iSLAM'DA VETURKiYE'DE KAMUOYU*
Orhan KOLOGLU**

Kamuoylanmn serbest ve dinamik hale gelmesi batJda 18-19. yiizyJilarda
Konu iizerinde bilimsel yah~malar da ancak 19. yiizyilda ba~
lad!. Eskiden, tamamen bugiinldiniin tersi anlamda kullanllan iki kelimenin
(Public!Publi ue ve Opinion) yeni bir bile~imde ve yeni bir anlamda kullamlmasl da bu donemin iiriiniidiir. DolaylSlyla batJh ara~brmacilar dogal olarak yah~malanm kendi toplumlarl iizerinde yogunla~brml~, kendi yapJiarma evrensel
kurallar ylkarmak iyin bakml~lardlr. Bu ayl kolayhlda, dogulularda, Miisliimanlarda, Tiirklerde boyle bir toplumsal olu~umun bulunmamgl sonucuna varmalanna sebep olmu~tJrr. Kendi toplumlannm yapilarmm farkhhklan dolaYlSlyla
kamuoyu sorunlanna aranan yoziimlerin de farkh olmasl nedeniyle kamuoyu
tanmilamasmda bir birlik saglanamaml~br. 19 ve 20: yiizy!l bab kaynaldan
(Franslzca, ingilizce, Almanca, italyanca) iizerinde yaptJglmlz ara~brma sonucunda yiizden yok faiizla saYlda tammlama bulundugunu ve aralannda 'kamuoyu
diye bir ~ey yoktJrr' yarglSlna varanlann da mevcut oldugunu gordiik.
Bir sosyal bilim kolunun olu~masl siirecinde rastlanan bu dogal ye~itlilik
arasmda bat!l!lar kendileri dl~mdaki toplumlan incelemek ihtiyacml duymaml~larmr. Esasen toplumbilicilerinin dogu toplumlannm tarihsel evrimi hakkmda ayrmbh bilgi sahibi olmalan miimkiin degildi. Bu alanda uzman olan babh
ve dogulular ise daha yeni yeni bu konuya yakla~maktadlrlar. Olu~umun evriminin tarih iyinde izlenebilmesi iyin kapsamh bir tammlama ~arttlr. Kabul gerekir ki, kamuoyu oiaYI tarihin her doneminde ve her toplumda var olan bir
toplumsal olu~umdur. Bireyin kitlesel bir yapl iyinde olaylara kablmasl, gorii~
lerini aktarmasl, eylemlere giri~mesi ve yonlendirmesi yabaSldlr. Her yagda kullamlabilecek bir tanlmlamaYI saptamak iyin J.Young'm formiiliinii esas alarak
biz ~1iyle bir yeryeve olu~turduk:
geryekle~rni~tir.

* Hazlflamakta oldugum "islam'da vc Tiirkiyc'dc Kamuoyu" konulu kitaptan ozctlcnmi~tir.
** Tarih~i, yazar.
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'Kamuoyu, akllcl kamu larll~masma sunulmu~ genel r;lkar sorunlan
iizerinde bilinr;li bir toplumun sosyal yarglsldll: Bir toplumda aym anda birbirine paralel ya da kar~1I birden Jazla kamuoyu bulunabilir. Yani kamuoylarz
vardlr. bunlardan en geni~ kesimin benimsedigi, topluluga egemen kanaat olur. '
Bu tammlamada 'akllC1' deyimiyle din ve idealizm egemenligine kar§lhk
ki§inin kendi varhgml ve "lkanm iin plana alan degerlendiriciligi bahis konusudur. <;ok iinemli bir toplumsal olay olarak din konu dl§l blrakIimamakta ancak
kamuoyunu olu~turan degil, kamuoyu tarafmdan kullamlan bir ara" oldugu vurgulanmaktadlf. Ozetle siiylersek 'islami kamuoyu' olmaz 'islamda kamuoyu'
denmelidir. Bilin"li deyimi de "lkar kavrammm i"erigi ile ilgilidir. Toplu halde
"ete eylemi yapanm giri§imi kamuoyu olu§mnunun dl§ma dii§er, buna kar§lhk
kiiyliiniin a~m vergi toplamaya kalkana kar§l toplu eylemi, i"indedir.
Kamuoyunun etkili olmasl a"lkIanabilme diizeyiyle ilgilidir. Serbest"e
yanSltllabildigi gibi bastmlml§ ya da giidiimlii halde de bulunabilir. Ancak hangi
diizeyde olursa olsun "ogwcwugu daima mevcuttur ve flrsat bulabildigi oranda
kendini a"lklar. Bu olu§mnda kitlelerle yiinlendirici gruplar ve liderleri arasmdaki ili§kiler bi"imlendirici olurlar. Dogal olarak her toplumda bu bi"imleni§,
sosyo-ekonomik yaplya ve tarihsel evrimin niteliklerine bir ba§ka deyimle.
toplumsal bellek'in i"erigine baglffihdlf.
Eski toplumlarda genellikle palrimoniyalist anlaYl§ kamuoylanm bi"imlendirpri~tir. Bu, yiinetilenlerin yani biiyiik kitlelerin yiinetenlere hizmet etlnesi,
buna kar§lhk yiinetenlerin koruyucu bir i§lev iistlenmesi anlaYl~ma dayanlr.
A"lk"asl birey ve kitlelerin haklan bahis konusu degildir. Hiikiimdarlann ve
"evrelerinin yetkilerini tanndan alillklan inanCl patrimoni yalizmin en biiyiik
dayanagldlr. Batl diinyasma baktlglmlzda soylwarla kilisenin i§birliginin patrimoniyalizmi i~leten mekanizma oldugu giiriiliir. Tabiiki zaman zaman kitle!er,
baskicl bir niteligi sahip bu kahptan slynlmak i"in tikir ve eylem diizeyinde
dinamizm giistenni~lerdir. Yine de patrimoniyalizmin 18. YiizyIim ikinci yarlSlna kadar tam anlarmyla a§llamaml§ oldugu bir ger"ektir.
islam'da patrimoniyalizm iincelikle Kur'an'm bir emrine dayamr: 'Allah 'a
ve Peygambere ve sizden ululemr'e -buyruk sahiplerine- itaat edin' (Nisa, 59).
Onemli olan bir islami diizenin varhgl oldugundan, bu buyruk sahibi davram§lannda dinin emirlerine aykm tutum i"inde olsa da -iktidan gayri miislimlere
kaptlnnamak i"in- kar~1 gelinmemesi ve hesapla§mamn Ahirette Allah'm yarglsma blrakIimasl da hadislerle vurgulanml§tlr. <;ogulculugun teme! araCl olan
tartl§ma da islama degil dl§anya yani islama davet edileceklere yiinelik olmak
ko~uluyla kabul edilmi§tir. Nitekim dine davet aka"h degilse yabancl dillerin
iigrenilmemesi hususunda fetvalann bulunmasl da tartl§ma konulanm frenleme
isteginin bir yanslmasldlr. Bu husus, 10-11. YiiZYlllarda iin plana "lkan Mutezile
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- El A.ari tartl~malanm kesin sonueu baglarken Gazali tarafmdan da vurgulanml~tlr. Hatta Gazali, tartl~llaeaksa bunun kalaballk iyinde degil, teke tek yapllmasl gereginden de bahsetmi~tir. Hazreti Peygamber'in 'Ummetimin ihtilafmda
rahmet vardlr' sazii bu ycryevede anlam kazamr. Tartl~ma ~iiphelenme iyin degil,
hak yoluna tek geryege ula~mak iyindir. Me~veret, ictihad ve icma yani toplumla dam~tlarak ve uzmanlar arasmda tartl~llarak karara vanlmasl yogulculuk
amayh degillerdir. Tek yizgili yapl iyin tikir ah~veri~inin kurumlandlr. Ammsamahdlr ki Kur"n"a azgiirliik kavraml yoktur. Hiir, hukuki anlamda kale ile
kole olmayam aylran bir kavramdlr. islamda hiir insan esasllr ama yoguleuluk
anlammda ozgiirliigii bahis konusu degildir, itaati esasllr.
Patrimoniyalizmin algtlam~mdaki benzerlige kar~lhk toplumsal yaptlannm farkhhgl sebebiyle Hlristiyan diinyasl ile islam diinyasl arasmda kamuoylarmm olu~um §ekilleri anemli farkhhklar gastermi~lerdir. islamm arael guruplan (Ruhban smlfl) red etmesi, ama toplum iyin gerekli her tiirlii dii~iineenin
iiretilme merkezi olarak cami ve yevresinde cemaatin katklSlm benimsemesi,
batmm smlfian smlfa geymeyi onleyen kattllgmm yerine toplum tabakalarl
arasmda geyi~i akl~kanhgl (Social mobility) kabul etlnesi, daha uyumlu bir yapmm olu~masma zemini hazlrlaml~ur. Aym zamanda gayri miislim eemaatlere
daha ho~goriilii davranl~lyla da islam toplumlan patrimoniyalizmin kitlelerce
benimsenmesini kolayla~llran bir tutum iyinde olmu~lardlf. Avrupa'mn Orta
<;:agml = Karanhk <;:aglm ya~a<hgl a~amada islam diinyasmm iistiinliigii bu
uygulamalanmn iiriiniidiir. Tabii ki sistemin tam kusursuz oldugunu ve kar~l
ylkl~lar, direnyler bulunmadlglm soylemek miirnkUn degildir. islamm iyinde de
yogulculuk araYI~larl belirmi~ mezhep, tarikat gibi formiillerle bunlara yoziim
getirilmeye yah~lhm~tlf.
islam dUnyasmm, ozellikle yeni bir giiy ve lider olarak beliren Osmanh
Devleti'nin kar~lSlndaki ezikligini a~ma yabasmda Avrupa'da 14. Yiizylldan itibaren, uzun siire sonra iiriinlerini verecek bir degi~im ba~lar. Patrimeniyal davram~tan yanetimde bireyin saz sahibi olmasma dogru, son a~amasml ozgiirliikyii
demokrasi'nin olu~tlrracagl bir anlaYI~ giindeme getirilir. islam toplumlanna
nazaran ~ehir cumhuriyeti ve yerel yanetim gelenegi daha kaklii olan ball, baslmevinin ve onun iiriinii olan yaygm kitap ve basmm da yardlmlyla bastmlml~
ve giidiimlii kamuoylan donemini a~lp kendini serbestye aylklayan kamuoyu
yaplsma 19. Yiizylida tamamen ula~lf.
Diger islam toplumlanndakilerden daha farkh bir yaplya sahip olmakla
birlikte genet islam yizgisinden aynImaml~ olan osmanh yonetimi, Avrupa'da
kamuoyunun yepyeni bir giiy, dordiincii giiy olarak ortaya ylkml~ oldugunu
ancak 1821 'de, Yunan ayaklanmasl ba~ladlgmda farkeder. I815'de Napolyon'u
yenmekle Franslz Devrimi'nin etkilerini frenlemeyi hesaplayan Avrupa Birligi,
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Viyana Kongresi'nde, ulu~,u aklmlarla beliren kamuoyu dinamizmlerini frenlemek i,in smlrlarla ilgili statiikonun korunmasl ve ulusal ayaklanmalara destek
verilmemesi karanna varnl1~tl. Hiikiimetler buna uygun bir politika izlerken
dii~iiniir ,evrelerinin ba~lattIklan kampanyalar oylesine etkili oldu ki, sonunda
onlar da Yunanhlara destek vermek zorunda kaldIiar. Boylece Osmanh yonetimi
ilk kez 0 zamana kadar tek muhatap saydlgl Avrupa yonetimlerinin dl~mdaki bir
giiciin varhglm kabul zorunda kaldl, hatta bunu etkilemenin yollanm da ara~tIr
maya giri~ti. izmir'de ,Ikan Franslzca gazetenin ticari ,Ikarlanna engel oldugu
i,in Yunan ayaklanmasml yermesi basmm bu alandaki roliiniin onemini ortaya
'lkarml~tI. Arkasmdan 1828'de Kabire'de vali Mehmet Ali Pa~a'mn ilk Tiirk,eArap,a gazeteyi yayma sokmasl BiibliHi7yi de boyle bir aracm liizumuna
inandmiI.
Bizde kamuoyu oniinde yonetim diizeyinde ilk tartl~ma, Vekayi-i M,sriye
ile Takvimi Vekayi arasmda 1831-1833 yIilannda cereyan etJni~tir. MIslr valisi de
Biibliili de kendi hakhhklanm ileri siiriiyor, birbirlerini din ,izgisinden sapmakla su,luyorlanh. Bu davranl~ kitleleri hakem saymak, kamuoyunu geleneksel
anlaYI~m iistiinde bir yerde oturtmak gibi algIianabilir, oysa boyle bir niyetin
bulunmadlgl Takvimi Vekayi'nin hemen dordiincii saylsmdaki bir yazlda a,lk,a
belirtilmi~tir. Bunda ozetle ~oyle denmektedir:
'$eran ve aklendiinya ve ahiret selameti i,in herkesin, iizerine emri mutlak olan bir sultJma uymasl ve boyun egmesi zorunludur. insanlar iki guruptur:
iyi ahlak sahipleri (iyiliksever, kanaatkar, adil, mutlu, al,akgoniillii) ve kotii
ahlak sabipleri (iyiliksever, kanaatkar, adil, mutlu, al,akgoniillii9 ve kotii ablak
sabipleri (haset, cabil, haris, ~ehvet dii~kUnii, kIzgm, ~iddet seven, zalim, ~ekavet
yapan, kibirli). Bu huylarm ,atI~masmdan fesat ,Ikar. Fesadl onlemek padi~ahm
gorevidir. iyi ile kotii arasmda karan, hadislerde de belirtildigi gibi, padi~ah
verir. Padi~ablara itaat edip ona baghhktan donmemek ve ni,in ~u boyle oldu ve
bu boyle oluyor diye itiraz etJnemek dini bir zorunluluktJu. Halkm padi~aba
itaatI vacip oldugu gibi hiikiimdann da biitiin uyruklanm korumak gorevidir.'
Boylece biitiin eski toplumlarda -Miisliiman olmayanlarda da- ge,erli
olan 'Adalet Dairesi' anlaYI~1 ammsatIhr: Hiikiimdar ilahi yasalarl uygulatIr Bunun i,in askere ihtiya, vardlr - Asker i,in para lazlmdlr - Para reaya tarafmdan iiretilir - Reayanm iiretebilmesi i,in hiikiimdarm onlara adaleti saglamasl
gereklidir. Goriildiigii gibi bu anlaYI~ta vatanda~m haklan babis konusu degildir.
Ki.Irulu diizene itaatinden ba~ka herhangi bir iddiada bulunmasl dii~iiniilemez.
Yonetenin ',oban' yonetilenin 'siirii' sayIidlgl bu anlaYI~· Osmanh Devleti'nin
sonuna kadar bir ,ok idarecinin kafasmda var olmu~tJu. Nitekim son padi~ab
Vahdettin de halk temsilcilerinden olu~an bir meclisi arzulamadlgml Rauf Orbay'a 'Bu millet siiriidiir, ona bir ,oban gereklidir, 0 da benim' diyerek ifade
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etml~tlr.

Buna kar~lhk Tanzimatyl adml verdigimiz kadrolar toplumun temel
yaplSlna getirdikleri yeniliklerle kamuoyunun dinamikle~mesi ve serbestle~me
si yolunda ilk haZlfhklan yapml~lardlr.
Tanzimat'm klasik Osmanh yaplsma getirdigi en onemli degi~iklikler tutuculugun simgesi haline gelmi~ olan Yeniyeriligi kaldmnasl; can, mal, lrz giivenJigini saglamasl; Miisliiman iistiinli.igiine dayanan hukuki yapldan dini, Irk, cins
aynml gozetmeden hem vatanda~a e~itligi kabul etmesi ve ekonomi alamnda
serbest piyasa diizenine yonelmesi olmu~tur. Temel yaplsl boylesine degi~tirilen
bir toplumda kamuoyunun dinamikle~mesi dogaldlr. Bu dinamikle~me bir yandan eski kurallardan aynlmanm getirdigi serbestle~menin, bir yandan da
geleneklerden kopmama isteginin i.iri.inii olacakllr. Tanzimall planlayanlar benimsenen degi~melerin 60"an fazla dini ve etnik gruptan olu~an Osmanh Devlet
yaplsma getirebilecegi paryalanmaYI hesaplayarak siyasi nitelikli oZgiirli.ikleri Orgiitlenrne ve ifade ozgiirliikleri - frenli tutmaya dikkat ettiler. Yukarlda bahsettigimiz AdaIet Dairesi anlaYl~lmn devaml istegi bunun sonucudur. Ancak
boylesine koklii bir yapl degi~ikliginin bastlfllml~ kamuoyu yonetimini a~acak
adlmlarl beslememesi miimkiin degildi.
Avrupa'daki olu~umlara bakarak kamuoyunu belirlemek iyin 'ejkdnamme'
tiirii bazl deyimleri ilk kullanan Tanzimat'm tikir babalanndan Mustafa Re~it
Pa~a olmu~tur. Ancak Yunan ve MISlr ayaklanrnalanyla iyice su yiiziine ylkan
devletin paryalanrnaSl endi~esi sebebiyle kamuoyunu kontrolda tutmaya ozen
gostenni~lerdir. Bu arada her cemaatin kendi dilinde gazete yaymlamaya giri~mesi biitiin dikkate ragmen yeni ve istenrneyen dii~iincelerin toplumda belirlenrnesine engel olamlyordu. Tiirk kesiminden ilk gazeteciler hep devlet
memurlan olduklan iyin onlar konan smlrlamalara uygun davranlyorlardl. ilk
kez bu yizgiyi a~an 1860 Yllmda Tercumam Ahval gazetesinde Sinasi olmu~tur.
Arkada~a Agdh Efendi ile birlikte, kendilerini angaje edecegi dii~iincesiyle
hiikfunetin venneyi teklif ettigi mali yardlml geri yevinni~lerdir. Ozgiir olmak
istiyorlardl. Bunun sebebini :;;inasi'ningazetenin ilk saYlSlndaki sunu~ yazlsmda
bulmak miimkiindiir. Bizde akIiclhk aklmmm ilk bildirgesi saYllabilecek bu
metni ~oylece ozetlemek miimkiindiir:
'Halkm yasal yiikihnliiliikleri bulunduguna gore vatamn ylkarlan iyin sozle
ve yazlyla tikirlerini aylklama hakkl da vardlr. Mademki Allah insanlara alaI
venni~tir, bunu yaparken yonlendiricisi akh olmahdlr.'
Hemen hemen yiiz yJ! boyunca kamuoyunu belirlemek iyin toplumumuzda kullamlacak olan 'Ejkdn Umumiye' deyimini dilimize yerle~tiren de :;;inasi
olmu~tur. Ancak Osmanh Devleti'nin ve geryekle~tirilmeye yah~Jlan 'Osmanh
Milleti'nin iyinde bulundugu bunahmlar ve tehditler kar~lSlnda bu kavraml
yogulcu olmaktan yok 'umumun, biitiin halkm dii~iincesi' gibi tek boyutlu dii~iin-
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mU~tiir. Onun yeti~tirdigi Yeni Osmanhlar ku~agmda da aym anlaYI~ devam
eder. Bu alanda en dinamik saYllan Namlk Kemal bile bir yandan 'degi~ik gorU~
lerin 9a!!~masmdan gergege vanlacagml' savunmakla birlikte, diger taraftan
devletin politikalanna degil sadrazamlann, nazlrlann ~ahlslanm, politikalanm
hedef alan kampanyalar yUrUtmU~tiir. Bizde kamuoyuna yonelik mesajlarda '~ah
siyat' yapma adl verilen, ideolojik tartl~malardan 90k ki~isel temalarm yer
almasl bundandlr. Namlk Kemal 'Hiirriyet' kavramml da bugUnkU 'ozgUriUk'
anlammda ilk kullanan olmu~tur. Ancak Yeni Osmanhlarda da bu tek boyutlu
kamuoyu anlayl~l degi~memi~tir. Hatta aralanndan Ahmet Midhat gibi hiirriyete
kavu~manm 'inkzyadl serbestane = ozgilrce boyun egme'yi getirecegini savunanlar da 9Ikrm~trr. AbdUlhamit'in kamuoyunun dinamikle~mesini engelleyen
politikalarl bu anlaYI~a dayanlr.
<;:ogu1culugun yava~ yava~ topluma sinmeye ba~ladlgl bu ortamda Tanzimat91lann ve onlan izleyen bUtiin 9agda~la~ma yanhlarmm uygulanmasmda 90k
dikkatle olmu~tur. 'Gavura artlk gavur denmeyecek' tekeriemesi toplumdaki
~a~kmhgl yanSI!!r, zira tek ozgfu oldugu konu yasaklamyordu. DolaYlslyla yeni
tartl~ma alanlanna yonelmesi ka9mllmazdl. TUrkiye'nin islam dUnyasmda demokrasiyi tek uygulayabilen Ulke olmasmm temelinde Tanzimat'm bu at!!gl
adtmlar vardtr.
Devletin varhgl i9in siyasi frenlemenin siirdUrUlmesine kar~lilk biitiin Tanzimat sonraSI Osmanh yoneticileri - iddialann aksine AbdUlhamit de - toplumun
alt yaplsml degi~tirecek giri~imleri onlememi~, aksine bunlan te~vik etmi~lerdir.
Modem egitim kurumlannm en 90k kuruldugu donem AbdUlhamit'in saltanat,d,r. Nitekim Jon Turk adl verilen dinamik ku~ak bu kururnlarda yeti§mi§lerdir.
Onlann giri§imiyle gergekle§tirilen ikinci Me§rutiyet ilk adtmda biiyiik bir kamuoyu patlamasl §eklinde ortaya 9lkrm§sa da k,sa sUre sonra iUihat ve Terakkz'nin hatta onun yerine bir ara iktidara Hurriyet ve hila/m serbest bir kamuoyu
yanhsl olmadlklan anla§liml§!!r. Trablusgarp, Balkan ve DUnya Sava§lan her
§eyden once devletin var olup olmama sorununu gUndeme getiriyordu. Her ne
kadar 1908'den itibaren 'Efkan Umumiye' konusunda ciddi incelemelere ve
gorU§lere rastlanlTSa da bunlarm uygulamaya konmasma ortam izin venniyordu.
1918 sonunda istanbul'un ve Ulkenin pek 90k yerinin i§gal altma almmaslyla ba§layan donem, bastmlml§ ve gUdiimlii kamuoyu yontemlerine
yeniden donmenin devamma tanlk oldu. istanbul'daki 'i§galciler + Biibliili' rejimi kurdugu sansiirle devletin pawalanmasmm (Sevr'in) savunulmasmdan ba§ka
bir §eye izin venniyordu. Atatiirk ulusal direnci ba~latlrken kamuoyunun onemini iyi anlanu§ ve once istanbul'dan gelen par9alaYlci boliicii mesajlan onlemek
amaclyla haber akImml telgraf sistemini kontrol altma alml§, biilgesine gazete
giri§ini de engellemi§tir. Arkasmdan kendi sozciisii basmla haber ajansml (Ana-
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dalu AjanSl) ve Matbuat Umum Miidiirliigii'nu kurdurmu~tur. Bunlann yam ma
TBMM'nden jr$ad (Aydmlalma) Heyelleri kurdurarak davasml kitlelere anlatmaya yah~ml~tlr. Yonetimin ba~ansl iki yd iyinde butun Anadolu'nun sava~a
katilmasl ve zaferle kamtlamnl~lir. Anca.k hemen arkasmdan koklU devrimlere
giri~ilmesi 'Giidiimlii Kamuayu' doneminin 1946'da yok partili sisteme geymemize kadar devamma sebep oldu. Kemalist Donem adl verilebilecek olan bu 23
Ylhn ozelligi yogulculuga geyi~te gerekli bazl anlayl~ ve kurumlan onde tutmu~
olmasldlr. 'Hakimiyet milletindir' ve 'Kaylii EJendimizdir' sloganlilr! onceki donemlerde asia rastlanmayacak bir yogunlukla tekrarlamnl~lir. Parlamenter sisteme dayanmakta ve arada iki kez yok partili sistem denemeleri de gelecek iyin
hazlrhk olu~turmu~.
<;ok partili sisteme girmeden once 1940'lardaki Tiirkyele~tirme giri~imleri
Slfasmda Efkan Umumiye deyiminin yerine Kamuayu sozcUgU benir" sendi.
Efkan Umumiye'nin tek boyutluluguna kar~illk kamuoyu ister istemez yogulcu
bir iyerik kazandl. Ancak yogulculuk arayl~lmn siyasetyiler arasmda kiikle~me
si bir zaman istiyordu. Degi~ik ve kar~lt fikirlerin bir arada ya~amasml hazmedebilecek kadrolann yonetici kesimde, elli yill a~an denememizden soma Mia tam
yerle~mi~ oldugunu soylememiz mUmkUn degildir. Kamuoyu bir baklma yonetici-yonetilen ya da aydm-kitleler ili~kisi olduguna gore, yonetici ve aydm kesimin niteligi onemli bir rol oynuyor. Demokrasimizde popillist mesajlann yok
yogun olarak kullamlmasl, yaplsl geregi ylkarCI niteligi aglrhk ta~lyan kamuoyunun bilinyli geli~mesini engellemi~tir.
Kamuoyunun geli~mesinde birinci derecede etken olan basnim son elli yildaki roliinU ele ahrsak, zaman zaman beliren yarplkhklarma ragmen genelde
ozgiirliiklerin savunuculugunu yapligl dikkatlerdim kaymaz. Ancak, illkemizdeki okur yazar oramm dikkate alarak basmm etkenliginin derecesini ve diger
etmenlerin rolUnU de hesaba katmak zorundaYlz. Bin ki~ide 60'1 gazete okuyan
Tiirklerin, ortalamasl 250 olan Bali dUnyasl ve 500'U a~an Japonya kar~lsmda
hayli geri durumda kaldlklan inkiir edilemez. Esasen okur yazar yiizdemizin de
istatistiklerdeki yiiksekligine kar~lhk geryekte 'ikincil iimmilik' (ilkokul diplomasml aldlgl halde hiy okumamak yiizUnden bu yetenegini tamamen kaybedenler) sebebiyle hayli dU~iik oldugu bilinmektedir. Buna 1990'dan itibaren radyolann (ButUn illkede 1200 kadar) ve televizyonlann (BUtUn illkede 260) katilmasl da eklenince okur yazarhgm bir ek duraklama geyirdigi farkedilir. Bu sebeple kamuoyu olu~masmda okuyup muhakeme ederek yonlenmenin yerini
gorselligin ve kulaktan dolmamn kolayhgmm aldlgl gorUlmektedir.
Bunun kadar onemli bir etken, Tiirkiye'nin serbest piyasa duzenine geyi~i
oldu. 1940-50'lerde toprak agalan siyaset Uzerinde etkili olurken 1970'lerden
itibaren bUyiik sermaye giiylenmi~ ve I 980'den ba~layarak illke tamamen bu ke-
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simin belirledigi bir diizenin il'ine girmi~tir. Uretim ve tiiketimin biiyiik: iill'iilerde artmasl, iilkenin uluslararasl piyasalarda bir yer kazanmasl, evvelce sadece
ziraat i~l'isi olan kiiyliiniin sanayi ve hizmet sektiirlerine gel'mesi, toplumsal
yaplyl kiikiinden degi~tirmi~ bulunuyor. Maliyeti I'ok yiikselen medya aral'lanmn da biiyiik sermayenin kontroluna girmesiyle toplum iki yiinlii olarak, yiinetimine ahmnadan daha I'ok kazanmanm hedef saYlldlgl bir ortama sokuldu.
Yazlmlzm ba~langlcmda kaydettigimiz tammlamada belirttigimiz gibi, kamuoyu
genel I'lkar sorunlan iizerinde bir olu~um oldugundan hlzh ve kolay kazanl'
olanagmm kitleleri yiinlendirmesi bir siire il'in kal'mJimaz hale gelmi~tir.
Kamuoyunu yiinlendirici aral' olarak medyanm giderek artan bir yogunlukla eglendirici (Magazin, spor vb ... ) konulara aglrhk vermesi bu ortamm
siirdiiriilebilmesinin ba~ka yolu bulunmamasmdanrur. Herkesin durmadan daha
I'ok kazamnasmm olanakslzhgl, i~sizlik ve gelir grublarl arasmdaki farklann
giderek al'llmasl, zamanla kamuoyunda bu olumsuzluklara tepkileri artlracaktlr.
Giiniimiizde bu olu~uma geregince tepki I'lkmamasl sivil toplum iirgiitlerimizin
ve sendikalanmlzm yeterince geli~memi~ olmasl kadar, siyasi partilerimizin de
kitlelere yiinelmekten I'ok lider partisi niteligini muhafaza etmelerinden ileri
gelmektedir. Yine de, toplumsai tepkileri al'ildamakta ba~arlh giri~iniler, Tiirk
toplumunun dinamik kamuoyu a~amasma gel'mekte oldugu yolunda olumlu
i~aretler sayilabilir. Parkotel in$aatma gosterilen tepki, 'Bir l$lk da sen yak' kampanyasl, Bergama halkmm altm madeninin zehirle i$letilmesine karol ,lla$lan,
tiiketiciyi koruma giri$imleri ba~anh iirnekler olarak giisterilebilir.
HiI' ~iiphesiz demokrasi anlaYI~lmlz daha kiikle~tikl'e kamuoyumuzun bilinyli davram~lan da daha artacak, 'Devlet Baba' ve 'Lider Baba' anlaYI~larmm
kiikeninde bulunan patrimoniyalist giirii~iin izleri, 0 zaman ortadan kalkabilecektir.

ABSTRACT

In this article writer discuss improvement of the public opinion in Islam
and Turkey. Writer underlines the rising of the public opinion in the West. Then
he argues lack ofpublic opinion in Eastern societies. He also examines features
ofpublic opinion in Muslim societies from historical perspective. Author, especiaily, takes into consider rising of idea ofpublic opinion and press movements
in the last days of Ottoman Empire and debates and developments in this subject from the beginning.

