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TÜRK İYE’DE YEN İ SEZARİST YAPININ RESTORASYONU 

Cihan Kaymaz∗   

Bu çalışmada, Türkiye’deki hegemonya tartışmaları ekseninde çeşitli 

eklemlenmelerle birlikte Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) 12 yıllık dönemi, 

2007 seçimlerinin ardından, 1980’lerde kurulmuş ve 1990’ların başlarında zayıflayan 

neoliberal hegemonyanın yeniden inşasıyla ilişkili süreci anlatılmaktadır. Buna 

paralel olarak, Haziran 2013’teki Gezi Olayları ve sonrasındaki restorasyon evresiyle 

birlikte siyasal alan içinde karşımıza çıkan siyasal partiler ile mekânın özgünlüğünün 

ürünü olarak kentlerdeki toplumsal hareketler konu edilmektedir. Bu doğrultuda 

AKP’nin, 3 Kasım 2012 tarihinden itibaren oluşturmaya çalıştığı gerici Sezarist 

yapının kırılmasıyla sonuçlanan Haziran 2013 Gezi Olayları’na kadar geçen 

hegemonya tesisi sürecinde, yeni bir rejim inşa edememiş olduğu, aksine mevcut 

rejimin restorasyonunu gerçekleştirdiği iddiası, çalışmanın ana eksenlerinden birini 

teşkil etmektedir. Bu süreci daha iyi anlamak ve anlamlandırmak için bazı 

kavramların -hegemonya, kriz evresi, temsil sorunu gibi- içeriklerine göz atmakta 

fayda vardır.  

 Modern devlet içerisinde yönetici sınıfın, kamusal alanla özel alan arasındaki 

çelişkilerden yararlanarak egemenliğini inşa etmeye çalışması, devleti toplumdan 

giderek uzaklaştırır gibi görünür. Bu uzaklaşma, kapitalist ekonomiyle iç içe geçmiş 

liberal demokrasiden kaynaklanan temsil sorunundan dolayı modern devleti baskıcı 

hale getirir. Öyle ki yönetici sınıf da sınıf çatışması tehdidine karşı kendi çıkarı adına 

da olsa bu baskıcı devlete boyun eğmek zorunda kalabilir. Bununla birlikte devlet 

yalnızca baskı ve zor yoluyla sınıfları boyun eğdirme yoluna gitmez. Yönetici sınıfın 

toplum üzerindeki hegemonyası1, elindeki araçlar her ne kadar sermayenin birikim 

                                                 
∗ Öğr. Gör., Gümüşhane Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 
1Hegemonya kavramı, kapitalist ekonominin sermayenin gereksinimleriyle toplumun uyum içerisinde 
anlaşıldığının göstergesini sunar. Kuvvetler ayrılığının ve hukuk sisteminin sivil toplumla siyasal 
toplum arasındaki mücadelesi, sınıfların geçici denge içinde yürütülmesidir. Gramsci’ye göre (2007: 
316) Croce’un bahsettiği belirli bir tarih döneminde gerçekleşen “kilise ile devlet” arasındaki sürekli 
çatışmanın ürünü olan bu mücadele, sınıflar arasında geçici dengeyi kurar. “Burada kilise sivil 
toplumun bütünüyle -oysa gittikçe önemi azalan bir öğedir- temsilcisi, devlet de, sürekli bir 
billurlaşma girişiminin, gelişmenin belli bir aşamasının, belli bir durumun temsilcisidir. İşte bu 
anlamdadır ki, kilise de devlet olabilir ve çatışma laik ve laikleşmekte olan sivil toplumda devletle 
kilise arasında kendini gösterir. (Bu da kilise, devletin ve ayrıcalıklı belirli bir grubun tekelleştirdiği 
toplumun bütünleyici bir parçası haline geldiği zaman olur. Bu ayrıcalıklı grup, kilisenin temsil ettiği 
dayanak bölgeleri üzerindeki tekelini güçlendirmek üzere kiliseyle bütünleşir.)”  
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sorununa çözüm içinse de ekonomik egemenliğin yanında, siyasal ve toplumsal 

(ideolojik) egemenlik adına toplumun geniş kesiminin rızasını almasıyla tesis edilir. 

Bu ilişki, parlamenter sistemde toplumun geniş kesimlerinin seferber edilerek 

egemenliğin yeniden üretilmesi sürecidir. Ekonomik ve siyasal liberalizm için 

kuvvetler ayrılığının önemi, genel ve eşit oy sistemi yoluyla yöneten sınıfın baskı 

gücünü uygulayan bir tabaka (bürokrasi) oluşturacağıdır (Gramsci, 2007: 317). 

Parlamenter sistem de yönetici sınıfın baskı gücünü, halkın sözde basit isteklerini 

karşılayarak sürdürür. Aslında devlet ile (sivil) toplum2 bütünleşmiştir. Böylece 

yönetici sınıfın kendi çıkarlarına karşılık gelen politikaları, halkın rızasının 

kazanılması isteğiyle toplumun çıkarlarına karşılık gelen politikalarmış gibi sunulur.  

 Sınıfların geçici dengesi nedeniyle yönetici sınıfın diğer sınıf ve gruplar 

arasındaki ittifakı sürekli sağlanamaz. Kriz, ekonomi alanındaki sermayenin birikim 

sorunundan çıksa da egemen sınıf, diğer sınıf ve grupların taleplerini yerine 

getirmediğinde temsil krizi yaşar. Ekonomik krizin ve temsil krizinin sürmesinden 

kaynaklanan hegemonya krizi evresinde, egemen sınıfın bu krizi önleyememesiyle 

sınıf çatışması iyice kızışır. Kriz, (sivil) toplum ile devletin bütünleşikli ği söz konusu 

olacağından kolayca aşılabilir, ancak ittifaklar dağılmaya ve sınıf mücadelesi 

derinleşmeye devam ederse yönetici sınıfın hegemonya tesisi adına ara bir rejime 

geçilir.3 Böylece hegemonya (sivil toplum) ile devlet arasındaki ilişkiyi kuran temsil 

                                                 
2Althusser gibi devlet ile sivil toplumu, Gramsci’nin “integral devlet”i gibi özdeşleştirmek gerekir. 
Althusser’e göre (2010: 170) Devletin İdeolojik Aygıtları, ideoloji (rıza) kullanarak; Devletin (Baskı) 
Aygıtları ise zor kullanarak işler. Foucault’ya göre de “… devlet ancak halihazırda mevcut diğer 
iktidar ilişkilerine dayanarak faaliyet yürütebilir (Neocleous, 2013: 95). 
318 Brumaire’de (2011: 23) geçen “Sezarizm kavramı, eski Roma’da sınıf mücadelesinin, yalnızca 
imtiyazlı bir azınlık içinde, özgür zenginler ve özgür yoksullar arasında cereyan ettiğinin, halkın 
büyük üretici kitlesini oluşturan kölelerin ise bu mücadeleyi yürütenlerin pasif destekleri olmaktan 
öteye gidemediğinin unutulmasına yarıyor. … Roma proletaryası toplumun sırtından yaşıyordu, 
modern toplum ise proletaryanın sırtından yaşıyor.” ifadesinde Sezar dönemiyle Louis Bonaparte 
dönemi arasında kurulan anolojide Marx’ın kullanmayı tercih ettiği kavram Bonapartizm’dir. Gramsci 
(2007: 290, 292) ise, Marx’ın 18 Brumaire’indeki Bonapartist dönemin askeri hareketlerine vurgu 
yaparak 1848’den sonra “çağdaş” Sezarizmin asker gücünden çok polise dayandığını, 
parlamentarizmin yaygınlaşması, sendika ve partiler rejimi, bürokrasi ve polisteki değişimden dolayı, 
siyasal partilerin, bazı ekonomik kuruluşların tamamıyla “siyasal polis” örgütleri olduğunu düşünür. 
İlerici güçlerin zayıflığının sürdürülmesi ve gerici güçlerin bu zayıflıktan beslenmesi bu örgütlerin 
işine gelmektedir. Sezarizmin ilerici (I. Napoleon) veya gerici (III. Napoleon) yapısı niceliksel-
niteliksel diyalektiğiyle açıklanabilir; I. Napoleon “bir devlet tipinden başka bir devlet tipine geçiş 
gibi tarihsel bir evrenin belirtisiydi; bu geçişte o kadar çok sayıda ve o kadar önemli yenilikler vardı 
ki, bütün bunlar gerçekten bir devrim meydana getiriyordu. III. Napoleon’un Sezarizmi ise 
nicelikseldi ve bu evrede, bir devlet tipinden başka bir devlet tipine geçiş olmamıştı; sadece aynı tipin, 
kesintisiz bir çizgi üzerindeki evriminden başka bir şey değildi” (Gramsci, 2007: 291). 
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sistemine karşı, siyasal alan dışında oluşmuş karşı hegemonya, siyasal alanın 

katastrofik geçici zayıflık evresine düşmesiyle ortaya çıkar. Bu konjonktürel durum, 

hegemonyanın siyasal alan içinde mevziler aracılığıyla yeniden inşa edildiğini 

gösterir. Konjonktürel durumla birlikte eski rejim, yeniden kurulmaya çalışılsa da 

eski rejim artık tam olarak geçmişteki gibi olmayacaktır.  

 Geçici bir denge söz konusu olmasına rağmen, temsil edilemez hale gelen 

halk, bastırılsa da sistemde kendisine bir çıkış noktası bulacaktır. Karatani (2013: 43-

54), bu çıkış noktasını temsil sisteminde varolan delik olarak niteler ve delik, bu 

sistemden defedilendir. Mutlakıyetçi monarkın (temsili demokrasinin deliği ve 

sistemdeki “varlığın hiçliği”) defedildiği genel ve eşit oy hakkını getiren liberal 

demokrasi sistemindeki “tekerrür zorlantısı”, kriz zamanlarında defedilenle baş başa 

kalır. Sermaye, aşırı birikim sorunundan ve/veya azgelişmişlikten dolayı birikimin 

yetersizliği süreçlerinin ortaya çıkardığı farklılaşmadan, kendini yeniden üretebilmek 

adına değişik iş döngülerine girer ve böylece temsil sisteminin kapitalist ekonomiyle 

iç içeliğinden kaynaklanan bastırılan, tekrarlanan bir biçimde geri döner. Karatani’ye 

göre (2013: 45); “Parlamenter sistemde ve kapitalist ekonomide, yük olan sorunlar 

ortadan kalkmadığı sürece geçmişin sorunları geleceğe sarkmaya devam edecektir.” 

 Bu aktarılanlara ek olarak, Cumhuriyet Türkiyesinin tarihsel ve toplumsal 

özelliklerini Osmanlı İmparatorluğu’ndan miras kalan davranışların varlığıyla 

anlamak gerekir. Hükmetme yöneliminin sürmesi, iktidarın yoğunlaşmaya devam 

etmesi, merkezi bürokrasinin rolü, halk kültürü ile aydınlar kültürünün farklı 

kültürler olarak kalması vb. Cumhuriyetin yeni ideolojisi (Kemalizm) ile 

Osmanlı’dan kalan miras, toplumsal ve tarihsel koşulların özgünlüğünü oluşturur. 

Dolayısıyla rejimin temeli aslen iktisadi ilkeler üzerine oturtulsa da ve toplumsal 

formasyon bu temel üzerinde dönüştürülmek istense de Cumhuriyet rejiminin iktidar 

savaşları, cumhuriyetçi ilkelere karşı devlet-toplum ilişkilerinden rahatsızlık duyan 

grupların kamplaşmasının ürünüdür. Cumhuriyet rejiminin getirdiği genel ve eşit oy 

hakkı, yeni rejimin toplumsal ve tarihsel özgünlüğüyle birleşerek istikrarsız ve 

kesintili liberal demokrasilerin krizleriyle sürekli olağanüstü rejimler ortaya çıkarır. 
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Bu rejimler, aslen mevcut rejimin bir parçası olmakla birlikte sermaye birikimi 

sorunu ile siyasal otoriterliğin iç içe geçmesiyle şekillenmiştir. 

 Türkiye’de yeni sömürgeci bağımlılık ili şkisini derinleştiren 12 Eylül 1980 

askeri darbesi ve ardından gelen 1980-1983 tarihleri arasındaki askeri yönetimle 

birlikte kurulmaya çalışılan neoliberal hegemonya, aşırı sermaye birikiminin 

tıkanışından ve/veya azgelişmişlikten dolayı birikim yetersizliğinden kaynaklanan 

krizi aşmak için inşa edilmeye çalışılmıştır. Türkiye’deki siyasal mücadele içinde, 

tarihsel ve toplumsal özgünlüğün bir ürünü olan devlet-toplum ilişkisi, neoliberal 

stratejiyle yeni bir evreye girmiştir. Ayrıca neoliberalizm, siyasal mücadeleyi kendi 

lehine çevirerek Cumhuriyet rejimi ile Osmanlı’dan miras kalan özgünlüğü de 

dönüşüme uğratmıştır. Bu dönüşüm, siyasal alanda yeni ittifakların kurulmasının 

habercisi olmuştur. 

 3 Kasım 2002 seçimlerinin ardından Türk siyasal yaşamında sahneye çıkan 

AKP, bunlardan biridir. Cumhuriyet rejimi ilkelerine karşı devlet-toplum 

ili şkilerinden rahatsızlık duyan grupların çatışmasının bir ürünü olarak palazlanan ve 

sermayenin siyasal alandaki temsil sorununu çözeceğini iddia ederek siyasal arenaya 

giren AKP, asıl gücünü neoliberal stratejiden almasının yanında, Cumhuriyet 

Türkiye’sinin ideolojisi ile Osmanlı’nın mirasını da kullanmıştır. Kendisini siyasal 

İslam geleneğinin müphemliğinden4 kurtarmaya çalışarak ılımlı İslam5 kategorisine 

yerleşmiş ve kendi tabiriyle muhafazakâr demokrat kimliğe bürünmüştür. Böylece 

içinde barındırdığı radikalliği neoliberal stratejiyle iç içeliği sayesinde massetmiştir. 

                                                 
4Cumhuriyet rejiminin değişmez ilkelerinden olan laikliğe yönelik tehdit oluşturduğu şüpheleri, 28 
Şubat’la birlikte Refah Partisi’nin kapanmasıyla AKP’nin içinde bulunduğu Milli Görüş geleneğini 
ikiye böldü. Eski Milli Görüş kimliğini sürdüren eski kuşak Saadet Partisi’ni (SP); müphemliğe son 
vermek isteyen, Batı ve kapitalizmle barışık olan yeni kuşak ise AKP’yi kurdu (Tuğal, 2008: 19). 
Böylece AKP, hegemonya tesisinde geçmişin müphemlik kimliğinden besleniyordu.  
5Fuller’in de değindiği gibi Ilımlı İslam, 11 Eylül saldırılarından sonra Kemalist rejimin iktidarının 
karşısına konumlanan ve Neo-Osmanlı akımını destekleyen, siyasal İslamla kıyaslandığında daha 
demokratik, batı yanlısı, piyasaya göre şekil alan ve radikalliğin törpülendiği bir kategoridir 
(Özuğurlu, 2009: 337-338). Fuller’in, 13.07.2014’te Tolga Tanış’la yaptığı röportajdaki “Batı’nın 
ulusal güvenlik çıkarları için Türkiye’de hep bir İslami iktidara ihtiyaç olacaktır. Türkiye bunu batı 
için değil, kendisi için yapıyor. Bunlar Türkiye’nin bölünmüş kişili ğinden kaynaklanan sorunlar. 
AKP, radikal Kemalist görüşlerle kendi İslami geleneğine sırtını döndü. Şimdi Türk kültürünün 
normalleşme süreci yaşanıyor” (http://sosyal.hurriyet.com.tr/Yazar/197/Tolga-Tanis/35314/Halifelik-
meselesi ERİŞİM TARİHİ: 23.07.2014) ifadesi, Kemalist rejime karşı yeni ve gücünü de statü grubu 
temelindeki halkın değer sisteminden alan bir karşı iktidarın toplumun içinde barındırdığı özgünlüğün 
ortaya çıkışıyla iktidara gelişi olarak yorumlanabilir. Bu açıklamadaki Batı’nın ulusal güvenlik 
çıkarları ile Türk kültürünün normalleşme süreci (ılımlı İslam kategorisi) iç içe geçmiş olarak Neo-
Osmanlı akımının ana damarını oluşturmaktadır.  
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Başka bir deyişle AKP, ne zaman, nerede mevzi kazanması gerekiyorsa, rıza yoluyla 

yeni ittifaklar geliştirerek kendi hegemonyasını kurmak için ‘pasif devrim’ini 

kendinden olmayan grupları eklemleyerek ve hatta kendisini de dönüştürerek 

gerçekleştiriyordu (Tuğal, 2008: 17). Bu da AKP’yi neoliberal stratejinin getirdiği 

yeni popülist politikaların uygulayıcısı yapıyordu. Böylece konjonktürün özgül 

koşullarını yönetebilen AKP’nin, Milli Görüş, Kürt siyaseti, radikalleşmiş İslami 

hareketler, liberaller ve hatta Avrupa Birliği’ni (AB) destekleyen bazı sol ve sosyalist 

görüşlü aydınlar vb. oluşumların eklemlenmeleriyle meydana getirilen iktidar bloğu, 

siyasal İslam geleneğinden sıyrılıp muhafazakâr demokrasisini oluşturmayı ve 2007 

seçimlerinin ardından, 1980’lerde kurulmuş ve 1990’ların başlarında zayıflayan 

neoliberal hegemonyayı yeniden inşa etmeyi başaracaktı. 2007 seçimleri ve 

sonrasının, AKP başta olmak üzere parlamenter düzeyde temsil edilen partilerin6 

neoliberal politikalar konusunda uzlaşma sağladıkları ve neoliberal hegemonyanın 

giderek güçlendiği bir dönem olduğunu söylemek mümkündür (Ataay-Kalfa, 2009: 

20-21). 

 AKP’nin kendi içinde olan ama kendinden olmayan grupları eklemleme 

siyasetindeki neoliberal popülist politikalarının, Cumhuriyet rejiminin ideolojisi 

(yönetici sınıf) ile Osmanlı’dan kalan mirasla (halk) gündeme gelen antagonizmanın 

tarihsel ve toplumsal özgünlüğüyle şekillenen, bunun yanı sıra neoliberal stratejiden 

beslenen politikalar olduğu aşikârdır. Böylece AKP, biçimsel popülist söylem 

üreterek karşı tarafın isteklerini nötrleştirip ortak akıl ve rıza yoluyla yönetilenleri 

kontrol altına alarak halk inşasına girişiyor ve bu inşayla iktidar bloğunu 

oluşturabiliyordu. Bu anlatılanlar ışığında AKP’nin halk inşasının, ortak akıl 

kullanılarak ortak bir düşmanın dışlandığı ve ötekileştirildi ği bir eşitlenme sürecini 

ihtiva ettiği belirginleşecektir. Bu eşitlenme sürecinde halk, tüm farklılıklarına 

rağmen ortak düşmanları, yani özgül benzerliği sayesinde nötrleştirilerek geçici ve 

eksik bir iktidar bloğu oluşturmuştur. Böylece özgül benzerlik tüm kimlikleri temsil 

eden “boş imleyen” olmaktadır (Laclau, 2013). AKP, devlet-toplum ilişkisinde 

                                                 
618 Brumaire’de Marx (2011: 41), partilerin bu tavırlarını düzen partisine dönüşmeleri olarak 
yorumlar; “Haziran ayaklanmacılarının yenilgisi … burjuva cumhuriyetinin burada bir sınıfın diğer 
sınıflar üzerindeki sınıfsız despotluğu demek olduğunu açıklığa kavuşturmuştu. Bütün sınıflar, 
proleter sınıfa karşı birleşerek düzen partisi olmuşlardı. Toplum düşmanlarından toplumu 
kurtarmışlardı.”  
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halkın farklı taleplerini boş imleyene dönüştürerek mutlak bir şekilde toplumsal 

talepler haline getirmiştir. Toplumsal talepler “eski toplumun şiarları: mülkiyet, aile, 

din, düzen”7 gibi retoriklerle ortak düşmana saldırılarak yerine getirilmeye 

çalışılmıştır. AKP’nin bu retorik inşası, toplumdaki farklı grupların tarihten ve 

toplumdan alınan imleyenlerle eklemlenmesine yol açmıştır. Ayrıca heterojen olan 

topluma kendi müphemliğini angaje edip onları sığ taleplerle homojenleştirerek 

birleştirmesinden dolayı popülizmi besleyen bir araç olarak kullanılan popülist lider 

simgesi8, AKP’nin duygusal bir bağ kurarak kendi kimliğini halkın kimliği gibi 

sunup geri kalan her şeyi bastırdığı “onlar”a karşı bir “biz”in yerini 

konumlandırmıştır.  

 Onlar’a karşı biz şiarı, halk kültürü ve aydın kültürü, merkez ve periferi vb. 

toplumun tarihsel ve toplumsal özelliği olan Cumhuriyet Türkiye’si ile Osmanlı’dan 

miras kalanın bunalım dönemiyle birlikte tekrar gün yüzüne çıkmasına işaret eder. 

Gün yüzüne çıkışın en temel imleyenlerinden biri ise folk İslam’dır. Folk İslam, 

Cumhuriyet rejimiyle birlikte dinin modernleştirilme eğilimleri sırasında halk 

inançlarının “hurafe” olarak gösterilmesiyle konumlandırılmış bir kategoridir. İslam 

inancının modernleştirilmeye çalışılması “halk dini olduğunu bilen ve onu ciddiye 

alan şıhlara, hocalara ve batıl itikat ticareti yapanlara yaramıştır. Onlar hurafeyi 

ciddiye aldıkları için köylü ve alt tabakadan gelen adamla aynı dili konuşabiliyordu” 

(Mardin, 2010: 145-146). İşte AKP ve geldiği siyasal geleneğin beslendiği 

kaynaklardan biri de sembolik olarak yaşayan hurafe gerçeklerinin halkta devam 

etmesi olmuştur. Halkın değer sistemi, statü grubu temelinde yapılanan 

toplumlardaki iktidar savaşında kolektif biçimde davranma ve dayanışma özlemini 

betimlemektedir (Arrighi vd., 2004: 25-32). AKP de bu geçmişin özlemini çağırıp, 

                                                 
7Düzen partileri, “Toplum düşmanlarından toplumu kurtarmışlardı. Eski toplumun şiarlarını: mülkiyet, 
aile, din, düzeni ordularına parola olarak vermiş ve karşıdevrimci haçlı seferlerini ilan etmişlerdi: Bu 
işaret altında zafer senindir” (Marx, 2011: 41-42). 
8“Bonapartist rejimlerde Bonapart tüm toplum kesimlerinin ataerkil kurtarıcısı, tüm toplum 
sınıflarının iyiliği için ortaya çıkmış, toplum sınıflarından bağımsız ve onların üstündeymiş gibi 
görünerek kitleleri yanıltmayı amaçlar” (Başkaya, 2010: 173). Popülist lider simgesi olan Recep 
Tayyip Erdoğan da, AKP’nin mağduriyetten beslenen yanıydı. Lider simgesinin mağduriyeti 
sayesinde heterojenlik bir arada tutulabilen tekilliğe dönüştürülebiliyordu. Bu da onu ataerkil bir 
kurtarıcı rolüne sokuyordu. 
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halkı partiye mecbur9 kılarak temsil sistemini işletmektedir.10 Temsil sistemi ise, 

aslen Cumhuriyet rejiminin Türkiye için getirisi şeklinde kabul edebileceğimiz başta 

kuvvetler ayrılığı olmak üzere tüzel kişili ğin meşruiyeti, hukuk sistemiyle 

kurumsallaşmış genel ve eşit oy hakkını ifade etmektedir. Böylece halk, Osmanlı’dan 

kalan mirası Cumhuriyet ideolojisine tercih edip, genel ve eşit oy hakkıyla saltanatı 

seçerek temsil edilmeyi istemektedir.11  

 Bu durumu destekleyen bir söylem de Başbakanlık tarafından yayınlanan ve 

AKP’nin 2002-2012 yılları arasında hegemonya inşası sırasında yaptıklarının bir 

envanterini sunan Sessiz Devrim (2013) kitabında karşımıza çıkmaktadır. Recep 

Tayyip Erdoğan’ın Önsöz’de yer verdiği Şeyh Edebali’nin “insanı yaşat ki devlet 

yaşasın”, “devlet insan için vardır, insana hizmet için vardır” sözlerini benimsemiş 

olan AKP’nin sessiz devrimleri, devlet ile toplum arasındaki mesafenin kısaldığı ve 

milletin devlete karşı güveninin pekiştiği devrimler olarak gösterilmektedir. 

Türkiye’de 2001 yılı ve sonrasında ekonomik krizle birlikte devlet-toplum 

ili şkilerinin bunalımı, 3 Kasım 2002 seçimleriyle AB politikalarının 

destekleyiciliğiyle iktisadi yeniden yapılanma ve ardından gelen demokratikleşme 

süreçleri AKP’nin Sessiz Devrim kitabında değinilen AKP öncesi dönemdeki 

paradigmaya karşı demokratikleşme politikaları üzerine şekillenen sosyal 

restorasyonların çıkış noktasını oluşturuyordu. Sessiz Devrim’in iddiası AKP öncesi 

dönemdeki güvenlikçi devlet yaklaşımı, vesayetçi sistem ve halkın taleplerinin 

yeterince karşılanamaması, AKP’nin sessiz devrimleriyle birlikte sona erdiğiydi.12 

                                                 
9Mecburiyet, AKP’nin temsil sisteminde kullandığı en önemli araçlardan biridir. Halkın partiye 
mecburiyeti, uygulanan neoliberal popülist politikalarla muhtaçlığa doğru evrilmektedir. 
10“ İslamcılar son yirmi otuz yılda milyonlarca insanı harekete geçirip siyasallaştırmak üzere siyasal 
partiyle bağlantılı cemaatler, kayıtdışı gruplar ve dernekler kurdular. Yani sivil toplum’u (gündelik 
yaşamı, toplumsal uzamı ve insanların ekonomiyle ilişkilerini) siyasal toplumla (otoriteyi ve birliği 
oluşturan liderlikle) birleştirmeyi başarmışlardır. Fakat son adımı, sivil toplum’la siyasal toplumu 
devletle bütünleştirmeyi (devleti ele geçirmeyi) başaramamışlardır” (Tuğal, 2008: 21).  
11Marx’ın 18 Brumaire’inde olaylar genel ve eşit oy hakkı sisteminin dışında değildir; “genel oy 
hakkına dayanan parlamentodaki temsil bir kurmacadan başka bir şey değildi.” “Gerçek sınıflar; 
bilinçdışını oluşturur ve ancak siyasi partilerin söyleminde sınıfları olarak bilinçli kılar.” Siyasal alana 
ilk kez ayak basan köylüler oylarını imparator gibi destekleyerek Louis Bonaparte’a vermişlerdi 
(Karatani, 2013: 47-50). Türkiye’de 10.08.2014 tarihinde ilk kez halkın oylarıyla yapılacak 
Cumhurbaşkanlığı seçiminin de Osmanlı’daki saltanattan tek farkı, Cumhuriyet rejiminin bir getirisi 
olarak halkın sultanını bu sefer kendi isteğiyle seçebilecek olmasıdır.  
12Sessiz Devrim kitabındaki giriş cümlesi AKP’nin nasıl bir hegemonya tesis edebileceğini açıklar: 
“19. yüzyılın sonunda imparatorluklar çağı sona ererken dünyamız 20. yüzyılla birlikte yeni bir birey, 
toplum, devlet ve piyasa modeline doğru evrilmekteydi. Bu yeni model, devletlerin birbirine daha 
kapalı, toplumların birbirinden daha kopuk, piyasaların birbiriyle daha az ilişkili olduğu, bireyin ise 
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Ayrıca Cumhuriyet ideolojisinin temel unsurlarından ulusalcılık ve laiklik üzerindeki 

revizyonlarıyla birlikte AKP, hegemonyasını tesis edebilmişti. Gerçekte yeni bir 

rejim kurulmuş değildi, yalnızca mevcut rejim revize ediliyordu. Mevcut rejimin 

revizyonu, neoliberal popülist politikalar eşliğinde devlet-toplum ilişkilerinin krizini 

halk egemenliğinin ölçeğini daraltarak sermayeye sunmak, sınıf çelişkilerini bir 

tarafa bırakarak kültürel kimliklerin örgütlenmesi lehine çözmek ve çeşitli 

özelleştirmelerle kamusal ve ortak alanları metalaştırmaya13 girişmektir (Özuğurlu, 

2014: 156). Türkiye’de devlet-toplum ilişkisinin bu neoliberal stratejiyle 

bütünleşerek yaşadığı dönüşüm, cumhuriyetin temel ilkelerini de dönüştürerek 

gerçekleşiyordu (Özuğurlu, 2009: 344). AKP’nin siyasal İslam kimliğinden sıyrılıp 

muhafazakâr demokrat kimliğe bürünmesi, bu revizyonlarda önemli bir ön koşul 

sağlamıştır. AKP’nin muhafazakâr demokrat kimliği, başta İslami kesimin 

kapitalizme eklemlenme süreci olmak üzere, devlet yapısının daha liberal bir 

dönüşümünü sunuyordu. Bu dönüşüm İslami unsurlar üzerinden gerçekleşiyordu. 

AKP’nin demokratiklik tarafı (Sessiz Devriminde bahsettiği demokratikleşme süreci) 

devlet yapısının liberalleştirilmesi, üniter yapının revize edilerek katı 

merkeziyetçiliğin yumuşatılmasıydı. Muhafazakârlık tarafı ise, gündelik yaşamın 

çeşitli düzenlemelerle İslamileşmesi ve muhafazakârlaşmasıydı (Özkazanç, 2008: 9). 

 Neoliberal stratejiler eşliğinde koşullandırılan ve restorasyon evresine tekabül 

eden AKP döneminin transformist sistemi, AKP’nin hegemonyasını önemli ölçüde 

tamamladığı ve Recep Tayyip Erdoğan'ın “Ustalık Dönemi” dediği sürecin devam 

ettiği 2013 yazında Gezi Parkı Olaylarıyla birlikte bir kırılma yaşadı. Bu kırılma, 

mevcut hegemonya ile siyasal alan dışında oluşmuş karşı hegemonya’nın kent 

mekânı üzerindeki mücadelesinde görünür kılınıyordu. Yönetici sınıfın krizini ortaya 

çıkaran Gezi Olayları, geleneksel egemen gücü geçici katastrofik bir siyasal zayıflığa 

                                                                                                                                          
henüz tam olarak ortada olmadığı bir modeldi. 21. yüzyılda ise bambaşka bir çağa; birey, toplum ve 
devlet ilişkilerinin çok daha farklı kurulduğu bir dünyaya doğru evrilmekteyiz. Küreselleşme 
süreçlerinin, kitle iletişim araçlarının, iletişim ve bilişim teknolojilerinin yoğun etkisi altında, kapalı 
toplumların, devletlerin ve grupların eski hallerini sürdürebilme potansiyelleri gittikçe azalmaktadır. 
Bireylerin, toplumların ve piyasaların çok daha iç içe geçtiği ve klasik devlet egemenliğinin eski 
anlamını kaybettiği günümüz dünyasında demokrasi insan hakları ve özgürlüklere aykırı uygulamaları 
sürdürebilmenin zorluğu ise gittikçe artmaktadır.” 
13İnşaata ve kentsel yağmalanmaya dayalı birikim süreci, hukuk aygıtını da içerisine alacak biçimde 
devlet aygıtları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nın birbirini bütünleyen 
politikalarıyla kesintisiz devam ediyor. Hatta uygulamalara karşı duruluyorsa “polis şiddetiyle ve 
muhalefeti kriminalleştirerek” yanıt veriliyor (Yıldırım, 2014: 106-107). 
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düşüren, devletin billurlaşmasını kırarak tarihin akışının artık geriye dönemeyeceği 

ve eski rejimin tam olarak yeniden kurulmayacağı bir restorasyon14 evresini başlattı. 

Bu restorasyon evresinde, Türkiye’de bütünleşmiş olan devlet ile (sivil) toplum15 ve 

neoliberal stratejinin birliği devam ederken; bir yandan Cumhuriyet Türkiyesinin 

laiklik, merkeziyetçilik vb. ilkelerini İslamcı ve muhafazakâr temeller üzerinde 

(gündelik yaşamın muhafazakârlaştırılması) dönüştürülmesinin sürmesi, diğer 

yandan neoliberal politikaların emek-sermaye çelişkisini artırarak derinleştirmesi, 

AKP’ye ve neoliberal hegemonyaya karşı olan grupların eklemlenerek karşı 

hegemonyayı güçlendirmesine yaramıştı. Karşı hegemonya16, mekânın mübadele 

değerinin kullanım değerine baskın hale geldiği kapitalist kentlerde gündelik 

yaşamda devletin billurlaşması ve hegemonik bloğa karşı örgütlenmesiyle 

güçlenmektedir. Başka bir deyişle günümüzde kentlerin dönüşümüyle yaşam 

biçimleri değişmiş, kamusal ve ortak alanların giderek metalaştırılmasının tepkisi 

kentlerde gün yüzüne çıkmaya başlamıştır.17 Dolayısıyla, iktidarın mekân üzerindeki 

                                                 
14Gramsci’nin (2007: 288-291) devrim-restorasyon diyalektiğinden yola çıkarak, Gezi Olayları ve 
sonrasını devrim değil, restorasyon olarak düşünüyorum. Ancak bu restorasyonun, ne III. 
Napoleon’un niceliksel olan ve bir devlet tipinden başka bir devlet tipine geçiş olmayan ve aynı tipin 
kesintisiz bir çizgi üzerindeki evriminden başka bir şeyi ifade etmeyen gerici bir Sezarist evre 
olduğunu, ne de I. Napoleon’un bir devlet tipinden başka bir devlet tipine geçişi simgeleyen ilerici bir 
devrim olduğunu iddia ediyorum. Gezi Olayları ve sonrası, Dreyfus olayındaki gibi egemen kampın 
boğucu devlet billurlaşmasını kıran ve gerici nitelikte bir Sezarizme engel olan, bir evre gibidir. Bu 
evre, çağdaş koşullar içerisinde temsil kriziyle birlikte devlet-toplum ilişkisinin Türkiye’nin özgül 
koşullarıyla neoliberal stratejinin iç içeliğine işaret eder: III. Napoleon’un gerici Sezarizmine tepki 
olarak doğan toplumsal hareketlerin (sınıf ve grupların farklı taleplerini kapsayan) kent mekânında 
iktidar savaşı sürerken, egemen kampın boğucu devlet billurlaşmasının gericiliğinin ilerlemesine karşı 
rejimi değiştiremeyecek, ancak rejimi değiştirme imkânlarını da barındıracak (sınıf çatışmalarının 
olgunlaşmasıyla) ara bir evre. Ben buna Yeni Sezarizm diyorum.  
15Devlet ile toplumun bütünleşmiş hali, parlamenter temsili demokrasilerde devlet aygıtlarının zımni 
ya da aleni tek bir partiye hizmet etmesi, devlet partisinden parti ile devletin bütünleştiği parti 
devletine geçiştir. 
16AKP’nin milli irade olarak kastettiği, ancak aslen “ortak akıl”ı ifade ederek hegemonyasını 
oluşturmasına karşılık, günümüzde mekânın özgünlüğünden kaynaklanan kent mekânında gerçekleşen 
toplumsal hareketlerin tarihin her verili koşulunda olan “kamusal iradeyi”, çağında temsil ettiği karşı 
hegemonyadan bahsediyorum. Kamusal irade (Machiavelli’nin Prens’i, Gramsci’nin “Çağdaş” Prens’i 
ve Çağımızın Post-Modern Prens’i) bir simgedir ve çağımızda toplumsal hareketlerde 
somutlaşmaktadır. Toplumsal hareketler ise günümüzde iktidarların hegemonya ve karşı hegemonya 
mücadelelerini verdikleri oluşumlardır. Bireyin yaşadığı mekânının her şeyinde hakkının olması, 
mekânın da siyasi açıdan önemini gösterir. Kenti o mekânda yaşayan kişinin isteğine göre değiştirme 
ve yeniden icat etme hakkı olan kent hakkının niteliğini çağımızda reformist mi yoksa devrimci bir 
içeriğinin olduğunu yine o kentte yaşayan kişiler belirleyecektir (Harvey, 2013: 44). Günümüzde 
kentlerdeki gerici veya ilerici iktidar mücadeleleri, restorasyon-devrim diyalektiğini yansıtmaktadır.  

17Harvey’in (2013: 173) şu sorusu dikkat çekicidir: “[Ş]ehir (veya şehirlerden oluşan sistem) daha 
derinden işleyen siyasi mücadelelerin ifade bulduğu, edilgen bir sahadan (veya önceden verili 
şebekeden) ibaret bir görünürlük mekânı mıdır?” Günümüzde kentler, siyasal mücadelelerin verildiği, 
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denetimi ile kentlerdeki toplumsal mücadeleler, Türkiye’de “Yeni Sezarist” yapıyı 

oluşturmuştur. Bu Yeni Sezarist restorasyon, Gezi Olayları ve sonrasında daha çok 

AKP döneminde yumuşatılan merkeziyetçilik ile laiklik ilkesi üzerinden şekillenen, 

neoliberal stratejiyle bütünlük oluşturduğundan sınıf mücadelelerini gizleyen, ancak 

devletin siyasal alanına karşı kent mekânında toplumsal hareketleri ve muhalefeti 

giderek artan biçimde güçlendiren bir dönemi ifade eder. 

 AKP’nin politikaları ile muhalefetin düzenden sıyrılamaması ve parlamenter 

sistem içerisinde halkın “sözde” basit isteklerinin yeterince karşılanmaması sonucu 

temsil sorunu doğmuştur. Temsil edilemez halde kalanlar, temsil sisteminin ve 

devletin yeniden üretim aracı olan siyasal partiler yerine kent mekânında varlık 

gösteren ve toplumsal dönüşüm aracı özgün bir toplumsal hareket18 olan Gezi 

Olaylarını başlatmıştır. Yeni çelişkilerin, yeni mücadele imkânlarının ortaya çıktığı 

bu dönemde toplumsal hareketlerin, verili koşullar içinde başta proletarya olmak 

üzere toplumu oluşturan tüm sınıfların varoluşlarını sürdürememeleri ve 

tükenmelerinin ürünü olarak parlamenter kretinizm’den19 kurtulup kurtulamayacağı; 

bununla birlikte sermaye birikimi süreciyle bu mücadelelerinin her verili durumda 

yeniden üretimi de Türkiye siyasetinin Gezi Olayları sonrasındaki özgün yapısı 

haline gelmiştir. Burada ikili bir ilişkinin varlığı söz konusudur; birincisi geleneksel 

siyaset tarzının yetersizlikleri ile temsil sisteminin eleştirilerinin odağında yer alan 

devletin bir aygıtı (ulus-devlet’in siyasal alanı içerisinde) siyasal partilerin, toplumsal 

yeniden üretim’e katkısının sorunudur. Siyasal partiler temsil sisteminin bir ürünü 

olarak toplum ile birey arasında üçüncü bir aktör konumunda olduğundan toplumun 

ve bireyin çıkarları örgüt çıkarlarına göre ikincil konuma düşebilir (Şengül, 2013). 
                                                                                                                                          
iktidarların meşrulaştırma aracı olarak kullandığı özgün mekânlardır. Kentler, hem toplumsal yeniden 
üretici bir özellik taşırken, aynı zamanda çeşitli başkaldırıların da yapılmasıyla toplumsal dönüşümün 
gerçekleştiği yerler olarak işlev görmektedirler. Dolayısıyla bugünkü mücadeleler sadece iş yerlerinde 
değil, aynı zamanda kentlerde de yaşanmaktadır. 
18Castells için siyasal partiler, sınıf dengelerinin bir ifadesi olan devletin bir parçasıdır ve toplumsal 
yeniden üretimin araçlarıdır. Dolayısıyla toplumsal dönüşüm yalnızca sivil toplumdan çıkan kentsel 
toplumsal hareketler tarafından sağlanabilir (Castells’ten aktaran Şengül, 2009: 36-37).    
19Marx’ın  (2011: 120) parlamenter kretinizm’e düşenler ifadesiyle kastettiği, parlamenter sınırlar 
içinde kalarak bir süre sonra kendi mücadelesini unutup tasarılar, tüzükler, yasalar çıkarma telaşıyla 
her şeyi biz yaparız diyen hastalıklı durumdakilerdir (Timur, 2014: 51-52). Kamusal alanın 
savunuculuğunu yapan Gezi Olayları sonrasında özellikle muhalefet, Gezi Parkı taleplerini kent 
mekânında artı değerin kullanımı üzerinde kontrolün sermaye ve çevrelerinden alınması, insan hakları 
ideallerinin çıtasının yükseltilmesi vb. konuları bastırarak toplumsal dönüşüm açısından önemli 
kazanımlar elde edilebilirdi.   
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Karatani’nin (2009) bahsettiği gibi, kapitalizmi kuran ve o olmazsa kapitalizmin 

işlemez hale geleceği modern devletin, siyasal partiler aracılığıyla birey 

müdahalesinden bağımsız sözde talepleri karşılamaya girişmesi ancak toplumsal 

yeniden üretimi sağlayacaktır. İkincisi ise sermaye-ulus-devlet’ten bağımsız, bireyin 

merkezde yer aldığı toplumsal hareketlerin, temsil mekanizmasını aşacağından 

toplumsal dönüşüme katkısıdır. Dolayısıyla Gezi Olaylarıyla birlikte oluşan Yeni 

Sezarist restorasyon, aynı zamanda bu iki farklı siyaset tarzının anlaşılır kılınacağı ve 

toplumsal dönüşüm adına önemli adımların atılabileceği bir evredir. 

 

SONUÇ YERİNE: RESTORASYON NEREYE GİDER? 

 Çalışma konusunun güncelliği ve burada henüz bitmemiş bir dönemin 

anlatılması nedeniyle Yeni Sezarizm restorasyon evresinin nereye gideceğini 

kestirebilmek oldukça zordur. Bununla birlikte gidişattan yola çıkarak birtakım 

çıkarımlarda bulanmak mümkündür. 3 Kasım 2002’de AKP’nin Türkiye’de yaşanan 

hegemonya krizini aşıp, Haziran 2013’teki Gezi Olaylarına kadar geçen süreçte 

hegemonyasını inşa ettiğini söylemek imkân dâhilindedir. Bu inşa süreci, 

Cumhuriyet Türkiye’sinin ideolojisi ile Osmanlı’dan miras kalan varlığı bir bütün 

halinde anlaşıldığında ve uygulamalar, neoliberal stratejiyle aynileştiğinde anlam 

kazanacaktır. Böyle bir okumayı mümkün kılan ise, AKP dönemi ve onun güçlenen 

hegemonyası ile Gezi Olaylarının ortaya çıkmasını sağlayan karşı hegemonyanın 

kendini göstermesidir. Yeni Sezarist restorasyon, tekerür zorlantısıyla bastırılanın 

geri dönüşünü imleyecek Osmanlı’dan miras kalanlarla saltanatı sürdürmek isteyen 

toplumun temsil sisteminde sözde taleplerinin karşılanmasıyla ve bunu sağlayan 

neoliberal stratejinin geçerliliği üzerinden devletin billurlaşmasıyla gerici bir Sezarist 

yapının ortaya çıkışını gündeme getirmiştir. Bu yapıyı kıran Gezi Olayları sonrası, ya 

gerici öğelerle işletilip sürdürülecek ya da Gezi Olaylarının kırıcılığı, egemen sınıfın 

bastırdığı diğer sınıfların sınıf mücadelesini kızıştıracak ve böylece Gezi Olayları, 

ilerici öğelere bürünebilecektir. Marx’ın (2011: 41-42) 18 Brumaire’de bahsettiği 

gibi, mülkiyet, aile, din, düzen gibi eski toplumun şiarları, verili durumlardaki 
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sorunlar ortadan kaldırılmadığı sürece gelecekte de devam edecektir.20 Karatani’nin 

ifadeleriyle (2009) sermaye-ulus-devlet bütünlüğü, toplumu devlete ve ulusa doğru 

ya da milliyetçiliğe ve dine doğru savurabilir. Türkiye’de 10.08.2014 tarihinde ilk 

kez halkın oylarıyla yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi gösteriyor ki güncel 

durumun Osmanlı’daki saltanattan tek farkı, Cumhuriyet rejiminin bir getirisi olarak 

halkın sultanını bu sefer kendi isteğiyle seçebilmesidir. Eğer toplum Yeni Sezarist 

restorasyon evresinde yeni içeriği fethedemeyecekse, bunun yerine devletin en eski 

biçimine, kılıçla cübbenin basit iktidarına utanmazca geri dönecektir. 
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