niyetleri, kurumları ve 
kuralları değişime zorluyordu.

40 yılı aşkın zamandır, tüm yaşamı değişime zorlayan üç temel 
dinamik var. Birincisi, yerkürenin ritmi değişiyor: Küresel ısınma, 
karbon salınımı, ozon tabakasının delinmesi; erozyon, kuraklık; 
başta petrol olmak üzere içme suyu dahil yeraltı kaynaklarının tü-
kenmesi; yer üstündeki canlı ve bitki türlerinin azalması; çevrenin, 

1 

GİDİŞAT
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havanın, suyun kirlenmesi gibi her biri devasa sorunlar anlamına 
gelen bir ritim değişikliği... İnsanlık, üretim ve tüketim biçimiyle 
yerküreye, doğaya son derece hoyrat davranmaya devam ediyor. 
Yerkürenin ritmine uygun bir değişimi örgütlemekten, yani üretim 
ve tüketim biçimlerimizi, yerküreyle ilişkimizi yenilemekten, kendi 
ritmimizi yerkürenin ritmine uyarlamaktan ısrarla kaçındık. Ve bu-
nun sonuçlarını her gün daha şiddetli bir şekilde yaşıyoruz.

İkinci temel dinamik ise gündelik hayatın ritminin hızlanması. 
Bilişim, iletişim, ulaşım teknolojilerindeki değişimin, yani teknolo-
jik devrimin tetiklemesiyle gündelik hayat daha önce hiç sınanma-
mış bir ritme ulaştı. Üretme yöntemlerimiz değişiyor, ama asıl 
önemlisi çalışma, üretme, örgütlenme ve yaşama pratiklerimiz za-
man ve mekândan bağımsızlaştı. Yerçekimsiz bir gündelik hayat 
içinde zamandan ve mekândan bağımsız düşünebilmek, örgütlene-
bilmek, üretim yapabilmek, alışık olduğumuz karar süreçlerini zor-
layan bir esneklik ve hız dayatıyor. 

Zaman ve mekândan bağımsız çalışabilmek sadece hayatı hız-
landırmıyor, aynı zamanda yerleşik hiyerarşileri ve statükoyu da 
parçalanıyor. Halbuki bizim zihin dünyamız, karar süreçlerinde bir 
hiyerarşik yönetim modeline bağlı. Hızın, beğenmesek de varlıkla-
rına alışık olduğumuz hiyerarşileri parçaladığına şahit olmak, gü-
vensizlik ve endişe hissiyle yaşama zorunluluğunu da beraberinde 
getiriyor. 

Gündelik hayatın ritmindeki değişimden dolayı bugünkü ha-
yat “karşılıklılık” esasına bağlı. Fakat aynı esas, hayatı düzen ve in-
tizam için zorlamaktan vazgeçip belirsizliği ve karmaşayı temel 
alan bir perspektif geliştirmeyi de zorunlu kılıyor. İstesek de isteme-
sek de bir parçası olduğumuz bu değişimi kavramak ve hayatımızı 
onu dikkate alarak yeniden kurgulamak konusunda attığımız adım-
larsa ikircikli, tedirgin ve çelişkili. 

Üçüncü temel dinamik ise insan hareketlerindeki değişim. Yer-
kürenin ve gündelik hayatın ritmindeki değişimi, ulusal ve ulusla-
rarası ölçekteki göçlerin artarak sürmesinde gözlemek mümkün. 
Nüfus hareketleri mekânsal yerleşim biçimlerini, toplumsal dokula-
rı değişime zorluyor. 

Aslında tüm yaşananlar bir çağ değişimine işaret ediyor. Bu 
yeni çağa uyum sağlayabilmek için bilgi toplumunun kurum ve ku-
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rallarının geliştirilmesi gerekiyor. Bunu başarabilmek için de yeni 
bir zihinsel sıçrama şart. 

Böylesi bir bağlamda ortaya çıkan küresel pandemi salgını, tüm 
dünyada aynı anda çalan bir alarm etkisi yaptı. Teknolojik devrimin 
ve gündelik hayatın hızlanan ritminin zorunlu hale getirdiği küre-
selleşmenin ortaya çıkardığı meselelere karşı sistemli cevaplar ve 
politikalar üretilememesi, nicedir adaletsizliğin ve yoksulluğun 
hem ulusal hem küresel ölçekte kalıcılaşmasına sebep oluyor. Sal-
gın, bu anlamda, sağlık hizmetlerine ve aşıya ulaşımdan hanelerin 
geçim derdine dek yoksulluğun ve adaletsizliğin ne denli derinleş-
tiğini, yaygınlaştığını da gösterdi. 

Pandeminin ardından tüm dünyada ekonomik krizler yoğun-
laştı. Önce tedarik zincirleri krizi, ardından enerji ve gıda krizi, yanı 
sıra her ülkenin kendi dinamiklerine göre değişen enflasyon ve eko-
nomik durgunluk... Görülüyor ki, mesele yalnızca salgın ve halk 
sağlığı değil, onların yanında ekonomik, toplumsal ve siyasal mese-
lelerimiz de var. Artık hiçbir şüphe duymadan dünyanın gidişatının 
sorunlu olduğunu, küresel ölçekte de bir tıkanma olduğunu söyle-
yebiliriz. 

Kendimize dair de dünyaya dair de ütopyamızı yitirdik
Bakışlarımızı Türkiye’ye çevirdiğimizde, toplumsal psikolojinin en-
dişe ve kaygı yüklü olduğunu görüyoruz. Pandeminin ürettiği can 
riski ile ekonomik buhranın ürettiği geçim derdi, her bireyin günde-
lik hayat ritmini ele geçirmiş durumda. Yetmezmiş gibi, kadim siya-
si gerilimlerin giderek şiddet üretmeye meyletmesi, devlet ve yöne-
tim aygıtının gündelik hayatın gerçek sorunlarını yönetme ve çöz-
me maharetini kaybetmiş olması, ortak ufku ve geleceği yitirmiş 
olmak gibi bir dizi siyasi ve psikolojik mesele nedeniyle toplum in-
cinmiş durumda. İnsanlara artık çaresizlik ve umutsuzluk duygusu 
hâkim. 

Bu memleketin insanlarında devlet algısı hâlâ güçlü. Zira Türk 
kimliğinin ana unsurlarından birini güvenlik arayışı ve onun öznesi 
olarak devlet oluşturuyor. Devlet, aynı zamanda kaos ve karmaşa-
dan kaçışın, istikrar ve güvenliğin adresi. İnsanlar “güçlü devlet” 
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derken yalnızca askerî bir gücü kastetmiyorlar; “güvenilir” bir dev-
letin var olmasını da bekliyorlar. Güvenilirliği de inançtan değil hu-
kuktan, laiklikten, eğitimden yola çıkarak tanımlıyorlar. Ama aynı 
zamanda, devletin de zaafa uğradığını gördüklerinde devletin de-
ğişmesinden yana tavır alıyorlar. Nitekim halk, her bir askerî darbe-
den sonra “güçlü devlet, kontrollü düzen” söylemini taşıyanlara 
değil, devleti değiştireceğini söyleyen partilere oy verdi. 27 Mayıs 
Darbesi’nden sonra lideri idam edilmiş siyasi hareketin devamı ol-
duğunu söyleyen Demirel’e, 12 Mart Darbesi’nden sonra Soğuk Sa-
vaş’ın en sert döneminde bile, “Toprak işleyenin, su kullananın!” 
diyen Ecevit’e, 12 Eylül Darbesi’nden sonra Özal’a oy verdiler. 28 
Şubat Darbesi, Marmara Depremi, 2000 ve 2001 ekonomik krizleri-
nin yaşanmasının ardından da Erdoğan’a oy verdiler. Bugün, top-
lum 20 yıl sonra aynı travmatik ruh haline girmiş durumda; tekrar 
sert zemine, gerçek dertlerin içine düştük. Bir bakıma toplumun da 
ruhu ile bedeni ayrıştı.

15 Temmuz’daysa bu kez bambaşka bir şey yaşadık ve devletin 
kudretine ilişkin algı ve yargı derin bir dönüşüm geçirdi. Ülkeyi yö-
netenler, olası protestoları, 15 Temmuz darbe girişiminin failleriyle, 
kendi yurttaşlarına silah doğrultmuş, meclisi bombalayan alçaklar-
la bir tutan cümleler kuruyorlardı kameralar önünde. Her şeyin bir-
birine karıştığı, ülkeyi yöneten seçilmiş siyasetçilerin ayrım gözet-
meksizin muhalefeti dışladığı bir süreç yaşadık. Fakat sonra, henüz 
çok azına vâkıf olduğumuz arka planı öğrendiğimizde başka bir 
manzara daha çıktı ortaya. Olan biten hiçbir şey anlık, bireysel, dü-
şünmeden yapılmış işler değil. Bu yıkımın bir amacı var. Bu, organi-
ze bir medeniyet tercihi kavgası. İktidar, Cumhuriyet’in yüz yıllık 
tarihini hızlı biçimde geri sarıyor. Toplumu da buna ikna edebilece-
ğini hayal ediyor. Başarabilir mi? Yüz yıl öncesinden 2023 yılında 
hukuku, ekonomisi, kurumları, kuralları olan bir muasır medeniyet 
nizamına sahip olacağı öngörülmüş bu memleketin 85 milyon insa-
nını ikna edebilir mi? 

Bu süreçte iktidarın oyun planı belli. Her türlü toplumsal mu-
halefeti 15 Temmuz etiketiyle damgalayacağını, dolayısıyla da şid-
det politikalarını, şiddet yöntemlerini artıracağını açık açık söylü-
yor. Dolayısıyla mesele, muhalefettekilerin ne yapacağı. Ama mu-
halefet derken yalnızca muhalif partileri değil, muhalif sivil toplum 
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kuruluşlarını ve muhalif yurttaşları da kastediyorum. İster parti 
üyesi ister sade yurttaş olsun, gidişatla derdi olan herkes Türkiye’yi, 
bu memleketin geleceğini yeniden düşünmek zorunda. Küresel öl-
çekte rol alan bir Türkiye’de yeni bir geleceği nasıl kuracağımızı dü-
şünmek, bunu diğerlerine de anlatmak, toplumu o geleceğe inan-
dırmak zorundayız.

Yüz yılda çok yol geldik, hatalarıyla, kazanımlarıyla... Kimlik-
leri, kimliklere sıkışmaları, kimlikler arası kutuplaşmaları, ürettiği 
tüm melanetleriyle yaşadık. Şimdi önceki dönemlerin ya da bu ikti-
darın yaptığı hatalara kilitlenmeden, iktidarın aksine intikam, rö-
vanş duygularının şehvetine kapılmadan, bütün farklılıklarımızla 
bir arada durarak, onurlu ortak yaşamı kurmak zorundayız. Zaman 
birbirine bakarak itişip kakışma değil, birlikte geleceğe bakma za-
manı. Birleşmekse tek olmak, birbirine benzemek değil, bir arada ve 
birlikte hareket etmek, ortak geleceği kurmak demek. 

Bunun yolu da yeni bir başkan bulmak değil, yeni bir ütopya 
yazmak. Eğer toplumsal muhalefet hâlâ ve yalnızca adayın kim ola-
cağı etrafında şekilleniyorsa, ülkenin okumuş yazmışlarının kasır-
ganın gözündeyken bile birbirine ilk sorusu adayın isminin belli 
olup olmadığıysa, vay halimize... Bu siyasi yapı, siyasal kültür bu 
hal ve tarzıyla devam edecekse, Metin Altıok’un dizeleriyle, “Bir ya-
rım umuttur elimizde kalan, göğüslemek için karanlık yarınları” 
demekten ötesi elimizden gelmez. Oysa bize lazım olan karamsarlık 
değil; bu tuhaf zamanlarda, olağanüstü sıkıntıların içinde, kasırga-
nın gözündeyken toplumun ortak umuda, ortak heyecana, ortak 
başarıya ihtiyacı var. Toplum da biliyor, hissediyor ki, bu fırtınadan 
sağ çıkmanın ilk adımı önce ışığı görmek. Bugün hâlâ hiçbir siyasi 
hareket ve parti toplumun önüne bütüncül bir ideal ya da bir ütop-
ya koyabilmiş değil. Partilerin hareket ve söylemleri bireyin yarını-
na özlemiyle çakışmadığı için de tutkular ateşlenemiyor. 

İnsanlar, ağır sorunlar altında ezildikleri bu dönemde tutku ve 
taleplerini doğru örgütsel hareketler içine kanalize edemediklerin-
den gittikçe tepkisel ve bireysel çarelere yöneliyorlar. Muhalif olan-
da yalnızca kendini muhalefet etmeye hapsedip, yarına dair iddia-
sını unuttuğu için bugün bir yanı eksik. Bu durumda maalesef gide-
rek ortak yarından kopuk, bencil, öfke dolu bir anlayış hayata hâ-
kim oluyor. Böylesi bir anlayış içinden de bireysel yöntemlerle, po-
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