
“Yeni Türkiye”nin Kavram Haritası

FARUK YASLIÇİMEN

10 Ağustos akşamı Recep Tayyip Erdoğan’ın 12. Cum-
hurbaşkanı seçilmesi üzerine yaptığı balkon konuşma-
sında sıkça vurguladığı “Türkiyelilik” ve “yeni Türkiye” 
kavramlarından bilhassa ikincisine ilişkin tartışmalar, 
artık siyasi gündemin merkezinde. Erdoğan’ın 2013 
yılında Diyarbakır’da yaptığı konuşma esnasında “yeni 
Türkiye” vurgusu yapmasının da şüphesiz bir karşılığı 
vardı. Ancak şimdi, halk tarafından seçilmiş ilk Cum-
hurbaşkanı ve “kurucu lider” iddiasıyla söylediği söz-
lerin ağırlığı daha da arttı. “Yeni Türkiye” kavramının 
kamuoyunda gündeme oturması bunun bir göstergesi. 
Zaman içinde bu kavramın yanına benzer anlam ve 
işlevlere sahip başka kavramlar da eklenecektir. Zira, 
yeni Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun AK Parti Genel 
Başkanı ve Başbakan adayı ilan edildiği gün yaptığı 
konuşmalarda “restorasyon”dan bahsetmesi, I. Olağa-
nüstü Genel Kongre’de bu kavramın yanına “inşa” ve 
“ihya” kavramlarını eklemesi, ve nihayet bu kavramla-
rın 62. Hükümet Programı’ndaki merkezi kavramlar 
olması da bunu açıkça gösteriyor.1

Bu yazıda “yeni Türkiye” kavramını “post-Kema-
lizm”, “devr-i sabık” ve “eski Türkiye” gibi diğer kav-

1. 62. Hükümet Programı için bkz. http://www.basbakanlik.gov.tr/Forms/_
Article/pg_Article.aspx?Id=330c57ae-5592-49d1-9f67-6052fee59f3d

ramlardan hem ayırt etmeye hem de bu kavramlarla 
münasebetini ortaya koymaya çalışacağız. Ayrıca “yeni 
Türkiye” kavramına nasıl yaklaşmamız gerektiğine 
dair bir çerçeve de sunacağız. Kronolojik olarak, “yeni 
Türkiye” tartışmaları bugünkü anlamıyla Türkiye ka-
muoyunda özellikle 12 Eylül 2010’daki referandum 
dönemi ve sonrasında konuşulmaya başlandı. Kavram 
zaman içinde genişleme ve çeşitlenmelere uğradı. Kav-
ramın artık kurucu yönü kadar kuşatıcılığı da öne çı-
kıyor. “Yeni Türkiye”, “farklılıkların zenginlik” olarak 
görülüp “birlikte yaşama kültürü”nün ikame edilebile-
ceği bir “toplumsal sözleşme” olarak takdim ediliyor. 
Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun ifadesiyle “içselleşti-
rici ve bütünleştirici” bir kültürün hakim olduğu ve 
“hiçbir kültür birikimini ötekileştirmeyen” yaklaşımın 
siyasetteki karşılığı çözüm süreci, kapıda bekleyen açı-
lımlar ve farklı dünya görüşlerine mensup kesimlerle 
aynı masa etrafında iş yapma pratiğini geliştirmek ola-
caktır. Burada muhtevayı bir kenara bırakıp metot ve 
kavramlara odaklanabiliriz.

POST-KEMALIZM
“Post-Kemalizm” kavramı sert ve baskıcı bir rejim olan 
Kemalizm’in hüküm sürdüğü on yılların bitişi ve son-

•	 “Yeni Türkiye” kavramına nasıl yaklaşmalıyız?

•	 “Yeni Türkiye” kavramı “post-Kemalizm”, “eski Türkiye” ve “devr-i sabık” kavramlarından nasıl farklılaşır? 

•	 “Yeni Türkiye” kavramının içi nasıl doldurulabilir?
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rasında açılan, adı konmamış yeni bir başlangıca işaret 
ediyor. “Yeni Türkiye” ile “post-Kemalizm” kavramla-
rı bu bakımdan zamansal olarak örtüşüyor ve aslında 
aynı döneme işaret ediyor. Türkiye’de “post-Kema-
lizm” tartışmaları “yeni Türkiye” tartışmalarına göre 
biraz daha erken başlamıştı. Bununla birlikte, her iki 
tartışmayı da mümkün ve anlamlı kılan süreç 2010 
Referandumu’ndan sonra gerçekleşti. Post-Kemalizm 
hem bir durum tesbitidir hem de kavramın söylem-
sel değeri bakımından siyaset alanında zemini açan bir 
özelliği vardır. Düzen kurucu değil, eleştireldir. Kema-
list dönemin gerçekliklerinden ve kabullerinden uzak-
laşma ve kopuş söz konusudur. Geçmişe karşı keskin 
bir tutum, gelecek içinse neredeyse boş bir muhtevayla 
sayısız ihtimali bünyesinde barındırır. Bu bakımdan 
post-Kemalist dönem, içinde yaşarken post-Kemalist 
bir tarih okumasının yapılabileceği2 yahut post-Kema-
list bir laiklik anlayışının doğumunun beklenebileceği 
bir dönemdir.3 

Post-Kemalist dönemin en önemli özelliklerin-
den biri, biraz da paradoksal bir biçimde, “Kemalizm” 
kavramının söylemsel geçerliliğini yitirmesine işaret 
etmesidir. Diğer bir ifadeyle, “neo-Kemalizm” gibi bir 
açıklayıcılığı olan yahut “yeşil Kemalizm”4 gibi zorla-
ma kavramsallaştırmalara yeni dönemin tartışmaların-
da pek yer verilmeyecektir. Zira post-Kemalist dönem, 
ancak bir geçiş sürecinin adı olabilir ve o süreç geçil-
dikten sonra ilişkili kavramlar sadece historiyografik 
değer taşırlar. Burada bir hususa daha dikkat çekmek 
gerekir: Post-Kemalizm kavramı tıpkı “post-modern”-
de olduğu gibi bir dönemi ne olduğuyla değil ne olma-
dığıyla niteler. Zayıf tarafı da budur. En bariz vurgusu 
önceki dönemden farklılığıdır. İçeriği muğlaktır ve be-
lirgin bir yönelimi yoktur. Yeni bir döneme işaret eder 
ancak bu “yeni” olma durumu kalıcı değil, geçicidir.

2. İhsan Dağı, Turkey between Democracy and Militarism: Post Kemalist 
Perspectives (Orion Publications, Ankara: 2008).

3. Mücahit Bilici, “Post-Kemalist laiklik yahut İslam içi siyaset,” Taraf, 18 
Haziran 2014.

4. Cengiz Çandar, “Yeni Türkiye” Yeşil Kemalizm mi?” Radikal, 31 Ağustos 
2014. Artık Kemalist olmayan bir dönemde “Kemalist” kavramını kullan-
manın yersizliği hem kavram seçimindeki özensizlik hem de zaman uyuş-
mazlığını gösterir.

“Post-Kemalizm” ile “yeni Türkiye” kavramları 
arasında önemli farklar vardır. Birincisi “post-Kema-
lizm”, içinde bir gelecek vizyonunu ancak belli belirsiz 
taşırken, “yeni Türkiye” birden fazla gelecek vizyonunu 
bünyesinde taşıyabilir. İkincisi, “post-Kemalizm” bir 
“geçiş dönemi”ne5 işaret ederken, “yeni Türkiye” kalıcı 
bir dönem kurma amacını taşır. Üçüncüsü, “post-Ke-
malizm” potansiyel demektir, “yeni Türkiye” ise ha-
rekete çağırır; geleceği inşa ve ihya etmeye odaklıdır. 
Ayrıca “Yeni Türkiye”, içeriği farklılaşabilecek olsa da 
bir yönelimin olması gerektiğinin altını kuvvetle çizer. 
Şükrü Hanioğlu “post-Kemalizm” tartışmalarını “gele-
ceğimizi derinden etkileyecek, Kemalizm karşıtlığı ve 
eleştirisine indirgenemeyecek önemde bir çaba” olarak 
nitelerken, çok haklı olarak “Türkiye için post-Ke-
malist bir toplumun yaratılması ‘gerekli’ ama ‘yeterli’ 
değildir” demektedir.6 “Post Kemalizm” “eski”yle söy-
lemsel-pozisyonel bir hesaplaşmayla alakalıdır. “Eski”-
den sıyrılma yahut uzaklaşma ile açıklanabilir. Dolayı-
sıyla “eski Türkiye”nin bittiği yerde “post-Kemalizm” 
ve “yeni Türkiye” başlar. Peki “eski Türkiye” ne demek-
tir? “Eski Türkiye”yi doğuran nedir?

ESKI TÜRKIYE
Eski Türkiye kavramı zamansal olarak uzun bir döne-
me karşılık gelir. Herkesin üzerinde mutabık kalacağı 
bir başlangıcı yoktur. Tarih okumalarına göre farklıla-
şabilir. Örneğin 1908, 1923 veya 1960’tan başlatılabi-
lir. “Eski Türkiye” için takdir edilecek bir başlangıçtan 
daha önemlisi, “eski Türkiye” kavramının mucidinin 
“yeni Türkiye” olmasıdır. Tıpkı “modern”in “gelenek-
sel”i icat etmesi gibi “yeni Türkiye” tartışmaları da 
“eski Türkiye” kavramını beraberinde getirir. Kavramı 
icad ederken ona zamansal bir uzaklık ve mesafe de 
tayin eder. “Yeni”, kendisini “eski”nin karşısında ko-
numlandırır. Böylece “zıt”tını ve “değil”ini üretmiş, 
söylem gücünü tahkim etmiş ve açıklayıcılık kazan-
mış olur.

5. Rasim Ozan Kütahyalı, “Post-Kemalist yol ayrımında Türkiye”, Al-Mo-
nitor, 5 Ağustos 2013. 

6. Şükrü Hanioğlu, “Post-Kemalist Türkiye “Kemalizm” Karşıtlığı Üzerin-
den İnşa Edilebilir mi?” Sabah, 10 Ağustos 2014.
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“YENI TÜRKIYE”NIN KAVRAM HARITASI

“Yeni Türkiye” hakkında farklılaşabilecek yakla-
şımlar bir yana, “eski Türkiye”ye neredeyse müştere-
ken bir memnuniyetsizlik duyulduğunu varsayabiliriz. 
“Eski Türkiye” diye nitelenen zaman dilimi Türkiye’de 
geniş bir kesimin, bilhassa 25 yaş ve yukarısının, ne 
olduğunu gayet iyi bildiği ve marazlarına çeşitli vesile-
lerle maruz kaldığı bir sorunlar yumağıdır. Zihinlerde 
dönülmek istenmeyen menfi bir yerdir. Dolayısıyla, 
“yeni Türkiye” kavramı Türkiye’de her kesimden eşit 
derecede ilgi ve takdir görmese bile, “eski Türkiye” 
kavramsallaştırması yaşanan ve herkesçe malum bir 
tecrübeye karşılık geldiği için çok eleştirilmeyecektir.

Gözden kaçırılmaması gereken nokta, “eski Türki-
ye” kavramının “yeni Türkiye” tartışmaları bağlamın-
da icad edilişidir. Dolayısıyla, “eski Türkiye” hakkında 
sessiz kalmak veya “eski Türkiye”nin sorunlarını kabul 
edip kurulmakta olan “yeni Türkiye” hakkında gelecek 
için bir söz söylememek yeni düzenin inşa sürecinin 
dışında kalmak demektir. Benzer şekilde “yeni” ola-
nın aslında “eski”nin bir devamı olduğunu iddia edip 
onu görmezden gelmek, bu hayati tartışmanın Türkiye 
tarihinde nereye tekabül ettiğini kavrayamamak anla-
mına gelir ki, bu yaklaşım yaşanan sürecin ciddiyetini 
anlamayan kesimleri tarih sahnesinin dışına itebilir. 
İşte buna mani olmak hem rasyonel ve mutedil bir 
muhalefetin hem de kurucu olma iddiasındaki iktida-
rın vazifeleri arasında yer alacaktır.

“Eski Türkiye”, normal sayılan anormaller üzeri-
ne kurulu bir düzenin meşruiyet yitimi ve zamansal 
olarak uzaklaşılan bir tecrübeye karşılık gelirken “yeni 
Türkiye” kavramını açıklayıcı bir işleve sahiptir. Yeni 
Türkiye’nin her halükarda eskisi gibi olmayan bir 
Türkiye olma istikametinde ilerleyeceğini varsayabili-
riz. “Eski”den uzaklaşan ve ondan farklı... Peki acaba 
“yeni Türkiye” kavramı “eski Türkiye”yi icad ederken 
bir devr-i sabık mı yaratmaktadır? “Eski Türkiye” bir 
“devr-i sabık”a mı karşılık gelmektedir?

DEVR-I SABIK
“Devr-i sabık” hem bir başlangıç hem de bir bitişi 
temsil eder. Geçiş süreçlerinin ilk akla gelebilecek kav-
ramlarındandır. “Devr-i sabık” ilanının Türkiye siyase-

tinde birden fazla anlamı var. En yaygın olanı, önceki 
dönemle hesaplaşma, hesap sorma ve o dönemin ida-
ri kadrolarını tasfiye etme anlamındadır. Ayrıca sivil 
veya askeri otoriteler birbirine galebe çaldığında da 
bu kavram kullanılır. Bu bakımdan bir siyasi eylem 
olarak devr-i sabık yaratmak, hesap sorma amaçlı bir 
programı gerektirir. Önceki dönemin kişileriyle uğra-
şılır. Türkiye’de mezkur kavram bu anlamıyla güncel 
tartışmalarda da kullanılmaktadır. Örneğin, AK Parti 
hükümetine karşıt kesimler arasında “devr-i sabık ya-
ratmak” bir tehdit aracıdır ve muhalif söylemin keskin 
örnekleri arasındadır. 2013 yılının Ağustos ayında Or-
man eski Bakanı Arif Sezer’in “C.H.P. aldığı her be-
lediyede ‘devr-i sabık’ yaratmalıdır”7 sözü tam da bu 
anlama geliyor. Oysa ki, hükümeti devr-i sabık ilanıyla 
tehdit etmenin sadece hükümet yetkililerini değil, aynı 
zamanda o hükümete destek veren Türkiye toplumu-
nun büyük çoğunluğunu oluşturan kesimleri de tehdit 
etmek anlamına geldiği ya gözden kaçıyor ya da eski 
tarz-ı muhalefet bu duruma aldırış etmiyor.

“Eski Türkiye” kavramı bu bakımdan devr-i sabık 
yaratmaktan farklıdır. Zira önceki dönemlerin isim-
lerinden ziyade sistemle uğraşılır. Devr-i sabık kişiler 
için değil, sistem için ilan edir. Bu anlamda “AKP ik-
tidarı ‘devr-i sabıkçı’ olmanın ötesinde ‘tarih-i sabıkçı’ 
dır” denmesi doğru bir tesbiti içerir.8 “Eski Türkiye” 
içinde tedricen gelişen devr-i sabık, tarih içinde oluşan 
arkaikleşmelerle, kangrene dönüşmüş yapılarla ve sis-
temle hesaplaşmak anlamına gelir. Bu süreçlerde gün-
deme gelen kişiler ise daha ziyade ikincil ve sembolik 
önemi haizdir. İdare ve yönetime dair daha kuşatıcı, 
katılımcı ve ötekileştirmeyen normların ihya ve inşası 
esastır. Sisteme karşı devr-i sabık ilan etmek “yeni Tür-
kiye” için temiz bir sayfa açmak anlamına gelebilir. Bu 
bağlamda dönüşüm süreçlerinin sıhhatli işlemesi, veri-
len mücadele ve gösterilen çabanın şahsileştirilmemesi 
ve asıl sorunun kaynağı olan sistemle hesaplaşmaya 
odaklanılmasıyla mümkündür. Peki, “eski Türkiye”-

7. “Sezer: Devr-i Sabık Yaratmak Zorundayız”, Ekspres, 31 Ağustos 2013.

8. Metin Çulhaoğlu, “Devri Sabık Yaratmak” Sol, 7 Ocak 2012. Lakin, 
Çulhaoğlu yazısında mezkur kavramı hem mübalağa etmekte hem de tıpkı 
Arif Sezer gibi bir tehdit unsuru olarak kullanmaktadır.
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den uzaklaşırken ortaya çıkan “devr-i sabık”ın başka 
bir boyut kazandığı ve “post-Kemalizm”den farklı ola-
rak yeni bir dönemin inşasına işaret eden “yeni Türki-
ye” kavramına nasıl yaklaşılmalı? Bu sorunun cevabı, 
2023’e kadar önümüzdeki yaklaşık on senelik sürecin 
nasıl şekilleneceğiyle doğrudan alakalı.

“YENI TÜRKIYE” VE KAVRAMIN  
ORTAKLAŞA INŞASI
“Yeni Türkiye” içerik itibariyle Türkiye’de uzun süredir 
yaşanan toplumsal dönüşümlerin beraberinde getirdi-
ği tabii bir olgudur. Bununla birlikte, kavramın son 
yıllarda kazandığı söylemsel değerin başlı başına bir 
anlamı da var. “Yeni Türkiye”nin içeriğini konuşmak 
şüphesiz kavrama nasıl yaklaşılması gerektiğinden daha 
önemli. Ancak bu kavramın eş-zamanlı olarak mevcut 
bulunduğu cari söylem havuzundaki diğer kavramlarla 
münasebetini tesbit etmek, “yeni Türkiye” kavramı-
nın içini doldururken gerekli kategorik ayrımları göz 
önünde bulundurmak bakımından anlamlıdır. Şunun 
altını özellikle çizmek gerekir ki, “yeni Türkiye” sadece 
bir sonuç değil aynı zamanda ulaşılmak istenen hedefe 
varmanın da bir aracıdır. Bu aracı muhtevasından bir 
ölçüde soyutlayıp daha geniş bir kamuya mal etmekse 
yeni dönem için gereklidir. 2011 yılında “yeni Türki-
ye”nin eşiğinde olduğumuzu düşünmek için yeterince 
sebep vardı.9 Artık o eşikten geçildi. Şimdi asıl mesele 
“yeni Türkiye”nin asgari şart ve ihtiyaçlarını tesbit et-
mek ve eski sistemle hesaplaşırken yenisini kurma yo-
lunda birlikte nasıl yürüneceğini tartışmaktır.

Öncelikle, “yeni Türkiye” kendisini eskisinin zıd-
dı olarak tanımlamak ve “eski Türkiye” ile kısıtlanmak 
zorunda değildir. Adaptasyonlara açık ve çok yönelim-
li olması önemlidir. Aslında söylemin kendisi bir “sıfır 
noktası” imkanına sahip. Yani bir toplumsal sözleşme 
olanağı söz konusudur. Önyargılı ve diyaloğa kapalı 

9. “SETA 2011 Yıllığı” http://setav.org/tr/seta-2011-yilligi/kitap/2407 28 
Aralık 2011. SETA’nın 28 Aralık 2011’de yayınladığı “SETA 2011 Yıllığı”-
nın önsözünde “toplumsal talepler ile siyasal süreçleri bir norma bağlamayı 
başarmak ya da başaramamak, aynı zamanda eski ile yeni Türkiye arasında-
ki eşiğin hangi tarafında yer alacağımızı da tayin edecektir. Bu bakımdan 
geride bıraktığımız 2011 yılı ve sonrasında içinden geçtiğimiz kritik süreçte 
Türkiye’yi en iyi anlatan tasvirin “yeni Türkiye’nin eşiğinde” olduğunu dü-
şünüyoruz” deniliyordu.

tavırların Türkiye’de sağlıklı bir muhalefet oluşumuna 
engel teşkil ettiği ortada. “Eski Türkiye”nin amansız 
müdafileri bir tarafa, yeni muhalif yaklaşımların za-
man kaybetmeden bu tartışmaya dahil olmaları, fi-
kirlerini açıklamaları, çekincelerini yapıcı eleştirel bir 
üslupla beyan etmeleri veyahut kendi “yeni Türkiye” 
vizyonlarını geliştirip halka arzetmelerinde herkes için 
hayır vardır.

Aksi halde, “yeni Türkiye”de bir şeyler eksik kala-
bilir. Toplumun daha geniş bir tabanının “yeni Türki-
ye” hakkında fikir, görüş ve vizyonlarını ifade edip bek-
lentilerini dile getirmeleri, bu kavramın içinin çoğulcu 
bir şekilde doldurulabilmesi için gereklidir. Bu minval-
de, siyasi irade tarafından “yeni Türkiye”nin katı sınır-
larının çizilmemesi ve açık uçlu bırakılması bir eksiklik 
değil, aksine demokratik söylem inşası için bir fırsattır. 
O halde kavram, genel hatlarıyla kuşatıcı ama esnek bı-
rakılmalıdır. Lehte ve aleyhte her görüş, bu kavramın 
içeriğinin oluşumuna katkıda bulunmalıdır. Bir anlam-
da “yeni Türkiye”yi toplumun farklı kesimlerinin ona 
katkısıyla ve bir müzakere süreciyle yönlendirebilir. Bir 
yandan, “eski Türkiye”nin kurumsal adet ve alışkanlık-
larıyla mücadele, diğer yandan da “yeni Türkiye” için 
müzakere süreçleri birlikte yürütülebilir.

“Yeni Türkiye”nin ortaklaşa bir müzakere süreci 
içinde kurulacağına tüm kesimleri ikna gayreti sergi-
lemek önemlidir. Yalnız bu süreç, önceki dönemlerin 
baştan reddiyeci eski siyaset ve muhalefet biçimleriyle 
gerçekleşemez. Bununla birlikte, toplumun belli ke-
simleri önyargılarını aşamayacak ve sistemle hesaplaş-
ma ve birlikte yeni bir düzen kurma gayreti gösterme-
yecek olsa bile hükümetin ısrarlı iradesi zaman içinde 
bir müzakere sürecine yol açabilir ve bu süreç rasyonel 
ve katılımcı yeni muhalefet biçimlerinin ortaya çıkma-
sını sağlayabilir. Aksi takdirde, katı muhalif kesimlerin 
sistemin dışında kalıp arkaikleşmesi sadece arkaikleşen-
ler için değil, “yeni Türkiye” için de bir eksiklik olacak 
ve kronikleşerek şimdi değilse bile gelecek on yıllarda 
sorun çıkarmaya başlayacaktır. Türkiye halkı artık bir-
birini görmezden gelme lükslerinin olmadığının far-
kındadır. Aynı şekilde “eski Türkiye” diye tabir edilen 
o ağır aksak işleyen ya da hiç işlemeyen, katı, dışlayıcı 
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ve ötekileştirici düzenin yerine bir yenisinin ikame edil-
mesi ve restorasyon sürecinin selameti için ortaklaşa bir 
çabanın gösterilmesi gerektiği de hesaba katılmalıdır. 
Toplumda gerçek bir karşılığı olup olmadığı şüpheli 
kutuplaşma temayüllerinin de, siyasal alandaki kutup-
laşmaların da önüne geçebilecek olan budur.

Kurucu bir iradenin öncülüğünde şekillenen 
“yeni Türkiye” hiç şüphesiz nötr olmayacak. 100 yıl-
lık parantez kapanırken, bu toprakların esasında her-
kese ait olan ama on yıllardır bastırılan ve örselenen 
kadim değerleri ön plana çıkacak. Süreç içinde öteki-
leştirme ve farklılıkların yadsınması gibi “eski Türki-
ye” adetlerine öykünülmeyeceği de açıktır. O halde, 
“yeni Türkiye” kurucu iradeyi temsil ile katılımcılık 

arasında bir denge kurmalı; siyasi söylemlerin sertlik 
ve esneklik ayarlarını buna göre yapmalıdır. Hesap-
laşmanın odağını kurum ve sistem üzerinde tutarak 
normalleşme sağlanabilir ve restorasyon daha katı-
lımcı bir şekilde gerçekleştirilebilir. İçine girdiğimiz 
yeni dönemde hükümetin, “pergel metaforu”nda ol-
duğu gibi, kurucu iradeliğini koruyarak pergelin bir 
ayağını sabit tutup diğer ayağını mümkün olduğunca 
dışa açacağı ve katılımcılığı artıracağının işaretleri 
var. Kamuoyuna karşı daha hassas ve kurumsallaşma 
süreçlerinin gerçekleşmesi hususunda daha özenli 
olunacağını rahatlıkla öngörebiliriz. Bu süreçte, “yeni 
Türkiye” kavramına nasıl yaklaşılacağı, içeriğini tar-
tışmak kadar önemli olacaktır.
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