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ÖNSÖZ

Türkiye’de demokrasinin sancılı doğumu 1946 seçimleri ile baş-
ladı.

Türkiye Cumhuriyeti’nde çok partili siyasi hayatın ilk genel 
seçimi olan 21 Temmuz 1946 seçimleri, dürüst bir şekilde so-
nuçlanmamış; seçim öncesi, esnası ve sonrasında yaşanan birta-
kım hile ve baskılar, bu seçimlerin kötü bir üne sahip olmasına 
sebep olmuştur.

Türkiye’de örneklerine daha çok Demokrat Parti döneminde 
rastladığımız Gerrymandering uygulamalarıyla seçimler, hileler 
yoluyla alınarak halkın iradesine ve demokrasi yolculuğumuza o 
günden bugüne gölge düşürmüştür.

Gerrymandering nedir?
1812 yılında ABD’nin Massachusetts eyalet başkanı Elbridge 

Gerry’nin, yaklaşan seçimlerde partisine avantaj sağlamak üzere, 
seçim çevrelerini semender hayvanını andırır şekilde, kıvrımlı 
çizgilerle belirlemesinden kaynaklanan ve şahsın soyadı ile se-
mender kelimesinin birleştirilerek telaffuz edilmesinden oluşan 
bir terimdir. Bu terim, tam olarak “seçim çevrelerinin, bir siyasi 
partinin yararına olacak şekilde düzenlemesini” ifade etmektedir. 
Kısaca kendine göre ayarlama yaparak stratejik taksimat yapmak 
demektir.

Türkçesine argonomi dediğim, argo tabirle kolpa’dan seçim-
ler ve nazikçe anlatmaya çalışırsak, demokrasi yalanları diyoruz. 
Halkımızın çoğu demokrasinin ne olduğunu bilmediği için de-
mokraatik ya da demokraasi diyerek tek “a” harfi yerine çift “a” 
harfi kullanmayı tercih etmiş etmiş durumda.
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Hüseyin Hakkı Kahveci // Demokraasi Yalanları ve Seçimler

Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti sis-
tem olarak Cumhuriyet sistemi olup, Türk devlet geleneğinin ken-
disidir. Hür seçimler vardır. Demokrasi ise Cumhuriyet yönetim 
sisteminin seçim ve sandık kısmını tamamlayan bir aparattır.

Batı ülkelerinde Cumhuriyet unvanı devletlerde bulunma-
maktadır. Atatürk ile beraber Osmanlı hinterlandı içerisinde olan 
ülkeler kimlik belirtirken Türk Kadim Devleti’nin Devlet geleneği 
olan Cumhuriyet unvanını ülkelerini tanıtan kimliğe eklemişler-
dir. Kurulan yapay krallıklar bunun dışındadır. Mesela Suriye 
Arap Cumhuriyeti, Mısır Arap Cumhuriyeti gibi.

Son yirmi yılın seçimlerinde tam sayımlar yapılırken elekt-
riklerin kesilmesi olacak iş değildir. Olmayan seçmenlerin oy 
kullanması gibi acayip işler yaşadık.

Dünya bize gıpta ile bakıyor söylemleri zaten ucundan de-
mokrasi ile yaşamaya çalışan ülkemizin iyiden iyiye Kuzey Kore 
standartlarını yakalaması üzüntü verici.

Demokraasi Yalanları-Seçimler kitabımda tüm seçim tarihi-
mizi ve hile ile iktidar gücünü elinde tutan muktedirleri tarafsız 
olarak ele aldım.

Bilgi ve belgeli olarak araştırmacı gazetecilik kitabı olarak 
hazırlamış olduğum bu kitap geleceğe ışık olacak, geçmişle 
yüzleşmeye kapı aralayacaktır. “Tarih hatırlandıkça geleceğe 
hazırlık yapabilirsin” sözümü buraya bırakırken, kitap okuma 
oranımızın artması dileği ile.

Hüseyin Hakkı Kahveci
Ocak 2023, Ankara
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SUNUŞ

Trafodaki kedi nerden çıktı!

“Kedidir kedi” savunmasını siyasete taşıyan bakanın açıklaması 
siyasi tarihe geçmiştir.

AKP’li Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız tara-
fından 2014 yerel seçimlerinde Türkiye genelinde sandık mer-
kezlerinde elektriklerin kesilmesiyle vatandaşa verilen gaz alma 
cevabı olup, Trafodaki Kedi isimli kitabımızın isim babası bu 
enerji bakanının kesintilere “trafolara giren kedilerin” sebep ol-
duğu beyanıdır. İnsan aklıyla alay edercesine yapılan bu beyan 
ülkemizin zekâ ve IQ noktasında gerçekten yerlerde sürüklen-
diğinin göstergesidir.

30 Mart yerel seçimlerinde yaşanmış olan elektrik kesintile-
rini AKP’li Bakan Yıldız şöyle açıklıyordu: “Espri yapmıyorum, 
trafoya kedi girdi. Bu ilk kez yaşanmadı. Bunu seçime bağlamak 
yanlış.”

Zaman geçse bile minareyi çalan kılıfını hazırlamaktan 
vazgeçmiyordu ve bu açıklama 30 Mart 2014 yerel seçimle-
ri sonrası yapılıyordu. Tam da 1 Nisan tarihinde, buna 1 Nisan 
şakası diyebilirsiniz. Ama bu şakalar veya yaşanmış şüpheler 30 
Mart 2014 yerel seçimlerinin sonucunu değiştirmedi.

Sosyal medyada çokça paylaşılan trafo ve kedi capsleri bu 
tarihten sonra ortaya çıkmıştır. Ülkemizin tarihinde önemli yer 
edinmiş olan bu açıklama resmi olarak yapılmış olduğu için ka-
yıtlara geçmiştir. Hafızalardan silinmesi, tarihten düşürülmesi 
imkânsızdır.


