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GİRİŞ
İnsan ve toplumların tarih sahnesinde var olmasından itibaren toplumlar her iklimde ve
coğrafyada, sosyal yapıları ve ilişkileri açısından, siyasi amaçları ve araçları ile ekonomik
şartları ve faaliyet şekilleri bakımından büyük farklılıklar göstermiştir. İnsanların toplum
halinde yaşamasının imkân ve şartlarını, ilişki tarzlarını, hayata bakış açılarını ve hayattan
beklentilerini, maddi dünya ile geliştirdikleri ilişki biçimlerini, diğer insanlarla kurdukları
münasebetleri ve bağlarını anlamak, o toplumu anlamak için gereklidir. Toplumların inanç ve
ahlak alanında esas aldıkları ve üzerine titredikleri değerler ile bir arada yaşamanın
gerektirdiği kurum ve kuralların toplamı sayılan düzen ve sistemleri farklı kılan özellikleri
bulmak mümkündür. Toplumların tüm bu alanlarda sergilediği farklı özellikleri ve
geliştirdiği yapıları farklılaştıran faktörler nelerdir? Coğrafi farklılık toplumların ekonomik
faaliyetlerini, üretim şekillerini, tüketim kalıplarını, tasarruf alışkanlığını, şehirleşmeyi ve
mimariyi, ulaşımı ve yönetim tarzını nasıl ve ne yönde etkilemektedir? Benzer şekilde iklim
bir toplumun hayat tarzını, aile yapısını, kurumlarını, edebiyat ve sanatını ve siyasal anlayışını
ne yönde etkilemektedir? Bir ülkenin ve toplumun tarihten miras aldığı, bugünü ve geleceği
kurarken izini takip ettiği ilkeler ve idealler ne kadar önemlidir? Tarihte yaşananlar ve
yaşananlardan çıkarılacak dersler niçin ve ne kadar yol göstericidir? Her toplum kendi
tarihini, bugününü ve geleceğini planlarken niçin farklı değer ölçülerine riayet eder?
Toplumları yaşatan, ilerlemesini sağlayan, yükselten ve yücelten üstün değerler her dönemde
inceleme konusu yapılmakta ve bu alandaki çalışmalar öneminden bir şey kaybetmemektedir.
İnsanlık için ilimde, sanatta, mimaride, ahlakta, siyasette, teknolojide, adalette, yardımlaşma
ve dayanışmada, merhamette ve şefkatte çığır açan toplumların gücünü nereden aldığı ve
hangi tılsımlı kuvvetlerin bu gelişmeleri hazırladığını araştırmak ve anlamak, bilim adamları
için yeterince heyecan verici bir faaliyet alanıdır. Mutluluğu ve refahı yüksek seviyede
yaşamak ve yaşatmak isteyen günümüz toplumlarını, bu gayelerine eriştirmenin şartlarını ve
yollarını bulmak ve göstermek de aynı şekilde uğruna seve seve alın teri dökmeye değer bir
evrensel idealdir. Haksızlığı, zulmü, yoksulluğu, eşitsizliği, açlığı, savaşları, ayırımcılığı,
sosyal dışlanmayı, ötekileştirmeyi, işsizliği ve ezilmişliği ortana kaldırmayı insanlık görevi
kabul eden ve evrensel hedeflere yönelen toplumların enerjisi ve bu alandaki başarıları,
yeterince dikkat çekicidir. Hatta şöyle bir soru sormak, sosyal değişmeleri anlamanın ve
toplumsal yapıda meydana gelen değişmeleri yorumlamanın ciddiyetini anlamaya yardımcı
olabilir: Aynı coğrafya ve iklimde yaşadığı halde, toplumları farklı ekonomik ve sosyal
faaliyet şekillerine yönelten unsurlar nelerdir? Aynı tarihi geçmişi paylaştığı halde farklı
sosyal yapıya sahip olan, farklı kurumsal özellikler yansıtan ve hayata ilişkin farklı tercihler
ortaya koyan toplumları hangi faktörler etkilemektedir? Çok uzak coğrafyalarda yaşadığı ve
farklı iklim özelliklerine sahip olduğu halde benzer sosyal, siyasal ve kültürel özellikleri
paylaşan toplumlar arasındaki bu benzerliklerin sebebi nedir? Toplum hayatının değişmesine
dair kanun ve kurallar var mıdır? Din ve inanış ile bunların hayat pratiği olan ve sosyal
hayatın her alanındaki tutum, davranış ve tercih tarzları nasıl ortaya çıkmaktadır? Toplumsal
hayatın nasıl ve hangi faktörlere göre değiştiğini ve geliştiğini bilmek ve anlamak kime ne
kazandırır? Kısaca, toplum hayatındaki değişmelerin incelenmesi ve analiz edilmesiyle
ulaşılacak sonuçlar ve bulunacak toplumsal değişmenin kanunları, kimler için gereklidir ve
bunlardan hangi amaçlar için istifade edilir sorusu, toplum araştırmalarının yerini ve değerini
anlamaya yardımcı olabilir.
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Çok yönlü ve karmaşık bir yapı ve ilişkiler bütünü olarak sosyal yapının incelenmesi, farklı
birçok bilim dalının inceleme ve araştırma konusunu oluşturmaktadır. Fert ve toplum olarak
sergilenen ve genel olarak toplumsal hayat denilen tutum ve davranışların toplamı, bu
dinamik sürecin içinde yaşayanların çoğu zaman farkına varmadıkları ve ifade etmedikleri
kurallara bağlı olarak meydana gelmektedir. Sosyal bilimlerin farklı disiplinlerine ait sosyal
bilim dalları, geçmişte toplumsal yapıların ve ilişkilerin belirleyicilerini ve değişime yol açan
faktörleri analiz edip bu yapı ve ilişkilerin şekillenmesini sağlayan belirleyici kuralları ve
kanunları tutarlı bir şekilde ortaya koymaya çalışmışlardır. Bir dönemde ve bir toplumda
bağımsız ve kendi hesabına çalışan esnaf olarak faaliyet göstermek çok tercih edilmesine
rağmen, başka bir toplumda ve dönemde bağımlı statüde işçi olarak çalışmak niçin daha fazla
tercih edilmektedir? Benzer olarak bir dönemde bir ülkede veya tüm dünyada tarımsal faaliyet
ve küçük işletme türü yaygın ve hâkim üretim şekli iken, başka bir dönemde sanayi üretiminin
ve büyük ölçekli işletmelerin ekonomik hayatı şekillendirmesinin sebeplerinin ve sonuçlarının
neler olduğu sorulabilir.
Türkiye’de cumhuriyetin kuruluşundan itibaren nüfusun büyük bölümü kırsal kesimde
yaşayıp daha çok tarımsal faaliyet ile meşgul olurken, hangi gelişmeler ve faktörler nüfusun
hızla şehirlere akmasına ve büyük şehirlerdeki sorunlar başta olmak üzere ülkemizin
genelinde şehir ve çevre sorunlarına yol açmıştır? Hızlı şehirleşme eğitimi, sağlığı, ulaşımı,
belediyeciliği ve aileyi nasıl etkilemiştir? Hızlı şehirleşme aile ve akraba ilişkilerini,
komşuluk ve hemşerilik davranışlarını, yardımlaşma ve dayanışma alışkanlıklarını, evlenme
ve boşanma tutumlarını olduğu kadar bütün sosyal ve ekonomik gelişmeleri etkileyen bir
süreç olmuştur. Geleceğin Türkiye’sinde şehirlerin ekonomik, sosyal ve kültürel durumu ne
olacak ve şartlar nasıl değişecektir? Türkiye birçok alanda büyük hedefler belirleyip bu yolda
önemli gelişmeler kaydederek dünyada sayılı ülkeler arasına girmeye çalışırken nasıl bir
nüfus ve aile yapısına sahip olacaktır? Türkiye nüfusunun bugün ve yarın, ekonomik
gelişmeleri destekleyici özelliklere mi yoksa engelleyici özelliklere mi sahip olacağı,
yönetenlerin olduğu kadar sosyal bilimcilerin de konusudur. Osmanlı Devleti’nden
cumhuriyete geçerken hilafet ve saltanatı kaldırıp cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıran
cumhuriyet idaresinden bu tarafa gerçek demokrasinin kurum ve kuralları ne ölçüde hayata
geçirilebilmiş, hak ve özgürlükler ne ölçüde günlük hayatımızda uygulanır hale getirilmiştir?
Bugünkü toplum yapımızın değişiminde ve dönüşümünde kilometre taşı kabul edilebilecek
dönemler ve tarihler, ekonomik ve sosyal hayatımız kadar siyasal ve kültürel hayatımız
açısından da hayati özellikleri bünyesinde barındırmaktadır.
Sanayi devriminin doğup geliştiği İngiltere başta olmak üzere bütünüyle Batı dünyası çok
hızlı ve büyük çaplı değişiklikleri sanayileşme süreciyle yaşamıştır denilebilir. Sanayi
devrimi, kendi oluşum sürecinde çok hızlı değişikliklere sebep olmuştur. Diğer bir ifade ile ilk
gelişme yıllarında toplumsal yapıları büyük değişikliklere uğratmıştır. Buna ilave olarak,
sanayi devrimi aynı zamanda ilk gelişme yıllarının dışında da çok uzun yılları derinden
etkilemeye devam etmiştir. Dünya tarihinde meydana gelen diğer büyük ve köklü değişim ve
dönüşümler gibi sanayi devriminin yol açtığı dönüşümlerin Türkiye’ye yansımalarının ilk
izlerini Osmanlı Devleti’nin 19. ve özellikle 20. Yüzyılda görmek mümkündür. Büyük bir
imparatorluk olan Osmanlı Devleti’nin yıkılması ve cumhuriyetin kurulması, her açıdan
sosyal bilim adamlarının inceleme ve araştırmaları için benzeri ender bulunan bir laboratuvar
niteliğindedir. Cumhuriyetin kurulmasından sonra da çok büyük ve hızlı değişim ve
dönüşümlere sahne olan Türkiye; iktisadi, sosyal, siyasal, kültürel, askeri, ailevi ve dini
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alanlarda dinamik özellikler sergilemiş ve sosyal bilimciler için çok zengin bir inceleme alanı
oluşturmuştur.
Türkiye’nin bugününü anlamanın ve geleceğini şekillendirmenin yolunun, tarihi geçmişini
anlamak ve yorumlamaktan geçtiğini söylemek, hiç kimsenin itirazı ile karşılaşmayacak bir
tespit kabul edilebilir. Sosyal bilimcilerin görevi de, toplumsal yapımızın dününü ve
bugününü anlamaya ve yorumlamaya katkıda bulunacak analizleri yapmak ve görüşleri ileri
sürmektir. Bunun yanı sıra bilim adamlarına ve aydınlara düşen bir diğer görev ise, ülkemizin
yarınını inşa etmeye yönelik tekliflerini ve fikirlerini topluma sunmaktır. Cumhuriyetin
kuruluşunu izleyen yaklaşık yirmi yıllık dönemde, Türkiye’nin durumu siyasal açıdan olmasa
da ekonomik ve sosyal açıdan nispeten daha yavaş değişen ve tarımsal ağırlıklı bir ekonomik
yapı arz eden özellikler taşımaktaydı. Bu yıllar bir anlamda tarihin yavaş seyrettiğini ve
olayların ağır bir hızla geliştiğini simgelemiştir.
Ekonomik ve sosyal hayatta 1950’den itibaren başlayan değişim ve dönüşümler, 1970’li ve
1980’li yıllarda daha büyük boyutlara ulaşmış ve değişim hızı artmıştır denilebilir. 1990’lar
ve 2000’ler ise önceki dönemlerin genel eğilimlerinin ve özelliklerinin de etkileri
çerçevesinde şekillenmiştir. Bu arada bütün dünyada meydana gelen gelişmelerin her
dönemde olduğundan daha büyük çapta ve derinlikte Türkiye’deki her alandaki gelişmeleri
etkilediği dönem olarak 2000’li yılların ayrı bir öneminin olduğunu belirtmek gerekir. Bir
taraftan Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik konusunda ilerlemeler kaydedilmesi ve
diğer taraftan da küreselleşmenin birçok alanda ulusal sınırları adeta ortadan kaldırıp bütün
dünyayı tek bir ülke ve hatta bir köye dönüştürmesi, Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı değişim
dalgalarını büyüklüğünü ve hızını göstermesi bakımından dikkate değerdir.
Türkiye, 2000’li yıllar boyunca daha uzun vadeli politika ve stratejileri benimsemesi ve
uygulaması bakımından olduğu kadar, daha bağımsız davranabilen ve uluslararası alanda söz
sahibi olmaya çalışan bir ülke olma özelliğini hak kazanmanın gayretini sergilemektedir.
Türkiye, Ortadoğu ve Balkanlar gibi yakın çevresiyle olduğu uzak Afrika, Güneydoğu Asya,
Güney Amerika gibi coğrafyalarla da ekonomik ve siyasi ilişki kuran ve etkili olmaya çalışan
bir ülke konumuna yükselme gayretini sergilemektedir. Ayrıca Türkiye, uluslararası alanda
paradigmatik değişiklikler öneren, soğuk savaş döneminde şekillenen dünyadaki güç
dengelerinin sınırlarını zorlayan ve küresel sistemin yapısına ve işleyişine itiraz eden bir ülke
olarak uluslararası politikada ayırt edici bir rol üstlenmiştir.
Bu kitap, Osmanlı Devleti’nin son döneminden günümüze Türkiye’nin toplumsal yapısındaki
değişimi ve gelişimi analiz etmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, toplumsal yapının
temelleri, Osmanlı toplumsal yapısının temel özellikleri, böyle bir çalışmada ihmal edilmesi
mümkün olmayan başlıkların başında yer almaktadır. Bu husus, bu kitap için de geçerli
olmuştur. Osmanlı toplumsal yapısı ayrı bir bölüm olarak bu kitapta yer aldığı gibi, aynı
zamanda diğer bütün bölümlerde, Osmanlı Devleti’nden cumhuriyete geçerken nasıl bir
mirasın devir alındığı ve değişim süreçleri değerlendirme yoluna gidilmiştir. Bunu yaparken
dikkate alınan ilke ise, insan ve toplum davranışlarının nereden gelindiği(geçmişi), şu anda
nerede bulunulduğu(bugün) ve bundan sonra nereye gidileceği(gelecek) şeklinde
özetlenebilen üç koordinatın(dün-bugün-yarın) bütünlüğünü sağlamak olmuştur.
Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte modernleşme ve Cumhuriyet’in kuruluş ideolojisi
ekseninde Türkiye’de siyaset, eğitim, aile, sağlık, ekonomi, sivil toplum, siyaset, demografi
ve göç, gelir dağılımı, yoksulluk ve sosyal politika, çalışma hayatı ve kentleşme konularının
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ayrı ayrı ele alınmasıyla Türkiye’nin toplumsal yapısını değerlendirmek, anlamak ve
yorumlamak mümkün olabileceğinden hareket edilmiştir. Belirtilen alanlarda gerçekleştirilen
değişim ve dönüşümleri ve yaşanan gelişmeleri incelerken, öncelikle o konularla ilgili teorik
açıklamalara ve geliştirilen yaklaşımlara yer verilerek sağlam bir temel oluşturulmaya
çalışılmıştır. Türkiye’de toplumsal yapının ortaya konulabilmesi açısından aktörlerin
konumları ve rolleri, kurumların yapıları ve dönüşüm alanları ile dönüşümün sonuçları;
karşılaşılan sorunlar ve yaşanan tartışmalar çerçevesinde incelenmiştir. Ele alınan her alan ile
ilgili değişim ve dönüşümler, ülke içindeki gelişmeler ve şartlar dikkate alınarak incelendiği
gibi dış şartlarda meydana gelen gelişmelerin etkileri de ayrıntılı olarak ve büyük bir özenle
değerlendirilmiştir. İkinci dünya savaşından sonra Türkiye’de her alanda görülen
değişmelerin ve dönüşümlerin büyük ölçüde dış konjonktüre göre şekillendiği gerçeğinden
hareketle, gerek Osmanlı Devleti’nin son dönemlerini ve gerekse cumhuriyetin kuruluşunu ve
sonraki gelişmeleri, ülke sınırları dışındaki ekonomik, sosyal ve siyasal gelişmeleri yeterince
bilmeksizin ve anlamaksızın değerlendirmeye imkân yoktur. Dış konjonktürün baskın gölgesi
ve etkileri, Osmanlı Devleti’nin son yüzyılından başlayıp cumhuriyetin kurulmasıyla devam
etmiş ve yoğunlaşmıştır. Cumhuriyet dönemi boyunca yaşanan tüm değişim ve dönüşümler
ile karşılaşılan sorunlarda ve krizlerde dış konjonktürün izlerini takip etmek ve
değerlendirmek, Türkiye’nin ekonomik, sosyal, siyasal ve askeri alanlarını anlamanın ve
yorumlamanın ön şartıdır. Bu çerçevede Osmanlı modernleşmesi, Türkiye’de siyaset, Türkiye
ekonomisi, Türkiye’de eğitim, Türkiye’de sağlık, Türkiye’de sosyal politika, Türkiye’de sivil
toplum ve Türkiye’de gelir dağılımı ve yoksulluk gibi konular; bir taraftan iç şartlarda
meydana gelen değişiklikleri dikkate alarak incelenmeye çalışılmıştır. Diğer taraftan da dış
şartlarda meydana gelen değişikliklerin etkilerini dikkate alarak sözkonusu alanların
incelenmesi yoluna gidilmiştir. İncelemelerde kişiler, aktörler, kurumlar, olaylar, stratejiler ve
politikalar temelinde gelişmelerin analizine önem verilmiş ve verilen bilgilerle olayların
izlenmesi ve anlaşılmasının kolaylaştırılması sağlanmaya çalışılmıştır. Türkiye’nin toplumsal
yapısını anlamak açısından gerekli görülen ve on dört bölümden oluşan bu kitapta yer verilen
konular, ilgili alanda sağlam bir bilgi zemini ve seviyesi oluşturmanın yanı sıra, sosyal
olayları anlamak ve analiz etmek için teorik yaklaşımlar ve anlayış çerçeveleri kazandırmayı
amaçlamıştır. Bu alanlarda yapılacak daha ileri okumaları ve incelemeleri teşvik etmek ve
desteklemek, bu kitabın ulaşmak istediği bir yan ürün olarak kabul edilebilir. Türkiye’nin
toplumsal yapısı alanında temel birikime ve anlam çerçevelerine sahip olmak isteyenler ile bu
alanda inceleme ve araştırma yapmaya kendini adayanlar için yeni ufuklar açması ve daha
ileri çalışmalar için itici ve teşvik edici güç olması, bu kitabın başarılı kabul edilmesinin
ölçüsü sayılabilir.

Editör
Prof. Dr. Mustafa Aykaç
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1. TOPLUMSAL YAPI: KAVRAMSAL ÇERÇEVE, YAKLAŞIMLAR VE

UNSURLARI
Bölüm Yazarı:
Dr. Öğr. Üyesi İskender GÜMÜŞ
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GİRİŞ
İnsanlar her yerde toplum halinde bulunmakla beraber, bu toplum içinde ayrıca değişik
şekillerde gruplanmaktadırlar. Gündelik hayatın her safhası ya bir grubun içinde ya da çeşitli
gruplarla ilişkide bulunmakla geçmektedir. Bu yüzden toplum, onu oluşturan bireylerden veya
parçalardan daha fazlasını ifade etmekte ve bireysel yaşamların ötesinde bir yerde
konumlanmaktadır.
Her ne kadar insanlık tarihi boyunca insan ve toplumsal yapı ile ilgili çeşitli görüşler ileri
sürülmüş olsa da sosyolojinin sistematik bir dalı olarak ortaya çıkması sanayi devrimiyle
birlikte olmuştur. Sanayi devrimiyle birlikte toplumsal alanda hızlı bir değişim ve dönüşüm
yaşanırken, bu değişim ve dönüşüm sosyoloji bilimini de şekillendirmiştir. Dolayısıyla,
toplumsal yapıların da içinde şekillendiği dönemden derinden etkilendiği söylenebilir.
Sosyoloji biliminin önemli bir alt dalı olan toplumsal yapı kavramını, toplumsal yapıyı
açıklayan kuramları ve toplumsal yapının unsurlarını açıklamak bu bölümün amacını
oluşturmaktadır. Bu doğrultuda öncelikle toplumsal yapı kavramı ele alınacak, ardından
toplumsal yapıyı açıklayan kuramlar incelenecektir. Son olarak da toplumsal yapının
bileşenleri, yani toplumsal statü, rol, sınıf, kurum ve kültür açıklanmaya çalışılacaktır.
1. TOPLUMSAL YAPI: KAVRAMSAL ÇERÇEVE
İnsanlar, büyük bir toplum ve bu toplumda yer alan diğer alt gruplar içinde yaşamaktadırlar.
Sosyoloji bilimi içinde diğer daha küçük toplumları ve grupları da içeren tüm toplumu
incelemektedir. Bu anlamda toplum, belirli bir bölgede yaşayan insanlardan oluşmuş ve
üyelerinin ortak bir hayat tarzını paylaştıkları en büyük insan grubunu ifade etmektedir
(Dönmezer, 1978, s. 6). Bundan dolayı toplum bireyleri aşan bir gerçeklik, bir bütünlük ve
sosyal bir sistem olarak karşımıza çıkmaktadır (Eröz, 2014: 66).
Toplumu meydana getiren bireyler arasında birtakım ilişkiler mevcuttur. Bireylerin arasındaki
bu sosyal ilişkiler yumağı toplumun yapısını oluşturur. Toplumsal yapı, toplum içindeki
ilişkilerin ve olayların meydana geldiği, toplumsal grup ve kurumların yer aldığı canlı bir
varlık gibidir (Erkal, 1984: 57). Bu canlı varlık içerisinde aynı zamanda toplumun nüfusu ve
yerleşim tarzının şekillendirdiği fiziki yapısı da yer almaktadır. Toplumsal yapı kavramının
üzerinde kesin anlaşmaya varılmış bir tanımı olmamasına rağmen, toplumdaki farklı iktisadi,
siyasi, dinsel, akrabalık, kültürel ve diğer kurumların toplumun toplumsal yapısını meydana
getirdiği söylenebilir.
Her ne kadar eserlerinde toplumsal yapı ya da sosyoloji kavramını kullanmamış olsa da İbn
Haldun’un topluma ilişkin görüşleri çığır açıcıdır. İbn Haldun, toplumla ilgili temel
görüşlerine “Kitabü’l İber” adlı eserine giriş mahiyetinde yazmış olduğu “Mukaddime”de yer
vermiştir. Mukaddime, klasik bir girizgah oldukça dışında olup, İbn Haldun’un siyasetten
mülkiyete, iklimden şehirleşmeye kadar pek çok toplumsal konuda derinlemesine tahlilinden
müteşekkildir. İbn Haldun’un Mukaddime’de insan ve toplum kavramı etrafında tahlil ettiği
meseleleri “İlm-i Umran” adıyla kavramsallaştırmış ve ilmi bir yöntem geliştirmiştir. Umran
kavramıyla da kavram olarak kullanmasa da toplumsal yapı ve ilişkileri kastederek insanlığın
tarih boyunca farklı toplumların birbirleri ile girdikleri çeşitli etkileşim biçimleri ile
medeniyete toplamda ne kadar katkı yaptığını ortaya koymaya çalışmıştır (İbn Haldun, 2009).
Sosyoloji biliminde toplumsal yapı kavramını ise ilk defa Herbert Spencer kullanmıştır. Bu
kavram daha sonraki yıllarda farklı içeriklerle pek çok sosyolog tarafından da kullanılmakla
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birlikte üzerine anlaşılmış bir tanım yoktur. Radcliffe-Brown (1952) toplumsal yapıyı bireyler
arasındaki ilişkilerin tümü olarak görürken, bu tanımını çok geniş kapsamlı bulan Firth
(1960), bu tanıma göre sosyal eylemde geçici ve devamlılık (süreklilik) gösteren unsurlar
arasında bir ayrım yapmanın ve yapı fikrini toplumun bütününden ayırmanın mümkün
olmadığını ifade etmektedir (Gökçe, 1996: 2-3).
Bir toplum içerisinde yer alan bireylerin, birbirleriyle etkileşime girdiklerinde diğer bireylerin
tutumlarını ve beklentilerini de dikkate alması gerekir. Her bireyin gösteriği davranış, bir
dereceye kadar, diğerinin tutumuna ve kendisine karşı göstereceği muhtemel tepki
beklentilerine göre biçimlenmektedir. Bundan dolayı her toplumdaki birey çeşitli
oluşumlardaki etkileşimleri anlamlandırabilmek için toplumsal yapıyı dikkate almak
zorundadır.
1.2. TOPLUMSAL YAPI KURAMLARI
Toplum veya grup içindeki bireylerin birbirleriyle ilişkileri çerçevesinde etki ve tepkileri
toplumsal etkileşim sürecini oluşturmaktadır. Bundan dolayı toplum, onu meydana getiren
insanların toplamından başka bir şeydir. Toplumun bireyleri aşan bir gerçeklik, bütünlük ve
bir sistem olması onun yapısıyla ilişkilidir. Toplumsal yapının açıklanması ya da izlenmesi de
çeşitli kuramlar yoluyla mümkündür. Sosyolojideki kuramlar, toplumsal hayatın ve dünyanın
hangi bakış açısıyla ve nasıl izlenebileceğini gösteren ipuçları verir. Kuşkusuz bir bakış açısı
sadece dünyaya bakmanın bir yolu olarak görülebilir. Toplumsal yapıya ilişkin yaklaşımlar da
bir soruyu cevaplamak veya belirli bir olguyu açıklamak için tasarlanmış birbiriyle bağlantılı
önermeler veya ilkeler dizisini ifade etmektedir. Dolayısıyla toplumsal yapı kuramları, içinde
yaşadığımız toplumsal dünyayı açıklamamıza ve tahmin etmemize yardımcı olur. Toplumsal
yapı kuramları üç temel teorik perspektiften oluşur. Bunlar, Yapısal-İşlevselcilik, Çatışma
Kuramı ve Sembolik Etkileşimcilik’tir.
1.2.1. Yapısal-İşlevselcilik
Yapısal işlevselcilik yaklaşımının Talcott Parsons’un çalışmalarıyla ilk defa kullanıldığına
ilişkin bir görüş ileri sürülse de Emile Durkheim’in yaklaşımının da işlevselcilik ile
ilişkilendirilebileceği söylenebilir. Sık sık biyolojiyle benzerlik kuran Durkheim’in
ilişkilendirdiği bu benzerliklerden en meşhuru tıpkı bedende yer alan her uzvun birbirinin ve
bir bütün olarak bedenin çalışmasını sağlaması gibi, toplumun da organik bir bütün olarak
görüldüğü, bütünün her parçasının birbirinin devamını sağladığı organik analojidir. Durkheim
bu noktada, işlevsel ve tarihsel açıklamalar arasında bir ayırıma gitmiştir, ancak ikisinin de
gerekli olduğunun farkındadır (Marshall, 1999: 363). Dolayısıyla işlevselciliğin Durkheim
tarafından sistemleştirildiği ve Parsons ve Merton tarafından geliştirildiği söylenebilir (Aydın,
2014: 215).
Yapısal işlevselci yaklaşım, yapı ve işlev kavramlarını merkeze alır ve toplumdaki her yapının
/kurumun bir işlevi bulunduğunu/ yerine getirdiğini iddia etmektedir (Zencirkıran, 2017: 49).
Yapısal işlevselciliğin esas argümanlarını ana hatlarıyla belirtmek gerekirse; bir sistemde yer
alan tüm öğeler işlev açısından karşılıklı etkileşim içinde yer alır. Bu bakımdan, öğelerin
birbirine bağımlılığının olduğu görülmektedir. Bir sistemdeki öğeler genellikle bu sistemin
işleyişine olumlu katkıda bulunurlar. Değerler ve normlar ise sosyal hayatın temel unsurlarını
oluşturur. Toplumsal hayat fertlerin birbirleriyle anlaşmalarını içerir ve çeşitli mutabakatlar
üzerine inşa edilir. Dolayısıyla zorunlu olarak karmaşık bir biçimde ve iç içe geçmiş ilişkiler
hayatın içerisinde barınır. Toplumsal hayat bu bakımdan eşgüdümlüdür ve ahenk üzerine inşa
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edilmiştir. Toplumlar hukuki otoriteyi tanır. Nihayetinde toplumsal sistemler bütünleştirir ve
kalıcı olmaya eğilimlidir (Ritzer, 2011’den akt., Aydın, 2014: 223).
Toplumsal yapıda bütün parçalar birbirlerine bağımlıdır ve bu parçalar yapının muhafaza
edilmesi için zorunlu işlevleri yerine getirir. Kısaca, yapı yani sistem aralarında ilişkiler olan
ve görece durağan parçalardan oluşmuştur. Bu parçaların her biri toplumun bir bütün olarak
işleyişini sağlayan işlevsel sonuçları bünyesinde bulundurmaktadır (Başak, 2003: 140).
Ayrıca, yapısal işlevsel yaklaşım toplumu canlı bir organizma olarak ele alır. Bu yönüyle
Durkheim ve Spencer gibi sosyologların ve evrim teorisinin etkisini teoride görmek
mümkündür. Bunun yanında, toplumun canlı bir organizma olarak ele alınması yapısal
işlevselciliği sistem yaklaşımı ile ilişkilendirmektedir. Bu bağlamda toplum, alt sistemler
arasında etkileşim ve bağımlılık bulunan bir sistem olarak görülür. Dolayısıyla, ekonomide
meydana gelecek bir bozulma ailede sorunları / şiddeti artıracak ve aile kurumunda da
çözülme başlayacaktır (Zencirkıran, 2017: 49).
1.2.2. Marxism ve Çatışma Kuramı
Marxist kuram yapısal ilişkilerin kaynağı ve yönlendiricisi olarak çatışma ilişkisini ön plana
çıkarmıştır. Öte yandan, çatışmanın kaynağı olarak üretim araçlarının mülkiyeti temel kabulü,
Marxist kuramın mevcut toplumsal ve siyasal sistemin değiştirilmesi talebini ortaya
koymaktadır. Özellikle, toplumsal yapının oluşumunda alt yapının üst yapıyı belirlemesini
ileri süren temel kabulü üzerinde önemli tartışmalar mevcuttur (Başak, 2003: 145).
Çatışma kuramının toplumdaki eşitsizliklerin kaynağı olarak, refahın belirli bir kesimin elinde
toplandığı tezi sınıf mücadelesi kavramını gündeme getirir. Dolayısıyla, toplumsal ilişkilerin
ve toplumsal yapının analizinde anahtar bir kavram olarak kullanılan sınıf kavramı, sadece
üretim sürecinde ortaya çıkan bir yapı değildir. Sınıf, aynı zamanda siyasal ve ideolojik
süreçler içinde de belli işlevlere sahip olan toplumsal bir özne haline gelmiştir (Öngen, 2014).
Çatışma kuramının merkezinde yer alan sınıf teorisi ve sınıf mücadelesine göre, üretim
araçlarının mülkiyetini elinde bulunduran burjuvazi ve geçinmek için emeğini satmak
durumunda kalan proletarya için bir süre sonra savaşa neden olacak ve süreç proletaryanın
devrimiyle son bulacaktır. Bundan dolayı Marx, sınıf çatışmasını toplumsal değişmenin itici
gücü olarak görmektedir.
1.2.3. Sembolik Etkileşimcilik
Chicago okulu olarak anılan sembolik etkileşimcilik, anlam ve eyleme önem vermesine
rağmen daha çok pragmatizm ve psikoloji geleneğinden doğan bir Amerikan sosyoloji
ekolüdür. Yaklaşımın öncüsü ise George Herbert Mead’dir.
Bu kuramsal yaklaşımın yapıyla ilgili odaklandığı iki ana nokta bulunmaktadır. İlki insanlar
kültür üretebilecek ve karmaşık bir tarihi aktarabilecek tek varlıktır. İnsanların, hayatlarını
sürdürdükleri geniş toplumsal dünyaları hangi yollarla anlamlandırdıklarını ve hangi
sembolleri kullandıklarını bilmek önemlidir. İkinci ana tema süreç ve ortaya çıkmaya
ilişkindir. Sembolik etkileşimcilere göre hayat her zaman değişme ve oluş sürecinde olup asla
sabit ve değişmez değildir (Başak, 2003: 147).
Bu yaklaşıma göre, semboller kendi başlarına anlamları olmayıp, belirli bir toplumsal yapı
içerisinde anlam kazanan şeylerdir. Kendi başına anlamı olmayan el hareketlerinin farklı
toplumlarda değişik anlamlar kazanması, belirli işaret ve renklerin trafiği düzenlemesi,
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işaretler, yazılar ve kullanılan beden dili bunlara örnek olarak verilebilir. Sembolik
etkileşimcilik, insanlar arasındaki etkileşimden yola çıkarak bu etkileşimin nasıl oluştuğu,
nasıl şekillendiği, toplumsal devamlılığı nasıl sağladığına yönelik açıklamalarda bulunur.
Toplumu, birbiriyle etkileşimde bulunan insanların inşa ettiği, bu inşanın da sürekli
yenilendiği, değiştiği bir yapı olarak görür (Zencirkıran, 2017: 53-54).

1.3. TOPLUMSAL YAPININ TEMEL UNSURLARI
Bilindiği gibi canlı organizmaları oluşturan temel yapı taşları hücrelerdir. Bu yapı taşları
uyarılara tepki verme, büyüme ve çoğalma gibi organizma için önemli özellikler taşır.
Organizmalar arasındaki farklılıklar nasıl bütünüyle onları oluşturan hücrelerin özellik ve
etkinlikleri, sayıları, bir araya gelme biçimleri ve birbirleriyle ilişkileri ile açıklanıyorsa, aynı
şekilde toplumsal yapıyı açıklamak için bazı bileşenlerden söz etmek mümkündür.
1.3.1. Toplumsal Statü
Bir toplumsal sistemi birbiriyle ilgili, statüler oluşturur. Statü, işbölümü içerisindeki bir
mevkiden ibarettir (Dönmezer, 1978, s. 158). Bir grupta, organizasyonda veya toplumda
bireyin yerini belirleyen bir durumdur. Öğrenci, anne, baba, çocuk, arkadaş vs. sosyal
statülerdir. Toplumsal yapıda her statünün bir karşılığı bulunur. Doktor-hasta, öğretmenöğrenci, satıcı-müşteri, yönetici-çalışan, karı-koca gibi (Akan, 2003: 83).
Toplumsal statüler, toplum içerisinde dönemlere göre farklılık gösterebilir. Örneğin, 1960’lı
ve 1970’li yıllar boyunca Türkiye’de mesleğe dayalı statüler önem kazanmaktaydı. Doktor,
mühendis, memur, öğretmen, kaymakam olmak toplumsal yapıda prestij göstergesi olarak
kabul ediliyordu. Ancak, 1980’li yıllarla birlikte siyasi ve ekonomik dönüşümle birlikte
mesleğe dayalı statüler yerini sermaye sahibi olmaya dayalı statüye bıraktı (Zencirkıran,
2017: 88). 2000’li yıllarla birlikte statüyü belirleyici unsurlarda bir kırılmanın yaşandığı
söylenebilir. Özellikle iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler mesleğe ve paraya dayalı
statülere ek olarak internet fenomenliğini de bir statü göstergesi olarak kabul etmeye
başlamıştır. Bloggerlar, Youtube kanalları, Twitter fenomenliği bunlara örnek olarak
verilebilir.
Statüler, doğuştan kazanılabileceği gibi sonradan elde edilebilir. Kişilerin doğumlarıyla
birlikte elde ettikleri statüye doğuştan kazanılmış statü denir. Cinsiyete dair statüler, ten
renginden dolayı sahip olunan statüler, yaşa dayalı statüler, soya dayalı statüler buna örnek
olarak verilebilir.
Kişilerin hayatları boyunca bir çaba ve emek göstermek suretiyle elde ettiği statüler de
bulunmaktadır. Doktor olmak, öğretmen olmak, akademisyen olmak, şair olmak buna örnek
olarak verilebilir.
Statüler, toplumsal kurumlar ve alt sistemleri arasında karşılıklı bağımlılığın esasını teşkil
eder. Aynı birey farklı toplumsal sistemlerle ilişkili olabilir. Gruplar ve toplumların içerdikleri
toplumsal statüler sayı ve karmaşıklık bakımından farklılık gösterebileceği gibi, bireyler de
statü dizilerini oluşturan statülerinin sayıları ve karmaşıklığı açısından farklılık gösterirler.
Karmaşık bir toplumsal yapı içerisinde her bireyin aynı karmaşıklıkta statü dizileri bulunmaz
(Merton, 1968: 435).
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Toplumda statü farklılıklarını oluşturan unsurlardan bazıları şunlardır (Zencirkıran, 2017:
139): Cinsiyet, yaş, ten rengi, etnisite-ırk, eğitim, meslek, gelir seviyesi, aile ve din.
1.3.2. Toplumsal Rol
Toplumsal sistemlerin yapıları bakımından bir görünüşleri de sisteme katılanların mevki, statü
işgal ve bunlara bağlı rolleri yerine getiren kişiler olmalarıdır. Rol, belirli bir sosyal mevki
işgal eden kişiden beklenen ve bulunduğu mevkiye özgü eylem, davranış ve tutumları ifade
eder (Dönmezer, 1978: 161). Annelik, babalık, öğrencilik, öğretmenlik, memurluk,
vatandaşlık farklı rol örnekleri olarak verilebilir.
Farklı statülere göre rol beklentilerinin de değiştiği söylenebilir. Her rolden beklenen davranış
tarzları farklılaşmaktadır (Zencirkıran, 2017: 86). Örneğin, bir kamu kurumunda memur
olarak çalışan bir babanın kurumda sergilediği rol ile evinde çocuğuna karşı sergilediği rol
farklıdır. Zira, toplumda bir mevki işgal eden kişi, yani, toplumsal sistemin mensubu bu
toplumsal mevkinin gereklerinin yerine getirilmesinden beklenen örnekleşmiş ve idealize
edilmiş tavır içinde bulunmak ve eylemi yapmak suretiyle rolünü yerine getirmiş olur
(Dönmezer, 1978: 162).
İnsanlar, hayatları boyunca birbirinden çok farklı rolleri bünyesinde barındırır. Bu rollerden
beklenen davranış tarzları da zaman zaman birbirinden farklılık gösterebilir. Kişinin sahip
olduğu farklı statülerin gerektirdiği rol farklılıklarından kaynaklanan çatışmaya rol çatışması
denir. Aynı işyerinde çalışan karı-kocanın evdeki rolleriyle işyerindeki rolleri çatışmaya
neden olabilir (Zencirkıran, 2017: 88).
1.3.3. Toplumsal Grup
İnsanlar, ortak amaçlara ulaşmak gayesiyle aralarında belirli derecede bir iş birliği kurup
birbirleriyle etkileşime girmekte ve bundan da toplumsal grup kavramı ortaya çıkmaktadır.
Dolayısıyla toplumsal gruplar, iki ya da daha fazla insanın belirli bir amacı gerçekleştirmek
için bir araya geldiği, grup üyeleri arasında belirli süreli bir etkileşimin bulunduğu yapılardır.
Grup üyeleri arasında gönüldaşlığa dayanan ya da bir amaca ulaşmak için gerçekleştirilen
etkileşim grupları diğer kalabalıklardan veya yığınlardan ayırır (Zencirkıran, 2017: 109).
Toplumsal grupları belirten çeşitli kıstaslar bulunmaktadır. Bunlardan ilki, aynı bir gruba
mensup olan kişiler, birlikte olarak paylaştıkları bir kültür içerisinde ilişki halindedirler ve
eylemlerinde diğerlerinin eylemlerini de hesaba katmak zorundadırlar. İkincisi, üyeler
kendilerini grubun mensubu olarak saymakta ve diğer üyeler de bunları böylece kabul
etmektedirler. Üçüncüsü de bazı haklar ve yükümlülükler üyeleri grup içinde birbirine karşı
bağlamakta ve grup dışında olanlara karşı böyle bir bağlantı bulunmamaktadır. Gerçekten de
insan, sürekli bir biçimde gruplar içerisinde yaşamasının yanı sıra sürekli olarak gruplar da
oluşturmaktadır. Bu itibarla grup, sosyolojinin temel kavramlarından birini meydana
getirmekte ve bu terimin sosyoloji biliminde gündelik dilde kullanılandan farklı ve özel bir
anlamı olduğu belirtilebilir (Dönmezer, 1978: 181).
İnsanların içinde bulunduğu gruplar, üyeler arasındaki ilişki / etkileşim biçimlerine göre
türlere ayrılmaktadır. Gruplar konusundaki en temel ayrımlardan biri Charles Horton Cooley
(1864-1929) tarafından yapılmıştır: Birinci gruplar ve ikincil gruplar.
a) Birincil gruplar
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Yüz yüze ilişkilerin yüksek olduğu, dostluk ve sevgi bağlarının bir çıkar ilişkisine
dayanmaksızın tesis edildiği gruplara birincil gruplar adı verilir. Grup üyeleri arasında güven
veren ilişkiler kurulur. Birincil gruplar birincil ilişkileri devam ettiren gruplardır. Üyeler
“bizlik” duygusuna sahiptir ve kültür aktarımı bu gruplarda sürdürülür (Özkalp, 1998: 296).
Aile, arkadaşlık ve akrabalık grubu bu özellikleri taşır.
b) İkincil gruplar
Ortak bir hedefi gerçekleştirmenin temel amaç olduğu, aralarında geçmişten gelen ortak
yaşanmışlık ve duygusal bağlılığın olmadığı, ağırlıklı olarak yasal düzenlemelerle belirlenmiş
ilişki çerçevesinde bir araya gelen kişilerden oluşan gruplara ikinci gruplar adı verilir. Grup
üyeleri arasında menfaat ilişkisi öne çıkmaktadır. Üyeler arasında karşılıklı yükümlülük ve
hakları belirleyen şeyler yazılı olan hukuki düzenlemelerdir. Üyeler birincil gruplarda olduğu
gibi “biz”lik duygusuyla değil, bireysel olarak davranır. Üyelerin birbirlerini yakından
tanımadıkları, hatta görmedikleri gruplardır (Özkalp, 1998: 297). Sivil toplum kuruluşları, bir
fabrikada çalışan işçiler buna örnek olarak verilebilir.
Çağdaş toplumların amaçları gittikçe artmakta ve çeşitlenmekte, bunların yerine
getirilebilmesi de geniş çaplı organizasyonları gerektirmektedir. Bu organizasyonların birincil
ilişkiler esasına göre idare olunamayacağı açıktır. Ancak şu husus da belirtilmelidir ki, kişi
bugün de daha ziyade dostluk, arkadaşlık, akrabalık gibi temellere dayanan ilk ilişkiler grubu
içinde yaşamaktadır (Dönmezer, 1978: 202).
1.3.4. Toplumsal Sınıf
İnsanlığın çok eski dönemlerinden beri toplumsal hayatta birtakım eşitsizliklerin bulunduğu,
hayat standartları ve sahip olunan haklar bakımından bazı insanların başkalarından daha iyi
durumda oldukları gözlemlenmiştir. Toplum içerisinde çeşitli sınıflar mevcuttur ve bu sınıflar
birbirinden toplumsal-ekonomik-kültürel bakımdan katmanlara ayrılırlar. Bu tip katmanlara
sahip her toplumun birbirinden farklı, biri diğerini daha fazla etkileyebilen toplumsalekonomik-kültürel sınıflardan oluştuğu, her sınıfın kendi içinde ortak ve diğer sınıflardan
ayırt edici özelliklere ve benzerliklere sahip olduğu görülmektedir. İşte bu toplumsal
kümelere sınıf adı verilmektedir (Ozankaya, 1979: 117-119).
Sınıf, özellikle sanayi toplumuyla birlikte öne çıkan ve yaygınlık kazanan bir tabakalaşma
sistemidir (Zencirkıran, 2017: 137). Ancak her ne kadar sanayi toplumuyla öne çıkan bir olgu
olarak görülse de sanayi toplumundan önce de sınıfların bulunduğu bilinmektedir. Toplumsal
sınıfların ortaya çıkışı ile ilgili iki farklı yaklaşımdan söz edilebilir (Ozankaya, 1979: 119).
Bunlardan biri, Batı Avrupalı ve Kuzey Amerikalı sosyologların bazılarının ileri sürdükleri
yaklaşımdır. Diğeri ise Marxçı yaklaşımdır.
Batı Avrupalı ve Kuzey Amerikalı bazı sosyologlar, bir yandan ırkçı bir yaklaşım sergileyerek
toplumsal eşitsizlikleri normal bir durum ve doğal bir olay gibi göstermek istemişlerdir.
Bunlar, hem siyah, kızıl ve sarı derili ırkların beyaz ırktan aşağı olduğu, bu ırkların uygarlık
inşa etmekten geri oldukları yolunda, bugün artık geçersizliği tümden anlaşılmış olan
fikirlerle sömürgecilik biçimindeki eşitsizlikleri haklı göstermek istemişlerdir. Öte yandan bu
sosyologların diğer bir bölümü de ırkçı bir bakış açısıyla olmamakla birlikte seçkinci bir bakış
açısıyla toplumsal sınıflar arasındaki eşitsizlikleri normal, doğal ve yerinde görüp böyle
anlamaya ve anlamlandırmaya ve her toplumda yönetici mevkide bulunan insanları en üstün,
en değerli insan olarak göstermeye çalışmışlardır. Bu sosyologlara göre toplumsal sınıf hem
kendisi ve hem de başkaları tarafından prestij, toplumsal ilişkiler, faaliyetler, mallar ve değer
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yüklemleri bakımından nüfusun başka kesimlerinden farklı sayılan bir kesimi ifade etmektedir
(Ozankaya, 1979: 121).
Diğer taraftan, temelini Marx’ın ve Engels’in görüşlerinin oluşturduğu Marxçı yaklaşım,
sadece toplumsal sınıflara ilişkin değildir. Marxçı düşünce her şeyden önce bütüncül bir
dünya görüşü, bir doğa ve toplum anlayışı olarak ortaya çıkmıştır. Toplumsal yapıyı hem
geniş bir çerçevede bütünlüğü içinde hem de tarihsel perspektif içinde açıklama gayesi güden
Marxçı yaklaşım, toplumsal sınıflarla ilgili açıklamaları, toplumsal sınıfları ortaya çıkaran
etkenleri ve nedenleri gösterme amacındadır. Bu bakış açısı genel toplum kuramının
bütünlenmiş bir parçası durumundadır. Bu anlayışla, toplumsal sınıfları üretim güçlerinin belli
aşamalarında, a) üretim araçlarına sahiplik ya da sahip olmama, b) toplumsal iş bölümü
içerisindeki yerleri ve sahip oldukları zenginlikler ve birikim ile c) bu toplumsal
zenginliklerden aldıkları payın büyüklüğü bakımlarından birbirlerinden ayrılan geniş insan
kümeleri olarak tanımlamışlardır. Bu doğrultuda, toplumsal sınıfların ortaya çıkmasının temel
etkeni, üretim araçlarının özel mülkiyete konu olmasıdır. Böyle bir mülkiyet düzeninde ortaya
çıkan üretim ilişkileri de her sınıfın toplum içindeki göreli yerini belirlemektedir. Üretim
araçları ile üretim ilişkileri üretim biçimini oluşturmaktadır. Bu sosyal ve ekonomik şartlarda
ortaya çıkan sınıflı toplum yapısının tarihsel evrimin belli aşamalarındaki üretim biçimlerinin
bir özelliği olduğu da ifade edilmektedir (Ozankaya, 1979: 132). Marx’a göre toplumda iki
sınıf bulunmaktadır:
a) Burjuvazi: Toplumda üretim araçlarının mülkiyetine sahip olan, sermaye, toprak,
hammadde, bina ve teknoloji sahipliğiyle herhangi bir emek harcamadan işçileri düşük
ücretlerle çalıştırıp her geçen gün daha da zenginleşen kesimdir.
b) Proletarya: Üretim araçlarının mülkiyetine sahip olmayan, tek sahip oldukları şey olan
emekleriyle çalışıp düşük ücretlerle hayatlarını devam ettirmeye çalışan kesimdir.
Marx, sanayileşme süreciyle birlikte zamanla ara sınıfların ortadan kalkacağı ve toplumda
sadece proletarya ve burjuva sınıfının kalacağı inancındadır (Aron, 1973). Bundan dolayı,
kapitalist üretime dayalı sanayileşme sermaye sınıfı (burjuva) ile emeğin (işçi sınıfı)
mücadelesine sahne olmuş ve ortaya çıkan toplumsal kutuplaşma hali Marx’ın sınıf teorisinin
merkezini oluşturmuştur.
İlk ortaya çıkışı itibariyle işçi ve sermaye sınıfı arasındaki karşıtlık üzerine inşa edilen sosyal
sınıf kavramının, yirminci yüzyılda esnek üretim, sanayi sonrası topluma geçiş,
sanayisizleşme gibi olguların yanı sıra yepyeni boyutlardaki uluslararası göç hareketleri ile
radikal bir biçimde değiştiği de ifade edilmektedir (Buğra, 2008). Radikal bir biçimde değişen
sosyal sınıf kavramı yerine, yeni sosyoloji; “sosyo-politik çevreler”, “yaşam tarzı grupları”,
“çok seçimli toplum”, “yatay eşitsizlikler toplumu” ve bunun başka bir versiyonu olan “orta
sınıflarda eşitlenmiş toplumlar”, “heterojen sosyo-ekonomik durumlara yol açan farklı
biyografik patikalar dinamiği”, “yaşam tarzlarının bireyselleşmesi” gibi kavramları
kullanmaktadır (İnsel, 2008).
1.3.5. Toplumsal Kurum
Sosyolojinin en temel kavramlarından birisi toplumsal kurumdur. Toplumsal kurumlar
insanların toplum içinde örgütlü olarak hareket etmelerini sağlar. Toplum içinde ihtiyaçların
giderilmesi hususunda örgütsüz hareket edildiğinde etkin sonuç almak zorlaşacaktır.
Dolayısıyla örgütlü olarak hareket etmenin, örgütsüz olarak hareket etmekten daha iyi
sonuçlar vereceğini söylemek mümkündür. Zira toplumlar birbirlerinden çok farklı inanç,
16

etnik köken, kültürel arka plana sahip insanlardan oluşmaktadır. Birbirinden çok farklı
özelliklere sahip insanların aynı ortamlarda bir arada yaşamasını sağlayan, onların
faaliyetlerini düzenleyen yapılar kurumlardır (Zencirkıran, 2017: 6-7).
Sosyolojide, aile, din, eğitim ve hukuk bir toplumsal kurumu oluşturmaktadır. Bu kurumlar
insan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla örgütlenerek toplum genelinde bir bütün oluşturur.
Kurumlar, bünyesindeki bireylere birtakım statüler ve roller yükler ve bireyler bu rolleri
gerçekleştirerek kurumun amacını gerçekleştirir. Kurumların önemli özellikleri ise şöyledir:
a) Kurumlar tarafından düzenlenen davranış örüntüleri toplumların temel sorunlarıyla
ilişkilidir, b) Kurumlar, bireylerin davranışlarını, kesin, sürekli ve örgütlenmiş örüntülere göre
düzenlemeyi içerir, c) Bu örüntüler belirli normatif düzen ve resmi prensipleri içerir (Akan,
2003: 96).
Nihayetinde, bütün toplumlar kendi kurumlarını oluştururlar. Kurumlar, toplumun
gereksinimleri çerçevesinde, değerler, normlar, sosyal statüler, roller, gruplar ve kuruluşlar
kümesidir. Kurumlar süreklidirler, fakat aynı zamanda esnek ve dinamiktirler. Dolayısıyla
hızlı sosyal değişime uğrayabilirler (Akan, 2003: 97).
1.3.6. Kültür
Kültür, insanların tarih boyunca öğrendikleri ve geliştirdikleri, çeşitli yollarla (gelenek,
görenek, eğitim, öğretim, hukuk, siyasal kurumlar vb.) birbirlerine ve sonraki kuşaklara
ilettikleri maddi nesneleri ve bilgi, sanat, hüner ve alışkanlıkları, inanç ve değerleri ifade eder
(Ozankaya, 1979: 106). Başka bir deyişle kültür; bilgiyi, imanı, sanatı, ahlakı, hukuku, örf ve
adetleri, bireyin mensubu olduğu toplumun bir parçası olması itibariyle kazandığı
alışkanlıklarını ve bütün diğer maharetlerini ihtiva eden karmaşık bir bütündür (Turhan, 1969:
39) Bu tanımlardan yola çıkılarak kültürün iki ögeden oluştuğu söylenebilir. Bunlar, maddi
kültür ve maddi olmayan kültürdür. Bir toplumun giyim tercihleri, mimari yapıların tarzları ve
araba modelleri gibi unsurlar bir toplumun kültürel farklarını da yansıtan maddi unsurlardır.
Maddi olmayan kültür ise, kültürün zihniyet, gelenek, değer yargıları, inanç, yasalar, ahlak
gibi maddi olmayan unsurlarını içerir (Zencirkıran, 2017: 58).
Toplumlarda maddi kültür ve maddi olmayan kültür arasındaki değişim aynı hızda
gerçekleşmez. Toplumlarda maddi kültür ögeleri her dönem daha hızlı değişir. Maddi kültür
ögelerinin maddi olmayan kültür ögelerine göre çok daha hızlı değişmesi durumunda kültürel
gecikme adı verilen bir durum ortaya çıkabilir (Zencirkıran, 2017: 59-60). Bir kültürde
değişikliği etkileyecek üç genel faktörün olduğu söylenebilir. Öncelikle, toplumun işgal ettiği
çevreyle ilgili alanda değişiklik kültürü etkileyebilir. Ayrıca, değişik kültür örneklerine sahip
toplumlar arasında meydana gelen temaslar kültürü etkileyebilir. Son olarak, gelişme yolu ile
bir toplum içine meydana gelen değişmeler kültür değişimine neden olabilir.
1.4. TÜRKİYE’DE TOPLUMSAL YAPI ARAŞTIRMALARI
Türkiye’de toplumsal yapı üzerine yapılan ilk çalışmaların, Ziya Gökalp ve Prens Sabahattin
tarafından gerçekleştirildiği bilinmektedir. II. Meşrutiyet ve Cumhuriyet döneminin önemli
sosyologlarından olan Ziya Gökalp’in Batılılaşma, hilafet, halkçılık ve Türkçülük gibi
meseleleri Türk sosyoloji tarihinin erken döneminde ilk tartışan sosyologdur. Fransız
sosyologu Le Play’in temsilcisi olarak temayüz eden Prens Sabahattin de yine erken dönemde
toplumsal sorunların temel nedenleri üzerinde durmuştur (Başak, 2005).

17

Cumhuriyet döneminin ilk toplumsal yapı çalışması denilebilecek “Bazı Ankara Köyleri
Üzerinde Bir Araştırma” başlıklı ilk monografi ise Niyazi Berkes’e aittir. Berkes, bu
monografide 13 köyün konumunu, toplumsal kuruluşunu, aile yapısını ve ekonomik hayatını
incelediği çalışmasında benzer sonuçları ortaya koymaktadır (Berkes, 1942). Berkes’in
ardından Behice Boran 1945 yılında “Toplumsal Yapı Araştırmaları”nı yayınlamıştır.
Toplumsal Yapı Araştırmaları’nda, Manisa’da sekiz ova ve beş dağ köyündeki saha
araştırmalarının sonuçlarına yer verilmiştir (Boran, 1945: 6).
Türk sosyolojisi içinde ve özellikle de yapı çalışmaları içine Mübeccel Kıray’ın da ayrı bir
yeri bulunmaktadır. 1964 yılında yayınladığı “Ereğli: Ağır Sanayiden Önce Bir Sahil
Kasabası” başlıklı eseri literatürde önemli bir yere sahiptir. Kıray bu eserinde, Ereğli’nin
toplumsal yapısının açıklanmasında sosyal düzensizlik ve bozuk sosyal fonksiyon terimleri
yerine tampon mekanizmalar kavramını önerir. Kıray’a göre tampon mekanizmalar her iki
sosyal yapıyı da ait olmayan yeni müesseseler, ilintiler, değerler ve fonksiyonlardır (Kıray,
1967: 7).
Yine bu dönemde, Nihat Nirun’un “Sistematik Sosyoloji Yönünden Sosyal Dinamik Bünye
Analizi” adlı eseri, Nevzat Yalçıntaş’ın “Türkiye’nin Sosyal Bünyesi” adlı eseri, İbrahim
Yasa’nın “Türkiye’nin Toplumsal Yapısı ve Temel Sorunları” adlı eseri öne çıkmıştır.
Sonraki yıllarda Türkiye’nin toplumsal yapısı ile ilgili çalışmaların sayısında gözle görülür bir
artış olmuş (Başak, 2005: 41-58) ve Ziyaüddin Fahri Fındıkoğlu, Sabahattin Zaim, Orhan
Türkdoğan, Tahir Çağatay, Ömer Bozkurt, Mümtaz Turhan, Beşir Atalay, Emre Kongar,
Korkut Boratav, Birsen Gökçe, Beylü Dikeçligil, Aytül Kasapoğlu, Nur Serter ve Özer
Ozankaya bu alanda çeşitli eserler vermişlerdir.
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GİRİŞ
Genel olarak Osmanlının klasik dönemi olarak kabul edildiği gibi Osmanlı klasik toplumsal
yapısının oluştuğu ve olgunlaştığı zaman dilimi de 1300 ve 1600 yılları arasıdır. Osmanlı’nın
klasik sosyal yapısı, Fatih Sultan Mehmet döneminde şekillenmeye başlamıştır. Bünyesinde
birçok etnik unsur barındırmasına rağmen etnik değil, dini temelli bir yapılanma söz konusu
olmuştur (Emecen, 1999: 92).
XV. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ise bozulma ve buna bağlı olarak değişim başlamıştır.
Sonraki dört yüzyılda Osmanlı toplumsal yapısı değişmekle kalmamış, aynı zamanda
geleneksel dinamiklerinden uzaklaşarak Batı temelli bir dönüşüm içine girmiştir.
2.1. OSMANLI TOPLUMSAL YAPISININ TEMELLERİ
Osmanlı toplumsal yapısı, Selçuklu toplumsal yapısının bir devamıdır. Selçuklulardan
Osmanlılara geçişte başlıca dört zümre bu devamlığı sağlamaktadır: Ahiler (ahiyan-ı Rum),
gaziler (gaziyan-ı Rum), bacılar (bacıyan-ı Rum) ve abdallar (abdalan-ı Rum).
Ahilik, önceki İslam toplumlarında mevcut olan fütüvvet teşkilatının eski Türk ve İran
geleneklerinden hareketle Anadolu’da oluşan uzantısıdır. Derici (debbağ) esnafının
önderliğinde Anadolu’da iktisadi hayatı teşkilatlandırmış esnaf gruplarıdır. Ahiler Moğollara
karşı mücadeleye giren Selçuklu sultanı II. Keykavus’u desteklemekteydiler. Moğol
kuvvetleri onu yenilgiye uğrattıktan (1256) sonra Anadolu’da isyanı bastırmak amacıyla
soykırım yapmaya başladılar. Karşı çıkan debbağ esnafını katledip zaviyelerini Mevlevilere
verdiler. Bunun üzerine ahiler uzak uclardaki Türkmenler arasına göç ettiler (İnalcık, 2009a:
5).
Gaziler, eski Türk geleneğinde alp ve İslam’ın tesiriyle alperen veya gazi adını alan silahlı
gruplardır.
Bacılar, bunlar ahiliğin kadın kollarını oluşturlar. Ayrıca, silahlı birlikler olmaları nedeniyle
gazilikle bağı bulunmaktadır.
Tasavvuftan kaynaklanan abdallar ise, Anadolu ve Rumeli’nin İslamlaşmasında en büyük rolü
oynamışlardır. Bunlar tarikatlar biçiminde örgütlenmişlerdir. Abdal/kalendirilerin de 1256
yılında ortaya çıkan Orta-Anadolu’daki Moğol-Türkmen mücadelesinde uclara dağılmışlardır
(İnalcık, 2009a: 5).
Ayrıca, Osmanlı Devleti’nin kuruluş döneminde fakılar (fakihler) de belirtilebilir. Bunlar, köy
imamlarından kadılara kadar uzanıp hukuki ve idari zümreyi oluştururlar. Bunların eğitim ve
öğretimini gerçekleştiren ulema (âlimler) da bu zümre içerisinde değerlendirilebilir.
Bunlardan başka; bey ailesi, Türkmen beyleri, göçer evliler, yerleşik Rumlar gibi zümreler de
Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda yer almışlardır (Öz, 2007: 532).
Türkmenlerin 1240’ta Selçuklu idaresine karşı ayaklanmasından üç yıl sonra Moğolların
Anadolu’yu istila etmeleri üzerine Türkmen şeyhi Baba İlyas soyundan gelen paşalar ve
halifeleri uclara yani batı sınır bölgelerine göç ederek özellikle Osmanlı ucunda toplum ve
kültür hayatında kesin bir rol oynamışlardır (İnalcık, 2009a: 5).
İlk iki grup, Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda aktif rol oynamışlardır. Hatta ilk Osmanlı
sultanları gazi ve ahi idiler.
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2.1.1. Nüfus
Osmanlı ülkeleri, yüzyıllarca yetersiz nüfusa sahip olmuştur. Nüfus; XIV. yüzyılda kıtlıklar,
salgınlar ve savaşlar nedeniyle çok azdır. Yüzyıl başlarında Anadolu’nun nüfusu tahminen 45 milyon civarındaydı. XV. yüzyılda da nüfus yetersizliği devam etmiştir. XVI. yüzyılda ise
nüfus artışı söz konusudur.
XVI. yüzyıl başlarında genel olarak Osmanlı nüfusunun % 80’den fazlası kırsal alanda, % 20
kadarı da şehirlerde oturmaktadır. Kırsal alanda yaşayanların % 20’ye yakın kısmı da konargöçerdir.
Nüfusun yaklaşık % 60’ı müslüman ve % 40’ı müslüman olmayan (gayrimüslim) tebaadan
olup bu oranlar 1844 yılında da geçerliliğini korumaktadır (Tabakoğlu, 2012: 203-205).
XVI. yüzyılın ikinci yarısında bütün Akdeniz havzasında tespit edilen nüfus artışları Osmanlı
topraklarında da görülmüştür. Bu yüzyılda Osmanlı ülkesinde nüfus, kırsal kesimde % 1 ve
şehirlerde % 2 oranında artmıştır (Yediyıldız, 1994: 500).
Barkan’a göre, XVI. yüzyıl sonlarına doğru 13 büyük şehirde % 50 nüfus artışı tespit
edilmiştir. Yüzyıl sonlarında genel nüfus tahminen % 40 artmış olup en az 30-35 milyona
ulaşmıştır.
Braudel ise, bu rakamı iyimser bir tahmin olduğu şeklinde değerlendirip Osmanlı
ülkelerindeki nüfusun 20-22 milyona yükseldiği görüşündedir. Bunun içinde Anadolu ve
Balkanların nüfusu ise 16 milyondur.
XVII. yüzyıldan itibaren Rumeli bölgesi hariç, Osmanlı’da nüfusun durağan olduğu
görülmektedir. Ancak büyük şehirlere göç bu yüzyılda da devam etmiş, dolayısıyla küçük
şehirlerde ve kırsal kesimde nüfus azalmıştır.
XVII. yüzyılda, Celali İsyanları, eşkıyalık hareketleri ve savaşlar gibi nedenlerle ortaya çıkan
nüfus boşlukları ve durağanlığı XVIII. yüzyılda da devam etmiştir.
XIX. yüzyılda da bu durumun devam etmesiyle birlikte dört yüzyıl süresince Osmanlı
ülkelerinde nüfusun durağan olduğu görülmektedir (Tabakoğlu, 2012: 205-209).
Tablo 1: XVI. yy. başları ile XVIII. yy. sonu ve XIX. yy. Nüfus
Tahminleri (.000 kişi)

Yıl

Rumeli/

Anadolu/

Avrupa

Asya

1520-30

5.202

1785

9.000

Ortadoğu
ve Afrika

Toplam
11.357

19.000
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4.000

32.000

1788

8.000

36.000

5.000

50.000

1804

18.000

9.000

2.500

29.500

1807

11.300

12.300

3.200

26.800

1822

9.500

11.100

3.500

24.100

1844

15.500

16.050

3.500

35.350

1867

18.487

16.463

5.050

40.000

Kaynak: Tabakoğlu, 2012: 205-207.

2.1.2. Sosyal Tabakalaşma
Osmanlı’da toplumsal zümrelerin, dünya işlerinde birbirinden üstün olmadıkları belirtilmiştir.
Aralarında üstünlük değil sorumluluk ilişkisi bulunmaktadır. Bunlar göz önünde tutularak
değerlendirildiğinde, Osmanlı’da birkaç şekilde sosyal tabakalaşma bulunmaktadır.
2.1.3. Mali/İdari Ayrım
Osmanlı’da sosyal tabakaların en önemlisi, belki de sosyal tabakalaşmayı belirleyen mali/idari
ayırımdır. Bu, yönetenler (askeri) ve yönetilenler (reaya) olarak görülmektedir. Kendilerine
kamu kesiminden (tımar sisteminden, hazineden veya vakıflardan) gelir tahsis edilen ve bazı
vergilerden muaf olanlar yönetenler zümresini, bunların dışında kalan ve vergi mükellefi
olanlar ise yönetilenler zümresini oluşturmaktadır.
2.1.3.1. Yönetenler (Askeri zümre)
Yönetenler için kullanılan askeri zümre kavramı, yalnızca savaşan yani silahlı bir zümreyi
belirtmeyip oldukça geniş bir yelpazeyi oluşturmaktadır.
Bu zümrenin ortaya çıkışını büyük ölçüde Osmanlı’nın ilk dönemlerindeki fetihçi karakteri
belirlemiştir. Başta saray çevresi olmak üzere fatihler yani gaziler, ahiler, dervişler, aşiret ileri
gelenleri bu üst tabakayı oluşturmaktadır (Tabakoğlu, 2012: 212).
2.1.3.1.1. Saray Halkı
Saray halkı, sarayın içinde yaşadıkları mekânın ismiyle üç gruba ayrılmaktaydı: Harem,
Enderun ve Birûn halkı. Bunların statüleri saray dışındaki halktan farklıydı. Padişaha yakın
oldukları için imtiyazlı ve itibarlı idiler.
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Padişahın ikamet ettiği yer olan haremde ayrıca; padişahın annesi, kızları, şehzadeler ile
gözde, ikbal veya odalık denilen diğer kadınlar, koruma görevlileri ve diğer hizmetçiler
bulunmaktaydı.
İkinci grubu oluşturan Enderun halkı, devşirmelerden oluşmaktaydı. Bunlar Edirne sarayı,
İbrahim Paşa sarayı ve Galata sarayındaki iç oğlanları arasından seçilir ve saraydaki
birimlerde eğitim ve öğretimden geçirilirlerdi.
Dış halkı da denilen Birûn halkı ise, ulemadan olan padişahın hocası, hekimler, müneccimler,
hünkâr imamı, eminler, rikab ağaları, müteferrikalar, baltacılar, hizmet bölükleri ve
bostancılardan oluşmaktaydı (Yediyıldız, 1994: 444-450).
Bunların miktarı XVI. yüzyılda 12 bin kişi civarındaydı (İnalcık, 2001: 236).
2.1.3.1.2. İlmiye Zümresi (ehl-i şerʹ)
Bu zümrenin başı şeyhülislâm olup statüsü, divana katılmamakla birlikte protokolde
sadrazama eşit ve aynı zamanda İstanbul müftülüğü görevini yürütmektedir. Bu zümre,
medreselerde tahsil görmüş ilim adamları olup müderrisler, müftüler ve kadılardan
oluşmaktadır. Müderrisler öğretim, müftüler fetva, kadılar yargı (adli) ve yönetim (mülki,
beledi) ile görevlidirler. Bunlar arasında mobilite söz konusudur. Ülkedeki bütün eğitimöğretim ve bürokratik işlemler bunların görevleri arasındadır.
Kadılığın en üst makamı Anadolu ve Rumeli Kazaskerliği olup Şeyhülislamlığa genellikle
Rumeli Kazaskerliğinden geçilir. Kadılar arasında, görev yaptıkları şehrin büyüklüğüne bağlı
olarak bir hiyerarşi olup en üst seviyede İstanbul kadılığı bulunmaktadır. İstanbul dâhil
büyük şehirlerdeki kadılıklara ‘mevleviyet’ denir.
Kadıların görev süreleri 1-2 yılla sınırlıdır. Bunlar, yargı görevleri ile birlikte bulundukları
şehrin yönetim, iç güvenlik (huzur) ve ekonomisinden sorumlu en üst makamı
oluşturmaktadırlar. Ayrıca sorumlu oldukları bölgede vakıf yöneticilerini atama ve noterlik
görevlerini de yerine getirmektedirler.
İlmiye zümresinin en alt seviyedeki mensupları ise; imam, müezzin, şeyh, muallim
(öğretmen) vb. görevlilerdir (Tabakoğlu, 2012: 213-215).
2.1.3.1.3. Seyfiye (ehl-i seyf (kılıç ehli)/ehl-i örf) Zümresi
Osmanlı Devleti’nin silahlı gücü genel olarak; doğrudan merkeze bağlı kapıkulları ve taşra
örgütlenmesi içinde yer alıp dolaylı şekilde merkeze bağlı tımarlı sipahiler olmak üzere iki
zümreden oluşmuştur. Bunların temel görevi askerlik olmakla birlikte yürütme ve uygulama
ile de görevlendirilebilirlerdi.
2.1.3.1.4. Kapıkulları
Kapıkulları, altı ocaktan teşekkül etmişti. Bunlar; Acemi oğlanları, Yeniçeri, Cebeci, Topçu
ve Top arabacıları ocağı ile Kapıkulu süvarileriydi.
Devşirme sisteminde kırk Hristiyan aileden 8-20 yaşındaki sağlam ve kabiliyetli olan bir
çocuk olarak toplanıyordu. Bunların yeteneklileri saray için ayrılıp diğerleri Türk köylülerin
yanında örf-adet ve gelenekleri öğrendikten sonra Acemi oğlanları ocağına alınıyorlardı.
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Burada sekiz yıllık eğitimden sonra bir kısmı saray halkını oluşturan Bostancı ocağına
kalanlar ise Yeniçeri ocağına kaydediliyordu (Yediyıldız, 1994: 452-453).
Devşirme sistemine dayanan kapıkullarının Enderun’da eğitim-öğretim görenleri devletin
bürokrat ihtiyacının önemli bir kısmını karşılamaktaydı. Başlangıçta çoğunluğu Hristiyan
asıllı gençlerden oluşup sadrazamlık makamına kadar yükselebilmekteydiler (Tabakoğlu,
2012: 215).
2.1.3.1.4.1. Kapıkulu Süvarileri (Altı bölük halkı)
Altı bölük halkı; sipahiler (ebna-i sipahiyan), silahtarlar, (sağ ve sol) ulufeciler ve (sağ ve sol)
garipler isimli bölüklerdi. Bu bölükler, Galata sarayı, İbrahim Paşa sarayı, Eski saray
oğlanları, Enderun’da terfi edemeyip dış hizmete çıkanlar, harplerde yararlık gösteren
yeniçeriler ve kapıkulu süvarilerinin çocuklarından oluşurdu (Yediyıldız, 1994: 452-453).
Bunlar Kanuni’nin oğlu Şehzade Mustafa olayına (1553) kadar İstanbul’da ikamet
etmekteydi. Bu olaydan sonra Anadolu’da da örgütlenmişlerdir. Savaşlarda, sefere çıkarsa
padişahın, çıkmazsa serdarın korumasını ve hizmetini yaparlardı. En etkili bölük sipahiler
bölüğü olup savaşlarda serdarın (savaşa katıldığında padişah veya ordu komutanı) yakın
koruma görevini yerine getirirlerdi.
Altı bölük barış zamanlarında savaşlardaki yararlıklarının karşılığı olarak vakıf yöneticiliği,
cizye tahsildarlığı vb. devlet hizmetlerinde bulunmaktaydılar. Ayrıca devletin bürokratik
işlerinde (kalemlerde=bürolarda) görev almaktaydılar.
2.1.3.1.4.2. Yeniçeriler
Kapıkullarının çoğunu yeniçeriler oluşturmakta olup bir kısmı İstanbul’da, diğer kısmı da
vilayetlerde ve sınırlardaki kalelerde bulunmaktaydı. Yeniçeri olan kişilerin birçoğu, onların
sahip oldukları ayrıcalıklardan yararlanmak için bu zümreye dâhil olmuş kimselerdi. Özellikle
taşraya yerleştirilmiş olanlar çeşitli yollarla topluma karışmışlardı. Fatih zamanında bile bazı
yeniçeriler tacir ve zanaatkâr idiler. Bu durum onların savaşa götürülmesini zorlaştırmaktaydı.
Ayrıca, önceleri sadece ocak içinde terfi edebilen yeniçeriler, XVI. yüzyılın ikinci yarısından
itibaren çıkma (tımarlı sipahi olma) imkânı da elde ettiler. Yıllık geliri 9.000 akçe olduğunda
tımara çıkabilir veya Süvari ocağına geçebilirlerdi (Yediyıldız, 1994: 454).
2.1.3.1.4.3. Tımarlı Sipahiler
Tımarlı sipahiler ordunun taşra örgütlenmesi içinde yar almaktadır. Kendilerine tahsis edilen
ve dirlik olarak isimlendirilen tarım arazilerinin bulunduğu köylerde ikamet etmekte ve
üretimi denetlemektedirler. Aynı zamanda savaşa gitmedikleri zamanlarda denetimlerinde
olan bölgede güvenlik görevini yerine getirmektedirler. Savaşlarda gösterdikleri yararlıklara
bağlı olarak dirlikleri artırılmakta, devlet memuru oldukları için yapmakla yükümlü oldukları
hizmetleri yerine getirmezlerse memurluğu sona erebilmekte veya yerleri değiştirilmektedir.
Padişah değişikliklerinde, diğer devlet memurlarında olduğu gibi tımarlı sipahilerin de bütün
hakları ortadan kalktığı için, ‘berat’ denilen göreve başlama belgelerini yenilemeleri
gerekmekteydi. Bu yenileme, devlet memuru olduğunun hatırlatılması ve hayatta olup
olmadıklarının doğrulanması (yoklama) ile bürokrat ve toprak asilleri sınıfının oluşmasının
önlenmesi amacıyla yapılmaktaydı.
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2.1.3.1.5. Kalemiye Zümresi (ehl-i kalem Bürokrasi)
Bunlar, devlet dairelerinde (kalemler) çalışan her kademedeki görevli idari memurlar olup
müslüman ailelere mensup ve usta çırak ilişkisi içinde yetişen zümredir. Kalemiye genel
olarak üç gruptan oluşmaktaydı.
Birincisi maliye kalemleri olup yöneticileri defterdardı. İkincisi ise, Divan kalemleri denilen
merkezdeki iç ve dış yazışmaların yapıldığı Beylikçi kalemi ile bütün makamlara atamaların
yapıldığı Tahvil ve Ruus kalemleriydi. Başlarında ise reisülküttab (kâtiplerin başkanı)
bulunmaktaydı. Üçüncüsü de, amiri defter emini/defterhane emini olan ve devletin bütün mali
işlerini yürüten defterhanedeki kalemdi (Yediyıldız, 1994: 454).
2.1.3.1.6. Diğer Kamu Hizmetinde Bulunanlar
Köylülerin bazılarının (mültezimler, muhassıllar, eminler, köprücüler, derbentçiler,
madenciler, küreci, çeltikçi, doğancı, tuzcular, sarraflar vb.), vergilerden muaf olma
karşılığında birtakım kamu hizmetlerini yapması köylüler arasında yeni bir statünün ortaya
çıkmasına yol açmıştır (Emecen: 1999: 96).
2.1.3.2. Yönetilenler (Reaya)
“Yönetilenler için kullanılan reaya kavramı, genel olarak ziraatla uğraşan çiftçilikle uğraşan
köylüler için kullanılmaktaydı. Yalnız bu onlarla bütünleşmiş bir kavram olmayıp askerî
denilen yönetenler, çeşitli devlet görevlileri, dinî zümre mensupları ve devlet tarafından
kendilerine özel statü tanınmış gruplar dışında kalanlar için etnik ve dinî ayrım gözetilmeden
kullanılan genel tanımdı. Reaya kavramına XIX. yüzyılda farklı bir anlam yüklenmiştir.”
(Emecen: 1999: 92).
Reaya kavramına, askeri zümre dışındaki üretim yapanlar veya ticaretle uğraşanlar ve vergi
mükellefi olan halk; şehirlerdeki esnaf, sanatkâr ve tüccar ile köylüler ve konar-göçerler de
dâhildir (Tabakoğlu, 2012: 217).
Eski İran imparatorluklarından Abbasiler yoluyla İslam devletlerine örnek olan ideal devlet
yapısında sosyal tabakalar arasında hareketlilik kabul edilmemiştir. Her zümre kendi içinde
görevine bağlı kalması prensibi esastır. Bu toplumsal barışın temeli sayılmıştır (İnalcık,
2009b: 7). Osmanlı kanunnamelerinde de, ‘reaya oğlu reayadır’ yazılı olmasına karşın teorik
olarak reayanın yönetenler zümresine geçmesinde herhangi bir engel yoktur. Bunun için
yararlık göstermesi ile tımarlı sipahi olması, istidat ve zekâsını ispatlayıp medreseye kabul
edilmesi yeterlidir. Dolayısıyla, uygulamada bir takım koşulların yerine getirilmesi
sonucunda, Osmanlıda yönetilenler ile yönetenler arasında sosyal mobilite bulunmaktadır
(Tabakoğlu, 2012: 219).
2.1.4. Hukuki Ayırım
Osmanlı’da toplum hukuki yönden hür ve köle olarak ayrılmıştır. Kölelik savaşların ortaya
çıkardığı bir kurum olmasına karşın, köle olanın köleliği sürekli değildir. Bazı kurallar
çerçevesinde (kölenin müslüman olması, sahibiyle ölüm veya belirli bir mal ve hizmet üretme
sözleşmesi yapması, kadın kölenin sahibinden çocuk doğurması, cezaların affedilmesi için
köle azat etme vb.) kölenin hürriyetine sahip olabilmesi kolaydır. Bu geçişin ardında var olan
asıl etken, ekonomik olmaktan çok kültüreldir. Nitekim Osmanlı sisteminde nesilden nesile
aktarılan kölelik görülmez (Çelik, 2013: 23).
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Köleler eğitilerek üretici hale getirilirler, eğitim kurumlarında ve ekonomide hür emeğin
alternatifi olarak istihdam etmişlerdir. Devşirme sistemiyle idari ve siyasi mekanizmada
önemli görevler verilmiştir (Tabakoğlu, 2012: 217-218).
2.1.5. Dini Ayırım
Dini ayırım özellikle vergi ödeme yönünden önemlidir. Osmanlı tebaası müslüman ve
müslüman olmayanlar (gayrimüslim) olarak iki zümreye ayrılmaktadır. Osmanlı Devleti daha
kuruluşundan itibaren önemli miktarda gayrimüslim nüfus barındıran bir devlet olmuştur.
Nitekim XVI. yüzyıl ortalarında, Kanuni Sultan Süleyman döneminde (Mısır, Irak ve Tuna
ötesi bölgeler hariç, bugünkü Türkiye topraklarında), nüfusun % 41,1’i gayrimüslimdir
(Çelik, 2013: 7).
Tablo 3: 1520-1530 Yıllarında Osmanlı Devleti Nüfusunun Dinlere Göre Dağılımı
Eyaletler

Müslüman

Anadolu

2.704.815

99,18

22.355

0,82

0

0,00

2.727.170

Karaman

716.270

98,32

12.240

1,68

0

0,00

728.510

Zülkadriye

333.880

96,13

13.435

3,87

0

0,00

347.315

Diyarbekir

363.375

85,85

59.895

14,15

0

0,00

423.270

Rum

593.415

95,77

26.185

4,23

0

0,00

619.600

Arap

656.995

99,66

2.220

0,34

0

0,00

659.215

20,35 4.123.065

79,25

20.305

0,39

5.202.285

59,00

23,00

9,00

100.000

59,47 4.259.395

39,41

Rumeli

1.058.915

İstanbul*
Toplam

6.427.665

%

Hıristiyan

%

Yahudi

20.305

%

Toplam

0,19 10.807.365

Kaynak: Tabakoğlu, 2012: 205-235.
* İstanbul’a ait rakamlar 1477 yılı oranları olup bilgi amaçlı tabloya eklenmiş ve
oranlar toplamına dâhil edilmemiştir. Ayrıca % 5 Ermeni ve % 4 diğer nüfus
mevcuttur.
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1844 yılından sonra ortaya çıkan toprak kayıpları, Balkan ve Kafkas göçleri müslüman
gayrimüslim oranlarını değiştirmiş olup müslümanların oranı 1897 ile 1906-7’de % 74’e
yükselmiştir. Bu aynı zamanda, 1844 yılında % 34 civarında olan Osmanlı topraklarındaki
Osmanlıların (Türkler) genel nüfus içinde oranının artması demektir (Yediyıldız, 1994, Tablo
2). Nitekim 1914’te müslüman (Türk) oranı % 82,7’ye yükselmiştir (İnalcık, 2015: 497).
Osmanlı Devleti’nin gayrimüslim tebaasına zimmî denir. Müslümanlarla aralarında, temel
haklar yönünden bir fark bulunmamaktadır. Mali yönden fark ise ‘cizye’ ismiyle bir vergi
(baş vergisi) ödemeleridir.
Osmanlı Devleti ile barış halinde olan Hristiyan devlet vatandaşlarına müstemen
denilmekteydi. Bunlara herhangi bir Osmanlı vatandaşı tarafından eman (vize) verilebilir,
Osmanlı ülkesinde kolaylıkla gezebilirlerdi. Müstemenler, devletin dış ticarete önem vermesi
nedeniyle ülke topraklarında vatandaşlık haklarından yararlanmaktaydılar (Tabakoğlu, 2012:
217).
2.2. OSMANLI’DA İSKÂN VE YERLEŞİM
Osmanlılar Selçukluların iskân politikasını devam ettirmişlerdir. Osmanlılar Balkanların
İslamlaşması için Anadolu’dan müslüman nüfusu bu bölgeye iskân ettirmişlerdir. Rumeli’den
de Anadolu’ya Hristiyan nüfus nakletmişlerdir. Bu göçlerde her kesimden halk
bulunmaktaydı. Esnafın göç ettirilmesinde dükkânı olmayanlar ve işleri kötü olanlar seçilirdi.
Bu politika istekli olanların orduyla birlikte giderek bölgelerin (özellikle şehirlerin) fethinden
sonra oraya yerleşme veya ‘sürgün’ şeklinde olabilmekteydi. Sürgünde esas olan gönüllülük
esasıdır. Bu yeterli olmazsa zorunlu göç ettirilirdi. Bunlara vergi muafiyeti tanındığı gibi
birçok teşvik sağlanırdı. İkinci sürgün çeşidi ise cezalandırmak amacıyla yapılırdı. Osmanlıda
iskân, göç edenlerin istedikleri yerlere yerleşmesi şeklinde olmayıp en verimli
çalışabilecekleri yerlere (boş ve verimli bölgelere) ve işlere sevk edilmeleri şeklinde
yapılmıştır (Tabakoğlu, 2012: 227-228).
Osmanlı devletinde toplum; şehir, köy ve yarı yerleşik (konar-göçer) olmak üzere üç şekilde
iskân etmekteydi. Osmanlı başlangıçta yaylak-kışlak yaşamı süren, ancak yerleşik hayata da
olumsuz bakmayan bir toplumdu. Fethettiği topraklardaki şehirlerde sayım yaptırıp toplum
üyeleri arasında dağıtıp buraların bayındır hale gelmesi ve gelişmesi için önlemler almakta ve
kendi kimliğinin göstergesi olan (cami, mescit, han, hamam vb.) yapılar inşa etmekteydiler.
Ayrıca yarı yerleşik unsurların iskân edilmesi için politikalar üretilmekte ve uygulanmaktaydı.
Bu da Osmanlının yerleşik hayatın yabancısı olmadığını hatta teşvik ettiklerini
göstermektedir. Kırsal bölgelerde (köy ve konar-göçer) yaşayanların oranı % 80-90
civarındaydı (Tabakoğlu, 2012: 1205).
Osmanlı idari ve mali sistemi zümreleri mesleklerine ve görevlerine bağlamak amacı
gütmekteydi. Çocukların babalarının mesleğini devam ettirmesi esastı. Özellikle köylülerin
topraklarını terk edip başka yerlere gidip başka işler yapmaları yasaktı. On beş sene içinde
yakalanırlarsa eski yerine ve işinin başına döndürülürler veya tazminat (çift bozan resmi veya
leventlik akçesi) ödemekteydiler (Tabakoğlu, 2012: 228).
2.2.1. Şehirliler
“Osmanlılar Batıya doğru ilerledikçe ahilerin katkısıyla Selçuklu örneklerindeki gibi şehirler
Türk şehri haline gelmekteydi. Şehirler kadılar veya naipleri (vekilleri) tarafından
yönetilmekte olup mahalleler şeklinde yapılandırılmıştı. Mahallelerin yöneticisi ve temsilcisi
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ise imamlar olup kadıya bağlıydılar. Mahallenin (dolayısıyla cami cemaatinin) seçkin kişisi
imamın vekili (muhtar) olurdu (Tabakoğlu, 2012, 233). “İmam şahitlik, kefillik, vergi
meselelerinde mahalleli ile devlet (kadı) arasında önemli bir aracılık görevi yapmaktaydı.”
(Emecen, 1999: 93).
Şehirde ikamet edenlerin başında ayan ve eşraf vardır. İkinci zümre memurlar, üçüncü sırada
esnaf ve tüccar bulunmaktaydı (Tabakoğlu, 2012: 233). “Ayanlığın sosyal kaynağı, genellikle
resmi makamları istismar ederek yükselen mahalli memur zümresi ve kapıkullarına
dayanmaktaydı. Seyyid, şerif ve müftü gibi kişiler ise eşraf kesimini oluşturmaktaydı. Her iki
zümre de zengin ve nüfuzlu kişilerdi. Bunların statü ve fonksiyonları şehir yönetimi ile halk
arasındaki ilişkileri düzenlemekti.” (Yediyıldız, 1994: 502).
“Osmanlı şehirlerinin iskân bölgelerinde ayrım ve biçimlenme ekonomik değil, dini aidiyet ve
statüye göredir.” (Ortaylı, 2000: 58). “Kanunnamelerle tespit edilen bu statü, devlete olan
mükellefiyetler çerçevesinde şekillenmiş ve onların sosyal kademeleşmedeki yerini tayin edici
bir özellik taşımaktaydı. Özel durumlar dışında genel olarak şehirlere göç kabul edilmeyen bir
durumdu. Köylülerin zirai üretimi terk edip şehre göç etmemesi için tedbirler alınmaktaydı.
Mesela, şehirli olabilmek için sürekli olarak belirli bir süre (10-15 yıl) şehirde ikamet etme
şartı bulunmaktaydı.” (Emecen, 1999: 92). Bu süreyi doldurmadan şehirde kalma gerekçesi
ortadan kalkarsa veya gizlice gelip kolluk kuvvetlerince yakalanırsa şehirden çıkarılıp esas
ikametgâhı olan köye gönderilmekteydi.
Şehirli olmanın diğer bir yolu öğretim idi. Şehir ve kasabalarda bulunan medreselere tahsil
görmek için gidip neticede ulema zümresine geçmek, yönetilen (reaya-raiyyet) zümreden
yönetenler arasına girmekti.
“Şehirde yaşayanlar sosyal yapılaşmanın gereği olarak mahalle adı verilen iskân ünitelerine
bağlıydılar ve mahalleler, sosyal birlik bakımından idarecilerle halk arasındaki
münasebetlerde belirleyici bir rol oynamaktaydı.” (Emecen, 1999: 93). “Osmanlı şehrinde
mahalle, birbirini tanıyan, bir ölçüde birbirlerinin davranışlarından sorumlu, sosyal dayanışma
içinde olan kişilerin oluşturmuş olduğu bir topluluğun yaşadığı yerdir.” (Ergenç, 1984: 69).
Muhtemelen mahallelerde müslüman ve gayrimüslim halk bir arada oturmaktaydılar.
Özellikle iş muhiti olan mahallelerde bu ihtimal yüksektir. Mahallelerin oluşumunda zengin
ve fakir ayrımı söz konusu olmayıp her iki kesim aynı mahalle, hatta aynı sokakta
oturmaktaydılar. Ayrıca şehirde köle kökenli kişiler ikamet etmekte olup halk arasında
yadırganmayıp kolayca yer bulabildikleri anlaşılmaktadır.
Şehirlerde askeri ve adli görevliler dışında; imam, hatip, müezzin, şeyh, derviş gibi dini zümre
mensupları, vakıf mütevellileri, muhassıl ve mültezim gibi vergi tahsildarları, müderris,
subaşı, ases gibi diğer kamu görevlileri önde gelenleri oluşturmaktaydı. Sivil halk içinde ise,
esnaf ve tüccar sosyal yapıda ön sıralardaydı. Ayrıca talebeler de şehir yaşamında
görülmekteydi. Şehir halkının bir bölümü kırsal kesimle bağını kesmemişti. Şehirde ikamet
etmekle birlikte yakın köylerde toprak sahibi olup tarımla uğraşmaktaydılar. Bu da şehirli ve
köylü arasındaki ayrımın ya da irtibatın kesin çizgilerle ayrılmadığı ve şehirlere olan göçlerde
önemli bir unsur olduğu söz konusudur (Emecen, 1999: 93-94).
Tablo 2: Osmanlı’da Bazı Şehirlerin Nüfusu
Şehir

1478

1550

30

1832-44

1890

1912

Ankara

25.000

35.000

28.000

105.000

145.000

100.000

76.000

80.000

Edirne

110.000

87.000

83.000

Erzurum

100.000

39.000

43.000

Girit

220.600

294.192

75.000

100.000

127.149

150.000

450.000

1.030.000

909.000

156.000

200.000

300.000

Bağdat
Bursa

64-65.000

Halep

67.344 *

İstanbul

97.956

İzmir

35.000

Maraş

13-14.000

23.000

52.000

25.000

Sivas

15-16.000

40.000

43.000

60.000

35.000

50.000

Şam
Trabzon

100.000
10.575

55.000

Kaynak: Çelik, 1994,
*

1519

Şehir nüfuslarına bakıldığında; İstanbul’un nüfusunun fetihten 25 yıl sonra 100 bine yaklaştığı
görülmektedir. 1832-44 yıllarında 100 binden fazla nüfusa sahip iller (büyüklük sırasıyla);
İstanbul, Girit, İzmir, Edirne ve Bağdat olarak görülmektedir. 1890 yılında ise, İstanbul, Girit,
İzmir, Bağdat ve Halep’tir. 45 yıllık bir zaman diliminde Edirne’nin nüfusu azalırken
Halep’in nüfusu artış göstermiştir.
XIX. yüzyılda şehirlerin yapısındaki değişmeler, klasik Osmanlı toplumsal yapısını
değiştirmiştir. Ayrı mahallelerde ikamet eden milletler birbirlerine kaynaşmış, bu karışımdan
yeni zengin ve kozmopolit tabakalar oluşmuş ve bunlar şehirlerin dışında yeni mahallelerin
kurulmasına yol açmıştır. Ayrıca, göçmenler ve köyden gelenler şehirlerin kenarlarına
yerleşmeye başlamıştır (Yediyıldız, 1994: 508-509).
Şehirlerden küçük ve daha az gelişmiş iskân mahalli olan kasabalar da ara yerleşim birimi
olarak belirtilebilir. Nüfusu 700-1500 arasında değişen kasabalar, şehirler gibi ticaret ve
sanayi faaliyetlerinin neden olduğu karmaşık ve karışık bir yapıya sahip değillerdi
(Tabakoğlu, 2012: 233).
2.2.2. Köylüler
Osmanlı köy yerleşimi Selçukludaki yerleşimin devamı olup yalnızca yerleşiklik daha
belirgin olmuştur. Konar-göçerlik önemini yitirmekle birlikte hayvancılık açısından yaylacılık
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geleneği devam etmiştir. Köyler cami merkezli kurulmuş olup bazılarında tekke ve zaviye
bulunmaktadır. Şehir mahallelerinde olduğu gibi köylerde de imam sancak (il) merkezindeki
kadıya bağlı yönetici konumundaydı. Köylerde ahilik, köy gençleri arasında ve köy
yiğitbaşılarının yönetiminde teşkilatlanmıştı (Tabakoğlu, 2012: 242).
Adli kovuşturmada köy halkının tamamı sorumlu tutulmakta, sosyal bir bütün olarak kabul
edilmekte ve mahallelerde ve esnaf gruplarında olduğu gibi birbirlerine kefil yapılmaktaydı.
Bu suçların önlenmesini ve suçluların adli mercilere teslim edilmesini kolaylaştırmaktaydı.
Tımarlı sipahinin, devletin kendisine tahsis ettiği vergi gelirini tahsil etmesi ve kanunlarla
belirlenmiş bir miktar hizmet talebi dışında köylünün başka mükellefiyetinin olmaması
Osmanlı köylüsünün hür olduğunu göstermekteydi. Vergi tahsilinde aşırılık veya zorbalık ile
tımarlı sipahinin kanunlara aykırı taleplerinde herhangi haksızlık söz konusu olduğunda
köyün bağlı bulunduğu kazadaki kadılığa, hatta İstanbul’da Divan-ı Hümayuna şikâyet etme
hak ve imkânı bulunmaktaydı. Baskılarla karşı karşıya kalıp bunaldığında ise çıkış yolunu
kanunların önleyici ama gevşek uygulamalarında rahatça bulabilmekte veya yerini terk
edebilme kabiliyetine sahip olabilmekteydi. Hatta suçlu duruma düştüğünde bile sığınacak
güvenli bir kapı bulmakta güçlük çekmemekteydi. Serbest tımar veya vakıf bölgeleri bunlar
için sığınak olmaktaytı (Emecen, 1999: 95-96).
2.2.3. Yarı Yerleşikler (konar-göçer)
Zamanla önemi azalmış olan yarı yerleşikler (konar-göçerler) farklı hayat tarzına sahip olup
yaylak ve kışlak olarak iki yerleşim yerine sahipti. Yaylakta hayvancılık, kışlakta ise basit
tarım ile uğraşmaktaydılar. Yaylak ile kışlak arasında gidiş-gelişlerde yolları üzerindeki
yerleşim yerlerinde yaşayan halkla, onların tarım alanlarına zarar vermeleri nedeniyle sorunlar
ortaya çıkmaktaydı. Konar-göçerlere de diğer reaya gibi madenlerle ilgili çeşitli işlerde, iç
ayaklanmaların bastırılmasında, derbent ve geçitlerde görev verilmekteydi (Tabakoğlu, 2012:
243-244).
Konargöçerler boy (kabile), aşiret, cemaat, oymak, mahalle, oba ve aile şeklinde
yapılanmışlardır. Her topluluğun başında bir yönetici (boy beyi, kabile reisi, aşiret
reisi/şeyhi/miri, oymakbaşı) bulunmaktaydı.
Konargöçerler hayat tarzlarına uygun olarak hayvancılıkla uğraşmaktaydılar. Bununla
birlikte, bir tür basit ziraat yaptıkları da görülmekteydi. Fakat bunların asıl yaptıkları iş
hayvancılık ve dolayısıyla çobanlıktı.
Konargöçerler, her ne kadar hayat tarzı yönünden aynı karakterde iseler de yapı itibariyle
değişik topluluklar olarak görülmektedir:
1- Bir boydan ibaret olup müstakil bir halde olanlar.
2- Bir boydan ayrılmış ve zamanla çoğalarak, dörtten on altıya kadar veya daha fazla oymak
halinde yaşayanlar. Bunlar genellikle reislerinin adıyla isimlendirilmişlerdir.
3- Ana boydan ayrılmış olan çeşitli oymakların birleşmesinden meydana gelenler (Armağan,
1999: 145-147).
XVI. yüzyıl başlarında Balkanlardaki nüfusun % 4,5’i ve Anadolu’da ise % 18’i göçebe idi.
Yüzyıl sonlarına doğru Anadolu’da göçebe nüfus % 16’ya düşmüştü. Yüzyıl başlarında
Anadolu’nun genelindeki göçebe nüfusun % 80’i ve yüzyıl sonlarına doğru % 53’ü
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Anadolu’nun batı bölgelerindeydi. Yüzyıl sonlarında, bugünkü Suriye ve Irak bölgelerinde %
23 göçebe nüfus bulunmaktaydı (bkz. Tablo 4).
Tablo 4: XVI. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Göçebe Nüfus (hane)

XVI. yy. başları

1520-30

1570-80

Göçebe

Göçebe

Toplam Göçebe

Toplam Göçebe Toplam

Anadolu, Karaman,
Dulkadır ve Rum

160.564

872.610

1.360.474

Anadolu

77.268+
52.000*

Eyalet

Toplam

Trablus, Şam, Bağdat,
Basra ve Halep
Balkanlar

220.217

1570-1590

116.219

87.030

371.848

50.000** 1.111.799

Kaynak: Şahin, 1999: 133-134.
*

Göçebe menşeli yaya ve müsellem

2.2.4. Aile

**

Yürük veya yürük menşeli yaya ve müsellem

Osmanlı ailesinin özelliklerinin çoğu, İslam dini tarafından belirlenmiştir. “Osmanlı ailesinin
yapısını İslam hukuku ve Türk töresi şekillendirmiştir. Osmanlıdaki anlayışa göre, insanın,
çocuklarına ihtiyaçları olan sürekli eğitim verebilmesi için bir aileye sahip olması
gerekmektedir.” (Yediyıldız, 1994: 439-510). Osmanlı ailesi karı-koca ve çocuklardan oluşan
(bazen büyükanne ve babanın dâhil olduğu) çekirdek aile tipidir. Çok çocuklu olanlar
istisnaydı. En çok bir çocuklu aile tipi olup sonra iki ve daha sonra üç çocuklu aileler
mevcuttur. Köylü ile gayrimüslim aileler çocuk sayısı bakımından şehirli ve müslüman
ailelerden biraz fazlaydı. Dolayısıyla klasik dönemde Osmanlı ailesi dört kişi olmakla birlikte,
genellikle 4-7 kişi; karı-koca ve çocuklardan oluşmaktaydı. Ancak özellikle kasaba ve
şehirlerde 30-35 kişilik geniş aile tipleri görülmekteydi. Bunlara, karı-koca ve çocuklara ek
olarak; kayınvalide, kocanın kız kardeşi, sütkız kardeşi ve hizmetçiler (uşak ve cariyeler)
dâhildi (Yediyıldız, 1994: 439-510).
Geniş aile tipi aynı zamanda, geleneksel toplumlardaki gibi, üç kuşağın bir arada yaşadığı,
ama yakın akraba ve kardeşlerin ailelerini içeren daha geniş bir birleşik topluluktur. Bu
Osmanlı topraklarındaki müslümanlara mahsus bir özellik olmayıp gayrimüslimler için de
geçerliydi (Ortaylı, 2000: 57).
Bu aile tipi II. Meşrutiyetten sonra ortadan kalkmaya başlamış, çekirdek aile tipi
yaygınlaşmıştır (Yediyıldız, 1999: 439-510).
Birçok geleneksel toplumda olduğu gibi Osmanlı toplumunda da ayrı dinden gruplar arasında
evlenme pek azdı. İslam dini müslüman erkeğe bu hakkı vermekle birlikte, gayrimüslim
cemaatler bu tür gelişmeleri önlemekteydiler (Ortaylı, 2000, 58).
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Osmanlı ailesinde, İslam dini kaynaklı olarak çok eşlilik serbesttir. Ancak yaygın olan tek
eşlilikti. Klasik dönemde (1300-1600) çok eşlilik oranı % 5-12 arasındaydı. Çok eşlilik
köylerden daha çok şehirlerde yaygındı. Bunun nedeni Osmanlı toplumunun gelir ve servet
düzeyi ile ilgili olmasına rağmen şehirlerde ikisi arasında doğrusal bir ilişki
bulunmamaktaydı.
Osmanlı aile yapısında askeri zümrede (yönetenler) ailenin kurucusu olarak en yaşlı erkeğin
hâkimiyeti söz konusu olup çocuklar, köle ve cariyelerden oluşan bu geniş aile tipinde küçük
bir sultan hayatı yaşanırdı.
Osmanlıda aile hayatı kimsesiz çocukları ile fakir ve zor durumdaki ailelerin çocuklarını da
içine almaktaydı. Bunlar çeşitli şekillerde evlatlık edinilirlerdi. Fakir aile çocukları iş akdiyle
kendilerine ücret ödenerek barındırılmaktaydı.
2.3. OSMANLI TOPLUMSAL YAPISINDA DEĞİŞMELER
Osmanlı’da toplumsal değişmelere neden olan olaylardan biri nüfus artışıdır. İkincisi ise
askeri kesimde özellikle yeniçerilerle tımarlı sipahiler arasındaki denge bozulmuştur (İnalcık:
1990, 32). Bir diğer neden ise savaş teknolojisindeki değişimdir. Bunlardan başka bir neden
de Amerika kıtasının keşfidir. Avrupalıların Peru ve Meksika’dan bol miktarda getirdikleri
gümüşün 1580’lerde Osmanlı pazarlarına sürmeleri sonucu fiyatların yükselmesidir
(Yediyıldız, 1999: 500).
2.3.1. Reayanın Askeri Zümreye Girişi
Avusturya savaşı (1593-1606) köylünün kaderini ve askeri yapıyı değiştirici bir rol
oynamıştır. Çelik zırhı delen uzun menzilli ve yivli tüfek kullanan Avusturya-Alman süvarisi
karşısında ok-yay, mızrak ve kılıçla donanmış Osmanlı tımarlı sipahisi işe yaramaz duruma
düşmüştür. Bu durum Anadolu köylüsüne, askeri zümre arasında yer alma imkânı sağlamıştır.
Basit bir tüfekle donanmış köylü asker, tımarlı sipahinin yerini almaya başlamıştır. XVII.
yüzyılda kırsal bölgede reaya arasında böyle bir dönüşüm, köylünün yaşam koşullarını
derinden etkilemiştir.
Reaya, geleneksel merkezi askeri yapıda ve derinti yeniçeri adıyla yeniçeri ocağında önemli
sayıya ulaşmıştır. Dolayısıyla, yalnız taşrada değil, merkezdeki geleneksel ordu da reaya
kökenli askerlerle dolmaya başlamıştır. Sonuç olarak reaya, XVI. yüzyılda nüfusun artması
sonucu genç köylülerin işsiz kalması gibi demografik koşullar ve savaş teknolojisindeki
gelişmeler sonucu askeri zümrenin önemli bir bölümünü oluşturmuştur (İnalcık, 2009b: 5-9).
2.3.2. Celali İsyanları
XVI. yüzyıl boyunca nüfusun artış göstermesi, yüzyılın sonlarında Celali İsyanlarının ve
Levent hareketlerinin ortaya çıkmasına neden olmuştu.
Bu olaylara neden olan ikinci bir olgu, “tımar sistemi çerçevesinde taşra yöneticisi olan
tımarlı sipahinin dirliklerinin büyük bir kısmı, devşirme menşeli olup taşraya tayin edilen
kapıkullarının eline geçmişti. Merkezden bağımsız olarak çiftlikler ve malikâneler edinen bu
zümre, tarım yerine hayvancılığı tercih etmiş; bu sebeple zirai üretim düştüğü halde, köylüden
fazla vergi toplama denemelerine girişmiş, hatta sıkıntı içine düşen köylüye faizle borç para
vererek onları daha da bunaltmışlar; fakat bu irrasyonel yollarla kendileri zenginleşmişlerdi.
Böylece tımarlı sipahiler dirliklerini kaybedip işsiz kalan ve borçlarını ödeyemediği için
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toprağını elden çıkararak ücretle çalışmaya başlayan köylüler, geçim sıkıntısı içine düşerken,
devlet memuru olan yeni tip bir köy zengini ortaya çıkmıştı.” (Yediyıldız, 1994: 500).
Kargaşa ve özellikle Celali eşkıyalarının yağma döneminde köylü şehirlere veya daha güvenli
komşu memleketlere kaçıp sığınma yolunu tercih etmiştir. Ya levent adıyla paşa kapılarında
veyahut sefer zamanlarında sekban-sarıca adıyla savaşa katılmış, hatta donanmada kürekçi
olarak görev yapmıştır. (İnalcık, 2009b, 8). Ayrıca “eşkıyanın ulaşamadığı uzak bölgelere
taşınan köylüler buralarda yeni köyler kurmuşlardı.” (Yediyıldız, 1994: 501).
Böylece, XVI. yüzyılın ikinci yarısından itibaren köyden şehre göç olgusu ortaya çıkmıştır
(Tabakoğlu, 2012, 237). Devlet ihtiyaç olmadan yer değiştirmeleri, engellemek istemesine
rağmen göç olgusu, klasik Osmanlı toplumsal yapısını bozmuştu.
Tımar sisteminin bozulması da, köy yaşamında istikrarsızlığa neden olmuştur. Zirai yerleşim
alanlarından ayrılan çiftbozan grupları özellikle XVII-XVIII. yüzyıllarda istikrarsızlar ve
güvensizlik unsuru olmuşlardır (Tabakoğlu, 2012: 242-245).
“XVI. yüzyılın ilk yarısında, sayıları az olduğu için, herhangi bir sebeple köyünden ayrılan
insanlar, kolaylıkla istihdam edilebiliyorlardı. Bunlar genellikler garip yiğitler adıyla seferlere
götürülüyorlardı. Zamanla sayıları arttı ve beylerbeylerinin kapı halkını oluşturmaya
başladılar. Gündelikçi asker statüsünü kazanan bu kişilerin işi sürekli görev niteliğinde
değildi. Sadece sefere gittiklerinde kendilerine ücret ödenirdi. Barış zamanlarında veya
beyleri başka yere nakledildiğinde boşta kalırlardı.
Zamanla, kapısız kalan bu leventler, tımarlarını kapıkullarına kaptıran tımarlı sipahiler, bazı
konar-göçer taifeler, ağır vergi yükünden kaçarak köyünden kopan köylüler ile iş bulamayan
medrese mezunu suhteler eşkıyalık yapmaya başladılar. Bu durum XVII. yüzyılın ikinci
yarısına kadar devam eden Celali İsyanlarının temelini oluşturmuştur. Celali İsyanlarına karşı
ise il erleri adıyla köylüler silahlandırılmıştır.
Celali isyanlarının sebep olduğu kargaşa ortamı, ayanın kiracı ya da vergi tahsildarı olarak
tımar sahiplerinin yerini almasını kolaylaştırmıştır. Bu isyanlara karşı il erleri adıyla
silahlandırılan köylüler de ayanların paralı askeri haline gelmiştir.” (Yediyıldız, 1994: 501502.)
2.3.3. İskân Politikaları
Konar-göçerler ile yerleşik halk arasındaki ortaya çıkan anlaşmazlıklarda devlet yerleşik
halkın tarafını tutmaktaydı. Ayrıca devletin kendilerine tahsis ettiği yaylak ve kışlak yerleri,
ürün ve su yetersizliği söz konusu olması nedeniyle XVII. yüzyılda batıya doğru göç eğilimi
ortaya çıkmıştı. Ayrıca vergi ödemekte direnip eşkıyalık yapmaktaydılar. Bu nedenlerle
Osmanlı Devlet’i göçebeleri yerleşik hayata geçirmek için iskân politikaları uygulamıştır. Bu
amaçla, 1683 yılındaki II. Viyana Kuşatmasından sonra savaş ve iç güvensizlik nedeniyle
azalan tarımsal üretimi artırmak, boş ve harap olan bölgeleri bayındır hale getirmek ve
güvensizlik unsuru olan konar-göçerleri iskân ettirme yolunu tercih etmiştir. Bu politikalara,
yoğun olarak XVII. yüzyıl sonlarından itibaren özellikle XVIII. yüzyılda ağırlık verilmiştir
(Tabakoğlu, 2012: 244).
2.3.4. Ayanlık
XVII. yüzyıldan itibaren ayan denen yeni bir sosyal tabaka ortaya çıkmıştır. XVI ve XVII.
yüzyılda reayadan olmakla birlikte, bir bölgenin ileri gelenlerine ‘ayan’ denilmekteydi. XVII.
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yüzyılda taşradaki yöneticiler (vali=sancak beyi) merkezi yönetimin sadık birer uygulayıcısı
olmayı bırakmış, merkez ise eyaletlerin özerkleşmesini önlemek için kadı ve defterdarlarla
dengeleyici güç oluşturmaya yönelmiştir. Kadılar ise, destek amacıyla ayanlarla işbirliği
yapmaya başlamıştır. Hatta bazı durumlarda ayanlar kadıları, yerel yöneticilere karşı
kendileriyle işbirliğine zorlamıştır (İnalcık, 2015: 71). Böylece, XVII. yüzyıl sonlarında iç
güvensizliğin artması, şehir ve kasabalarda istikrar ve güvenliği sağlama ihtiyacını ortaya
çıkarması nedeniyle Ayanlık güçlenmiştir. Ayanlar merkezi otoritenin zayıflamasıyla ortaya
çıkmış olup devletin kurduğu sistemin dışında gelişmiştir (Tabakoğlu, 2012: 220-221).
Sancak ve eyaletlerin, gelir kaynağı olarak arpalık usulüyle yüksek dereceli görevlilere tevcih
edilmesi ve sancak beyi veya beylerbeylerinin, görev yerine gitmeyerek görev mahallerine
önceleri müsellim daha sonra da mütesellim denen vekil yöneticiler göndermeleri yolunu
açmıştır. Zorunlu haller için düşünülen bu vekâlet sistemi, daha sonra sürekli hale gelmiştir.
Önceleri asıl yöneticinin kapı halkı arasından seçilen müsellim ve mütesellim daha sonraları
bölgenin ayan ve eşrafı arasından seçilmeye başlanmıştır. Şüphesiz sancak beyi ve
beylerbeyleri, vekâlet görevini bölgenin güçlü ve hatırı sayılır kişileri oldukları için ayan ve
eşrafa veriyordu; böylece devlet gücünü ele geçirmiş olan ayan ve eşraf kendi mahalli
güçlerini daha da pekiştirmiş oluyorlardı.
Ayrıca, tımar rejiminin önemini kaybetmesi sonucunda vergi toplamak için iltizam usulünün
yaygınlaşması da ayanın güçlenmesine sebep oldu, çünkü mukataaları iltizama alabilenler
genellikle mahallin zengin ve güçlü kişileri olan ayanlardı. Devlet gelirlerinin tahsil işini
üstlenmeleri ayanın güç kazanmasını hızlandırmıştı. Bütün bu olaylar, merkezi yönetimin
onlarla işbirliği yapmasını zorunlu kılmıştı (Yediyıldız, 1994: 501-502).
Devlet istemeyerek de olsa ayanlığı kabul etmiş ve bunlara resmi hüviyet vermişti. Bu
merkeziyetçiliğin zayıflaması sonucu mahalli güçlerin iktisadi, siyasi ve idari bakımdan
güçlenip yeni bir sosyal tabaka oluşturması demekti. Ayanlar, 1726 yılından itibaren devlet
teşkilatına dâhil edilmişlerdi. XVIII. yüzyılda bu ayanlardan başka şehir ayanları ismiyle bir
ayan grubu giderek güçlenmişti. Bunlar askeri zümre mensuplarından (askeri zümre, bunların
emeklileri ve çocukları) oluşmaktaydı. Ayrıca yerli halktan zenginleşen kişilerde bu zümreye
dâhil olmuştu.
Ayanlar Tanzimat’tan sonra kurulan meclislerde görev alarak eşraf zümresinin kökleşmesinde
büyük rol oynamıştı (Tabakoğlu, 2012: 222).
“XIX. yüzyılda ise II. Mahmut taşradaki ayanın nüfuzunu azaltmış ve toplumun düzenini
sarsmaya başlayan yeniçeriliği ortadan kaldırmıştı.” (Yediyıldız, 1994: 503-504).
2.3.5. Diğer Değişmeler
“XVIII. yüzyılda diğer askeri zümrelere rağmen, kalemiye ön plana çıkmış, sadrazamlar
seyfiyeden değil kalemiyenin başı olan reisü’l-küttablar arasından tayin edilmeye
başlanmıştır. Bu duruma, bu yüzyıldan sonra devletin dış ilişkilerinin yoğunlaşmasının da
etkisi olmuştur.
Bu yüzyılda kapıkulu sisteminin kaynağını oluşturan devşirme usulü bozulmuş, bundan
dolayı reayanın her zümre ve tabakasına mensup kişiler devlet kadrolarına ve kalemiyeye
(bürokrasi) girme imkânına kavuşmuşlardır.

36

Ayrıca, XVIII. yüzyıldaki gelişmeler, Avrupa’da daimi elçiliklerin kurulması ve bu ülkelerle
ilişkilerin artması yeni bir diplomat tipinin ortaya çıkmasına yol açtı. Bu grup kul sistemi
içinde ve medresede yetişmemekteydi. Sosyal tabanı ve bilgi kaynağı değişen yeni kimlikli
yöneticiler, reformlar başlatmayı düşünmüşlerdir.” (Yediyıldız, 1994: 503-504).
Sonuçta; toplumsal yapıyı da etkileyen, bürokrasinin görüş ile dileklerine tercüman olan
(İnalcık, 2015: 138) ve ‘düzenlemeler’ anlamına gelen Tanzimat ilan edilmiştir.
Eyaletlerde yönetimi hala ellerinde tutan ayanlar ile geleneksel bürokrasinin kaynaklarından
biri olan ulema (ilmiye zümresi) Tanzimat’ın ilanına karşı çıkmıştır. Merkezi hükümetin
(Bâb-ı Âli) ülke yönetiminde tam hâkimiyetini sağlamak için, bu iki zümrenin nüfuz ve
tahakkümünden kurtulmuş, yalnızca merkezin emirlerine ve Tanzimat’a bağlı yeni memur
zümresi ortaya çıkarmak amacıyla politikalar uygulanmıştır (İnalcık, 2015: 139-340).
Tanzimat’tan sonra ortaya çıkan diğer bir olay, köy kesiminde görülen eğilim
ayaklanmalardır. Bazı köylüler, Tanzimat’ın getirdiği ortamda yerel yönetici, ayan ve eşrafa
karşı ayaklanmışlardır. Hıristiyan köylülerin bu hareketleri etnik temelli olup ilk ayrılıkçı
milliyetçilik faaliyetlerindendir (Tabakoğlu, 2012: 243).
SONUÇ
Osmanlılarda aristokratik gelenek olmadığı gibi eski kalıntılar (eski aşiret aristokrasisi) da
temizlenmiştir. Bunun bir başka şekilde oluşmaması da sistemli bir şekilde engellenmiştir.
Yeni ve imtiyazlı bir sınıf oluşmaması için de bütün tedbirler alınmıştır. II. Mahmut’un
taşradaki ayanın nüfuzunu azaltması örneğinde olduğu gibi devlet, birlik için tehlike teşkil
edebilecek zenginleşmelere ve siyasi güce dönüşebilecek iktisadi güçlenmelere meydan
vermemiştir. Bu nedenle, Osmanlıda burjuvaziye benzer bir sınıf oluşmamıştır.
Tanzimat ise bu sınıfı oluşturmak amacında olduğu için uygulanan politikalar da böyle bir
sınıfın oluşturulmasına yöneliktir.
Oluşmakta olan burjuvazi devlet ve millet ile
bütünleşmediği için sadece azınlık çıkarlarını ön planda tutan komprador burjuvazi
niteliğindedir. Bu nedenle İttihat ve Terakki yönetimi azınlıklara karşı zaman zaman sert
tedbirler de alarak milli burjuvazi oluşturmak istemiştir (Tabakoğlu, 2012: 222-223).
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GİRİŞ
Türk modernleşmesi olgusu söz konusu olduğunda bu düşünce ve hareketin başlangıcı,
ilkeleri, temel meseleleri, temsilcileri hakkında çok geniş bir literatür vardır. Son yüz elli
yıllık Türk tarihinin en önemli tartışma konularından birinin modernleşme kavramı olduğunu
söyleyebiliriz. Modernleşme kavramı, On yedinci ve on sekizinci yüzyıl batı toplumlarının
demokratikleşme ve sanayi devrimi sonrasında oluşturdukları toplumsal yaşam ve örgütlenme
biçimlerini içeren tarihsel seyri Batı dışı toplumlar tarafından da gerçekleştirilmesi mümkün
bir model olarak alan bir yaklaşımı ifade eden bir kavramdır (Altun, 2000: 123).
Aydınlanma felsefesinin bireyin topluma ve devlete bakış açısını değiştiren, kolektif varlığın
dayanağı nedir, birey ile kolektivite arasındaki ilişki nasıl olmalıdır, siyasal meşruiyetin
kaynağı nedir gibi sormuş olduğu sorular, bütün Avrupa’da o güne kadar bilinenlerin
bütünüyle yeniden sorgulanmasına neden olmuştur. Geleneksel yapıların yıkılarak pozitivist
ve rasyonel bir birey ve kolektivite ilişkisine dayanan modern siyasal yapılar, evrensel
değerlerin de üreticisi konumuna gelmişlerdir (Örs, 2010: 483).
Modernleşme, Aydınlanma sonrası Avrupa’sında ortaya çıkan, bir toplumsal ve siyasal
değişim ve dönüşüm sürecidir. Liberal modernleşme teorisi olarak adlandırılan bu anlayış,
azgelişmiş ülkelere gelişmiş ülkelerin geçmişten bugüne sosyal, ekonomik ve siyasal
yapılanmalarını izlemeyi önermektedir (Bekmen, 2010: 241). Bu manada azgelişmiş
ülkelerdeki gelişme sorunu, zaman ve kararlı politikalarla aşılabilecektir. Bu sebeple
modernleşme sürecinin bütüncül bir zihniyet değişimi olarak da adlandırmak mümkündür. Bu
bakımdan modernleşmenin geri kalmış toplumlara gerçekleştirilmesi gereken bazı değişimleri
“ön koşul” olarak dayattığını söyleyebiliriz (Köker, 1995: 13).
Modernleşme süreci içerisinde Batı toplumunu tanıyan aydınların, “elit seçkinler” olarak
adlandırabileceğimiz daha eğitimli ve bilge bir grubun, toplumun geri kalmış kesimine
modernleşme sürecinin gerekliliğini anlatmak ve bu noktada daha iyi bir ifadeyle “dayatmak”
gibi bir yükümlülüğü vardır. Bu sebeple, modernleşme olarak arzu edilen sosyal ve siyasal
değişim gerçekleşinceye kadar, bir süreliğine, “toplumsal ve siyasal haklar” bu ülkelerde
askıya alınabilir düşüncesi meşru görülmüştür (Köker, 1995: 13).
Osmanlı devleti, on sekizinci yüzyıl sonrasında, Batı düşünce ve teknolojisini benimseyerek
bir yenileşme hareketi içerisine girmiştir. Bu sürece yerli ve yabancı araştırmacılar tarafından
“Batılılaşma” olarak adlandırılmaktadır (Davison, 1995: 133). Modernleşme, Osmanlı
Türkçesinde farklı kavramlarla da ifade edilmektedir. Geçmişten günümüze yenileşmeyi ifade
etmek için teceddüd, temeddün, asrileşmek, Avrupai olmak, muasırlaşmak, Garplılaşmak,
yenileşmek ve çağdaşlaşmak gibi kavramlar kullanılmıştır (Okay, 2005: 11).
Tanzimat düşüncesi ve yenileşme politikaları, Batı tesirinde gelişen siyasal ve sosyal değişim
ve dönüşüm hareketi olarak bu güne kadar tarih, sosyoloji, siyaset bilimi, idare hukuku gibi
alanlarda ele alınıp incelenmiştir. Türk Modernleşmesi başlığını verdiğimiz bu çalışmada,
öncelikli olarak Osmanlı Devleti’nde On sekizinci yüzyılda ihtiyaç hissedilen değişim
olgusunun nedenleri ortaya koyulmaya çalışılacaktır. Erken Modernleşme adını verdiğimiz bu
bölümde özellikle klasik Osmanlı siyaset düşüncesinin dönüşümüne dair tahlil düzeyinde
örnekler verilecektir. Tanzimat düşüncesini ortaya çıkaran zorunluluklar büyük ölçüde bu
dönemde Batıya dair gözlemler ile ilişkilendirilerek ele alınmıştır. Avrupalılaşma, Batılılaşma
olarak adlandırılan bir dizi Tanzimat reformunun devletin dağılmasını önlemek ve
milliyetçilik fikirlerine karşı bir müdafaa olarak ortaya çıkışı “Modernleşme Yolunda
Tanzimat” başlığını verdiğimiz kısımda değerlendirilmiştir. Tanzimattan cumhuriyete fikir
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akımları, kapsamın genişliği ve bu fikirlerin temsilcilerinin fikren geçirmiş oldukları değişim
ve görüş farklılıkları göz önüne alınarak fikir akımlarının ana hatlarıyla tasnif edilerek ele
alınması bu makalenin sınırları açısından yeterli görülmüştür.
3.1. TÜRK DÜŞÜNCESİNİN ERKEN MODERNLEŞME DÖNEMİ: ON SEKİZİNCİ
YÜZYIL OSMANLI SİYASET DÜŞÜNCESİ*
Osmanlı tarihçi ve düşünürlerince On altıncı yüzyıl sonlarının Osmanlı devletinin siyasal
sistemi açısından bir “buhran” dönemi olduğu kabul edilir. On yedinci yüzyılda devletin
sorunları derinleşmiş, idari ve mülki sistemin işleyişinde problemler ortaya çıkmıştır.
Osmanlı Devletinin Batıda Avrupa ülkeleriyle, Doğuda Rusya ve İran ile savaş ve diplomatik
mücadelelerle geçirdiği On sekizinci yüzyıl, Osmanlı devletinin bir dünya devleti olduğu
algısını değiştiren olaylara sahne olmuştur: 1718 Pasorafça Antlaşması, 1774 Küçük
Kaynarca Antlaşması, 1783 Kırım Antlaşması ve 1798’de Fransa’nın Mısır’ı işgali. Bu
olayların doğurduğu siyasal ortam ve tartışmalar, Osmanlı siyaset düşüncesinde süregelen
anlayış ve politikaların da değişimine sebep olmuştur.
On sekizinci yüzyıl, “Batılılaşma’nın adı konmamış” olmasına rağmen siyasi düşüncenin
değişime uğradığı bir dönemdir. (Ortaylı, 2009:40) Osmanlı Devletinin siyasal ajan ve
faktörler bakımından görünümünü de değiştirmiştir. Mağlubiyet ve anlaşmaların sonucu
olarak Osmanlı bürokratları daha etkin bir konuma gelmiş ve bu yüzyıl “Osmanlı
bürokratlarının yüzyılı” (Naff, 1970:89) olmuştur. Bu bakımdan Osmanlı Devletinin merkezi
yönetimde ve eyaletlerde gerçekleştireceği reformlar askeri sınıftan gelen idarecilerle değil
devletin alt kadrolarında yetişmiş bürokratlarla gerçekleştirilmek istenmiştir. On sekizinci
yüzyılda temelleri atılan ve Tanzimat’a kadar kuvvet ve devamlılıkla seyredecek olan
Osmanlı reform hareketi, birçok bürokrat, devlet adamının şöhret bulmasına sebep olmuştur
(Naff, 1970: 90).
Küçük Kaynarca Antlaşması neticesinde doğan siyasal ve sosyal olayların genel bir
değerlendirmesi olan siyaset ve tarih metinlerinde; Osmanlı devlet yapısı ve işleyişinde doğan
aksaklıklar ile ilgili çıkarabileceğimiz birkaç sonuç vardır: İlk olarak devletin gidişatındaki
aksaklıkların yegane müsebbibi olarak devlet işlerini iyi yürütemeyen devlet adamları, üst
düzey askeri yöneticiler gösterilmektedir. İkinci olarak da devlet adamlarını uyarmak, yol
göstermekle yükümlü ulema eleştirilmektedir. Halk ise bu portrenin içerisinde aktif olmaktan
daha ziyade pasiftir ve iyi idare olunmamaktan dolayı şikayetçi olmakta fakat gerekli
mercileri etkilemek ve yönlendirmekten de yoksun bulunmaktadır.
On sekizinci yüzyıl Osmanlı bürokratlarının sözü edilen siyaset metinleri reformist bir
anlayışla kaleme alınmıştır. Fakat bu metinler hükümdarın şahsiyeti, siyaseti hakkında bir
dönüşüm ve değişim öngörmez. On dokuzuncu yüzyıl siyaset metinlerinde olduğu gibi
hükümdarın konumuna, yetkilerini kullanış biçimine ve siyasi görüşlerine yönelik şiddetli bir
karşı çıkış da yoktur. Hükümdarın görevini icra edişinde adaletli davranması istenmektedir.
Bu adaletin gereği olarak ehil olanlara devlet işlerinin teslim edilmesi, idari ve adli organların
işleyişinin denetlenmesi, haksız uygulamaların ortadan kaldırılması talep edilmektedir. Bu
eserlerde “şer-i şerife dönüş” (şeriatın ilkelerine riayet), “nizam-ı alemin tesisi” (dünya
düzeninin/adaletinin sağlanması), “askeri nizam”, “toplumun refahı” gibi kavramlar ve
onların etrafında kümelenen bir ıslahat düşüncesi görülmektedir1.
*Bu bölümde ele alınan görüşler daha önce “Makyavelist Düşüncenin Türkiye’ye Girişi-Onsekizinci Yüzyıl
Osmanlı Siyaset Felsefesi” (2008) başlıklı doktora tezimizde ele alınmıştı. Söz konusu teze yeni bilgi ve
katkılarla hazırladığımız bir çalışma için bkz. Nergiz Yılmaz Aydoğdu, “Machiavelli Enters the Sublime Porte:
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Siyasetname ve layihalarda devletin siyasetinde bir değişim arzu edilmektedir. Fakat bu
değişimin gerçekleşeceği alan hükümetin siyaset tarzıdır. Devlet adamlarının siyaset
tarzlarında arzu edilen değişme ve devletin gidişatındaki aksaklıkların önüne geçme mevcut
kadim/eski Osmanlı tecrübesinin doğru yorumlanması ile mümkün görülmektedir. Fakat
buradaki tutumun çok katı olduğunu söyleyemeyiz. Bu dönemde sayısı çok az olmakla
birlikte, tespit edebildiğimiz kadarıyla, yeni bir bilgi ve tecrübe arayışı da söz konusudur.
Avrupa dillerinden yapılan bilim ve teknikteki gelişmelerle alakalı tercümelerin bu arayışın
ürünü olduğunu düşünebiliriz.
Sözünü ettiğimiz tercümelerin de güçlü bir “terakki” arayışı ve çabası ile yapılmadığını
belirtmemiz gerekiyor. Daha çok güncel meselelerin çözümüne yönelik konular/eserler
Osmanlı pratik aklının ürünü olarak karşımıza çıkar. Bu dönemin devlet adamı ve
siyasetçilerinin eserlerinde henüz güçlü bir Avrupa imajı ve bununla paralel bir “terakki”
anlayışı yoktur. Tercümesi düşünülen ve gerçekleştirilen kitapların önemli bir kısmı Askerlik,
Matematik, Astronami ve Tıpla alakalı eserlerdir. Askeri alanla irtibatlı kitaplar, çoğunluğu
yönetmelikler ile başarılı asker ve devlet adamlarına ait biyografilerdir.
1774 Küçük Kaynarca Antlaşması, Osmanlı Devleti’nin zaafiyetini ve güç kaybını
belgelemesi açısından çok önemlidir (Beydilli, 2002: 524). Küçük Kaynarca Antlaşmanın
sonrasında Osmanlı devlet adamlarının kaleme aldığı eserlerde Osmanlı devletinin “sinn-i
vukuf”a (durgunluk dönemi) ulaştığı yorumları ve devletin çöküşten nasıl kurtarılabileceği
fikirleri yer almaya başlamıştır. Yazımı 1774 yılından sonraya tesadüf eden eserlerde; askeri
nizamın yenilenmesi, işin ehline verilmesi, şer‘i şerife uyulması, rüşvetin önüne geçilmesi,
taşra teşkilatının düzenli kontrol edilmesi, adaletin temini, tayin ve azlin, müsaderenin keyfi
olmaması gibi şartlar ve ihtiyaçlar yer almaktadır.
III. Mustafa döneminde askeri alanda gerçekleşen yenilikleri takip etmek gayesi ile Avrupa
dillerinden tercümeler yaptırmıştır. Bu sebeple Osmanlı askeriyesinin yeniden düzenlenmesini
ve özellikle silah araçlarının modernleştirilmesini gerekli buluyorlardı. Osmanlı askeriyesinin
yalnızca silah teknolojisi bakımından yenilenmesi değil yönetmelikleri bakımından da
düzenlenmesi ihtiyacı dile getirilmektedir.2 Bu bakımdan On sekizinci yüzyıl yenileşme
hareketi, büyük ölçüde Bahriye ve Harbiyeye yönelik düzenlemelere sahne olmuştur. III.
Selim Nizam-ı cedit reformları ile büyük ölçüde güçlü ve eğitimli bir ordu yaratmaya çalıştı.
Fransız İhtilali sonrasında Avrupa’dan kaçan pek çok tecrübeli subayın Osmanlı ordusunda
istihdamı sağlandı. II. Mahmut dönemi özellikle Mehmet Ali Paşa’nın isyanı ile Osmanlı
devletinin uzun süre meşgul olmasına neden olmuştur. Fransızlar tarafından desteklenen
Mehmet Ali Paşa’nın ordularının Anadolu’ya kadar girmesi, Nizip’te Osmanlı ordusunun
yenilmesi, III. Selim’in Nizam-ı cedit reformlarını haklılaştırırken II. Mahmut’a da
Yeniçerilik Ocağını kaldırmak için haklı bir gerekçe verdi (Beydilli, 2003: 354). II. Mahmut,
The Introduction of The Prince to the Eighteenth-Century Ottoman World” Machiavelli, Islam and the East
içinde, Lucio Biasiori, Giuseppe Marcocci (Eds.), London&New York, Palgrave Macmillan, 2017, s. 177-198.
1
On sekizinci yüzyılda kaleme alınmış siyaset metinleri pek çok çalışmaya konu olmuştur. Bkz. Virginia Aksan,
“Ottoman Political History, 1768-1808”, İnternational Journal of Middle East Studies 25 (1993): s. 53-69;
Mehmet Öz, Osmanlı’da Çözülme ve Gelenekçi Yorumcuları (İstanbul: Dergah Yayınları, 1997); Kemal
Beydilli, “Küçük Kaynarca’dan Tanzimat’a ıslahat düşünceleri”, İlmî Araştırmalar 8 (1999): s. 25-64; A.
İbrahim Savaş, “Layiha geleneği içinde XVIII. Yüzyıl Osmanlı ıslahat projelerindeki tespit ve teklifler”, Bilig 9
(1999): s. 87-112; Hüseyin Yılmaz, “Osmanlı tarihçiliğinde Tanzimat öncesi siyaset düşüncesine yaklaşımlar”,
Literatür Dergisi I/2 (2003): s. 231-298; Coşkun Yılmaz, “Osmanlı siyaset düşüncesi kaynakları ile ilgili yeni bir
kavramsallaştırma: Islahatnameler” Literatür Dergisi I/2 (2003): s. 299-338.
2
Küçük Kaynarca Antlaşmasının görüşmelerini yapan ve savaşın içerisinde bulunan Ahmed Resmi Efendi,
Osmanlı yenilgisinde büyük bir etken olarak; Rusların yeni savaş teknolojisini kullanmış olmalarını
göstermektedir. Ahmed Resmi Efendi, Hülasatü’l-İtibar, s. 5.
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Avrupa’daki mülki idare sistemini örnek alan bazı düzenlemeler yaptı. Uluslararası ilişkilerde
Rum azınlığa dayanan tercümanlık hizmetinin sıkıntılarını gidermek gayesi ile Tercüme
Odası’nı kurdu. Evkaf sistemini, Tımar sistemini düzenledi. Tanzimat döneminde idari
reformlarla artacak olan merkezileşme hareketini başlattı.
3.1.1. Tanzimatı Hazırlayan Şartlar
XIX. yüzyıl Osmanlı aydınlarının yoğun olarak tartıştıkları temel iki problem vardır.
Birincisi, Osmanlı Devleti’nin bütünlüğünü ve bağımsızlığını muhafaza edecek çözümler
geliştirmek, ikincisi ise Avrupa medeniyetinin temsil ettiği medeniyet seviyesine ulaşmayı
mümkün kılacak vasıtaları tespit etmektir. Tanzimat Fermanı’nın ilanından sonra Avrupa
tesirlerine daha fazla açılan Osmanlı toplumunda bu iki problem, fikrî olarak Fransız
devriminin etkileri, siyasi olarak da harici baskılar neticesinde ortaya çıkmış ve gelişmiş
kavramlar çerçevesinde tartışılmıştır3.
Tanzimat’ın eleştirisi olarak dile getirilen hususlardan birisi Tanzimat Fermanı’nın harici
baskılar sebebiyle ilan edildiği düşüncesidir (Okay, 2005:15). Bu düşünce bir tarafıyla haklı
olmakla birlikte, hattın ilanını temin eden devletin o dönemki sadrazamı Mustafa Reşit
Paşa’nın, Avrupa devletlerinin, Osmanlı devleti hakkında paylaşma planlarını bu hattı ilan
ederek engellediği güçlü bir iddia olarak dile getirilmektedir.4
Tanzimat Düşüncesi olarak zikredeceğimiz görüşleri belirli bir akım ve sistemli bir düşünceye
bağlamak çok zordur. Dönemin fikir adamları görüşlerini sistematik bir eserde ele alıp
yayınlamış değillerdir (Okay, 2005:15). Batılı düşünürlerden etkilenen Tanzimat aydınlarının,
yenilikçi düşüncelerini Batı düşünce sistemi ve düşünürleriyle irtibatlandırarak açık-seçik
kaleme aldıkları yazılar son derece sınırlıdır. Bu kısıt Osmanlı kamuoyunun göstereceği
tepkilerden kaynaklanıyor olmalıdır. Tanzimatçı aydınların hürriyet, meşrutiyet ve ittihad gibi
fikirlerin meşruiyetini İslâmî hükümleri ve asrısaadet uygulamalarını örnek göstermek
suretiyle sağlamaya çalışmışlardır. Bu siyaset, sadece siyasi otoriteye karşı muhalif bir
hareket olarak yürütülmüş değildir. Aynı zamanda Müslüman halkın tepkilerine karşı da
geliştirilmiş bir tavırdır. Osmanlı aydınlarının savundukları hak ve hürriyetleri dini
hükümlerin muhtevalarını değiştirmek suretiyle İslâm'a dayandırmaları neticede bu güne
kadar gelen bir anlayış bozulmasına neden olmuştur.
Tanzimat aydınlarınca, Osmanlı Devleti’nde adalet ve intizamın sağlanması, devletin eski
gücüne kavuşması, terakki etmesi için tesisi zorunlu olarak ileri sürülen bir meşrutiyet sistemi
halkın hakimiyeti esası üzerine savunulurken bir çok problemi beraberinde getirmektedir.
Şinasi’nin dahi bu dönemde Batılı manada hürriyet düşüncesini “siyasi hakların eşit bir
şekilde icra edilmesi” yani adalet fikri ve teorisi içerisinde Osmanlı İslam siyaset teorisine
dayandırarak açıklaması dikkat çekicidir (Mardin, 1996a: 301).5

Tanzimat dönemi ve aydınları üzerine daha geniş bilgi için bkz. Nergiz Yılmaz, “Namık Kemal’de Siyasi
Kavramlar”, Marmara Üniversitesi, Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Enstitüsü, 2000.
4
“Reşit Paşa ise bu emrâzın teşrih-i mahiyetinde hakîmâne bir maharet ibraz ile “deva-ı ber’ü’s-sâ‘a” suretinde
Tanzimat’ı ilân ederek ve memlekette başka bir hâmi bulamadığı için icraatını kefâlet-i düveliye altına alarak hükümet-i Osmaniyenin zulm ü istibdadına dair birkaç yüz sene içinde nice yüz bin ilkâatla Avrupa’ca hâsıl olan
efkârı birkaç gün içinde adem-âbad-ı nisyana gönderdi.”; Namık Kemal, “Şark meselesi II”, İbret, No: 28, 8 Şaban 1289. Ayrıca bkz. Namık Kemal, Osmanlı Modernleşmesi’nin Meseleleri, s. 151.
Ayrıca bkz. “Sebeb-i kaht-ı ricâl”, İbret, No: 38, 22 Şaban 1289; Namık Kemal, Osmanlı Modernleşmesi’nin
Meseleleri, s. 194.
5
“Yerin ve göğün mutlak efendisi bu Tanrı,
Yanılgının gözlerimizin önüne serdiği şekilde değildir;
3

43

Osmanlı aydınlarının sözünü ettiğimiz problemleri klasik yönetim anlayışında birtakım
kabulleri değiştirmek veya bütünüyle reddetmek suretiyle yeni bir siyasal sistem teorisi
geliştirerek aşmaya çalıştıkları görülmektedir. Örneğin Klasik İslâm düşüncesinde adalet
ilkesi çerçevesinde düzenlenen yönetim anlayışı yerine siyasi hak ve hürriyetlerin temel
meşruiyet aracı haline geldiği veya Müslümanlarla gayrimüslimlerin eşitliğinin siyasi yönetim
için bir denetim unsuru olduğu bir siyasal sistem kurgulamaktadırlar.
Sadık Rifat Paşa, Tanzimat’ın ileri gelen devlet adamı olarak; Müntahabat-ı Asâr-ı Rifat Paşa
(1290: 3) isimli eserde; Avrupa devletlerinin nizam ve teşkilatını Osmanlı reformu için
kaynak olarak görmüş, incelemiş bir aydındır. Paşa, Avrupa devletlerinde müesses olan siyasi
hukukun üç gayesi olduğunu, “istirahat-ı tebea ve mülkiye, vefret-i hazine ve kuvve-i
askeriye”, Avrupa devletlerinin var olan huzur ve asayişlerini korumak için devletlerarası
ilişkilerde sulh ilkesini korumaya dönük gayretlerini bu temel üç ilkeye matuf olduğunu
belirtmektedir. Osmanlı devletinin “medeniyet” yolculuğunda geri kalmasının nedenini uzun
süren savaşlara bağlamaktadır. Sadık Rifat Paşa’nın yukarıda sözü edilen eserdeki “mevcudun
muhafazası ilkesi”ne dair görüşleri dikkat çekicidir: “tefâvüt-i kuvvet ve miknet ve tabâyi-i
[4] kavm ü millet iktizasınca her bir devletin derece-i kudreti ve usul-i politikası bulunduğu
merkez ve heyet ve mevki-i coğrafisi ve nizam-ı milleti icabınca birbirine mübâyin olub
meselâ bazıları heyet-i hâliyesinin bozulmaması ve tamamiyet-i mülkiyesinin vikâyesi ve
bazıları kuvvet ve şevketlerinin ilerlemesi ve bazıları dahi nüfuz ve itibarat ve sair imtiyazât
ile diğerlerine tefevvük edip onların icra-yı meramlarına meydan vermemesi gibi suver-i
mütenevviadan müretteb ise de heyûlâ-yı politikaları yine müttefikan asayiş ve istirahat-ı
mülkiye ve muvazene-i düveliye hususlarına halel getirilmemesi dekâyıkına masrûf[tur]”
(Sadık Rifat Paşa, 1290: 4).
Tanzimat dönemi aydınları, özel olarak Yeni Osmanlılar, Osmanlı Devleti’nin Avrupa
ülkelerine karşı bağımsızlığı ve terakkisi için zorunlu olarak siyasi sistemde bir değişiklik
öngörmektedirler. Onlara göre Avrupa devletlerinin Osmanlı Devleti’ne baskı ve müdahalesi
bir sistem değişikliği ile son bulacaktır. Bu sebeple hak ve hürriyetlerin düzenlendiği bir
anayasanın ve halkın hâkimiyeti esasının geçerli olduğu bir meşruti sistemin tesisini
istemektedirler. Burada “Millet” kavramı, Osmanlı aydınlarınca ulus devletlerin temeli olan
“kendi kaderini tayin” hakkının, “nation” kelimesinin muhtevasıyla kullanılmaya başlamıştır.
Yeni Osmanlı aydınların “hak ve hürriyetlerin” genişletilmesi talepleri Osmanlı hükümeti
tarafından, özellikle Ali Paşa ve Mahmut Nedim Paşa hükümetlerince hoş görülmezken,
reformun içeriği ve yöntemleri hususunda farklı düşünen reformist devlet adamlarınca da
yüksek sesle eleştirilmiştir. Bu aydın devlet adamlarından birisi, Batı düşüncesini yakından
tanıyan, pek çok defa Avrupa’da ikamet etme imkânı bulan, II. Abdülhamit’in sadrazamlığını
yapmış Tunuslu Hayrettin Paşa’dır. Paşa, Yeni Osmanlı aydınlarının yukarıda sözü edilen
taleplerinin, gayrimüslim devletlerce desteklenmesini ve bu desteğin ise doğrudan ayrılıkçı
hareketlerin seviyesini ve etkisini artırmaktan başka bir işe yaramadığını dile getirmektedir.
Tunuslu Hayrettin Paşa, Yeni Osmanlılara hitaben “hürriyet devletin yıkımı için
kullanılmamalıdır” demektedir (Karlığa, 1995:91).
Yeni Osmanlılar Cemiyeti mensubları, fikirlerini savunurken İslâm'ı bir muhalefet aracı
olarak kullanmakta, Batı kaynaklı fikirleri ifade etmek için ise İslâm'ı bir meşruiyet zeminine
Adı ebedidir, dünya eseridir,
Hakaret edilen zavallının acılarını dinler,
Eşit kanunlarla bütün ölümlüleri yargılar,
Ve yüce tahtından kralları sorgular” Şinasi (Chinnasi), Extraits de Poésie et de Prose s. 11’den nakleden
Mardin, 1996a: 302.
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dönüştürmektedirler. Namık Kemal, demokrasi düşüncesine temel olacak meşveret kavramını
ayet ve hadislerdeki kullanılan biçimiyle, örneklerle birlikte kullanmaktadır. Hukukun
kaynağı olarak “hâkimiyet-i ahali” fikrini yani halkın hâkimiyeti esasını izah eden aşağıdaki
metin, sözünü ettiğimiz terminolojik bağlamı göstermesi bakımından önemlidir: “Cemiyetler
tevessü edip devlet ve hükümetler teşekkül edince her heyet-i medeniyeyi terkib eden efrâd-ı
beşerin idare-i umumîyede ictima-ı efkârını müstelzim olacak bir rişte-i râbıta vaz´ına ihtiyaç
olmuştur. Bu rişte-i rabıta şer´dir ki efrâd-ı heyeti münferiden ve müctemian hıfz ve idareye
vesile olan ahkâm-ı siyâsiyedir. Onun fürû’unu icma-ı ümmet tayin eder. Fakat esası hukuk-ı
tabiyyeye isnad olunur. Bizde o hukuk-ı tabiîye ayn-ı adl-i ilâhîdir ki Kuran-ı Kerim tayin
etmiştir” (Namık Kemal, Devlet-i Aliye’yi bulunduğu hâl-i haternâkden halâsın esbâbı”,
Hürriyet, No: 9, 1868) Ziya Paşa ise Londra’da bulunduğu dönemde yazdığı bir yazıda “halk
hâkimiyeti” nazariyesini Roussesau’nun “toplumsal sözleşme” kuramına dayandırarak
açıklıyor ve fakat Avrupa’da bulunmanın verdiği güvenden dolayı olsa gerek,
“Hükümdarların halkın hizmetçisi” olduğu fikrini dile getiriyordu. (Mardin, 1996a: 380)
Tanzimat’ın fikir babası ve en önemli icracılarından olan Sadık Rifat Paşa’nın “hükumetler
halk için mevzu olup, yoksa halk hükümetler için mahluk değildir” (Mardin, 1996a: 210)
ifadeleri toplumsal sözleşme fikrinin dönemin aydınlarınca muteber görüldüğünü apaçık ifade
eder.
Yeni Osmanlılar Cemiyeti mensubları, Avrupa’da Hürriyet gazetesinde hürriyet ve meşrutiyet
fikirlerinin teorik çerçevesi hakkında makaleler yazacaklardır. Osmanlı Devleti için bu
fikirlerin icra edilebileceği bir sistem kurgulayacaklardır. Namık Kemal’in Hürriyet’teki
makaleleri Avrupa’da bulunmanın verdiği rahatlık içerisinde yazıldığından açıkça
“meşrutiyet” taraftarıdır. Bu sebeple makaleleri döneminin aydınlarının görüşlerini temsil
etmek bakımından önemlidir. Yeni Osmanlıların Hürriyet, İbret, Hadika, Diyojen ve diğer
neşriyatta Osmanlı Devleti’nin bağımsızlığını ve bütünlüğünü muhafaza etmeye, terakkisini
sağlamaya yönelik olarak ileri sürdüğü fikirler, siyasal sisteme dair görüşler; Tanzimat
Fermanı'nın anlamı ve eleştirisi üzerine yazılmış önemli metinler olarak da kabul edilmelidir.
3.1.2. Modernleşme Yolunda Tanzimat Fermanı
Tanzimat Fermanı’nın hangi dâhili ihtiyaçlar ve harici zorlamalar neticesinde ilan edildiği
hususu bugüne kadar pek çok kitap, makale ve bildiride ele alınmış, farklı tez ve kaynakların
ışığında tartışılmıştır6. Osmanlı Devleti’nde Avrupalılaşmanın veya Batılılaşmanın bir başka
ifade ile modernleşmenin ne olduğu, nasıl bir süreç içerisinde geliştiği üzerine yapılan
çalışmalar oldukça farklı görüş ve yorumları içermekle birlikte; Tanzimat üzerine yapılmış bu
çalışmalar; dönemi, problemlerini ve hissiyatını anlamak bakımından önemlidir.
Düşünce ve edebiyat tarihçisi yazarlarca Osmanlı Devletinin Modernleşme tarihi başka bir
ifade ile Batılılaşma süreci Tanzimat Fermanı ile başlatılmaktadır (Okay 2005: 11).
Modernleşme başka bir ifadeyle Batılılaşma süreci adı konmadan başlayan bir değişim
hareketidir. Tanzimat fermanı ayrıca “devleti ıslah ve tekâmül yolu ile gençleştirmek ve
yenileştirmek” (Ongunsu, 1999: 7) düşüncesinin7 bir ürünü olarak kabul edilmektedir.
Tanzimat düşüncesinin doğuşu ve Avrupai kaynakları hususunda yayınlanmış başka bir çalışmamız için bkz.
Nergiz Yılmaz Aydoğdu, “Namık Kemal’de Hürriyet Kavramı”, Namık Kemal içinde, ed. Turan Karataş, Orhan
Kemal Tavukçu, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, 2011, s. 452-477.
7
Tanzimat’ın “Devletin modernleştirilmesi maksadını güden ilk reform fermanı olduğunu” Yavuz Abadan dile
getirmektedir. Bkz. Abadan, Y. 1999. Tanzimat Fermanının Tahlili. Tanzimat 1 içinde, MEB Yayınları s. 33.
Reşid Paşa’nın Osmanlı Devleti’nin kurtuluşu için ıslahat fikirlerini savunduğuna dair düşünceler için bkz.
(Baysun 1999:731, Göyünç 1987: 106). Hıfzı Timur tarafından yayınlanan ve Metternich’in Tanzimat Fermanı
hakkında benzer görüşlerini ihtiva eden mektub için bkz. Timur, H. 1999. Türkiye’de Abdülmecid’in Islahatı
6
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Fermanın neşri ile birlikte Osmanlı devlet adamlarınca Avrupalı devletleri memnun etmek ve
Tanzimat’ın ilanı ile doğacak hüsn-i niyetten yararlanmak (Bilsel, 1999:668) gayelerinin
güdüldüğü de ileri sürülmektedir. Tanzimat Fermanı’nın Osmanlı devlet adamlarınca
Hıristiyan tebaayı güvence altına almak ve bu suretle Avrupa devletlerinin baskılarını
azaltmak gibi bir gaye/anlam taşıdığı da ileri sürülen iddialar arasındadır. (Namık Kemal,
“Tanzimat” İbret Gazetesi) Hukuk sistemindeki değişiklikleri göz önünde bulunduran bir
başka yazar; Tanzimat’ı, “Osmanlı Devleti’nde o zamana göre hüküm sürmüş olan
‘keyfilik’ten ‘hukukî’liğe, ‘kanunsuzluk’tan ‘meşruiyet’e, ‘emniyetsizlik’ten ‘emniyet’e
geçiş” olarak ifade etmektedir (Velidedeoğlu, 1999: 139).
Düşünce ve edebiyat tarihçilerimizden Tanpınar, Tanzimat’ı “1839’da devlet kendisi için
Avrupalılaşmağı resmî bir program olarak ilan eder” cümleleriyle tanımlar8 (Tanpınar, 1997:
65) Bernard Lewis ise Osmanlı Modernleşmesi tecrübesinin safhalarını anlattığı Modern
Türkiye’nin Doğuşu isimli eserinde; On dokuzuncu yüzyıl için “Türkiye ya modernleşmek ya
da mahvolmak durumundaydı” ifadeleriyle Tanzimat’ın anlamını ifade etmeye çalışır (Lewis
1996: 126). İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı isimli eserinde İlber Ortaylı, yukarıdaki her iki
tespiti doğrulayarak, Osmanlı Devleti’nin Batılılaşmaya teorik olarak değil fakat “pragmatik
bir yaklaşımla” başvurduğunu, sürecin devlet adamları ve aydınlarca benimsenerek
şekillendiğini dile getirmektedir (Ortaylı, 2001: 25).9
Fuad Köprülü, Tanzimat’la başlayan Batılılaşma’nın saray-medrese-tekke arasındaki siyasi,
ilmi ve felsefi ilişkiyi bozarak Osmanlı Devleti ve toplumunda farklı kurumsal ve hiyerarşik
bir düzene sahip yeni bir yapılanmayı ortaya çıkardığını ifade etmektedir: “Burada Tanzimat
dediğimiz, Osmanlı İmparatorluğu’nun Avrupa medeniyeti dairesine girmesi yahut daha
doğru bir ifade ile “Avrupa medeniyetinin Osmanlı İmparatorluğu’na cebrî bir surette hulûl ve
nüfûzu” (…) bu ideolojinin doğrudan doğruya büyük Fransız İhtilâlinin yaydığı prensiplerden
ve XVIII.-XIX asır Fransız edebiyatından alınmış olduğunu açıkça görürüz. Saray’a ve onun
dayanağı olan medrese’ye, Tekke’ye, devlet adamlarına, a’yan ve eşrâfa dayanan feodal
klasik edebiyata karşılık, Şinasi-Ziya Paşa-Kemal mektebi, vatan, millet, halkçılık
mefkurelerine hizmet eden ve tamamıyle Fransız edebiyatından mülhem yeni bir burjuvazi
edebiyatı yaratmak istiyordu: Gazetecilik, siyasi ve edebi tenkid, tiyatro, Garp
edebiyatlarından terceme, memleketimizde işte bu suretle başladı” (Köprülü, 1986: 301).
Söz konusu görüş ve yorumlara ilaveten dönemi anlamak ve döneme ilişkin ileri sürülen
fikirleri sorgulamak bakımından, XIX. yüzyıl Osmanlı aydınlarının metinlerini okumak bize
elverişli bir araç sağlayacaktır. Bu dönem, Osmanlı Devleti aydınları devletin bütünlüğünü ve
bağımsızlığını muhafazaya, terakkisini temine yönelik olmak üzere ileri sürdükleri çözümleri
fikrî olarak Fransız devriminin etkileri, siyasi olarak da harici baskılar neticesinde ortaya

Hakkında: Metternich’den İstanbul’a Baron von Stürmer’e” terc. Hıfzı Timur, Tanzimat 2 içinde, MEB
Yayınları, s. 704-720. Reşid Paşa, İngiltere Hariciye Nazırı Palmerston ile Londra’da yaptığı görüşmede
Osmanlı Devleti’nin kurtuluşunu ‘değişmez esaslara müstenit bir iç idare’nin tesisi olduğunu dile getirmektedir.
Bkz. (Mardin 1997: 293; Berkes 2002: 213).
8
Başka bir yerde Tanpınar; “Bu ferman, tarihini kısaca anlatmağa çalıştığımız yenileşme hareketinin ikinci
zaferiydi. Onunla imparatorluk, asırlarca içinde yaşadığı bir medeniyet dairesinden çıkarak, mücadele halinde
bulunduğu başka bir medeniyetin dairesine girdiğini ilan ediyor, onun değerlerini açıkça kabul ediyordu”
cümlelerine yer veriyor. Bkz. Tanpınar 1997:129
9
Berkes’in Türkiye’nin Çağdaşlaşması isimli eserinde Mustafa Reşit Paşa’nın Lord Palmerston’a ifade ettiği
düşüncelerin izi takip edilerek Paşa’nın Osmanlı imparatorluğunda “değiştirilemez” bir sistem kurma amacına
vurgu yapılmaktadır. Bu bakımdan Tanzimat’ın arka planında bu niyetin olduğu düşünülebilir (Berkes 2002:
214).
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çıkmış ve gelişmiş kavramlar çerçevesinde tartışmışlardır10. Tanzimat dönemi aydınları, özel
olarak Yeni Osmanlılar, Osmanlı Devleti’nin Avrupa ülkelerine karşı bağımsızlığı ve devletin
devamlılığı için sağlanacak terakkinin siyasal sistemde gerçekleştirilecek değişiklik ile
mümkün olacağını savunmuşlardır. Söz konusu aydın grubu, padişah ve hükümetinden
taleplerini dile getirirken İslâmî inanç ve hükümlerin otoritesine başvurarak gerektiğinde
İslami terminolojinin imkânlarını kullanarak, ayet ve hadislere göndermeler yaparak, Batılı
kaynaklarla bir “sentez”e ulaşmaya çalışmışlardır. (Petrosyan 1976: 1783). Başka bir ifadeyle
Batı kaynaklı fikirleri ifade etmek için İslâm'ı bir meşruiyet zeminine dönüştürmeye
çabalamışlardır.
Fransız devrimi ile iktidarların meşruiyetlerinin ve devamlılıklarının önemli bir ölçütü olan
hürriyet, eşitlik ve adalet prensipleri Osmanlı düşünce dünyasına Batı düşüncesi ile yakın
ilişkilerin kurulduğu Tanzimat döneminde girmiştir. (Koray 1992:548). Söz konusu etkilerin,
Avrupa ile sıkı temas halinde bulunan dış ilişkiler mensupları ile İstanbul’da Tercüme
Odası’nda görev yapan Osmanlı devlet adamlarının üzerinde biraz daha fazla olduğunu
söylemek yanlış olmaz. Tercüme Odası’nda bir süre görev yapmış, Yeni Osmanlı aydınları
mensubu ve Yeni Osmanlı düşüncesinin en güçlü temsilcisi Namık Kemal11, makalelerinde
meşruti bir yönetim anlayışı veya parlamentarizm ile klasik İslami yönetim anlayışını, devlet
geleneğini birbirini tamamlayan düşünce ve inanç sistemi olarak kurgulamıştır. Meşruti
sistem ile İslami inanç sisteminin uyum içerisinde olduğunu ispatlamaya çalışmıştır. Kemal,
Avrupa’ya gitmeden önce yazmış olduğu yazılarda hürriyet ve meşrutiyet taraftarıdır. Fakat
Avrupa’da Hürriyet gazetesinde bizzat bu fikirlerin teorik çerçevesini kurgulayan, Osmanlı
Devleti için bu fikirlerin icra imkânının yollarını arayan siyasi bir akımın temsilcisidir.
Hürriyet’teki Namık Kemal makaleleri Avrupa’da bulunmanın verdiği rahatlık içerisinde
yazıldığından yukarıda izaha çalıştığımız fikirlerin teori ve pratiği bakımından oldukça
açıktır.
Tanzimat dönemi devlet adamları ve aydınlarının Osmanlı Devletinde gerçekleştirilecek
inkılabın aşamaları ve bütünü hakkında tamamıyla bir fikir birliği içerisinde olduğunu
söyleyemeyiz (Olgun 1976: 1766). Özel olarak Yeni Osmanlı aydınlar da siyasal sistemde
gerçekleştirilecek ıslahat veya reformun içerik ve metodu hususunda tam bir programa sahip
değildir. Namık Kemal’in yazılarının bütünü incelendiğinde; bu reformun siyasal ve sosyal
düzenlemeler olmak üzere iki aşamalı olarak kurgulandığını görmek mümkündür.
Tanzimat aydınları siyasal, sosyal ve ekonomik alanda pek çok problem yaşayan 19 yy.
Osmanlı Devleti için çözüm üretmek noktasında kendisini sorumlu görmektedir. Basın
aracılığı ile bu hissiyatını Osmanlı yönetici ve vatandaşları ile paylaşır (Mardin, 1996a: 151).
Bu dönemde gazetelerde çokça sık görülen Bulgar meselesi, Şark Meselesi, Girid meselesi
gibi siyasi olarak Osmanlı devletinin iç ve dış problemlerine; “Ziraatimiz, Sanayimiz,
Askerlik, Hukuk” gibi makaleler de Osmanlı devletinin sosyo-ekonomik şartlarına ışık
tutmaktadır.

Hilmi Ziya Tanzimat’ın devlet adamları için “Batı medeniyetine yönelmek ve modernleşmek ile
imparatorluğun siyasi bütünlüğünü korumanın uzlaştırılmaz buhranı içinde bulunuyorlardı” (s. 56) demektedir ki
Ülken’in bu yorumunu Tanzimat entelektüellerinin metinlerinde, özellikle Namık Kemal’in makalelerinde
görmek mümkündür. Bernard Lewis, Avrupa görmüş Osmanlı aydınlarının daha önceleri sorulan “İmparatorluk
niçin çöküyor” sorusu yerine daha güçlü bir şekilde “Avrupa ilerlerken ve gelişirken imparatorluk niçin çöküyor
ve Avrupa’nın başarı sırrı ne?” sorularını dillendirdiklerini ifade etmektedir. Bkz. (Lewis, 1996: 130). Ayrıca bir
başka yazar tarafından yukarıda dile getirilen düşünce yinelenmektedir. Bkz. (Emil 1993:12).
11
Yeni Osmanlı aydınların lideri olarak Mahmud Nedim Paşa’nın yeğeni Mehmed Bey’in ismini zikreden
kaynaklar vardır. (Abdurrahman Şeref, 1980: 134).
10
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Osmanlı Devleti’nde adalet ve intizamın bozulmasının sebepleri, devlet adamlarının İslâmî
hükümlere riayet etmemesi olarak düşünülmesi geleneksel bir yaklaşımdır. Bu geleneksel
yaklaşımla adalet ve intizamın temini şeri ve örfi hukuka riayet ile mümkün görülür. Namık
Kemal, Osmanlı Devleti’nde hürriyet ve meşrutiyeti sağlayacak bir anayasayı, onun ifadesiyle
“nizamat-ı esasiye”yi devlet adamlarının keyfi uygulamalarına karşı bir formül olarak ileri
sürmekte, bu anayasayı aynı zamanda yetkileri gasp edilen padişahın hak ve yetkilerini iade
edecek bir kanun olarak görmektedir.12 Onun yazılarında kullandığı “anayasa”, “parlamento”,
“kişi hak ve hürriyetleri” gibi kavramların Osmanlı siyasal düşüncesi için çok yeni ve yabancı
olduğunu söyleyebiliriz. Bu bakımdan Tanzimat dönemi fikir hareketlerini tartışmaya
geçmeden önce yukarıda sözünü ettiğimiz kavram ve düşüncelerin kaynağını aramamızda
fayda vardır.
3.2. TANZİMAT FİKİRLERİNİN AVRUPAÎ KÖKENLERİ
1798 tarihinden itibaren Osmanlı Devleti sınırları içerisinde Fransızca, Almanca, İngilizce,
Arnavutça, Boşnakça, Bulgarca, Çerkesçe, Ermenice vs. (Ziyad Ebüzziya 1985:43) pek çok
gazete yayınlanmaktadır. Tanzimat’ın ilanının hemen akabinde müslim ve gayrimüslim
cemaatlerin çıkardığı gazete ve dergilerin, mason localarının, Beyoğlu’nda yaşayan
yabancıların Avrupaî düşünceleri tartıştığı bilinmektedir (Olgun 1976:1764). Cemiyet-i
İlmiye-i Osmaniye (1861)’nin yayın organı olarak çıkan Mecmua-i Fünun’da Münif Paşa’nın
Voltaire, Fenelon gibi Batılı düşünürlerin tercümesini yayınladığını görüyoruz. Ahmet Vefik
Paşa ve Ali Bey, Voltaire’den Mikromega çevirileri yapıyor. Ahmet Midhat Efendi’nin de
Şopenhaoure’un felsefesini izah eden bir eser kaleme alıyor (1887).
Tanzimat dönemi aydınları Fransız filozoflardan çok fazla etkilenmişlerdir. Jean Jacques
Rousseau’nun Contrat Social’in bir kısmı Şerait-i İctimâi adıyla, “Montesqueu’den De
L’esprit des Lois’i Ruhu’ş-Şerayi ismiyle, Bacon’ın bazı eserleri, Volney’in Palmir
Harabeler’i, Condorcet’in Progres des L’esprit humain’i “Tarih-i terakkiyât-ı beşer” olarak bir kısmının çevirildiğine dair kayıtlar vardır (Ebüzziya Tevfik, 1306-1256: 21). Bu
tercümelerin bütününün ne zaman ve nerede yayınlandığına dair kesin bilgimiz yok. Bununla
birlikte Montesquieu’dan “Roma’nın esbâb-ı ikbal ve ve zevali hakkında mülahazât”
başlığıyla yapılan çeviri, eksik olmakla birlikte, Namık Kemal tarafından Mirat’ta
yayınlanmıştır. (Mirat,1279, sayı: 2.). Rousseau’nun fikirlerinin Namık Kemal’in devlet ve
hukuk felsefesi ile alakalı düşüncelerine tesirleri kapsamlı bir çalışmaya konu olmuş ve
düşünürün eserleri üzerinde Rousseau’nun etkileri ele alınmıştır. (Birand, 1940: 117)
Kemal’in, halk hâkimiyetinin temelini akli ilkelere dayandırması, hükümetin meşruiyetini
sosyal mukavele ile izah etmesi Rousseau’nun Contrat Social’da izah ettiği görüşleri ile uyum
arzeder.
Türk basını başlangıçta yurtiçi ve yurtdışı haberleri yayınlayarak, geleneksel yapıyı
eleştirmeden sosyal mevzuları ele alarak modernleşmenin gereğini ifade etmiştir.
Tanzimat’taki reform sürecini pekiştirecek biçimde merkeziyetçiliğin yayılması, dinamik bir
kamuoyunun oluşturulması, dilde sadeleşmeye aracılık etmesi bakımından basının Türk
modernleşmesinde tamamlayıcı bir unsur olarak yeri vardır. Bununla birlikte, “LibertyHürriyet”, “Egality-Müsavat”, “Public Opinion-Efkâr-ı umumiyye”13, “demokrasi-usul-i
Yeni Osmanlıların hamisi Mustafa Fazıl Paşa da hükümette olan bozukluğun sebebi olarak doğrudan sultanı
değil, memurları göstermekte ve Sultan’ın da bu yolsuzluklardan habersiz olduğunu dile getirmektedir. (Mustafa
Fazıl Paşa 1329:8) Bu görüşü teyiden bkz. Berkes 2002:275.
13
Türk basınında yabancı kavramların anlamlandırılmasında farklı kelime ve terkiplerin kullanıldığını
görmekteyiz. Takvim-i Vekayi elli dördüncü sayısında (1833) “mütalaa-yı amme” ve “ittihad-ı amme” ifadelerini
12
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tevkil”, “constitution-şartname-i esasi” gibi yabancı kavramlara ilk Türkçe karşılıklar gazete
ve dergilerde verilmiştir. Batı dillerinden pek çok kavramın Türkçe’ye transferi, Türkçe’nin
terminolojik olarak modernleşmesi, basının aracılığıyla Tanzimat döneminde gerçekleşmiştir.
(Koloğlu, 1992; Arıkan, 1992; Budak, 2014; Aydoğdu, 2018).14
On dokuzuncu yüzyılda Osmanlı Devleti’nin içerisinde bulunduğu siyasi ve sosyal şartların
anlaşılmasında gazeteler önemli bir kaynak konumundadır. Bu dönemde Osmanlı devleti
sınırları içerisinde yayınlanan yabancı dillerde, başta Fransızca ve İngilizce, gazetelerde
Avrupa’daki siyasi ve sosyal gelişmelerle alakalı çok önemli yazılar yayınlanmaktadır. Aynı
zamanda Fransız devriminin tesirinde yeni görüşler bu gazetelerde tartışılmaktadır. Dönemin
Türkçe gazetelerinde yabancı basının görüşlerinin ve eleştirilerinin tartışılarak konunun
sadece aydınlar arasındaki bir tartışma olmaktan çıktığını, tercümeler yoluyla yayıldığını
görebiliyoruz.
Bu durum, Osmanlı devletinde geleneksel muhalefet merkezlerini değiştirerek, kamuoyunun
gazeteler aracılığı ile temsil edilmeye başlandığı bir dönemi başlatmaktadır. Klasik Osmanlı
toplumunda “efkâr-ı umumiye” yani kamuoyunu temsil eden kurumlar medrese, tekke ve
zaviyeler, kahvehânelerdir. Bu kurumlar, devlet ile halk arasında bir aracı olarak fonksiyon
icra etmişlerdir. Basının teşekkül etmeye başlaması ile birlikte siyasi oluşum, hükümet
karşısında bir muhalefet olarak, ortaya çıkmıştır. Yeniçeri Ocağının kaldırılması ile birlikte
Osmanlı Devletinde boşalan muhalefet görevini basın icraya başlamıştır. Nitekim devlet eliyle
kurulan ve desteklenen basın kuruluşları bir tarafa bırakılacak olursa; hükümetin icraatleri
gazetelerce eleştirilmiş, yeni bir sistemin gerekliliği basın aracılığı ile vurgulanmıştır. Basının
muhalefet organı olarak icra ettiği bu fonksiyon oldukça önemlidir (Türköne, 1994).
Bu dönemde geleneksel toplum yapısına karşı başlayacak muhalefetin önemli bir merkezi
Mekteb-i Harbiye, Mekteb-i Tıbbıye ve Mühendishanelerdir. Bati düşünce eserlerinin,
yabancı hocalar vasıtasıyla bu okullara daha rahat girişi dini düşünce ve hayata dair bakışı
değiştirmiş, hatta Materyalizm ve Pozitivizm gibi düşüncelerin Türkiye’de yayılmasına neden
olmuştur. Mekteb-i Harbiye mezunlarından Beşir Fuad, Materyalist ve Pozitivist bir görüşün
temsilcisidir. Alman Filozofu Büchner’den, onun Madde ve Kuvvet adlı eserinden, etkilenen
Beşir Fuad, Allah Mefhumu ve Bugünkü Manası isimli eserinde ilahi bir varlığın
imkânsızlığını isbata çalışır. Meşrutiyet döneminin çok yazan aydınlarından Mekteb-i Tıbbiye
mezunu Abdullah Cevdet ile Baha Tevfik de Büchner’den etkilenen ve düşünürden çeviriler
yapan aydınlardandır. Bu aydınların ortak özelliği, “pozitif bilime” inançlarının dini-tasavvufi
düşünceyle yoğrulan Osmanlı geleneksel toplum yapısına ve geleneksel düşüncenin
taşıyıcılarına müsamahasız bir şekilde karşı koyuşları ile Osmanlı düşünce dünyasında farklı
düşünce ve fikir akımlarına yol açmış olmalarıdır (Mardin, 1995: 75; Hanioğlu, 1984: 183).
3.3. TANZİMAT’TAN CUMHURİYETE TÜRK DÜŞÜNCESİNDE FİKİR AKIMLARI
Türk düşüncesinde hedef ve kullandıkları metot itibariyle aralarında çok az görüş farklılığı
olan üç fikir akımının yirminci yüzyıl Türk düşüncesinin istikametini, Batılılaşmanın kapsam
ve yöntemini belirlediğini söyleyebiliriz. Osmanlıcılık, Yusuf Akçura’nın ifadesiyle II.
Mahmut döneminde başlamış bir “ittihad-ı Osmanî” yani Osmanlı birliği fikridir. Bu düşünce
Milliyetçilik akımı ile ayaklanmaya başlayan Osmanlı hâkimiyetinde yaşayan ulusları bir
“Public Opinion” karşılığı için kullanmaktadır. Bkz. Orhan Koloğlu, Osmanlı’da Kamuoyu, İstanbul, İstanbul
İletişim Fakültesi Yayınları, 2010, s. 44
14
Ercümend Kuran bu düşünceyi şu cümlelerle ifade ediyor: “Aydın bir halk efkârı doğmasında en büyük tesiri
Türk basını yapmıştır” nakleden (Budak, 2014: 213).
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arada tutma amacı güder. Osmanlı Devleti’nin Balkan coğrafyasında başlayan ayaklanmaları
önlemeye dönük olarak yürütülen eşitlik politikalarını teorik olarak anlamlandıran bu
düşünce, Namık Kemal’in metinlerinde “imtizâc-ı akvâm” kavramı ile yer bulmuştur. Balkan
Savaşları sonrasında savunma imkânı kalmayan bu fikri, hayatlarının bir döneminde Ali
Kemal, Tunalı Hilmi, Ahmed Ferid, Süleyman Nazif gibi aydınlar sahiplenmişlerdir. Okay’a
göre (Okay, 2005) Osmanlıcılık fikrinin Osmanlı topraklarındaki kopmalarla birlikte savunma
imkânı tükenmiş iken Türkçülük akımı, Türk ırkını temel alan bir siyasi iktidar, ortak bir dil
ve kültür anlayışını savunur. Gökalp, Batı medeniyetinin yüksek seviyesini kabul ederek
“Muasırlaşma” olarak adlandırdığı değişim sürecinde, Türk kültürünün özelliklerini koruması
gerektiğini, kültürün milletlerin öz malı olduğunu, medeniyet olarak adlandırılan olgunun ise
değişebileceğini ifade eder: “Medeniyet, milletlerce ortak içtimaî tanımların belli bir gelişim
aşamasında paylaşılmasından oluşmaktadır.” Ziya Gökalp eserlerinde kültür ve medeniyet
kavramlarının anlamlarını ayırması ve bu iki kavramla ilgili düşüncelerinde aceleci yorumlar
yapması bakımından eleştirilmiştir. (Anar, 1996: 134). Ziya Gökalp’in Türkleşmek,
İslamlaşmak ve Muasırlaşmak ve Türkçülüğün Esasları kitapları Türkçülük akımının ve
devamında Cumhuriyet ideolojisinin yarı resmi programı gibidir (Okay, 2005).
Namık Kemal, Ahmed Mithat gibi Tanzimat aydınlarının “ittihad-ı İslam” fikrine dayalı
olarak savundukları kısmi bir modernleşme düşüncesi Osmanlı devletinin ilim ve teknik
konularında yenileşmesinin gereğini savunurken; aynı zamanda Türk İslam siyaset anlayışı ile
uyumlulaştırılmış bir demokratikleşmeyi savunuyordu. Bu siyasetin Sultan Abdülhamit
tarafından özellikle devletin hâkimiyeti altında yaşayan Slav milliyetçilerine karşı bir strateji
olarak kullanıldığını söyleyebiliriz. İttihad-ı İslâm siyaseti, İslâm dünyasında sömürge
yönetimlere karşı bir kurtuluş ideolojisi olarak, Osmanlı Devleti’nde ise Avrupa devletlerinin
baskı ve müdahalelerine ve gayrimüslim halkın milliyetçi hareketlerine karşı bir birlik, kuvvet
arayışı olarak ortaya çıkmıştır.15 İttihad-ı İslâm’ın Osmanlı Devleti’nde siyasi bir ideoloji
olarak ne zaman ortaya çıktığı hususunda kesin bir tarihe sahip değiliz.16 Fakat bu siyaset,
Osmanlı düşünce dünyasında 1870’lerde yoğun olarak tartışılmakta ve II. Abdülhamit
döneminde Panslavizme karşı bir devlet politikası olarak savunulmaktadır (Yerlikaya, 1988:
98). İttihad-ı İslâm’ın bir siyasi ideoloji olarak 1870’lerde tartışılmakla birlikte 1774 gibi
erken bir tarihte, icrasına yönelik girişimler de söz konusudur.17
1870’lerden itibaren mahiyeti, icra kabiliyeti, neticeleri yoğun olarak tartışılmaya başlayan
ittihad-ı İslâm düşüncesi, siyasî olmaktan daha ziyade kültürel bir hareket olarak Osmanlı
Devleti’nin mevcut şartları ve imkânları açısından daha öncelikli görülmüştür. (Tüköne,
1994:145) Bu düşüncede Avrupa devletlerinin ittihad-ı İslâm siyasetinden dolayı tepkileri de
etkili olmuştur. İslâm dünyasından yardım taleplerine cevap verecek kuvvette bulunmayan
Osmanlı Devleti’nin öncelikli olarak idaresini ıslaha çalışması, devletin güç ve kuvvet temin
edeceği bir döneme kadar ittihad-ı İslâm düşüncesini kültürel bir faaliyet olarak yürütmesi

İttihad-ı İslâm’ın ortaya çıkışı ve seyri hakkında daha geniş bir değerlendirme için bkz. Mümtazer Türköne,
Siyasî İdeoloji Olarak İslâmcılığın Doğuşu, İstanbul: İletişim Yayınları, 1994, s. 145-170; İsmail Kara,
Türkiye’de İslamcılık Düşüncesi, İlaveli 3.b., İstanbul, Kitabevi Yayınları, 1997, s. 27-28.
16
1870’lerde İstanbul’a gelen Cemaleddin Efganî’nin ittihad-ı İslâm tartışmalarının başlangıcı, seyri üzerinde
tesirleri olduğu düşünülmektedir. Efganî’nin İslâm dünyasındaki milliyetçilik hareketleri üzerinde çokça tesiri
olduğu, Türkiye’deki Türkçülük hareketlerini de etkilediği bu gün için bilinmektedir. Bkz. İsmail Kara,
Türkiye’de İslamcılık Düşüncesi, İlaveli 3.b., İstanbul, Kitabevi Yayınları, 1997, s. 28, 40-41.
17
II. Abdülhamit döneminde siyasi olarak kullanılan halifelik 1774 Küçük Kaynarca anlaşmasında siyasi bir
formda -Osmanlı Devleti’nin Müslümanların üzerinde “en üst dinsel otorite” sahibi olması yetkisiylekullanılmıştır. Bkz. Bernard Lewis, İslâm’ın Siyasal Söylemi, çev. Ünsal Oskay, İstanbul: Cep Kitapları, 1992, s.
60.
15
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daha faydalı olarak görülmüştür.18 Bu dönemin Osmanlı aydınları da İttihad-ı İslâm’ın siyasi
olarak icrasından çok eğitime yönelik faaliyetlerle yaygınlaştırılması taraftarıdır. Nitekim
ittihad-ı İslâm düşüncesini yaygınlaştırmak maksadıyla cemiyetler kurulmuş, bu cemiyetler
özellikle yayın faaliyetlerinde bulunmuşlardır.
II. Meşrutiyet sonrası bu fikir hareketlerinin İslamcılık taraftarı olarak adlandırılan aydınlar
tarafından sürdürüldüğünü görüyoruz. Yalnız II. Meşrutiyet sonrası İslâmcılığı büyük ölçüde
ilmiye sınıfı mensuplarınca temsil edilmiştir. Bu siyasi düşünce, bir siyasi ve toplumsal
modernleşme hareketi olarak Sırat-ı Müstakim, Sebilürreşad, Beyanu’l-Hak gibi dergilerin
yazarları tarafından dile getirilmiştir. Mehmet Akif, Ahmed Naim, Musa Kazım, Said Halim
Paşa gibi aydınlar İslamcılık düşüncesinin kuvvetli savunucularıdır. Cumhuriyet döneminden
sonra İslamcılık akımı, ilmî ve kültürel bir alan haline gelmiştir (Türköne, 2001: 62).
II. Meşrutiyetin ilanına ve yürürlüğe giren anayasaya rağmen Avrupa’da fikirleri bakımından
etkili üç önemli aydın, Osmanlı Devleti hükümetine muhalefet etmeye devam etmiştir. Jön
Türkler olarak adlandırılan bu aydınların Osmanlı siyasal sistemi ve işleyişi ile ilgili farklı
çizgilere sahip olmakla birlikte onların ortak anayasaya dayalı bir hükümet düşüncesinde ve
temsile dayalı meclis fikrinde birleştiklerini söylemek gereklidir (Somel, 2009: 108).
Meşrutiyetçi Jön Türk aydınların başında Meşveret gazetesinin yayıncısı, Mekteb-i Sultani
mezunu ve Fransa’da yükseköğrenim görmüş Ahmet Rıza vardır. İttihat ve Terakki
Partisi’nin fikir babası olan Ahmet Rıza, Aguste Comte’un tesirinde kalmış pozitivist bir
aydındır. Ahmed Rıza, Avrupa’da olduğu dönemde ilerlemeci ve Avrupa merkezli görüşlere
dair bazı şüphelere kapılmıştır. Avrupa’nın “ırk üstünlüğü” anlayışına dayanan siyasetine
Meşveret’te tepkiyle karşı koyduğunu, Onun özellikle modernleşmenin olumsuz sonuçlarına
dair Avrupa’da yayılan düşüncelerden etkilenerek daha gelenekselci düşünceler ileri
sürdüğünü de görebiliriz. Halka karşı kuşkucu, elitist, kütleleri harekete geçiren bir elit
şiddetini tasvip eden yönetim anlayışı Ahmed Rıza’nın karakteristik görüşleri arasındadır
(Mardin, 1996b:210-215).
Jön Türklerin ikinci ileri gelen lideri, İttihat ve Terakki Partisi’nin Cenevre’deki temsilcisi ve
Mizan gazetesinin yazarı Mizancı Mehmet Murat’tır. Ahmet Rıza ile Mizancı Murat Osmanlı
siyasi ve sosyal sisteminde modernleşmeyi arzu etmekle birlikte araç ve yöntemlerin
kullanılması hususunda güçlü fikir ayrılığına sahiplerdi. Mizancı Murat, Jön Türklerden daha
ziyade Yeni Osmanlı aydınlara görüş bakımından yakındır. Devletin resmi ideolojisi olarak
Osmanlılık fikrini, kültürel ideoloji olarak İttihad-ı İslam düşüncesini savunur. İslami
hükümlere uygun bir meşveret sistemi talep eder (Uçman, 2005: 215). Yalnız saltanat
usulünün Avrupa’daki geleneklere uygun olarak revize edilmesi gereğini dile getirir.
Avrupa’da bulunduğu dönemde, Jön Türk lideri vasfını kazandıktan sonra, İstanbul ve
Mısır’da padişaha yazdığı yazılarda görülen bağlılık ifadeleri, oldukça azalmış görülür
(Mardin, 1996b: 133).
Avrupa’da bulunan Jön Türk liderlerinden üçüncüsü, Sultan Abdülhamit’in yeğeni, Mahmut
Celalettin Paşa’nın oğlu Prens Sabahattin’dir. Mizancı Murad ve Ahmed Rıza’nın karşısında
“Teşebbüs-i Şahsi ve Âdem-i Merkeziyet Cemiyeti”ni kurar. (Lewis, 1996:190-192) Prens
Sebahattin, Sultan Reşad’a yazdığı mektupta tembelliğin ve merkeziyetçiliğin devleti
bitireceğini dile getirmektedir (Uçman, 2007:341). Devletin ve toplumun ilerleyebilmesi için
“verimli vatandaş” düşüncesine önem verir. Bireyin eğitimi ve geliştirilmesini, devletin Batı
usulü metodlarla uygulamasını toplumsal kurtuluşun anahtarı olarak sunar. Mardin’e göre
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[Namık Kemal], Başlıksız makale, Hürriyet, No: 46, 30 Muharrem 1289 / 10 Mayıs 1869.
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(1996b: 288) Prens Sabahattin, Türk halkının toplumsal “tabularına” değindiği için, “elite”in
büyük ölçüde memur olduğu bir toplumda “memurluğa” karşı çıktığı için sevilmemiştir.
Jön Türkler, II. Abdülhamit’in tahtta olduğu dönemde ülkenin kötü idaresinin nedenini
baskılara ve hukuka uygun olmayan düzenlemelere bağlamıştır. Bu üç fikir adamı, Avrupa’da
eşzamanlı bulunmasına rağmen farklı çevrelere, dostluklara ve akımlara mensuptur. Osmanlı
hükümetleri ile ittifak yapamayan bu üç aydın, hayatlarının büyük bir kısmını sürgünde,
Osmanlı devletine muhalefet ederek geçirmişlerdir (Okay, 2005: 41).
Osmanlı Modernleşmesinin siyasi düşüncede ifadesi olarak ortaya çıkan Batıcılık, Türkçülük
ve İslamcılık akımları, II. Meşrutiyet sonrası İttihat ve Terakki Partili iktidar yıllarında
Osmanlı aydınları tarafından dile getirilmiştir. Bu fikirler, devletin kurtuluşuna dair
modernleşmeyi amaçlayan siyasi ve sosyal projeleri içeriyordu. Üç akımın temsilcilerinin,
tartışmalarının Cumhuriyet yıllarında uygulanan inkılaplara kaynak, fikir ve zemin
oluşturduğunu söylemek gereklidir (Cebesoy, 43; Süleyman Nazif, 1340/1922; Okay, 2005:
44). Bu üç akımın genel karakteristiği olarak medeni devletler seviyesine ulaşmak,
modernleşmek, Türkçü, İslamcı ve Batıcı aydınların ortak görüşü olmuştur.
SONUÇ
Türk modernleşmesi olgusu, Osmanlı Devleti’nin bütünlüğünü sağlamak ve ileri medeniyet
seviyesine ulaşmak gayesi ile başlatılan reform sürecini ifade eder. Bu süreç, siyasi ve sosyal
içerikli modernleşme/Batılılaşma projelerini ve Osmanlı devletinin harici baskılar ve sınırlı
imkânlarla gerçekleştirdiği idari ve siyasi düzenlemeleri ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin
Batılılaşma idealini gerçekleştirme adına yürüttüğü bir dizi inkılabı içerir.
On sekizinci yüzyılda, Osmanlı Devleti’nde adalet ve intizamın bozulmasının sebeplerini
idarenin İslâmî hükümlere riayet etmemesi olarak gören devlet adamları, adalet ve intizamın
kanun-ı kadime dönüş ile mümkün olacağını ifade ediyorlardı. Bu yaklaşım, Batı düşüncesi
ile temasın kuvvetlenmesi, diplomasi raporları, sefaret metinleri, yabancı uzmanların
istihdamı, tercüme faaliyetleri sonucunda, On dokuzuncu yüzyıl ortalarında, yerini daha
modern söylemlere bırakmıştır. Osmanlı devletinin son yüzyılında, hak ve hürriyetlerin
devletin müdahalesine karşı anayasal olarak korunduğu, padişahın yetkilerinin belirlendiği,
siyasal yönetime vatandaşların katılımının sağlandığı, siyasal sistem içerisinde aktif bir
bireyin tanımlandığı yeni bir toplum inşa edilmek istenmiştir.
Türk modernleşmesine dair ileri sürülen fikirlerin ilkeleri ve pratiği açısından çok
olgunlaşmamış ve aceleye getirilmiş söylemler olduğunu belirtmek gereklidir. Meşruti bir
düzene geçişin toplumda sosyal bir modernizasyonu beraberinde getireceği vurgulanarak
“kervan yolda düzülür” anlayışının, zorunluluklar, imkânsızlıklar ve zamansızlık gerekçe
gösterilerek haklılaştırılmaya çalışıldığını söyleyebiliriz.
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GİRİŞ
Arka arkaya yıllarca süren bir dizi savaştan sonra Kurtuluş Savaşı’yla bağımsızlığını kazanan
Türkiye, Lozan Antlaşması’yla birlikte savaşsız geçecek uzun bir toparlanma dönemine
girmiştir. Bu dönemde Atatürk önderliğinde yapılan bir dizi atılım Türkiye’nin bugünkü
sosyal yapısını belirlemede son derece etkin olmuştur. Türkiye’nin çağdaş, laik ve batılı bir
devlet kimliği kazanmasını amaçlayan bu atılımları 23 Nisan 1921’de Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nin kurulmasından başlatıp 1938’de Atatürk’ün ölümüne kadar götürmek
mümkündür. 1939 ve devam eden yıllar Türkiye’nin tüm sınırlarında İkinci Dünya Savaşı
etkili olmuş, İkinci Beş Yıllık Sanayi Kalkınma Planı tam olarak gerçekleştirilememiştir. Bu
bakımdan Cumhuriyet’in kuruluş yıllarını 1921-1938 almak daha sağlıklıdır (Kili, 1998: 126;
Berkes, 2012: 521). 1946’daki çok partili genel seçim, 1950’deki NATO üyeliği gibi
gelişmeler, kuruluş döneminde gerçekleşen bu atılımların meyvelerdir.
Çağdaşlaşma kavramı ile Laiklik kavramı Türkiye Cumhuriyeti’nin kültürel arkaplanına aynı
tarihsel paradigmada girmekle kalmamıştır. Bu iki kavramın birbirlerinin yerine
kullanıldıkları da olmuştur. Zira Fransız aydınlanmasında devletin normlarının ve
tasarruflarının din kurallarına bağlı olmamasına Laiklik adı verilirken Anglo-Amerikan ve
Germen devlet geleneklerinde Laiklik yerine Laiklik’e çok benzeyen fakat anlamı, içeriği
Laiklik’ten biraz farklı olan Sekülerlik kavramı kullanılmıştır ve Sekülerlik kavramı her ne
kadar din-devlet ilişkisini nitelese de tam olarak çağdaşlık anlamına gelen bir kavramdır.
Fransa kökenli olan Laiklik kavramı devletin ve dolayısıyla hukuk kurallarının Ruhban sınıf
yerine Halk (Laos) kesimine dayandırılmasını esas alırken Germen devlet geleneğine geçerli
olan Sekülerizm, dinler savaşı çağının geride kaldığı kabulüne dayalı olarak (Çağdaşlaşma
anlamına gelen bir kelimenin tercih edilmesinin sebebi budur) devlette ve hukukta din
kurallarını daha geri plana itmekte, fakat bu konuda Laiklik kadar keskin çizgiler
çizmemektedir, mesela evlilik, yemin gibi bazı törensel bazı resmi işlemlerinde dini ritüellere
izin vermektedir.
Türkiye Cumhuriyeti’nin ideolojik arka planını oluşturan tartışmalarda; asrilik, muasırlık ve
dolayısıyla çağdaşlık kavramları Avrupa’daki bu ikili ayırıma atfen kullanılmış olmakla
birlikte bu tartışmaların üzerinden 100 yıldan uzun zaman geçmiş olduğu için Çağdaşlaşma
kavramı Sekülerlik anlamıyla sınırlı tutulmayacaktır (Berkes, 2012: 18).
Avrupa’da Sömürgecilik Çağı, Sanayi Devrimi gibi gelişmeler yaşanmasıyla Osmanlı’nın
Avrupa’nın gerisinde kalmıştır. Osmanlı askeri, siyasi ve ekonomik güç olarak bağımsızlığını
koruyarak Avrupalı rakiplerine yetişebilmek adına bazı kurumlarını terk etmiştir ve bunların
yerini yenileri almıştır. Bu sürecin yani Türk Modernizasyonu’nun bütününü Çağdaşlaşma
kavramıyla ifade etmek daha doğru olacaktır (Berkes, 2012: 23).
Batılılaşma kavramı da Çağdaşlaşma ve dolayısıyla Laiklik kavramı ile aynı sürecin daha
kapsamlı bir ifadesi olmakla birlikte, bunlarla tamamen aynı şey değildir. Batı’da gerçekleşen
Rönesans ve Sanayi Devrimi’nin sonucunda ortaya çıkan Batı Kurumları ile birlikte Batı
Kültürü’ne ait pek çok unsur da Japonya, Rusya gibi modernizasyon amaçlayan devletlerin
halkları tarafından benimsenmiştir. Ölçülerden rakamlara, giyim kuşama kadar pek çok örneği
verilebilecek bu kültürel dönüşüm ilk tahlilde Batı kültürünün unsurlarını benimsemek gibi
görünse de dünyadaki Çağdaşlaşmanın geneli ile birlikte ele alındığında bunların Batı’ya özgü
olmaktan çıkıp evrenselleşerek Çağdaşlaşmanın gereklerinden biri haline geldiği
anlaşılacaktır. Kaldı ki Japonya, Tayland gibi çağdaşlaşma kapsamında kısmen da olsa
Batılılaşma yaşayan devletlerden farklı olarak Türkiye, bir parçasıyla Avrupa’nın içinde
coğrafi anlamda yer alan bir ülkedir. Ayrıca topraklarının tamamına yakını Avrupa’nın siyasi
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ve kültürel temellerini atmış olan Yunan ve Roma kültürünün diğer Avrupa ülkelerindekinden
çok daha uzun süre hüküm sürdüğü topraklardır. Aydınlanmacı Avrupa, Laiklik ve/ya
Sekülerlik yaklaşımı nedeniyle din ayırımını hümanist bir biçimde ele almaya başlamıştır.
Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti de kendi başardığı bu çağdaşlaşma ve laikleşme sürecinin
sonunda Avrupa’yla bu konuda yan yana gelebilmiş, ortak siyasi ve kültürel paydada
buluşmak istemiştir (Ortaylı, 2007: 28).
4.1. ÇAĞDAŞLAŞMA
Çağdaşlaşma Avrupa’nın kendi dinamikleriyle yaşadığı Rönesans, Sömürgecilik ve Sanayi
Devrimi süreçlerinde edindiği gelişmiş ve kalkınmış devlet modelini ifade ettiği gibi Avrupa
dışında kalan devletlerin aynı ya da benzer kurumları benimseyerek çağdaş Avrupa
ülkeleriyle aynı düzeye gelme sürecini ifade eder. Sadi Irmak’ın ifadesiyle:
“.....17. yüzyıldan başlayarak İtalya, Fransa,Almanya ve İngiltere bu doruğa
tırmanmışlardı. Bu sonuncuları doruğa yükselten faktör, Rönesans denen ve eski
Greko-Latin uygarlığının yeniden diriltilmesi ve onun yöntemleri ile geliştirilmesi
olmuştur. Bu çalışmalar bilimde, özellikle bilimsel düşüncede umulmayan ve
sezilmeyen buluşlara yol açmıştı. Bu sayede Avrupa milletleri tam bağımsızlıklarına
kavuştukları gibi, bu düzeye varamamış olan milletler üzerinde de egemenlik kurmaya
başlamışlardı. Böylece sömürgecilik dönemi başlamış oluyordu.
Tarihin, zaman zaman çok acı şekilde belirmiş olan bu derslerinden yavaş yavaş öteki
toplumlar da kurtulmak için çareler aramaya başlamışlardır. Bu kurtuluş hareketlerinin
tümüne, çağdaşlaşma denebilir” (Irmak, 1981: 1).
Gelişmekte olan ulusların ideolojilerini inceleyen siyaset kuramcısı Paul E.
Sigmund’un tespiti bu görüşle örtüşmektedir:
“Çoğu zaman ‘sömürgecilik karşıtı devrimcilik’ diye tarif edilen hareketler siyasi
özerklik elde edip Avrupa tahakkümüne son verme girişiminden fazlasıdır. Bu
hareketler aynı zamanda, o ulusların Batı’yı özümsemiş elit sınıf mensuplarının
modern devlet ve sanayileşmiş ekonomi yaratmak amacıyla, bir zamanlar geleneksel
kültürlerin ve kendine yeten üretimin hâkim olduğu ülkelerini modern dünyaya
taşımaya yönelik olarak ortaya çıkardıkları bir sosyal ve ekonomik devrim
niteliğindedir” (Sigmund, 1963: 3).
Osmanlı’da askeri alanda Avrupa’ya yetişmek için başlayan dönüşüm, çağdaşlaşma
meselesinin kapsamının genişliği görüldükçe Tanzimat, Meşrutiyet gibi girişimlerle siyasi,
hukuki ve hatta kültürel alana yayılmıştır (Berkes, 2012: 42). Cumhuriyet’in kuruluşu
yıllarındaki çağdaşlaşma hareketinin bunlardan en büyük farkı Lozan’da kapitülasyonların
kaldırılmış olmasından da yararlanarak ekonomik açıdan Avrupalı rakiplerine benzeyen
çağdaş, bağımsız bir ekonomik güç haline gelmektir. Bu çağdaşlaşmanın başlıca gereklerinin
Batı’nın açık pazarı olmaktan çıkmak, kendi ticaretini ve sermayesini kendi elinde tutmak,
kendi sermayedar sınıfını yaratmak ve Avrupa’nın geçirdiği burjuva devrimine paralel olarak
Fransız İhtilali sonrasındaki gibi ulus-devlet yaratmak olduğu kabul edilmiştir.
Batılı devletler gibi ekonomik açıdan bağımsız ve güçlü bir ülke yaratma amacıyla girişilen
Çağdaşlaşma sürecinin en temel gelişmeleri, kapitülasyonların kaldırılması, cumhuriyetçi
anayasasının benimsenmesi, Yurttaş ve Ulus/millet kavramının inşa edilmesi, ekonomide
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devletçi politikanın kabul edilmesi ve modernleşen Asya ülkelerinde de kabul görerek
evrenselleşen kültür unsurlarının benimsenmesi aşamalarıdır.
4.1.1. Kapitülasyonların Kaldırılması
Lozan Antlaşması’nın çok müzakere edilen pazarlık unsurlarından biri, kapitülasyonların
kaldırılması hususu olmuştur. Hatta İngiltere bu konuda taviz vermek istemediği için Lozan
görüşmeleri süresiz ertelenmiştir; aylar sonra Türkiye tekrar görüşmeye davet edilerek
kapitülasyonlarda istediğini alabilmiştir.
Kapitülasyonlar, İngiltere ve Fransa gibi bazı ülkelerin tüccarlarına verilen ticari ayrıcalardı.
Bu ayrıcalıklar arasında vergi ve yargı muafiyeti vardı. Yerli girişimciler ticari kazançlarının
vergisini verirken yabancı girişimciler bu vergilerden muaf olduğu için haksız rekabet
doğuyordu ve taraflardan birinin İngiliz, Fransız ve sair kapitülasyon sahibi devlet vatandaşı
olduğu davalar o ülkenin başkonsolosluğunda kurulan mahkemede o ülkenin hukukuna göre
görülüyor ve aynı otorite tarafından icra ediliyordu (Afetinan, 1937: 183, 184). Bu ayrıcalıklar
sayesinde bu ülkelerin tüccarları ve Osmanlı’daki azınlıklar Osmanlı’ya yapılan tüm ithalatta
ve hatta Osmanlı ülkesinde üretilen malların ticaretinin tamamında söz sahibi olmuştu.
Müslüman tebaa ancak kereste, tarım ürünü gibi temel hammaddeleri, ilkel koşullarda
üretebiliyordu. Hammadde karşılığında işlenmiş ürün satın alınmasına mecbur kalan yerli
ekonomi, teknolojik atılım da yapamadığı için gittikçe ağır şartlarla karşılaşıyor, gitgide
geriye gidiyordu.
Kapitülasyonların kaldırılmasıyla yabancı malların Türkiye’ye girişinde devlet tam yetki
sahibi oldu. Yurt içi ticaret de tamamen yerli tüccarlar tarafından ele alınmaya başladı.
Kabotaj hakkı sayesinde ülkenin kendi limanları arasındaki ticaret de sadece Türk bayraklı
gemilere bırakılmış, yabancı sermaye ülkenin kendi içindeki ticaretten tamamen el çektirilmiş
oldu.
Bu dönüşüm Türkiye’nin sanayileşmiş Batı devletlerinin sömürgesi olan azgelişmiş ülkeler
grubundan çıkarmış, tıpkı Japonya ve bağımsızlığını yeni kazanan Finlandiya gibi Türkiye’yi
gelişmiş Batı devletleriyle aynı lige çıkarmıştır.
4.1.2. Cumhuriyet Anayasası
Cumhuriyet yani devlet başkanının kan yoluyla değil, seçim yoluyla işbaşına geçmesi sistemi
Fransa, ABD gibi gelişmiş Batı ülkelerinin çoğunda demokrasinin yani halkın kendi kaderi
üzerinde söz hakkı sahibi olmasının bir gereği olarak görülmüştür.
Dünyada İngiltere, Belçika gibi kraliyetle demokrasiyi bir arada yürütebilen örnekler de
mevcuttur; fakat bu ancak, bu ülkelerde devlet başkanı konumunda görünen kralın devlete
müdahale etmeyeceği, Magna Carta gibi demokratik geleneklerin, kurumların ve dengelerin
kurulmasıyla yüzyıllar içinde oluşmuştur. Osmanlı monarşisi ise yasama, yürütme ve yargıya
müdahale etmeyecek derecede siyaset dışı bir makam, hiçbir zaman olmamıştır ve Türk devlet
geleneğinde böyle bir dengenin, geleneğin oluştuğu hemen hemen hiç görülmemiştir.
Bu nedenle Kurtuluş Savaşı’nı kazanan Türkiye Büyük Millet Meclisi 1921 Anayasası’nın
birinci maddesi olan “Hâkimiyet Milletindir” hükmünü gerçekleştirmek amacıyla
cumhuriyetçi demokrasilerin yolunu seçerek önce saltanat, sonra da hilafet kurumlarını
kaldırmış ve devlet yönetiminde milletin kendisinden başka kimsenin söz hakkının olmadığı
cumhuriyetin temellerini atmıştır.
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4.1.2.1. Saltanatın Kaldırılması
1 Kasım 1922 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen Karar’la
Türkiye’de saltanatın olmadığı ilan edilmiştir. Belirtmek gerekir ki bu işlemin bir kanunla
değil bir meclis kararıyla yapılması hukuki öneme sahiptir. Zira kanunlar ülkedeki durumun
meclis iradesiyle yeni kural konması suretiyle değiştirilmesi amacıyla yapılır. Karar ise
sadece meclisi ilgilendiren ya da meclisin bir konudaki görüşünü ifade etmesine yarayan
işlemlerdir.
Saltanatın kalktığına dair alınan meclis kararının gerekçesinde de belirtildiği üzere 1922 yılına
gelindiğinde saltanat Türkiye topraklarındaki hâkimiyetini zaten yitirmişti ve başkent
İstanbul’da dahi işgalci devletlerin yönetimine tabi olan göstermelik bir kurum olarak
kalmıştı. Kurtuluş Savaşı’nı kazanan Türkiye Büyük Millet Meclisi bu beyanıyla, yaptığı işin
ülke topraklarında hâkimiyeti olan bir saltanata son vermek değil, ülke topraklarında hiçbir
hükmü kalmamış, sadece kâğıt üstünde kalmış saltanat geleneğinin ülke toprakları düşman
işgalinden kurtarıldıktan sonra da ülke üzerinde egemen olmayacağını, hâkimiyetin sadece
millette kalacağını belirtmiştir.
Özellikle Lozan görüşmelerinin arefesinde yenilgiyi kabul eden işgalci güçlerin Türkiye’de
egemenlik sahibi olarak hangi makamla muhatap olacağının belli olması çok kritikti.
Saltanatın kaldırılması, Türkiye topraklarındaki tek egemenin o topraklarda yaşayan halka ait
olduğunu ve bu konuda tek yetkilinin, halkın temsilcileri olduğunu alenileştirmiş ve
resmileştirmiştir (Berkes, 2012: 505).
4.1.2.2. Halifeliğin Kaldırılması
3 Mart 1924 tarihli ve 431 sayılı kanunla Türkiye Büyük Millet Meclisi halifeliği Osmanlı
ailesinden alarak cumhuriyetin ilanının önündeki son engeli kaldırmıştır. Halifelik dinî bir
makamdır. Bu itibarla, halifeliğin kaldırılmasının Laikleşme adına temel bir adım olduğuna
şüphe yoktur. Bununla birlikte Osmanlı’nın son yüzyılında, birçok İslam devletindeki gibi
devlet başkanının kendini halife (emirü’l-müminin) ilan etmesi Osmanlı’nın son
dönemlerinde gelenek haline gelmişti (Ortaylı, 2007: 150; Berkes, 2012: 506). Nitekim
Osmanlı’da da halife ünvanı sadece devlet başkanı tarafından kullanılan bir unvandı ve devlet
teşkilatı Meşrutiyete kadar sadece Müslüman devlet adamlarından oluştuğu için halifenin tüm
devlet hiyerarşisinin en üstündeki devlet başkanı olduğunu dolaylı yoldan gösteren bir
makamdı (Berkes, 2012: 31).
Saltanatın kaldırılmasından sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi hem yasama ve hem de
yürütme organı olarak hareket ediyordu. 29 Ekim 1923’te Cumhuriyetin ilan edilmesiyle de
Cumhurbaşkanlığı makamı kurulmuştu ve Türkiye büyük Millet Meclisi cumhurbaşkanını
kendi içinden seçiyordu ama devlet başkanının geleneksel şekilde halife mi, yoksa meclis
hükümeti sistemince seçilen cumhurbaşkanı mı olduğu tartışmaları belirsizliklere yol
açıyordu. Zira devlet yapısı hala meşruti monarşilerdeki gibi hanedan ve meclisin ortaklığında
yürütlüyormuş gibi bir görünüm arz ediyordu ve halifenin bazı tavır ve demeçleri de bu yönde
tartışmalara yol açıyordu.
Meclis 1924 tarihinde çıkardığı kanunla hilafeti kaldırdıktan sonra devlet başkanının sadece
cumhurbaşkanı olduğu kesinleşmiş ve hâkimiyetin milletin temsilcilerinden başka, kan
bağıyla hiçbir kişi ya da aileye ait olamayacağı kesinleştirilmiştir.
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4.1.3. Vatandaş ve Ulus/Millet Kavramı Yaratma
Yeni cumhuriyet Osmanlı’dan farklı olarak homojen bir yapıya sahipti. Çok dinli ve çok
uluslu Osmanlı’nın aksine nüfusunun çok büyük çoğunluğu Türkçe konuşan Müslümanlardan
oluşuyordu. Bu da devlet ile tebaa arasındaki uçurumu kaldırmak için fırsattı; çünkü modern
öncesi toplumlarda devlet insanların sadece belli bir kısmından oluşuyor, halkın geri kalanı
asla devlet mekanizmasının bir parçası haline gelemeyeceğini bilerek yaşıyordu. Fransız
ihtilalinin ardından oluşan milliyetçilik akımıyla bu yıkıldı ve devlet-tebaa ayrımı yerine her
bireyin devlet yönetiminde söz sahibi olduğu, devlet idaresinde görev alabileceği ulus-devlet
yapısı geldi.
Birden çok etnik ve dini topluluktan oluşan Osmanlı’da aynı haklar tanınsa bile benzeri bir
ulus-devlet anlayışı kurulamıyordu (Ortaylı, 2007: 150). Kurtuluş Savaşı ve Lozan sonrası
mübadele ile iyice homojen yapı kazanan Türkiye, devlet-tebaa ayrımını kaldırıp yerine
herkesin eşit yurttaş olduğu ve devletin yurttaşların ortak malı olduğu anlayışı topluma hâkim
kılmak için bir dizi atılım yapmıştır.
4.1.3.1. Tevhid-i Tedrisat
3 Mart 1924 tarihli ve 430 sayılı kanunla Türkiye’deki üniversite öncesi öğretim kurumlarının
hepsi Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlanmıştır. Böylelikle azınlık cemaatlerine ait eğitim
özerkliği kaldırılmış ve eğitim-öğretim kadroları üzerinde devletin idari teşkilarına doğrudan
bağlı bir denetim sağlanmıştır (Ortaylı, 2007: 113-115). Eğitim kurumları üzerinde yapılan bu
değişiklik, Batılı emsallerine benzediği için Batılılaşma olarak değerlendirilebileceği gibi
Osmanlı’nın gerileme döneminde ayrılıkçılık başta olmak üzere çeşitli amaçlar için istismar
edilegelen eğitim kurumları üzerinde otorite kurulmasını sağlayarak ulusal birliğini temin
etme yolunda da önemli bir adım teşkil ettiği için aynı zamanda bir çağdaşlaşma hamlesi
olarak değerlendirilebilir.
Eğitimin Birleştirilmesi anlamını taşıyan bu kanun sadece okulların idari düzenlemelerini
değil, müfredatlarını da değiştirmiştir. Türkiye’de hiçbir okul hiçbir din ya da mezhep esasına
dayalı eğitim vermeyeceği için din dersleri genel müfredattan çıkarılmış, onun yerine
geleceğin din adamlarını yetiştirmek amaçlı İmam-Hatip okulları 1923 yılında kurulmuştur.
Öğrencilere yurttaşlık kimliği kazandıracak milli tarih, milli edebiyat gibi derslerin müfredata
eklenmesi de üniter ve ulus temelli devlet yapısını pekiştiren, çağdaşlaşma vizyonlu
değişiklikler olmuştur. Bu kanun, Türkiye’nin eğitim hayatı boyunca tartışmaların hep
merkezinde olmuştur. Yeni milli kültür anlayışı Türklerin ilk çağlardan beri moderniteye
uygun karakteri olduğu teorisini temel alıyordu. Bu savı desteklemek için Türkiye’nin Antik
Anadolu ve Orta Asya tarihine odaklanmıştır. Bu anlayışı getiren müfredat değişimine karşı,
Türk kültürünün cumhuriyet öncesinde beslendiği diğer Ortadoğu medeniyetlerindeki kültürel
köklerinin, bu kültürlerle temel paydalarının yok sayıldığı yönünde eleştiriler olmuştur. Yeni
milli kültür anlayışının, okullarda yetiştirilen yeni nesillerin eğitim, kültür ve millet bilinci
bakımından yanlış, eksik ve yetersiz altyapı sahibi olmasına yol açtığı, cumhuriyeti izleyen
yıllardaki milli eğitim politikalarında sıkça siyasi tartışma konusu olmuştur (Berkes, 2012:
533-534).
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4.1.3.2. Ankara’nın Başkent İlan Edilmesi
23 Nisan 1921’den beri fiilen başkent işlevi gören Ankara, 13 Ekim 1923 tarihinde verilen tek
maddelik bir kanun teklifi ile resmen Türkiye’nin başkenti ilan edilmiştir. İstanbul’un
başkentlik işlevi 13 Kasım 1918’de İttifak Devletleri orduları tarafından işgal edildiğinde
fiilen sona ermişti.
Osmanlı’nın başkenti klasik dönem Osmanlı yapısına uygun olarak kozmopolit nitelikteydi
yani imparatorluktaki hemen hemen her din, dil ve mezhepten topluluk, mahalleler halinde
yaşıyordu. Ankara ise yeni çağdaşlaşma anlayışına uygun olarak ulusal kimliği doğrudan
yansıtan bir etnisiteye ve Selçuklulara kadar geri giden bir Türk kültürü geçmişine sahipti.
Ayrıca Osmanlı’nın yükseliş dönemindeki İstanbul’un artık ne kuzeyindeki Karadeniz bir
Türk gölü, ne de güneyindeki Akdeniz, Ege bir Türk gölü idi. İstanbul’un aksine Ankara,
savaş halinde devletin azami direniş gösterebilmesi için daha elverişli bir konumdadır.
Kurtuluş Savaşı tecrübesi bunun bir kanıtı olmuştur.
4.1.3.3. Türk Dil Kurumu’nun ve Türk Tarih Kurumu’nun Kurulması
15 Nisan 1931 tarihinde Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti (Türk Tarihi Araştırma Derneği,
bugünkü Türk Tarih Kurumu) ve 12 Temmuz 1932 tarihinde Türk Dili Tetkik Cemiyeti (Türk
Dili Araştırma Derneği, bugünkü Türk Dil Kurumu) Atatürk’ün girişim ve mali desteğiyle
kurulmuştur.
Ortak devlet ve milli kültür bilincine sahip nesiller yetiştirmek için dil ve tarih konularının
yeni bir bakış açısıyla işlenmesi gerektiği Osmanlı’da kurulan Türk Ocakları’ndan beri
tartışılan bir husustu. Türkiye devletinin kültürel temellerini İslam tarihinden ibaret tutmayıp
kültürel açıdan İslam öncesi Türk tarihini ve İslam öncesi Türkiye tarihini incelemek bu iki
derneğin görevlerindendi. Böylelikle Batılılaşma sürecinin, Türk kültürüne ait, modern çağla
bağdaşan tüm unsurları tespit ve muhafaza ederek gerçekleşmesi amaçlanıyordu. Bir diğer
amaç da Türkiye tarihine tüm açılardan hâkim olarak geçmişte yaşanmış doğru ve yanlış
eylemlerin bilimsel olarak doğru analiz edilmesi ve bunlardan bilimsel açıdan doğru sonuçlar
çıkarılması, böylelikle tarihsel gerçeklerin art niyetli anlayışlarca manipüle edilmesini
engellemektir.
4.1.3.4. Soyadı Kanunu ve Lakap ve Unvanların Kaldırılması
21 Haziran 1934 tarihli ve 2525 sayılı Soyadı Kanunu her vatandaşın soyadı almasını
öngörüyordu. Bu kanundan önceki yıllarda aynı adı taşıyan kişiler ayırt edilmek için
babalarının ya da sülalelerinin adlarıyla anılırdı. O zamanlar isim benzerlikleri sorun
çıkarmıyordu çünkü vergiler sahip olunan gayrimenkul, tesis ya da hayvan sürüsü üzerinden
alınıyordu. Ortaçağ Avrupa toplumunda da Osmanlı toplumunda da devlet huzurunda bireysel
işlem yapmak çok söz konusu olmadığı için ciddi bir ayrıma lüzum görülmüyordu. Ancak kişi
büyük bir mülki ya da askeri makam edinirse o zaman ayırt etmek için lakap, unvana
başvuruluyordu.
Yeni cumhuriyet, yurttaşlık kavramının gereği artık bireylerin belli cemaate kayıtlı olmayıp
ülkenin eşit yurttaşı olacağını ve dolayısıyla her bireyin devlet önünde dilekçe hakkı başta
olmak üzere söz sahibi olacağını da öngörmüştür. Bu nedenle aynı adı taşıyan kişilerin
birbirinden ayırt edilmesini ve akrabalık ilişkilerinin resmen teşhis edilmesini kolaylaştıran
soyadı uygulamasına geçilmiştir.
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Soyadı uygulamasıyla birlikte unvan ve lakapların kaldırılması da devlet sistemine asaletin
sona erdirilip yerine liyakatin getirilmesi anlayışının bir sonucudur. Çağdaş cumhuriyet
fikrine uygun olarak artık hiç kimse mensubu olduğu aile ya da cemaat bağlantısı sayesinde
özel muamele görmeyecek sadece eşit yurttaş olarak devlet önünde eşit söz hakkına sahip
olacaktır. Soyadlarında bey, paşa gbi unvanlara izin verilmemesinin sebebi de asalet
sisteminden kalan ya da kaldığı iddia edilen bir ünvanın soyadında kullanılarak yeni
uygulamanın istismar edilmesinin önüne geçmekti. Tabii budurum gündelik dilde kişilerden
bahsederken paşa, bey gibi sıfatların kullanılmasının önüne geçmemiş (Duhamel, 1998: 36).
Bu düzenlemenin amacı, devlette bu sıfatlarla bağlantılı aristokrasiyi sona erdirerek devleti
halkın tamamına mal etmektir.
Ayrıca belirtmek gerekir ki soyadı seçiminde sadece Türk kültüründe bir anlamı olan
soyadların seçilmesine izin verilmiştir. Bunlar dışında hiçbir söz öbeğinin soyadı yapılmaması
da milli kültürün güçlendirici işlev görmüştür.
4.1.4. Bağımsız Ulusal Ekonomi
Çağdaş anlamda ulusal bir devlet kurmanın gereklerinden biri de dış dünyaya bağımlı
olmayan bir ulusal ekonomi yaratmaktı. Osmanlı’da sermayedar sınıf yabancılardan ya da
azınlıklardan oluşuyordu. Ulusal bağımsızlık konusunda kararlı olan cumhuriyetin kurucu
kadrosu ise ulusal ekonominin bağımsızlığı için Lozan’da kapitülasyonları kaldırarak yabancı
sermayenin, mübadele anlaşmasıyla da azınlık sermayenin tamamına yakınından vazgeçmişti.
Yeni cumhuriyetin hedeflerinden biri dışa bağımlı olmadan kendi ekonomisini güçlendirip
kendi sermaye sahibi girişimcilerini yaratmaktı. Bunun için bir dizi önlem alınmıştır.
4.1.4.1 Devletçilik İlkesi
17 Şubat-4 Mart 1923 tarihlerinde düzenlenen İzmir İktisat Kongresi’nde alınan kararlardan
biri, ülke kalkınmasının öncelikli meselelerinde devletin sermayedar olarak gereken
teşebbüsleri yapıp ihtiyaç duyulan duyulan tesisleri açmasıydı. Zira demir-çelik fabrikası ya
da kömür işletmeleri gibi büyük tesisleri üstlenebilecek özel sermaye henüz yoktu.
4.1.4.2. Kabotaj Kanunu
Kapitülasyonlar sayesinde ticari ayrıcalık elde eden yabancı tüccarlar Türk limanları
arasındaki ticarete de hâkimdi. Yani ülkenin kendi içinde üretilen hammaddeler ve işlemiş
ürünler bile ülke içinde sadece kapitülasyon ayrıcalığına sahip gemilerce taşıtılıyordu. 20
Nisan 1926 tarihli ve 815 sayılı Kabotaj Kanunu ile Türk limanları arasında sadece Türk
bayraklı gemilerin işlemesi hüküm altına alındı. Böylece Türk denizcilik filosunun da daha
kısa zamanda büyüyeceği umulmuştur. İskenderun, Mersin, Antalya, İzmir, İstanbul, Trabzon
gibi önemli limanlara sahip Türkiye bu sayede eskisiyle kıyaslanamayacak yerli bir yerli
deniz ticaret filosuna sahip olmuştur.
4.1.4.3. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Kurulması
1856’da Osmanlı’nın dış borçlarının aracılığı işlevini görmek için İngiliz sermayesiyle
Ottoman Bank adıyla kurulan ve 1863’te İngiliz-Fransız sermaye ortaklığıyla yeniden
yapılandırılan Osmanlı Bankası aynı yılından itibaren Osmanlı devleti adına para basma
imtiyazına sahip olarak faaliyet göstermiştir. Bu banka 17 Şubat 1875’te yapılan anlaşmayla
hazinedar konumuna da gelerek tüm devlet hazinesi üzerinde söz sahibi olmuştu.
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Kurtuluş Savaşı’ndan sonra devlet adına para basma yetkisini kendi eline alan Türkiye Büyük
Millet Meclisi, Türkiye devleti adına para basma imtiyazını sadece 3 Ekim 1931 tarihinde
kurulan Cumhuriyet Merkez Bankası’na tanımıştır. (Medeni Bilgiler, 1937: 246), İstanbul
Devlet Basımevi) Böylece ulusal bağımsız ekonomi yaratmanın en temel parametresini
güvence altına almıştır. Ardılı olan Osmanlı bankasının aksine tek bir ailenin değil milletin
tamamının hizmetinde olduğu için Cumhuriyet Merkez Bankası adı verilen bu kuruluşun,
uluslararası arenada diğer ülkelerdeki denklerinden ayırt edilmesi için Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası adı verilmiştir (Şıklar, 2004: 175).
Bir devletin dolaşımdaki banknotlarının miktarı ve hangi yollardan dolaşıma sokulacağına
karar verilmesi hatta para üzerindeki bağımsızlık alametlerinin serbestçe belirlenmesi çağdaş
anlamda bağımsız bir ülke olmanın en temel gereklerinden biridir.
4.1.4. Evrensel Kültürün Benimsenmesi
Bilimsel gelişmeler sadece teknik konularda değil gündelik kültürü de etkileyen sonuçlar
doğurmaktadır. Bunlar sadece belli bir coğrafyanın koşullarının sonucu olmakla açıklanamaz.
Giyim kuşam ve rakamlar Avrupa’dan Amerika kıtasına, Asya’nın öbür ucu Japonya’ya kadar
her yerde kabul görmüştür. Avrupa ülkeleri dâhil dünyanın her ülkesi bu konularda kendi
geleneksel kültürlerini bu modern unsurlarla değiştirmiş olduğu için bunlar, evrensel
çağdaşlaşmanın birer işareti sayılmıştır.
4.1.4.1. Şapka İnkılabı
25 Kasım 1925 tarihli ve 671 sayılı kanunla halkın şapka dışında başlık giymesi
yasaklanmıştır. Bu yasaktan önce halkın geneli fes takıyordu. Aslında fes de şapka
kanunundan 99 yıl önce padişah II. Mahmut tarafından kanunla getirilen bir zorunluluktu.
1826’dan önce fes de giyilmezdi.
Klasik Osmanlı döneminde her dinin mensubu farklı bir başlık giymek zorundaydı.
Müslüman, Hıristiyan ve Yahudi cemaatleri başlıklarıyla ayırt edilirdi. Kendi içlerinde de
rütbelerine göre farklı başlıklar giyerlerdi. Dolayısıyla başlığın rengi ve şekli, temelli
yurttaşlık değil cemaat mensubiyetine dayanan Osmanlı siyasi yapısının ayrım ölçütlerinden
biriydi. Halka, mensubiyetine göre muamele edilir, bunun için de başlığa ve kılık kıyafete
bakılırdı.
II. Mahmut döneminde bir çağdaşlaşma adımı olarak bu ayrım kalmış ve din, mezhep ayrımı
olmaksızın herkesin aynı giyinmesi öngörülmüştü. Cemaatleri birbirinden nasıl ayırt edeceği
sorulduğunda “Ben tebaamdan Müslümanları camide, Hıristiyanları kilisede, Musevileri
havrada görmek isterim” diyerek II. Mahmut vatandaşların dinleri nedeniyle farklı giyime
sahip olmasına gerek kalmadığını, bunun artık onlarla din anlayışları arasında kalan bir
mesele olduğunu ifade etmiş, fes inkılabının işlevini ortaya koymuştur. Böylelikle Fransız
ihtilaliyle Avrupa’da ortaya çıkan yurttaş kavramıın benzeri olarak Osmanlı’da herkesi
kapsayan, din üzerinden ayırım yapmayan bir yaklaşım benimsenmiştir (Berkes, 2012: 171198).
Şapka inkılabı da bu çağdaşlaşma sürecini tamamlayan adım olmuştur. Zira cumhuriyetin
kuruluş yılları itibarı ile şapka belli bir millete, dine ait olmaktan çıkmış Amerika Kıtasından
Asya’nın uzak ucuna kadar her milletin, resmi üniformalar hariç, sivil hiçbir ayırıma
tutulmaksızın serbestçe giydiği bir uygarlık ölçütü olmuştur.

64

Ayrıca belirtmek gerekir ki, Osmanlı’nın geleneksel kıyafeti tıpkı diğer Akdeniz halklarınınki
gibi Akdeniz ikliminin sıcağına karşı ferah tutma amaçlı, bol kıyafetlerdi. Sanayi devrimiyle
birlikte tekstil sektörünün ürün skalasında yarattığı çeşitlilik, ucuzluk ve işlevsellik Osmanlı
toprakları dâhil tüm Akdeniz coğrafyasında farklı kıyafet tipleri için çok daha geniş bir alan
yaratmıştır. Şapka kanunun gerçek sonucu herkesin tek tip fötr şapkası giymesi değil, modern
çağın teknik gereğinden de yararlanarak sivil yurttaş sıfatıyla, hiçbir siyasi sembolü taşıma
zorunluluğu olmaksızın serbestçe giyim seçimi yapabilmesi olmuştur.
4.1.4.2. Yeni Rakamlarının Kabulü
20 Mayıs 1928 tarihli ve 1288 sayılı kanunla eski alfabeyle birlikte kullanılan rakamlar terk
edilmiş ve bugün kullandığımız “uluslararası rakamlar” kullanılmaya başlanmıştır.
Avrupa’nın kendi geleneksek rakam yazı sistemi Romen rakamlarıdır. Antik Yunan yazı
sistemi de matematikte benzer bir usul benimsemişti. Aydınlanma çağında ise Avrupa Roma
İmparatorluğu’ndan kalma Romen rakamlarını terk etmiş ve ‘Arap rakamları’ adı verilen, 0
rakamının kullanıldığı, 10’luk sistemi esas alan bugünkü sayı sistemini benimsemiştir.
Avrupa’nın ardından Japonya, Çin gibi pek çok Asya milleti de kendi harflerini muhafaza
etmekle birlikte, hesaplamada çok daha işlevsel ve kolay olan bu rakam sistemini
benimsemiştir.
Prensipte Arap harflerinin yanısıra kullanılan rakamlarla aynı sistematiği izleyen bu
işaretlerin eski işaretlerin yerine geçmesi, evrensel bir kabulün Türkiye’deki tezahürü
olmuştur ve kısa sürede yerleşmiştir.
Tıpkı Latin yazı sisteminin benimsenmesindeki gibi bu rakamların benimsenmesi uluslararası
iletişimde ve dışarıda geliştirilen teknolojileri yakından izleyebilmekte de önemli kolaylık
sağlamıştır.
4.2. LAİKLİK
Laiklik Anayasa’ya 5 Şubat 1937 tarihinde yani cuhmuriyetin kuruluş yıllarının sonu
denebilecek bir zamanda girmiştir fakat Türkiye’nin çağdaşlaşma sürecinde laikliğin kökü
çok daha derinlere, Osmanlı örfi idaresinin dini kurallar üzerindeki beşeri devlet anlayışına
kadar gitmektedir (Ortaylı, 2007: 134).
1876 Teşkilat-ı Esasiye’sinde ve 1924 Anayasası’nda devletin dininin İslam olduğunun
belirtilmesinin, laiklik yönünde ilk adım olduğu söylenebilir. Zira her iki düzenleme de
devletin resmi dinini beşeri bir düzenleme olan Anayasa belgesiyle tespit etmektedir.
Böylelikle, üstü örtülü olarak devletin resmi dinini tespit etme yetkisinin yasama organında
olduğu ilan edilmiş olmaktadır. Burada dinin ne olduğunun devlet tarafından tescil edilmesi
ve kabul edilmesi yetkisinin devlete ait olduğu vurgulanmış olmaktadır. Modern öncesi
devletlerde din, devletin yazısız hukukunun bir parçasıydı ve devletin meşruluk
temellerininden biri olduğu için bir belgeyle taahhüt edilmesi ya da milletin temsilcilerinin
yasama faaliyetine tâbi olması düşünülemezdi.
Yasama organı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi 11 Nisan 1928 tarihli ve 1222 sayılı
kanunla ‘devletin resmi dini’ ibaresini anayasadan kaldırmıştır. Bu yasama işlemindeki amaç,
devletin meşruluk temelinin artık halifelik ya da saltanatın asaleti değil, doğrudan doğruya
ulusal irade olduğunu ve devletin de bu ulusal idare tarafından beşeri amaçlar için idare
edileceğini göstermek amaçlıdır. Din yine bir toplumsal yaşama düzeni olarak kuşkusuz
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varlığını sürdürmüş ve gerek ortaya koyduğu ahlakı tamamlayıcı kurallarla ve gerekse
ölümden sonraki hayattaki cezalandırılma ve ödüllendirilme öğretisiyle bireyler için rehber
olmaya devam etmiştir. Laiklik buna aykırı değildir.
Laiklik dinin, bireysel alanda serbestçe yaşanmasına müsaade etmiş, hatta devletin kişisel alan
olarak din ve inanç hürriyetini korumasının garantisi olarak yürürlüğe girmiştir. Kamusal
alanlarda ve kamusal ilişkilerde ise hukuki kurallar dinin gereklerinden bağımsız olarak,
beşeri ihtiyaçlar göz önüne alınarak konmuştur. Ancak İslam dininin uygulamasına dair
birçok konuda dinin bireysel alanda yaşanmasıyla kamusal alanda laikliğin hâkim olması
ilkelerinin sınırları net bir şekilde çizilememiş, birbirine karıştığı pek çok olayda laiklik
tartışmaları yaşanmıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarında ezanın Türkçe okunmasının İslam dininin
bireysel alandaki uygulamasına bir müdahale olarak görülmesi, 1990’larda kadınların
başörtüsü takmasının kamusal alandaki ilişkilere aykırı sayılıp hukuka aykırı bulunması dâhil
pek çok konuda bu çatışmalar gündemde büyük hukuki ve siyasi polemikleri, hatta
kutuplaşmaları beraberinde getirmiştir (Berkes, 2012: 536, 537).
Laikleşme, gerek Çağdaşlaşma gerek Batılışma bahsinde değindiğimiz giysi, unvan, ölçü
birimleri gibi pek çok konuda örfî toplumsal alışkanlığın terk edilerek evrenselleşme ve
modernleşme sürecinin tamamlanmasına kolaylık sağlarken örfle dinin iç içe geçtiği
hususlarda bu dönüşüm, izleyen onlarca yıl boyunca sosyal sorunlar yaratmıştır. İnkılapçıların
örften ayırt etmediği dinî konular ya da halkın dinden ayırt etmediği örfi alışkanlıklar çatışma
konusu olduğunda ki bunlara ezanın Türkçe okunması, kamusal alanda başörtü giyilmesi gibi
çeşitli örnekler verilebilir, bazı uygulamalar geniş halk tabakaları tarafından dini
alışkanlıklara bir saldırı olarak algılanmış, bunların müdafaa edilmesi de inkılapçılar
tarafından laik sisteme yönelik birer saldırı sayılmıştır. Bu tür tartışma konularının
hangilerinin laiklik kapsamında muhafaza edilmesi gereken dinî gelenek hangilerinin
çağdaşlaşma için ve Batılılaşma için laikleşmenin de yardımıyla terk edilebilecek örfî gelenek
olduğu ya da laikliğe uygun/aykırı siyasi tavır olduğu konusunda bilimsel tartışmalar hem çok
sığ kalmış hem de bu tartışmalardaki polemiklerde bu tür analizlere çok az kulak verilmiştir.
Mesele daha çok inkılapçı bürokrasi yanlısı politikacılarla muhafazakar yaklaşımlı
politikacılar arasındaki demagoji ve birbirlerine güç yetirme mücadelesine dönmüştür.
Cumhuriyetin kuruluş yıllarının ardından yaşanan bu gerilimlerden ötürü bir yanda
Çağdaşlaşma ve Batılılaşmaya tümden karşı çıkan marjinal bir anlayış doğarken öbür yanda
da çağdaşlaşma, batılılaşma ve laikleşme süreçlerine yöneltilen her eleştiriyi cumhuriyetin
kurucu felsefesine tümden karşı çıkmak sayan, karşı bir marjinal cephe doğmuştur (Çağlar,
2007: 114-116).
1937 yılında anayasaya giren ve 1982 anayasasının değiştirilemez hükümleri arasında yer alan
‘laiklik’, din kuralları ile hukuk kuralları arasında kesin çizgilerle ayrım yapmaktadır. Fransa,
Rusya ve Azerbaycan ile diğer Türk cumhuriyetleri gibi ülkelerde geçerli olan laiklik anlayışı
budur. Sekülerlik adı da verilen Anglo-Amerikan ve Germen anlayışta ise din kuralları ile
hukuk kuralları arasında bu kadar kesin çizgiler çizilmemekte, taç giyme, parlamentoda yemin
etme, evlilik gibi bazı törensel işlemlerde din kaynaklı şekil kurallarına uyulabilmekte ve dinî
oluşumlara özerklik tanınabilmektedir. Türkiye’de Anglo-germen laiklik anlayışının
benimsenmesi halinde devletin din kurumları üzerindeki otoritesi zayıflar mıydı ve/ya laikantilaik gerilimi azalır mıydı gibi sorular bilimsel düzeyde tartışılmıştır ve hala
tartışılmaktadır. Anglo-Germen anlayışın benimsenmesinin, anayasanın değişmez hükmü olan
laiklik ile bağdaşıp bağdaşmayacağı da önemli bir hukuki niteleme meselesidir. Zira laiklik,
bir yandan çağdaşlaşma anlamına gelen sekülerliğin hukuk-din ayrımı ayağını ifade ederken
bir diğer anlamıyla sekülerlikten daha sıkı bir hukuk-din ayrımı anlamına, Fransız-Rusya
modeli sekülerlik anlamına gelmektedir.
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4.2.1. Şeriye Mahkemelerinin Kaldırılması
3 Mart 1924 tarihinde Şeri’ye ve Evkaf Vekâleti’nin (bakanlığının) kaldırılmasıyla şeriye
mahkemeleri de kalkmış, yerlerine laik hukuku uygulayan mahkemeler geçmiştir. Bu
mahkemeler zaten Osmanlı döneminde de vardı fakat sadece kapitülasyon imtiyazına sahip
yabancıların ve azınlıkların başvurabildiği mahkemelerdi.
Osmanlı döneminde her cemaat kendi dininin hukukuna tabii olarak yargılanıyordu.
Çağdaşlaşma ve uluslaşma ile birlikte bu tür ayırım ölçütleri ortadan kalktığı için her yurttaşın
aynı kanun ve kurallara ve dolayısıyla aynı adli sistemin yetkisine tâbi olması kabul
edilmiştir.
Çağdaşlaşmanın bir gereği olan cumhuriyetin ilanından sonra halifeliğin de kaldırılmış
olması, şeriye teşkilatını zaten işlevsiz bırakmıştır. Zira artık devlet teşkilatında sadece halkın
temsilcilerinin üstünlüğü mevcut olacaktır.
4.2.2. Tekke ve Zaviyelerin Kapatılması
Kısa vadede Batılılaşmanın, uzun vadede çağdaşlaşmanın gereği olarak gerçekleştirilen
üniversite reformunda medreseler kapatılmış, modern bilim anlayışına sahip olan kadrolar
öğretim faaliyetlerine devam etmişlerdir.
30 Kasım 1925 ve 677 sayılı kanunla tekke ve zaviyeler de kapatılmıştır. Bu kurumlar din ve
ahlak eğitimi vermesi öngörülen kurumlardı. Yeni cumhuriyette din eğitimi devlet eliyle
İmam Hatip Liseleri, İlahiyat Fakülteleri ve yine devletin Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatına
bağlı imamlar tarafından verilmesi öngörülmüştür. Zira devlet klasik Osmanlı dönemindeki
gibi belli eyaletlere, şehirlere ya da cemaatlere özerklik tanıyan adem-i merkeziyetçi yapıyı
terk ederek üniter, ulusalcı ve mülkiyede sıkı hiyerarşi öngören çağdaş bir niteliğe
bürünmüştür.
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kurulması din eğitiminde önemli yenilikler getirmiştir.
Cumhuriyetten önce sadece Arapça hutbe okunurken Cumhuriyetten sonra cami imamları,
buna ilaveten Türkçe vaaz ve hutbe vererek halka İslam ahlakının kurallarını da anlayacakları
dilde bizzat öğretmeye başlamıştır. Kuran-ı Kerim’in Türkçe mealinin yazılması sayesinde
halkın Kuran-ı Kerim’in emirleri hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olması da cumhuriyetin
kuruluşundaki diyanet anlayışının kazanımlarındandır.
Her örnekte geçerli olmamakla birlikte tekke ve zaviyelerin tasavvufçu felsefesini, modern
çağından çalışma hayatından, bilimsel eğitim ve askerlik yükümlülüğünden kaçmak için
istismar eden vakalar da görülmekteydi. Bunların işlevlerinin devlet kontrolündeki kurumlara
devredilmesi, bu kurumların tek tek ıslah edilmesinden daha etkili görülmüştür. Ayrıca bu
kurumların ahlaki ve felsefi eğitim faaliyetlerini, çağdaş devlet anlayışında bağımsız özel
hukuk kişisi olan dernek ve vakıflar aracılığıyla laik kanunlar çerçevesinde devam ettirmeleri
mümkün olmuştur.
4.2.3. Mecelle’nin Kaldırılması
17 Şubat 1926 tarih ve 743 sayılı kanunla Türk Medeni Kanunu kabul edilmiştir. Bu kanunun
kabulüyle İslami özel hukuk hükümleri derlemesi olan Mecelle de yürürlükten kalkmıştır. Bu
da Türkiye’nin İslam Hukuk Sistemi’nden Kıta Avrupa Hukuk Sistemi’ne geçişinin dönüm
noktası olmuştur.
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Mecelle de İslam dininin en baştan beri var olan ya da vazgeçilmez bir eseri değildir. Yeni
Çağ’da Avrupa hukuku sadece içtihatlara bağlı bir sistem olmaktan çıkmıştır. Napolyon’un
yazdırdığı Medeni Kanun sistemi tüm gelişmiş ülkeler tarafından benimsenmiştir. Bu
kanunlaştırma hareketi sayesinde hukuki uyuşmalıkları çözmek için yüzlerce yıllık mahkeme
hükümleri birikimini öğrenmek yerine kanunların ilgili maddelerini ve bu maddelerin özel
hallerde nasıl yorumlanması gerektiğini bilmek yeterli olacaktır. Bu sistem milyonlarca
nüfusu da olsa ülke çapında yüzlerce hâkimin benzer uyuşmazlıklarda benzer kararlar vererek
ulusal bir adalet mekanizması yaratmasının da önünü açmıştır. Mecelle de bu kanunlaştırma
hareketini örnek alarak İslam hukukunda verilmiş örnek kararlardan hukukun en temel
ilkelerini çıkarmaya yönelik bir derleme olarak kaleme alınmıştır.
Ne var ki şeriye teşkilatı tasfiye edildiği ve çağdaş ulus devlet anlayışı gereği tüm halk din ve
mezhep ayrımı olmaksızın aynı hukuk sistemine tâbi kılındığı için başvulacak hukuki
mevzuatın dini kimlik taşıması zorunluluğu ortadan kalkmıştır (Berkes, 2012: 527-532)
4.2.4. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Kurulması
3 Mart 1931 tarihli ve 431 sayılı kanunla başbakanlığa bağlı Diyanet İşleri Başkanlığı
kurulmuştur ve ülkede faaliyet gösteren, gayrimüslimler de dâhil tüm din adamları bu
teşkilata bağlanmış, bu teşkilattan bağımsız dini faaliyet göstermek yasaklanmıştır.
Diyanet İşleri Başkanlığı sadece laikliğin değil, aynı zamanda üniter ulus-devlet inşasının da
bir gereğidir; çünkü yeni cumhuriyet kendi kurallarını kendi koyan, özerk, müritleri üzerinde
tasarruf yetkisine sahip, kendi içinde hiyerarşisi olan cemaatler sistemine dayanmamaktadır.
Avrupa’daki emsalleri gibi Türkiye Cumhuriyeti’nde de yasama, yürütme ve yargı yetkisi
sadece devletin elinde toplanmıştır ve hiçbir devlet memurunun kendi mülki hiyerarşisi
dışında bir kişiye ya da dini oluşuma tâbi olmasına, ona öncelik vermesi düşünülemez
(Eroğul, 1998: 40)
İbadethaneler kamuoyu yaratmakta çok etkili kamusal alanlardır. Osmanlı döneminde bu
kamusal alanların özerklikten yararlanarak farklı dinler, mezhepler ve coğrafyalar arasında
kutuplaştırma yarattığı tecrübe edilmiştir. Dinin siyasi güç çekişmelerine alet olmadan
kişilerin kendi vicdanlarında serbestçe yaşayabildikleri bir alan olabilmesi için Diyanet İşleri
Başkanlığı’nın bu konuda devlet otoritesini kullanarak istismara izin vermemesi, hem çağdaş
ulus devlet olmanın, hem huzur içinde yaşamanın ve hem de her bireyin kendi din ve inanç
özgürlüğünü en geniş şekilde yaşayabilmesinin koşuludur.
4.3. BATILILAŞMA
Doğu ile Batı tarihsel paradigma içinde birbirlerinden, farklı eksenlerde ayrılmıştır.
Hıristiyanlık öncesi çağda Roma ve Germen medeniyeti Batı diye anılırken Dinlerin ortaya
çıkmasıyla birlikte Hıristiyan Avrupa’ya Batı, Müslüman topraklara ve Asya’nın kalanına
Doğu denegelmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu 20. Yüzyıl başlarında ise her iki
paradigma yerine Liberal-Bolşevik rekabeti eksenli yeni bir Doğu-Batı paradigmasına
bırakmaktaydı. Bunun sebeplerinden biri Rönesans ve Aydınlanma’dan sonra Avrupa’nın
Hıristiyan kimliğini büyük oranda geri plana atıp laik-seküler devlet anlayışı ve hümanist
felsefe anlayışına yönelmiş olmasıdır. Diğer sebep de 1920’li yıllarda dünyada Türkiye ve
Etiyopya’dan başka tam bağımsız Müslüman devlet kalmamışken Müslüman hakların bir
Doğu ekseni oluşturmasının imkânsızlığıdır. Kolonizasyon ve Sanayi Çağı Hıristiyanlık-İslam
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eksenli Doğu-Batı paradigmasının her iki tarafını da dönüştürmüştür. 1920’lere gelindiğinde
dünyadaki Batı-Doğu ekseni liberal ülkelerle Bolşevik ülkeler arasında şekillenmiştir.
Sömürgecilikle kalkınmış olan Avrupa ülkeleri liberal ekonomiyi ve özel mülkiyeti
savunurken kolonizasyon geçmişi ve sanayileşme sürecini çok daha zayıf yaşamış olan
Sosyalist devletler üretim araçları üzerindeki özel mülkiyetin kaldırılması gerektiğini, bunu
reddeden kapitalist sistemin çökeceğini öne sürüyordu.
Kurtuluş Savaşı sırasında Bolşevik Rusya’dan mali ve siyasi destek alan Türkiye Cumhuriyeti
bağımsızlığını elde ettikten sonra Bolşevikliği benimsemeyeceğini açıkça ilan etmiştir.
Türkiye liberal Batı ülkeleri gibi sermayedar sınıf sahibi olmadığı için doğrudan liberal bir
ülke haline gelemiyor fakat üretim araçlarındaki mülkiyetin devlete geçmesini öngören
sosyalist sistemi de benimsemiyordu. Bu konuda Atatürk şöyle demektedir:
“…..Fakat ne yapalım ki, demokrasiye benzemiyormuş, sosyalizme benzemiyormuş, hiçbir
şeye benzemiyormuş. Biz benzememekle ve benzetmemekle övünmeliyiz. Çünkü, biz bize
benziyoruz” (Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, 1961: 196-197).
Lozan Antlaşması’yla kapitülasyonları kaldırarak Batı ülkelerinin açık pazarı olmaktan çıkan
Türkiye Cumhuriyeti, İzmir İktisat Kongresi’nde (1923) gelişmiş ekonomiler gibi
sermayeleşme yollarını aramış ve bu amaçla Beş Yıllık Kalkınma Sanayi Planı oluşturmuştur.
Sanayileşme için özel sektörün yeterli sermaye birikimi ve yetişmiş müteşebbislerinin
olmadığını tespit eden devlet, Devletçilik ilkesini benimseyerek liberal ülkelerde özel sektöre
bırakılan alanlarda devletin girişimiyle kendi sanayisini kurma yoluna gitmiştir. Bu yönüyle
üretim araçlarının devlet kontrolünde olduğu Bolşevik ülkelere benzeyen Türkiye’nin o
yıllardaki ekonomik yapısına Karma Ekonomi adı verilmektedir. İzmir İktisat Kongresi’ndeki
tartışmalara ve çok partililik denemelerine bakıldığında, Türkiye’nin hedefinin liberal
toplumlar gibi kendi sermayedar sınıfını oluşturarak uzun vadede demokrasi cephesine
katılmak olduğu görülmektedir. Atatürk’ün ölümünden yıllar sonra Türkiye’nin Nato ve
Avrupa Konseyi üyeliğine kabul edilmesi ve hem Cumhuriyet Halk Partisi’nin hem de
Demokrat Parti’nin bu konuda birlikte hareket etmesi, cumhuriyetin kuruluş yıllarındaki bu
yönelimin sonuçlarından biridir. Günümüzde de aynı vizyon Gümrük Birliği ile sürmektedir.
Avrupa Birliği’ne tam üyelik vizyonuyla kesinleştirilmek yolunda ilerlemektedir. AB’ye tam
üyelik yolunda günümüzde gelinen nokta, uzlaşılmaz ve aşılmaz engellerin ortaya çıktığını ve
bütün gayretlerine ve ilerlemelerine rağmen AB’nin Türkiye’yi dışlama ve ipe un serme
noktasına geldiğini göstermektedir.
4.3.1. Milletler Cemiyeti Üyeliği
10 Ocak 1920 tarihinde kurulan Milletler Cemiyeti’nin amacı dünya devletleri arasında
iletişim ve uzlaşma kültürünün hâkim kılınması, yeni bir dünya savaşı çıkmasının, benzer
acıların tekrar yaşanmasının önüne geçilmesiydi. Cemiyetin ilk üyeleri arasında 1. Dünya
Savaşı’nın galibi olan İngiltere, Fransa, İtalya ve onların yakın müttefiki olan ülkelerin hepsi
varken 1. Dünya Savaşı’nın mağlubu olan Almanya, Avusturya, Bulgaristan ve Türkiye
yoktur. Benzer şekilde ve 1. Dünya Savaşı’nda bolşevik ihtilali yaşamış Sovyetler Birliği de
kurucu üyeler arasında yer almamıştir.
Ancak bu oluşum zamanla evrensel niteliği bu ülkelere de kabul ettirmiş ve hepsinden sonra
Türkiye de Milletler Cemiyeti’ne 1934 yılında katılarak 20 yıl önce savaşa giriştiği İngiltere
ve Fransa ile aynı uzlaşmacı çatı altında yer almıştır.
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4.3.2. Harf İnkılabı, Ölçü Birimleri
Latin yazı sistemindeki harfler esas alınarak oluşturulan yeni Türk alfabesi 1 Kasım 1928
tarihinde yürürlüğe giren kanunla tüm yazılı ve basılı eserlerde kullanılmaya başlanmış, 1
Ocak 1929 tarihi itibarı ile eski alfabeyle eser basılmasının yasaklanması yoluyla Türkçenin
resmi alfabesi haline gelmiştir.
Öncelikle belirtmek gerekir ki harf inkılabı sadece bir batılılaşma atılımı değil aynı zamanda
Atatürk milliyetçiliği anlayışıyla gerçekleştirilmiş bir çağdaşlaşma adımıdır. Çünkü kabul
edilen yeni alfabe Anadolu Türkçesinin yazı diline eksiksiz aktarımını sağlayacak harflerden
oluşmaktadır. Eski alfabede yetersiz olan sesli harf sayısı yeni alfabede 8’e çıkarılmış, eski
alfabede aynı fonemle Türk dilindeki birden çok sessiz harf gösterilirken yeni alfabede bunlar
ayrı fonemlerle gösterilmektedir (Ortaylı, 2007: 229). Bununla birlikte sessiz harf sayısının
azalması nedeniyle eski yazıda birbirinden farklı yazımı olan pek çok Arapça-Farsça
kelimenin ve söz öbeğinin yazımı yeni harflerde tespit edilemez hatta birbirine karıştırılır
olmuştur. Bu durum inkılapçı kadro tarafından bir problem olarak görülmemiştir. Yeni
harflerin eski alfabenin harf çevrimine imkân verecek şekilde seçilmesi özellikle
reddedilmiştir. (Lewis, 2007, s. 47) Anadolu Türkçesinin ses skalası tek ölçüt alınmıştır.
Antik Anadolu tarihi ve Orta Asya tarihi odaklı ve Batılılaşma hedefi güden yeni milliyetçilik
anlayışının Arapça-Farsça terminoloji dâhil belli kültürel birikimleri dışlaması Tevhid-i
Tedrisat Kanunu’nun ardından benimsenen yeni milli kültür anlayışının zaten öngörülen bir
sonucuydu.
Anadolu Türkçesinin yazıya okunduğu gibi yazılacak şekilde geçirilmesi için Arap yazı
sistemi yerine Latin yazı sisteminden alfabe oluşturulması, Batı Uygarlığı’na dönük bir
tercihtir. Sosyal ve pozitif bilimlerin kaynağı Latin yazı sistemi kullanan İngiltere, Fransa,
Almanya gibi ülkelerdi. Rusya, Japonya gibi ülkeler henüz bilim-teknoloji yarışına ciddi
anlamda katılmamıştı. Yeni neslin Latin yazı sistemine aşina olması, gelişmiş Batı ülkelerinin
biliminden yararlanabilmek için apayrı bir yazı sistemini en başından öğrenmeleri gibi bir
engeli ortadan kaldırmıştır. Ayrıca bu ülkelerin geliştirdiği matbaa, telgraf gibi yazı sistemine
endeksli teknolojilerin benimsenmesi için bunların üretim mühendisliğini çözüp, Arap yazı
sistemine adapte edilip yeni baştan üretilmesi gibi süreçler ortadan kalkmaktadır. Eğer yeni
Türk alfabesi Latin yazı sisteminden alınan harflerle oluşturulmasaydı, mesela Türkiye’deki
bilgisayar, internet gibi teknik gelişmelerin halka yayılması Batı’nın çok daha gerisinden
gelecekti. Osmanlı’nın 5 yüzyıllık, milyonlarca sayfa tutan kültür eseri ve mülki evrak
birikimi bu uğurda sadece konusunun uzmanlarının gün ışığına çıkaracağı bir miras
konumuna getirilmiş ve yukarıda bahsedilen yeni milli kültür anlayışı nedeniyle,
cumhuriyetin kuruluş yıllarında ve onu takip eden yıllarda bunların üzerinde pek
durulmamıştır.
Ayrıca, Batı teknolojisini yakından takip edip ona yetişebilmek amacıyla yazı sistemini Batı
yazı sistemlerinden oluşturma fikrini ilk hayata geçirilişi 1879 yılında İstanbul’da toplanan bir
kongreyle Arnavutlar için Latin ve Yunan alfabesindeki harflerin karışımından oluşan ve
İstanbul Alfabesi adı verilen alfabenin oluşturulmasıdır. (Türker, 1996: xxiii). Ayrıca 22
Temmuz 1922’de yani Türkiye’den 6 yıl önce yeni alfabe oluşturan Azerbaycan da bu konuda
Türkiye’ye öncü olmuştur (Kılıç: 557). Sadece Azerbaycan değil Orta Asya’da Türk dillerini
konuşan diğer ülkeler de aynı yıllarda Arap yazı sistemini terk etmiştir. Belirtmek gerekir ki
bu Türk dillerini saymazsak o yıllarda Latin yazı sistemi sadece Katolik ve Protestan dünyada
kabul gören, Doğu Avrupa’nın Ortodoks halklarının bile dillerini yazıya geçirmek için tercih
etmediği bir alfabe olarak evrensel nitelik taşımaktan çok Batı, hatta Batı Avrupa kültürü
göstergesiydi. Bununla birlikte günümüzde bu Türk dillerinin dışında pek çok Afrika, Asya ve
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Doğu Avrupa dili artık Latin yazı sistemine geçerek bu alfabeye evrensel nitelik
kazandırmıştır. Bu yüzden, o zamanlar için Batılılaşma niteliğindeki bu dönüşüm günümüzde
Çağdaşlaşma kapsamına da sokulabilir.
Yine belirtmek gerekir ki 1928’deki bu atılım Türk tarihindeki ilk alfabe değişikliği değildir.
Türk tarihinde Orhun harfleri bilinen ilk özgün Türk yazısıdır. İpek yolu medeniyetleriyle
kaynaşan sonraki devletler bu yazı sistemini terk ederek Soğd kültürüne uyumlu yeni yazı
sistemi benimsemiş ve bu sayede etki ve kültür alanını tüm İpek Yolu’na yaymayı
başarmışlardır. Talas Savaşı’ndan sonra da İslam dünyasıyla etkileşime geçen Türk devletleri
Arap yazı sistemini benimseyerek Ortadoğu kültür çevresinin medeniyetini edinerek çağını
yakalamayı başarmıştır. Asıl Arap alfabesine bazı eklemelerin yapılmasıyla oluşturulmuş olan
Fars alfabesinin sonraki asırlarda Osmanlı devleti tarafından benimsenmiş olması Türklerin
yazı sistemi tercihinin altında sadece dinî saik olmadığını, çağının en uygun bilim ve kültür
çevresinden azami düzeyde yararlanabilmek vizyonunun da olduğunu göstermektedir.
Dolayısıyla Batı Uygarlığı ile kaynaşabilmek adına Latin yazı sisteminin benimsenmesinin
Türk kültürü açısından kabul edilebilir olduğu görülmektedir (Ortaylı, 2007: 231-232).
Türk halkı daha önceki çağlarda gösterdiği adaptasyon kabiliyetini harf devrimini kısa
zamanda benimseyerek bir kez daha kanıtlamıştır. Abdülhamit döneminde girişilen çağdaş
anlamda okullaşma atılımı cumhuriyetin kuruluş yıllarda ivme kazanarak tüm ülke sathına
iyice yayıldığı ve okuma yazma oranı sanayi çağının gereğine uygun olarak bu dönemde
katlanarak arttığı için eski yazı birikiminin bu dönüşüme ket vuran sonuçları kültürel elit
tabakanın bir kısmıyla sınırlı kalmıştır. Yazı sistemindeki bu hızlı dönüşüm mevcut yazı
sistemi içinde yetişmiş, hatta o yazı sistemi üzerine uzmanlaşmış bilimadamlarını, özellikle
edebiyatçıları yeni cumhuriyetin kültür çevresinde yeni bir başlangıca mahkûm etmiştir. Bu
başlangıca ayak uyduranlar yeni cumhuriyetin Latin yazı sistemiyle yeni bir sayfa açılan
kültür hayatında varlıklarını devam ettirirken bu dönüşüme ayak uyduramayan ya da ayak
uydurmamayı tercih eden pek çok kültürel elit harf inkılabıyla birlikte kariyerlerini
noktalamıştır.
Ölçü birimlerinde Kıta Avrupası’nın ölçü birimlerinin benimsenmesi de aynı uyum hedefinin
bir parçasıdır. İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkeler dahi Kıta Avrupası ölçü
birimlerini benimsememişken Türkiye’nin bu konuda yenilikçi davranması, pek çok
teknolojik konudaki gelişmeleri kısa zamanda yakalayabilmeye ve Avrupa’yla Gümrük
Birliği, Unesco başta olmak üzere pek çok ekonomik, bilimsel ve kültürel ortak
organizasyonlarda rahatça yer alabilmeye imkân tanımıştır.
4.3.3. Üniversite Reformu
31 Mayıs 1933 tarihli ve 2252 sayılı kanunla Türkiye’de üniversite reformu yapılmıştır.
Darülfunün adlı okulun adı İstanbul Üniversitesi’ne çevrilmiş, öğretimde din temelli tüm
kurallar müfredattan ve mevzuattan çıkarılmış, bilim dallarında doğu ekolları terk edilerek
sadece batı ekolüne odaklanılmıştır. Ayrıca Tevhid-i Tedrisat yasasına paralel olarak
üniversite öğreniminde öğretim elemanlarının ya da öğrencilerin din esasına dayanarak farklı
öğretim kurumlarına yönelmelerinin de önüne geçildiği söylenebilir. Akademik düzeyde din
bilgisi edinmek isteyenler için İlahiyat Fakülteleri açılmıştır.
Üniversitelerde din ayrımının kalması anlayışının ülkedeki tüm yükseköğretim kurumları
tarafından benimsenmiştir. Mesela 1930’lara kadar sadece azınlık ve yabancı kökenli gayr-i
müslim öğrencileri kabul eden Boğaziçi Üniversitesi kontenjanlarını kademe kademe
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Müslüman öğrencilere de açmış, 1938 yılına gelindiğinde üniversiteye girenlerin %80’i
Müslüman kökenli olmuştur (Vahapoğlu, 1990: 125).
Üniversite reformundaki amaç, Osmanlı’da varlığını yüzyıllardır sürdürdüğü halde, Batı’daki
örneklerinin sağladığı faydayı sağlayamayan medrese geleneğinin ortadan kaldırılarak onun
yerine yeni cumhuriyetin ihtiyaçlarına cevap verecek ve Türk bilim dünyasının çehresini
Batılı bilimadamlarının katkıda bulunmasına uygun hale getirecek şekilde değiştirmektir.
Batı’nın özellikle pozitif bilimlerde Kartezyen metot gibi Doğu’dakinden farklı bilgi felsefesi
temellendirmelerine dayanması, “bilimsel bilgi”nin ne olduğu konusunda Osmanlı’nın
medrese anlayışından çok farklı şekilde işliyordu. Bilimsel bilgiyi sorgulamak, doğrulamak,
yanlışamak konusundaki bu temel farklılık, üniversitelerde bilimsel metot açısından çok temel
bir dönüşüm icap ettiriyordu. Üniversite mevzuatında, müfredatında ve kadrolarında yapılan
değişiklikler bu dönüşümün yolunu açmıştır.
Nazi dönemi Almanya’sından kaçarak İstanbul Üniversitesi ve Ankara’daki yükseköğretim
kurumlarına geçen, kendi alanlarının duayeni olan pek çok profesör, bu reform sayesinde
doktrinlerini geliştirerek o dönemin bilim düzeyine yetişen kürsüler kurabilmek ve o dönemin
en yüksek düzeyinde akademik tahsil görmüş bir nesil yetiştirebilmiştir.
Temelleri cumhuriyetin kuruluş yıllarında atılmış olan İstanbul Teknik Üniversitesi, Ankara
Üniversitesi ve daha birçok yükseköğretim kurumu da tamamen bu reformun ışığında bilimsel
metedolojiyi en başından benimsemiş olarak öğretim faaliyetine başlamıştır.
4.3.4. Takvim ve Saat Reformu
4.3.4.1. Gregoryan Takvimin Benimsenmesi
1582 yılında Fransa’da ortaya çıkan ve ilk başta sadece Katolik dünyanın kullandığı
Gregoryan takvim günümüzde “Batı” takvimi niteliğini kaybetmiştir. Hindistan’dan
Japonya’ya kadar her yerde kullanılan bu takvim çok uzun zamandır evrensel nitelik
kazanmıştır. Bu bakımdan Gregoryan Takvim’in benimsenmesini çağdaşlık ve laiklik
yönünde atılmış bir adım saymak mümkündür.
Bununla birlikte Türkiye topraklarında Gregoryan takvimin kabul edilmesi çok ilerici bir
atılım olarak 1917 yılında yani cuhmuriyetin kurulmasından önce gerçekleşmiş, Cumhuriyet
döneminde ise bu takvimin tek resmi takvim kabul edilmesiyle bu dönüşüm tamamlanmıştır.
Gregoryan takvimin kabul edildiği 1917 yılı itibarı ile bu reform Batıcı bir reform niteliği arz
etmektedir. Çünkü o yıllarda henüz Rusya, Yunanistan gibi Hıristiyan ülkeler bile Ortodoks
Kilisesi izin vermediği için, Gregoryan Takvimi benimsememişti. Kendi geleneksel
takvimlerini kullanmaya devam ediyorlardı. Tarih kayıtlarını Gregoryan takvimi benimsemiş
olan Fransa, İngiltere gibi ülkelerle ayın farklı gününe hatta bazen yılın farklı ayına göre
tutmaya devam ediyorlardı.
Osmanlı devletinde başlayan bu ileri görüşlü yaklaşım, askeri, ticari ve son olarak kültürel
ilişkilerini gelişmiş Batı ülkeleriyle uyumlu hale getirme amacıyla yapılmıştır. Belirtmek
gerekir ki Osmanlı’da Gregoryan takvimden önce de Hicri Takvim değil şimdiki gibi bir
güneş takvimi olan Rumi takvim kullanılıyordu. Hicri takvim o zaman da tıpkı bugün olduğu
gibi dinî günlerin tespiti için başvurulmaya devam ediyordu. Dolayısıyla Batılılaşma sürecinin
bu kısmı da günün ekonomik ve teknik gereklerini gidermek amacını gütmekteydi.
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4.3.4.2. Günün 24 Eşit Saate Bölünmesi
26 Aralık 1925 tarihli 697 sayılı kanunla Batı saati resmi saat olarak kabul edilmiştir.
Osmanlı’nın son dönemlerinde de mali, hukuki, askeri konularda “alafranga saat” denen bu
sistem kullanılıyordu. Cumhuriyetten sonra ise ülkede, diyanet hizmetleri dışında geçerli tek
saat sistemi olmuştur.
“Alaturka saat” denen eski sistemde saatler yazın günlerin uzamasıyla birlikte uzuyor, kışın
günlerin kısalmasıyla birlikte kısalıyordu. Örneğin 1 Temmuz gecesi bugün kullandığımız
saat 19.45’te alaturka saat 12’yi gösterir. 1 Ocak gecesi ise, bugün kullandığımız saat 16.50
olduğunda, alaturka saat 12’yi gösterir. Yani alaturka saat, günü zamansal olarak sabit
parçalara ayırmaktır. Bir işin yapılmasının 5 saat olması planlanmışsa o iş kışın daha kısa,
yazın daha uzun sürer. Alafranga saat kullanan birine alaturka saati dönüştürerek alafranga
saate dönüştürerek aktarmak çok zordur. Öncelikle günün kesin olarak tespit edilmesi, sonra o
günün uzunluğuna göre saat dilimlerini hesaplayıp karşı tarafa iletmek gerekir. Bu durum
Batı’yla iletişimi, ortak mesai yürütmeyi zorlaştırıyordu.
Alaturka saatin bu esnekliğinin sebebi ibadet saatlerine endeksli olmasıdır. Günümüzde ibadet
saatleri hala alaturka saate göre hesaplanmaktadır. Fakat eğitim, iş ve diğer beşeri alanlarda
alafranga saatin kullanılması hem Batı ülkeleriyle ortak çalışma verimini arttırmakta hem de
atom saati gibi salise bile şaşmayan zaman teknolojilerinden kolayca yararlanmamızı
mümkün kılmaktadır. Nitekim Osmanlı’da alafranga saat adını verdiği bu zaman ölçme
sistemi günümüzde dünyanın hemen hemen her yerine geçerli saat sistemi haline gelip
evrensellemiştir. Günümüzde bu tercihe Batılılaşma değil doğrudan Çağdaşlaşma gözüyle
bakılabilir.
4.3.5. Çok Partili Seçim
14 Ekim 1930 tarihinde cumhuriyet tarihinin ilk çok partili seçimi yapılmıştır. Bu yerel
seçimin devamı ancak 1940’larda gelecektir. 1924-1925’te başarısız olan çok partililik
denemesi ve açık oy gizli sayım gibi demokratik olmayan bir usul benimsenmiş olsa da 1930
çok partili belediye seçimleri, cumhuriyetin ilk yıllarında Batı demokrasilerinin örnek
alındığını, nihai hedefin demokrasi olduğunu göstermektedir. Amaç, devlet otoritesini ve
inkılapları tehlikeye sokmadan çok partili demokratik hayatı benimsemek ve böylece çağın en
uygar toplum örneklerini kuran devletlerin arasına katılmaktı.
Cumhuriyetin ilk yıllarında dünyadaki Batı-Doğu ekseni liberal, kalkınmış Batı
demokrasileriyle sermayeciliğe karşı çıkan sosyalist Doğu devletleri (Sovyetler Birliği, Çin
vs.) arasındaki rekabete kaymıştı. Cumhuriyetin kuruluş yıllarında ülkede sermayedar bir
girişimci sınıf yaratmaya yönelik kalkınma planlarıyla birlikte ülkeyi demokrasiye hazırlamak
amacıyla çok partili seçim girişimleri olmuştur. Fakat seçim tartışmaları partilerin öngördüğü
gibi liberal politika ile devletçi politika arasındaki tartışmalar üzerinden yürümemiştir.
Çağdaşlama, Laikleşme ve Batılılaşma atılımlarının gereğine yeterince nüfuz edemeyip eski
alışkanlıklarını sürdürmeyi esas mesele olarak gören halk kitleleri her iki çok partililik
denemesinde de alternatif partinin bu kazanımları ters yüz etmesi beklentisine girmiştir.
Alternatif parti tabanlarında da bu beklentileri seçmen kitlesini genişletme amaçlı kullanan
siyasetçilerin ve yönelimlerin varlığı tespit edildiği için bu girişimler inkılapları
sürdürebilmek adına ertelenmiştir. Bunda, tek partinin elde ettiği muhalefetsiz iktidar gücünü
kaybetmeme isteği de etkili olmuştur. Dış konjonktürün de etkisiyle 1946’da, yapılan seçim
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açık oy, gizli sayım şeklinde demokrasiyle bağdaşmayan bir uygulama sergilenmiştir. Hatta
hu süreç ancak 1950 yılında demokratik anlamda tamamlanabilmiştir.
1930’dan itibaren kadınlara oy hakkı tanınmış olması Batı’daki pek çok ülkenin de önünde
giden bir vizyona işaret etmektedir. Türkiye dâhil, sanayi devrimiyle birlikte değişen üretim
ve çalışma hayatından kadın ve erkeklerin ortak söz sahibi olacağını önceden gören
devletlerin bu girişimi Batıcılıktan çok çağdaşlaşma hedeflidir. Zira tıpkı Osmanlı’da olduğu
gibi Batı’da da sanayi devrimi öncesi kadınların toplumsal hayatta yeri ve ülke yönetiminde
söz hakkı erkeklerinkinden gerideydi.
4.3.6. İzmir İktisat Kongresi
18 Şubat 1923 tarihinde yeni cumhuriyetin ekonomi politikasını belirlemek üzere İzmir’de bir
iktisat kongresi toplanmıştır. İşçi, çiftçi, tüccar ve sanayici olarak bu kongreye toplam 1125
delege katılmıştır. Güçlü Batı devletlerinin güçlerini kısa süreliğine tükettiği 1. Dünya Savaşı
sonunda fedakârca askeri güç sarf ederek siyasi bağımsızlığını eline alan cumhuriyetin,
ekonomik anlamda güçlenerek bağımsızlığını güçlü temellere oturtmasının yolları
tartışılmıştır.
Kongrede alınan kararlardan biri devletin büyük yatırımları üstlenerek ekonomide etkin rol
almasıdır. Bu karar gelişmiş Batı ülkelerindeki liberal anlayışa, “görünmez el” diye de tabir
edilen, devletin ekonomik rekabete asgari müdahale etmesi ilkesine aykırıdır. Ne var ki henüz
her konuda ekonomik girişimde bulunabilecek yerli sermayedar sınıf oluşmadığı için
Devletçilik adı verilen bu milli anlayış benimsenmek zorundaydı. Aksi taktirde büyük
sermaye gerektiren demir-çelik fabrikası gibi üretim tesislerini açacak sermaye birikimi
gerçekleşene kadar yabancı üretime muhtaç kalınacaktı. Belirtmek gerekir ki bazı otoriteler
kongrede benimsenen Devletçilik yaklaşımını liberalizme yönelmek anlamında Batılılaşma
tercihi olarak görmemiş hatta aksine, üretim araçlarının özel mülkiyete ait olmamasını
öngören Sosyalist sisteme yaklaşan bir adım saymıştır.
Ancak kongrede alınan bir diğer karar özel teşebbüsün güçlenebilmesi için devlet tarafından
teşvik edilmesidir. Osmanlı’nın son yüzyılında sermayedarlar ya kapitülasyonlardan
yararlanarak Osmanlı pazarına giren yabancılar ya da azınlıklardı. Azınlıkların ömür boyu
zanaatkâr ya da tacir olarak kariyer yapmalarına izin veren, Türklerden ise asker ve memur
olarak yararlandığı için nesillerce sürecek ticari kurumlar oluşturmalarını zorlaştıran Osmanlı
düzenlemeleri cumhuriyetle birlikte kalkmıştı. Fakat Lozan antlaşmasının kapitülasyonları
kaldırması ve azınlıkların sermaye birikimleriyle birlikte mübadele yoluyla ülke dışına
çıkarılması ülkeyi kendi sermayedar sınıfını en kısa zamanda oluşturmaya zorlamaktaydı.
SONUÇ
Sanayileşen Batı ülkeleri karşısında Türkiye (Osmanlı) sömürge olmamayı başarmakla
birlikte önce ekonomik alanda, sonrasında buna bağlı olarak sosyo-kültürel alanda ve askerî
alanda Batı ülkelerinin gerisinde kalmış, sanayileşmiş ülkelerin açık pazarı haline gelmiştir.
Batı karşısındaki gerileme ekonomide başlayıp, siyasi alanda devam etmiş ve en son olarak
askeri alanda tezahür etmiştir ama bunun aksine, devletin Batı karşısında kendini yenileme
mekanizmaları ilk olarak askeri alanda başlamış (Vaka-yı Hayriye, Nizam-ı Cedit ve diğer
askeri reformlar), sosyo-kültürel alanda devam etmiş (Tanzimat, Islahat, Meşrutiyet) ve son
aşamada ekonomik alanda elde edilen başarılarla (Kapitülasyonların kaldırılması ve kabotaj)
gerçek çağdaşlaşmanın yolu açılmıştır.
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Bu süreç, hastalığı ilk önce cilt yüzeyine yansıyan deformasyonları gidererek tedavi etmeye
çalışıp hastalığın içten içe yayılmayı sürdürmesine sebep olduktan sonra son anda viral tedavi
ile iyileşen bir hastaya benzetilebilir. Türkiye’nin gerçek anlamda çağdaşlaşması ekonomik
altyapısının bağımsızlaşmasıyla sağlanmıştır. Bundan önce Batılılaşma adına yapılmış
reformlar ise henüz Asya tipi üretim tarzını bile aşmamış, sanayileşmenin getirdiği serbest
rekabetten, okur-yazarlık gelişiminden tamamen uzak kalmış geleneksel bir Doğu toplumu
tarafından onlarca yıl boyunca içselleştirilememiş, hatta Batı hegamonyasının dayatmaları
olarak algılanmıştır.
Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren ekonomik altyapının düzeltilerek konsolide edilmesi
Batı ülkelerinin gelişmişlik düzeyine ulaşmak için gerçekleştirilen siyasi ve sosyal reformlara
gerçekçi bir zemin sağlamıştır. Ancak bağımsız ekonomik yapı Atatürk
cumhurbaşkanlığındaki Celal Bayar hükümetlerinin savunduğu liberal kalkınma modeli ile
İsmet İnönü hükümetlerinin savunduğu devletçi kalkınma modeli arasında çekişme konusu
olmuştur. 1938’den sonraki hükümetlerin ekonomi politikaları, çağdaşlaşmayı sonradan
yakalayan emsal ülkelerdeki gibi başarılı bir ekonomik kalkınma gerçekleştirememiştir. Bu da
cumhuriyetin kuruluş yıllarında öngörülen çağdaşlaşma hedeflerine ulaşılamamasına, bu
değerlerin toplumun sosyo-kültürel bakımdan geri kalmış kesimi tarafından yadsınmasına
neden olmuştur.
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GİRİŞ
Günlük konuşma dilinde en basit kelime, kavram ve kurumlardan biri olan aile, üzerinde
düşünülme ihtiyacı hissedilmeyen bir gerçekliği ifade etmektedir (Sezal, 2002: 137). “Aile”
kurumunun neyi ifade ettiği, hangi gerçeklikleri içerisinde barındırdığı gibi sorular; toplum
tarafından cevabı en kolay bilinen gerçekliğe dönüşmektedir. Bu gerçeklikte insanın
ebeveynlerinden oluşan bir grup içerisinde doğması çok büyük bir rol oynamaktadır. Başka
bir ifade ile fertler “aile” kurumunun içinde doğup büyümektedir. Bu olgu tüm toplumlar için
geçerli olsa da fertlerin içinde doğup büyümesi hususu, aile kurumunu anlamada tek başına
yeterli değildir. Bu nedenle aile kurumunun kavramsal çerçevesini bilmek ile tarihi olarak
geçirmiş olduğu dönüşümleri anlamak ve anlamlandırmak birbirinden farklıdır. Gerçekten de
fertler içine doğduğu aile kurumunu kendi tarihi süreçleri bakımından tanımakta ve bu durum
fertlerin, aile kurumunun dününü ve yarınını ele alırken sağladığı imkânları ve birikimi eksik
değerlendirmelerine sebep olmaktadır. Bu ise, fertlerin aileyi çok doğal ve zaten olması
gereken bir kurum olarak görmelerinden ileri gelebilmektedir. Ailenin gerçek değerinin ve
rollerinin anlaşılması için, ailenin zayıflaması ve/veya dağılmaya yüz tutması durumunda
fertlerin ve tüm toplumun ödemek zorunda kalacağı bedelleri görmek ve hesaplamak gerekir.
Her doğan insanın dünya ile ve çevresiyle ilk teması aile içinde gerçekleşmektedir. “Aile”
kurumu; doğumlar, ölümler, evlenmeler, boşanmalar, ailede toplumsal cinsiyet, akrabalık ve
komşuluk ilişkileri gibi çok farklı olgulardan bağımsız olarak incelenemeyecek kadar
karmaşık ve çok yönlü bir yapıyı ifade etmektedir. Bu bölümde “Türkiye’de Aile” konusu
ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmeler ışığında incelenmekte ve istatistiki verilerle de
desteklenerek derinlemesine analiz edilmektedir.
5.1. GENEL OLARAK AİLE
Toplumsal bir varlık olan insan, bunun bir gereği olarak toplum içerisinde yaşama ihtiyacı
duymaktadır. Toplumun temel taşını oluşturan aile ve aileler bir araya gelerek insan
topluluğunu oluşturmaktadır (İnan, 2005: 181). Winch’e göre neslin devam etmesi işlevi
etrafında oluşan bir zümre olarak ifade edilen aile, sosyal bir yapı özelliği göstermektedir
(Gökçe, 1990: 206). Fertlerin ilk sosyalleşme hareketlerinin de aile içerisinde gerçekleştiği
gözlemlenmektedir. Çocukların aile çevresi ile iletişime geçmesi ve çevresini tanıyıp anlam
vermesi, sosyalleşmenin en iyi bilinen örneklerinden birini oluşturmaktadır. Bu bağlamda
sosyal hayat içindeki çalışma, yardımlaşma, paylaşma ve toplum yararına faaliyetlerde
bulunma gibi çeşitli etkin görevlerin yerine getirilmesinde aile önemli bir rol üstlenmektedir
(Metin ve Özaydın, 2016: 152).

5.1.1. Aile’nin Kavramsal Çerçevesi
Aile, Arapça kökenli bir kelime olup, Türkçe ’de “bir kimsenin bakmakla sorumlu olduğu
kişi/kişiler (ayl/ıyâl)” anlamına gelmektedir (Arıkan, 2017: 9). Sosyal yapının temel taşı olan
aile, tarihi süreç içinde meydana gelen bütün değişimlere ayak uydurabilmiş ve varlığını
koruyabilmiş bir kurumdur. Farklı sosyal yapılar ve kültürler içinde şekil ve yapı zenginliğine
sahip olmasına rağmen, tüm toplumlarda ailenin ortak karakter (Könezoğlu, 2006: 7-8) ve
fonksiyonları vardır. Sosyal yapının kurucusu, koruyucusu ve taşıyıcısı olarak aile, çocukların
yetiştirilmesi, terbiye edilmesi ve topluma kazandırılmasında ikamesi mümkün olmayan bir
rolü yerine getirmektedir. Aile, aynı zamanda sosyal yapının belirli vasıf ve kaidelere sahip ve
teşkilatlanmış zümresi şeklinde de ifade edilebilir (Eröz, 2014: 76). Ailede dini, ahlaki ve
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hukuki dayanaklar (zemin) olmakla beraber ailenin bu alanlara da etki ettiğinden ve
dolayısıyla karşılıklı bir etkileşimin varlığından söz edilebilir. Ailenin başlıca işlevleri
arasında ilişkiyi meşrulaştırmak; çocuk sahibi olmak, fertleri sosyalleştirmek; toplumsal statü
kazandırmak, duygusal paylaşma imkânı sunmak; güven ve destek sağlamak, aile fertlerine
yardımlaşma ve fedakârlık alışkanlığı kazandırmak; cinsel birlikteliği belli kurallar şeklinde
düzenlemek olarak sıralanabilir (Zencirkıran, 2016: 159-161; Merter, 1990: 3). Bir diğer bakış
açısına göre aile tarih boyunca toplumun temel taşı olmuş ve nesiller arası maddi varlıkların
aktarılması(miras), nüfusun yeniden üretimin kaynağını teşkil etmesi, savunmasız ve güçsüz
üyeleri için desteği garanti eden bir kalkan olması, gençlerin geleceğe hazırlanması için bir
eğitim merkezi olması ve son olarak da fikirlerin, ideallerin, tecrübelerin ve hayata ilişkin
tutum ve tercihlerin bir nesilden diğerine aktarılmasını sağlayan rolüyle her dönemde üzerinde
durmayı hak etmiş bir kurumdur( Reher, 2013: 22).
Diğer taraftan nesiller arası kültürel mirasın ve geleneklerin taşınmasında olduğu kadar
sosyalleşme sürecinde de vazgeçilmez bir yere sahip olan aile bir toplumun en güçlü ve
dinamik kurumudur. İslam’ın aileye bakışı ise, insanlığın ilk ve asıl birimi ve medeniyeti
kuran ve geliştiren en temel kuvvet şeklindedir. Aileler, toplumun gelecek kuşaklarının
kendilerinden daha iyi eğitilip üstün vasıf ve hasletlerle donatılması için olduğu kadar
insanlığın bilimsel ve kültürel mirasının muhafazası, gelişmesi ve zenginleşerek devam etmesi
için daha iyi imkânlara kavuşmak ve sağlıklı toplumları var etmek isterler. İnsanları birleştirip
sosyalleştiren ve karşılıklı görev ve sorumluluklarını yükleyen ve medeniyeti kuran ve
yaşatan ailedir (Rahman, 1997: 28). Bu noktada aile ile toplum arasındaki ilişki önem
kazanmaktadır. Aile ile toplum arasında bir iç-içe geçmişlik söz konusudur ve iki kavramı
birbirinden ayırmak mümkün değildir. Aile toplumu, toplum da aileyi meydana getirmiştir ve
aile bölünmesi mümkün olmayan en küçük topluluk birimi olarak ifade edilmektedir (Eröz,
1977: 3).
En kısa ifadesi ile aralarında akrabalık bağı bulunan insanların oluşturduğu ve onların çeşitli
(ekonomik, sosyal ve psikolojik) ihtiyaçlarının karşılandığı, topluma uyum sağlama ve
katılma işlevini yerine getiren temel toplumsal kuruma “aile” denilmektedir. Akrabalık bağı
ise kan (soy) bağıyla, evlilik yoluyla veya evlat edinmeyle oluşmaktadır. Evlilik aynı
zamanda yeni aile oluşumunu ifade etmektedir. Aile, toplumsal bir birim olması sebebi ile
oluşan doğal bağı ve aynı zamanda hukuk ile düzenlenmiş olması sebebiyle de hukuki bağı
bünyesinde barındırmaktadır (Kurt, 2012: 391). Bütün toplumlarda ailenin yerini tutacak
hiçbir yapının bulunmadığı yaygın olarak kabul edilmektedir. Aristo’nun “eğer fertler
ailelerini sevmezlerse, kimseyi sevemezler” sözü de bu gerçeği özlü bir şekilde ifade
etmektedir (Eröz, 2014: 76).
Aile her dönemde önemini korumuş olmasına rağmen yapıları geçmişten, aile yapıları
günümüze köklü değişimlere uğramış, farklı aile yapıları ortaya çıkmıştır. Genel olarak yapısı
bakımından “geniş” ve “çekirdek” aile olarak ikiye ayrılmaktadır. Geniş aile; anne-baba ve
çocukların yanı sıra çok sayıda akrabanın bir arada yaşadığı aile yapısıdır. Çekirdek aile ise
anne-baba ve çocuklardan teşekkül eden aile yapısını anlatmaktadır (Zencirkıran, 2016: 163).
Bir sınıflamaya göre “dar anlamda aile”, sadece eşlerden oluşan birlikteliği ifade etmekte
iken; çocukların da dâhil edilmesi ile “geniş anlamda aile” sınıflandırılmasına erişilmektedir.
Bunlara ilave olarak eşler ve çocukların dışında, kayın ve hısımların, sözleşme ilişkisi
nedeniyle çırak, hizmetçi vb. sebeplerle ev halkı olarak aynı çatı altında toplanmış kişilerin
ilave edilmesi ile de “en geniş anlamda aile” sınıflandırmasına erişilmektedir (Akıntürk, 1998:
6). Hanehalkı kavramı ise (ev halkı); anne, baba, çocuklar, torunlardan oluşan ve aynı evde
oturma şartı bulunmayan kişilerin meydana getirdiği sosyal zümre (birim)ye denilmektedir.
79

Çoğu kez hane veya hanehalkı hem akraba birliği ve hem de ortaklaşa ekonomik faaliyeti ve
paylaşmayı ifade etmektedir. Hane büyüklüğü ve hane yapısı ise, aile ve sosyal yapıyla ilgili
araştırmaların en önemli göstergelerinden biridir (Türkdoğan, 2004: 626). Aile adı verilen
topluluğu diğer topluluklardan ayıran özelliklere bakıldığında da aileyi daha iyi tanımak ve
çerçevesini çizmek mümkün olabilir. Bu özellikleri dört başlık altında toplayabiliriz. Birincisi,
aile içindeki fertlerin birbirileriyle bağları evlenme, kan ve evlatlık edinme yoluyla
gerçekleşmektedir. İkincisi, bir ailenin fertlerinin aynı evde, aynı çatı altında yaşaması ve bu
zümreye hanehalkı (ev halkı) denilmesi de ayırt edici bir özelliktir. Üçüncü özellik ise
birbiriyle devamlı temas halinde olan ve karşılıklı etkileşimin geçerli olduğu fertlerin karıkoca, ana-baba, kız-oğul, hemşire-birader gibi sosyal rolleri üstlendikleri ve kabul ettikleri bir
birlik olmasıdır. Dördüncü özellik her ailede görülen ülkenin kültürünü taşıma ve aktarma
olarak karşımıza çıkar (Şahinkaya, 1990: 37).
En geniş anlamıyla aile; içinde inşa türünün belli bir biçimde üretildiği, topluma hazırlanma
sürecinin belli bir ölçüde, ilk ve etkili biçimde cereyan ettiği, cinsel ilişkilerin belli bir
biçimde düzenlendiği, anne-baba ve çocuklar arasında belirli bir ölçüde içten sıcak güven
verici ilişkilerin kurulduğu sosyal bir yapıdır. İlaveten içinde bulunulan toplumsal düzene
göre ekonomik etkinliklerin belli bir ölçüde yer aldığı toplumsal kurum olarak aile karşımıza
çıkmaktadır (Merter, 1990: 3). Bu noktada aileyi kuran unsurlar da önem kazanmaktadır ve
dört unsurun öne çıktığı görülmektedir. Bunlar sırasıyla aşk, nesli idame, müşterek hayat ve
hayatın tanınmasıdır. Aile için açlık yaşamak için güç ve kuvvet kaynağı olduğu ve medeniyet
kurmaya yaradığı kabul edilirken aşk ise nesli devam ettirmeye ve aile kurmaya yarayan bir
pınar olarak görülmektedir. Aşk aile kurumunun temel taşı olarak daima yüceltilmiştir.
Nesli devam ettirme unsuru ise her insanın ölümsüzlük ve ebedi var olma özleminin bir işareti
olarak aile içinde ferdi tamamlar, yeniler ve zaman -mekân açısından genişletir.
Müşterek bir hayatın gerekli olması da ailenin bir diğer unsurudur. Örf olarak alışılmış ve
kabul görmüş olan husus, insanların aile olarak beraber yaşamasıdır.
Aile için temel olan son unsur ise müşterek hayatın tanınması ve düzenlenmesidir. Hukuk
alanında tanınma ve meşruiyet kazanma söz konusu olduğunda devletçi görüş ile ferdiyetçi
görüşün farklı bakış açıları ortaya çıkar. Ferdiyetçi görüş aile için ilk iki unsuru önemli kabul
ederken devletçi görüş son iki unsura öncelik verme eğilimindedir (Karpat, 1990: 33-34).
Türk hukukunda aile tanımı tam olarak yapılmamakla birlikte, eski Türk Ceza Kanunu’nda
kötü muamele başlığı altında “aynı konutta birlikte yaşadığı” ibaresi ile geniş aile tanımına
vurguda bulunarak daha fazla kişiyi koruma yoluna gitmiştir (Ekdemir, 2005: 352).
Genel anlamda aile, neslin üretildiği ve sürdürüldüğü küçük bir grup olarak tanımlanabilir.
Wallerstein aileyi “aynı çatı altında oturan akrabalık ilişkileri ile birbirine bağlı bir üretim ve
tüketim birimi olarak tanımlamaktadır. Fındıkoğlu ise aileyi, sadece duyguların mahsulü
olmayıp, daha karmaşık ve çözülmesi zor adetler ve kaideler bütünü olarak tanımlamaktadır.
Türk sosyolog Mübeccel Kıray ise aileyi toplumsal değişmede tampon görevini üstlenen,
değişmelerin getirdiği kopuklukları şekil ve işlev değiştirerek karşılayan, kişilerin güvenlik
ihtiyaçlarını farklı biçimlerde yerine getiren sosyal bir kurum olarak tanımlamıştır (Kandiyoti,
1984: 16-25). Stirling’e göre aile anne, baba ve çocuklardan (ya da torunlardan) oluşan ve
aynı evde oturma şartının bulunmadığı sosyal bir mekândır (Türkdoğan, 2004: 625).
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5.1.2. Tarihi Gelişme Sürecinde Aile
Ailenin insanla birlikte var olduğu gerçekliğinden yola çıkarak ailenin de insanlık tarihi kadar
eski olduğunu söylemek mümkündür. Bu gerçeklik insanlık tarihinde meydana gelen
değişimlere bağlı olarak aile yapısını da değiştirmiştir. İnsanlık, tarih boyunca birlikte yaşama
isteği ya da eğilimi ilk yaşama şeklinin kalabalıklar halinde olmasına neden olmuştur. Bunun
bir sonucu olarak klan, boy, aşiret gibi oluşumlar insanlık tarihinin en eski yaşama biçimlerini
oluşturmuştur. Aynı toteme inanan klan üyeleri aynı aileden sayılmaktaydı (Acar, 2014: 8-9).
Modern anlamda “aile” kurumunun nüvelerinin, Avrupa’da meydana gelen sanayi devrimi ile
ilişkili olduğu, tüm sosyal bilimcilerin kabul ettiği bir olgudur. Sanayi devriminden önce
baskın aile yapısı geniş aileden oluşmaktaydı. Aynı çatı altında toplanan büyük dede-nineler
anne-babalar ve çocuklar kimi durumlarda dört kuşağı da içerisinde barındırabilmekteydi
(Sezal, 2002: 138).
Modern aile, Fordist refah devletinin desteğiyle yeniden üretim, sosyalleşme, ekonomik ve
duygusal destek gibi üstlendiği temel işlevlerle dengeyi sağlayan bir kurum olarak
görülmektedir. Bunun bir sonucu olarak da anne, baba ve çocuklardan oluşan ideal aile tipi ile
yaygınlaşmış ve özelleşmiş bir kurum haline gelerek, bireylere duygusal destek ve tatmin
sağlayan denge mekanizması olarak önem kazanmıştır (Kul Parlak, 2016: 118).
Çekirdek aile ve geniş aile olmak üzere yapılan ikili sınıflandırmada geniş aile yapısına,
yaygın olarak tarım toplumlarında ve kırsal kesimlerinde rastlanmaktadır. Geniş ailenin
yaygın olmasının sebepleri arasında dış tehditler karşısında sayıca fazla olmanın sağlayacağı
güvenlik, tarım ve hayvancılık açısından fiziksel gücün ve işgününün önem taşıması
gösterilebilir. Yaşanan değişimler, çekirdek aile ile akrabalar arasındaki sıkı ilişkilerin
gevşemesini beraberinde getirmiştir. Özellikle akrabalığın sosyal dayanışma işlevini
kaybetmesi ailenin, dar zamanlarda sosyal güvence olarak gördüğü akrabaları ile olan
ilişkilerini sekteye uğratmıştır. Sanayileşme ve kentleşmeye paralel olarak ailenin birlikte icra
ettiği işler aileden ayrılmakta ve fabrikalar çalışmanın merkezi haline gelmektedir. Bu durum
da geniş ailenin küçülmesine sebep olmaktadır. Bu sürecin doğal bir sonucu olarak ailenin
sosyal baskı ve kontrol işlevi azalmış, büyük kentlerde düzenin sağlanması için sert hukuk
kuralları gerekli hale gelmiştir. İşin aileden ayrılması sanayi toplumlarında bireylerin kendi
geçimlerini sağlamak zorunda kalmaları bireyciliği yaygınlaştırmıştır (Zencirkıran, 2016:
162-163).
Yaygın olarak kullanılan yeni ekonomi kavramı; küreselleşme, bilgi teknolojilerinin artan
şekilde kullanılması, bilgiye dayalı ürünlerin hızla artması, istihdamın kutuplaşması ve
kadınlaşması, işlerin istikrarsızlaşması ve yeni çalışma biçimlerinin ortaya çıkmasını ifade
etmektedir. Bu gelişmelerin, aile yapısında hızlı değişmeleri ve kadınların ücretli istihdama
daha fazla katılmalarını beraberinde getirdiği bilinmektedir. Ailenin yaşadığı çözülme ile ilgili
kriz, ekmek(gelir) kazanan erkek modelinin sona ermesi, yeni aile türlerinin ortaya çıkması ve
kadınların yönettiği aile sayısının artmasını gündeme getirmektedir. Bu değişikliklerin
ardındaki itici güçlerden biri, artan emek hareketliliği ve işin parçalanması ile kol kola giden
küresel ekonominin artan şekilde daha rekabetçi özellik kazanmasıdır. Diğer itici güç ise,
istihdamın artan şekilde kadınlaşmasıdır. Bu sonuç, ekonomik gelişmelerle bağlantılı olmakla
birlikte kadınların ev dışında ücretli istihdama yönelmesi kadınların ekonomik olarak
güçlenmesine yol açtığı kadar çekirdek aileye, evlenmeye ve geleneksel aile bağlarına yönelik
bir tehdit özelliği de taşımaktadır. Kadınların ücretli istihdamdaki artışının temelinde,
ekonomik ve sosyal faktörlere ilaveten birçok ülkede sosyal bir talebe dönüşen feminist
hareketlerin de rolü bulunmaktadır.
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Bu strateji IMF ve Dünya Bankası’nın yapısal uyum ve ekonomik reform programlarında yer
almış ve Avrupa Birliği’nin ekonomik büyüme ve rekabet gücüne yönelik stratejisinin önemli
bir parçası olarak kabul edilmiştir (Perrons, 2004: 23).
5.1.3. Ailenin İşlevleri
Ailenin işlevleri çeşitli ülkelere ve kültürlere göre değiştiği gibi tarihi gelişme sürecinde de
önemli değişiklikler göstermiştir. Genel olarak ailenin işlevlerini açıklamada müracaat edilen
yaklaşımları üç başlık altında değerlendirmek mümkündür (Macionis,2012: 466-468).
a) Yapısal İşlevsel Analiz
Bu yaklaşıma göre aile çok sayıda hayati görevi yerine getirmektedir ve bu sebeple de
toplumun omurgası olarak kabul edilir. Bu görevlerin başında sosyalleşme, sosyal
yerleştirme, maddi ve duygusal güvenlik ve cinsel etkinliğin düzenlenmesi gelmektedir.
b) Sosyal Çatışma ve Feminist Analiz
Sosyal çatışmacı yaklaşım, feminist analiz de içine almakta ve aileyi hayatın merkezine
yerleştirmektedir. Bu yaklaşıma göre aile üyelerinin ve akrabaların kendi aralarındaki
yardımlaşması ve dayanışmasından ziyade bu ilişkilerin eşitsizliğin kaynağını teşkil
ettiğini ileri sürmektedir. Bu eşitsizliğin ortaya çıkmasını sağlayan faktörlerden biri
mülkiyet ve mirastır. Bu anlayışa göre ailenin temeli erkeklerin ihtiyaçlarıdır ve üst sınıfa
mensup erkekler varlıklarını erkek çocuklarına miras bırakmak suretiyle her yeni nesilde
kendi sosyal sınıfının yeniden üretimini sağlamakta ve refahlarını arttırmaktadırlar.
Feminist yaklaşım ise ataerkilliğin rolü üzerinde durmakta ve erkeklerin mirasçılarının
kim olduğunu bilmek için kadın cinselliğini kontrol etmek isteyeceği ve dolayısıyla ailede
kadın üzerinde tam bir mülkiyetin ortaya çıktığını ileri sürmektedir. Çatışmacı yaklaşımın
bir diğer açıklaması ise ırk ve etnik yapının devam eden niteliği ile ilgilidir. Buna göre
insanların genellikle kendilerine benzer veya yakın özelliklere sahip olanlar ile
evlendikleri için ırk ve etnik yapılar nesiller boyu devam eder. Grup içi evlilikler de ırk ve
etnik yapıların devamına hizmet eder.
c) Sembolik Etkileşim veya Sosyal Değiş-Tokuş Yaklaşımı
Sembolik Etkileşim yaklaşımına göre, ideal olarak aile hayatı samimiyet için bir fırsat
vermekte ve aile üyelerinin kendi aralarında bağlar kurmalarına yarayacak birçok faaliyeti
birlikte gerçekleştirirler. Ebeveynlerin otorite özelliği ön planda olduğundan çocuklarla
yakınlıkları sınırlı olsa da çocuklar için yetişkinlik büyük destek ve güven paylaşımı
açısından önemlidir. Akrabalık ilişkileri de buna katkıda bulunur. Sosyal değiş-tokuş
yaklaşımı ise flört ve evliliği bir anlaşma şekli olarak değerlendirmekte ve potansiyel
çiftler üstün ve zayıf yönlerini dikkate alarak zaman içinde bir sonuca vardıklarını ileri
sürmektedir. Çiftlerin en iyi anlaşmayı yapabilmeleri için çiftlerin alışveriş yapmalarını
önerilmekte ve ataerkil toplumlarda değiş-tokuşu cinsiyet rollerinin belirlediği tespit
edilerek evlilik piyasasında erkeklerin refah ve güce sahip olmalarına karşılık kadınların
güzelliğe sahip oldukları ve böylece kadınların geleneksel kaygılarının ortaya çıktığı dile
getirilir.
Diğer taraftan ailenin iktisadi fonksiyonlarını mikro ve makro düzeyde ele almak
mümkündür. İktisadi bir organizasyon olan ailenin rasyonel ve verimli çalışması, sağlam
kurallara dayanması, üretim ve tüketimi düzenlemesi, aile bütçesini yönetmesi, aile içi ve aile
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dışı ilişkileri yürütmesi ve kontrol işlevini yerine getirmesi beklenir. Makro açıdan da ailenin
fonksiyonlarını tüketim, tasarruf, yatırım, gelir dağılımı ve sosyal yardım şeklinde
değerlendirmek mümkündür. Bu fonksiyonlar şu şekilde sıralanabilir (Zaim,2005: 62-65):
•
•
•
•
•
•
•

Milli servetin dağılımına, milli gelirin yeniden dağılımına ve istihdamın artışını
etkiler.
Ülkenin altyapısının gelişmesini ve dolayısıyla hızlı kalkınmayı etkiler.
Sosyal yapıyı sağlamlaştırarak ekonomik kalkınmayı destekler.
Sağlık ve eğitim alanındaki işlevleri yoluyla sosyal gelişmenin hızlanmasına katkıda
bulunur.
Sağlam aile yapısına sahip ülkeler ekonomik ve sosyal gelişme için gerekli olan
istikrarı sağlamış olur.
Zengin ailelerden fakir ailelere çeşitli yollarla (zekât, sadaka ve diğer yardımlar)
yapılan gelir transferi, servetin yeniden dağılımına ve dengeli toplum yapısının
oluşmasına hizmet eder.
Varlıklı ailelerin eğitim, sağlık, sanat, spor ve topluma yönelik diğer hizmetleri
ücretsiz sunmaları ve topluma katkıda bulunmaları, toplumdaki fırsat eşitliğinin
sağlanmasına yardımcı olur.

5.1.4 Modern Aileyi Hazırlayan Şartlar
Sanayileşme nasıl geniş iş bölümü, çeşitli toplumsal tabakalar, sınıflar, meslek ve menfaat
grupları ile köyler, kasabalar, şehirler, bölgeler ve ülkeler arasında farklılıklar ve eşitsizlikler
yarattığı gibi aile yapıları, aile ilişkileri ve bağları, aile işlevleri ve rolleri bakımından büyük
farklılıklar yaratmıştır. Birçok alanda meydana gelen büyük çaplı değişikliklerin sosyal yapı
üzerinde meydana getirdiği olumsuz etkilere ve çözülme belirtilerine rağmen aile, esas rolünü
korumakta ve uyum sağlama gücünü göstermektedir. Bu yaklaşım şu iki noktada ailenin
gücüne ve istikrarına işaret etmektedir. Birincisi, sanayileşme sürecinin sonrasında modern
ailenin birçok işlevinin modern kurumlar tarafından yerine getirilmesi söz konusu olsa da
ailenin yerine getirmeye devam ettiği işlevler sayı olarak azalmakla birlikte bu işlevler aileyi
daha nitelikli, daha esnek ve daha istikrarlı hale getirecektir. İkincisi ise ekonomik refah
yükselse de nesil üreticisi ve şahsiyet geliştiricisi olarak aile insani ve tabii özelliğini
korumaktadır (Çağatay,1990: 114).
Modern ailenin ortaya çıkışı, bu alanda yapılan çalışmalar için temel bir araştırma alanı
olmuştur. Yaklaşık iki asırlık bir süreye yayılan bu sürecin en önemli kilometre taşları olarak
ücretli emeğin ortaya çıkması, nüfusun kırsal alanlardan kentlere akması, eğitim imkanlarının
devlet eliyle sürekli ve etkili şekilde desteklenmesi, demokratik kurum ve kuralların
geliştirilmesi ve uygulama alanlarının genişletilmesi, refah düzeylerinin tüm beklentilerin
üzerinde yükselmesi, hızlı bir demografik geçişin yaşanması ve feminist hareketlerin tün
dünya üzerinde çok yönlü etkileri olması ve uygulamalarla sonuçlanması gösterilebilir (Reher,
2013: 23).
17. ve 18 yüzyıllarda özellikle Batı Avrupa’da üretimin hane içinde veya haneye bitişik
arazide yapıldığı bilinmektedir. Bu yapıda çocuklar dahil ailenin tüm üyelerinin üretim
faaliyetine katılması ve katkıda bulunması söz konusu olmuştur. Kapitalist üretim şeklinin
gelişmesi ve genişlemesi sonucunda aile üyelerinin ayrı ayrı iş ve mesleklere mensup insanlar
olarak farklı sektörlerde istihdam edilen bağımlı işçiler haline dönüşmesiyle bu yapı
yıkılmıştır. Ailenin ekonomik dayanışmasını yıkacak etkinin, büyük ölçüde çocuk işçiliğini
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yasaklanmasıyla kapitalizmin ücretli işçiler üzerindeki doğrudan etkisinden çok burjuva
ailesinin hayat tarzlarının ‘aşağıya doğru yayılması’ sonucunda geldiği kabul edilmektedir
(Giddens, 2016: 112).
Geleneksel sanayi öncesi toplumlarda iş ve aile, temel üretim birimi olarak ailede birleşmiştir.
Daha sonra sanayi toplumlarında iş ile aile ve özel hayat arasındaki ayırım keskinleşmiş ve
aile temel üretim birimi olma niteliğini kaybetmiştir. Bugün bütün ülkeler mal ve hizmet
piyasalarında olduğu kadar faktör ve finans piyasalarında da küreselleşmeyle net bir gerçeklik
olarak karşı karşıyadırlar. Yeni sanayileşen birçok ülke küresel rekabete dahil olmuş durumda
ve daha düşük maliyetle küresel piyasalara kaliteli ürünler üretmekte ve dağıtmaktadırlar. Bu
ise küresel piyasalarda söz sahibi olan birçok ülkenin ulusal ve küresel üretimini ve tüm
ekonomik faaliyetini tehdit eden bir yapıya dönüşmüş durumdadır. Ekonomik ve teknolojik
değişimleri izlemek ve bu değişimlerin gerektirdiği yenilikleri yapmak için örgütsel yapılar ve
stratejiler köklü şekilde değişikliklere uğramakta ve yepyeni yapılar ortaya çıkmaktadır. Buna
paralel olarak çalışanların da çok yönlü bilgi, vasıf ve yetkinlik sahibi olması bu sürecin
kaçınılmaz bir gereğidir. Bu süreç aynı zamanda hiyerarşik zincirlerin kısaldığı, çalışma
ekipleri yoluyla çalışan özerkliğinin arttığı, sürekli öğrenme, inisiyatif kullanma, çok yönlü
bilgi ve beceri sahibi olma gibi taleplerin arttığı gelişmeye de öncülük etmektedir. İş il ilgili
bu gelişmeler, aynı zamanda kadınların çalışması ve aile yapısı üzerindeki etkileri
değerlendirmeye imkân vermektedir (Paplexandris, 2000: 125-126).
Kadınların yükselen eğitim düzeyleri ve işgücü piyasasına katılma oranlarının artması, iş-aile
veya iş-yaşam uzlaşma(dengeleme) politikalarına yönelik taleplerinin desteklenmesi ve
karşılık bulması, bireysellik ve erkekler ve kadınlar için eşit fırsatların sağlanmasına yönelik
çabaların başarıya ulaşması ve bütün bunların kültürel olarak liberal değerler ile çakışıyor
olması da bu değişim sürecinin önemli unsurlarıdır (Häusermann, 2018: 862).
Bu yüzyılın büyük bölümünde sanayi üretimine hâkim olan Fordist üretim modeli, bir tüketici
için dayanıklı tüketim malları ve ev eşyalarının satın alınmasını sağlayacak kadar yüksek
kazançlı erkek işçiliğine ve ev hanımlarının kocalar ve çocuklar tarafından ihtiyaç duyulan
(geleceğin üreticileri ve tüketicileri olarak) bakım, koruma, yemek, eğitim ve diğer destek
faaliyetlerinde bulunmak üzere evde kalmalarına izin verilmesine dayanıyordu. İktisat
söyleminde, Fordist modelin talep ettiği “fiziksel yeniden üretim” ihtiyacı, entelektüel ve
duygusal “sermayenin” yeniden üretimi için taleplere yer vermiştir. Belirli vasıfları elde
etmek, tecrübe sahibi olmak, diploma almak ve birinin emek becerilerini yükseltmek ve
güncellemek giderek daha önemli hale gelmiştir. Hızla dönüşen bu ortamda, ailelerin
duygusal destek aracı ve kültürel sermaye aktarıcıları olarak önemi artmıştır. Bu sadece
ekonomik yapıların aile uygulamalarını şekillendirmedeki gücünün değişmesi değil, aynı
zamanda insanların yaşama biçimlerini ve hayatlarını nasıl şekillendirdikleri ile ilgili
tutumlarını değiştirmiş olduklarını göstermektedir. Böylece, aile kurumunun yalnızca
ekonomik alandaki temel değişikliklere cevap olarak değiştiği konusundaki eski sosyolojik
varsayımı aşan yeni bir yaklaşım benimsemek gerekmektedir. Bireyin ve bireysel çıkarın
merkezi bir referans noktası haline geldiği bir dünyada, bütün ekonomik ilişkilerin baskın
özellikleri sebebiyle aileler de kişisel özerkliğin oluşumunda yardımcı olan bir konuma
geçmektedir. Post-modern (veya Postfordist) aileler duygusal ve maddi ihtiyaçların
karşılanmasını sağlayacak şekilde konumlandırılmıştır. Bu anlayışın hâkim olduğu şartlarda
kadınların sosyal ve ekonomik statüleri, kocalarının statüsüne daha az bağımlı hale gelmiştir.
Bu ise bir kadının profesyonel bir hayat tarzına sahip olması için, bir profesyonelle evlenmesi
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gereksiz hale getirmektedir. Böyle bir amaçla kadının gerekli eğitimi alması ve bunun sonucu
olarak uygun bir diploma veya sertifika sahip olması yeterli olmaktadır.
Gelişmiş ülkelerde giderek daha fazla sayıda kadın, çalışma hayatına katılmanın ve
profesyonel hayata kavuşmanın, evliliğin sağlayabileceğinden daha iyi bir hayat standardına
giden daha güvenli bir yol olduğunu anlamakta ve tercihini bu doğrultuda yapmaktadır. Bu
eğilimlerin kuvvetlendiği şartlarda eğer bir kadın evliliğinin kimlik, şefkat, güven, ekonomik
destek, paylaşma ve cinsellik açısından beklentilerini karşılamadığı kanaatine varırsa evliliği
anlamsız ve gereksiz bularak ya hiç evlenmemekte veya evliliği terk edebilmektedir (SilvaSmart, 1999: 5-6).
Aile artık sosyal ve demografik yeniden üretim odağı değildir ve ebeveyn otoritesi büyük
ölçüde azalmıştır. Akraba ağları daha küçük, daha dar ve daha derin olma eğilimindedir.
Konutlar küçülmüş ve hanede yaşayan sayısı azalmıştır. Bugün çok daha az sayıda haneye
sahip ve tek başına yaşayan çok sayıda insan bulunmaktadır. Ailelerin kendi savunmasız ve
yardıma muhtaç üyelerine yardım etme kabiliyeti şiddetli azalmış ciddi endişe kaynağı haline
gelmiştir. Ayrıca ebeveynlerin gelecek ile ilgili sosyal kaygıları ve çocuklarının ekonomik
durumuyla ilgili korkuları artmaktadır. Bu kaygı ve korkular ise evlenmemek, geç evlenmek,
çocuk sahibi olmamak ve çocuk sayısını düşük tutmak için önemli bir sebep olarak kabul
görmektedir (Reher, 2013: 34 ).
Kadınların işgücüne katılma oranları artık erkeklerin seviyelerine bütün dünyada yaklaştığı
gibi eğitimin her alanında erkeklerin seviyelerine eşit veya onlardan daha yüksek duruma
gelmeleri söz konusudur. Bütün bu gelişmeler kadınlar başta olmak üzere aile içindeki
kişilerin özerklik anlayışlarının değiştiğini ve bireysel tercihlerin ön plana çıktığını
göstermektedir. Bir bütün olarak toplum, demografik geçişle bağlantılı olarak aile hayatı için
önemli etkileri olan köklü değişiklikler de yaşamıştır denilebilir. Kadınların toplumdaki
ekonomik ve sosyal rollerinde görülen ve son 50-60 yılda şekillenen değişim, üreme
verimliliğinin azalmasına yol açtığı gibi demografik geçişin bir özelliği olarak çocuk
yetiştirmek için harcanan zamanın büyük oranda azalmasını beraberinde getirmiştir.
Çocuklar, ebeveynler ve devlet arasındaki ilişkilerin yapısı, modern refah devletinin
gelişmesinin merkezinde yer almış ve batılı liberal demokrasiler için problem alanlarından
biri olmuştur. Tarihi olarak çocuklar ve aile, çeşitli müdahalelerden korunması gereken özel
bir dünya olarak kabul edilmiştir. Hanehalkı seviyesinde konu ele alındığında, aile ve
çocuklar kendi özel ve korunmuş dünyalarında serbest bırakılmalıdır. Devlet, toplum yararını
dikkate alarak sadece belirli tehlikeler baş gösterdiğinde devreye girmelidir. İngilizce konuşan
ülkeler genellikle aileye doğrudan müdahale konusunda daima isteksiz olmuştur ve aile
mahremiyeti esas alınmıştır. Müdahale konusundaki bu tereddüt, aynı zamanda çocuklara
toplu şekilde ayni ve parasal yardım yapılması bakımından da geçerli olmuştur (Lewis,
2006:1-2). Bu anlayıştan belirli ölçüde ayrılmayı ifade eden yaklaşım ise toplumun refahını
sağlamak için çocuklara ve aileye kamu yatırımı yapılmasının gerekliliği fikrinin ortaya
atılmasıdır.
İngiltere, sosyal politika açısından devlet, çocuk ve aile ilişkisinin yapısı çok belirli ve iyi
düzenlenmiş olan bir ülke olarak bilinmektedir. Çocuklar ve aile arasındaki bağ ve ilişkiler o
kadar kuvvetlidir ki çocuklar aile içinde adeta ‘görünmez’ kabul edilmektedir. Aileden ayrı
olarak çocuklarla ilgili hiçbir sosyal politikadan söz edilemeyecek kadar aile merkezli bir
bakış açısı dikkat çekmektedir. Bu yaklaşımda temel düşünce, devlet ve ailenin bağımsız ve
85

farklı alanlar olarak kabul edilmesidir. Aile, devletin hâkimiyet alanının dışında doğal, özerk
ve mahrem bir kurum olarak görülmekte ve devletin elinin uzanmadığı bir sığınak veya
kalpsiz ve merhametsiz bir dünyada cennet olarak değerlendirilmektedir (Daniel ve Ivatts,
1998: 6-8).
Refah devletinin geliştiği ülkelerde ailenin daha hızlı değiştiği kabul edilmekte ve en zayıf
aile bağlarının bulunduğu ülkenin İsveç olduğu tespit edilmektedir. İsveç’te ekonomik yardım
almak için eşleri yerine hükümete başvuran insanların aynı zamanda evlenmeye daha az
meyilli oldukları görülmektedir. Benzer olarak artan bireycilik ve kendini gerçekleştirme
kültürünün yerleşmesine paralel olarak dinin etkisinin de azalmasıyla 1960’lardan itibaren
İsveç ailesinin hızlı bir aşınma sürecine girdiği ve hükümetin ailelerin yerini aldığı iddia
edilmektedir (Macionis, 2012: 463-464).
Öte yandan, refah devleti ve daha güçlü piyasa yanlısı ideolojilerin sınırları ve başarısızlıkları
hakkında artan duyarlılık sayesinde, piyasanın, ailenin ve gönüllü kuruluşların sosyal
korumada ve refahın sağlanmasındaki alternatif kaynak tahsisi rolünün yeniden gözden
geçirilmesini sağlamıştır. Yeni yaklaşımda refah devletinin geleceği hakkındaki tartışmalar,
aile ile ilgili tartışmalarla yakından bağlantılı kabul edilmeye başlanmıştır. Kriz döneminde
refah devleti ailenin yeniden keşfedilmesine geleneksel rollerinin araştırılmasına yardımcı
olmuştur (Naldini,2005:1).
Sanayileşme sürecinin ortalarına kadar aile, refah sağlayıcılığı açısından merkezi bir aktör
konumunda olmuştur. Yirminci yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren gelişip güçlenen refah
devleti uygulamaları, ailenin bu rolünün zayıflamasını beraberinde getirmiş ve bu rolü büyük
oranda kendisi üstlenmiştir. Refahın temel sunucu birimi olarak devlet kabul edilmiştir.
Yirminci yüzyılın son çeyreğinden itibaren ortaya çıkan küreselleşme, artan uluslararası
rekabet ve bunun yanı sıra neo-liberal politikaların yaygınlaşması ile refah devletinin önemi
ve rolü sorgulanmaya başlanmıştır. Bu tartışmaların devamında devletin söz konusu temel
refah sağlayıcı rolünün devlet, aile, sivil toplum ve piyasa gibi aktörlerle paylaşıldığı bir
karma refah sistemine geçilmiştir. Bu gelişmeler, ekonomik, sosyal ve teknolojik alanda
ortaya çıkan gelişmeler ve bunların devlete yüklediği devasa harcama yüküne karşı gelir
kaynaklarındaki azalış, cömert refah devletinin sosyal politika alanında kendini ve
hizmetlerini sınırlandırmasını ve yeniden yapılandırmasını zorunlu hale getirmiştir. Pasif ve
cömert refah yardımları yerine çalışmayı hedef edinen ve daha sınırlı destekleri öngören aktif
refah devleti anlayışına geçişle birlikte aile ve çocuklara yönelik yardım ve desteklerin de
sınırlandırıldığı bir süreç başlamıştır.
Batı Avrupa ülkelerinin, değişen hızlarda olmasına rağmen, 1960'ların başından itibaren
büyük bir demografik dönüşüm yaşadıkları bilinmektedir. İskandinav ülkeleri ise, 1970 ve
1980'ler boyunca Batı ve Güney ülkeleri tarafından takip edilen öncü ülkeler durumunda
idiler. Genel olarak ele alındığında, aile oluşumu ve aile pratiklerinin, istisnasız olarak tüm
gelişmiş ülkelerde benzer bir eğilim sergilediği gözlenmiştir: Evlenme ve doğurganlık
oranları azalırken, birlikte yaşama, boşanma, evlilik dışı doğumlar ve ilk evlenme ve ilk
doğumda yaş ortalaması artmıştır. Benzer şekilde çocuksuz ailelerin, tek ebeveynli çocukların
ve kimsesiz çocukların sayılarının artması da bu tabloyu daha karamsar hale getirmektedir.
Nüfusun yaşlanması ile birlikte azalan doğurganlık, tüm Avrupa'da politik tartışmaları ve
endişeleri ortaya çıkaran temel demografik eğilim olarak önemini korumaktadır. Nüfus kaybı
ile ilgili korkular bu ülkelerin genellikle ulusal gerileyiş metaforları haline gelmiştir. Bugün
Avrupa'da, nüfus kaybı ve nüfusun yaşlanması sadece ulusal nitelikli değil, aynı zamanda
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Avrupa'nın ekonomik, politik ve kültürel bir güç ve dünyada aktörü olarak düşüşüne yönelik
metaforlar olarak kabul edilmektedir (Oinonen, 2008: 23).
5.2. TÜRKİYE’DE AİLE YAPISININ DEĞİŞMESİ
Türk aile yapısı tarihi süreç içerisinde incelendiğinde; Sümerliler, Göktürkler, Oğuzlar,
Selçuklular, Osmanlılar ve Cumhuriyet sonrası dönem de dâhil olmak üzere erkeklerin
egemen olduğu aile düzeni baskındır. Ataerkil bir toplum olmanın sonucu olarak da kadınların
toplumsal hayatta erkekler kadar rol olması pek mümkün olmamaktadır (Kurt, 2012: 291295). Türklerde toplumun çekirdeği aileden oluşur. Bu da baba, oğul ve torunlardan ibarettir.
Evlenip giden kızlar ile onların çocukları, aileden sayılmazlardı. Türk aile düzeni, bir aile
sigortası olarak değerlendirilmektedir. Eski Türklerde babadan sonra aileyi anne temsil
ederdi. Bunun için ananın yeri, babanın diğer akrabalarından ileri olurdu (Türkdoğan, 2004:
594).
Aileyi etkileyen temel kararlarının alınmasında erkeklerin kadınlara nazaran daha baskın
rollere sahip olmasının temel nedenlerinden birisi; erkeklerin neslin devamını sağlayıcı unsur
olarak görülmelerinden kaynaklanmaktadır. Zira soyun devamını sağlama, tüm toplumlar
tarafından en hayati öneme sahip gerçekliktir (Kurt, 2012: 292). Toplumların sahip oldukları
kültürün, geleneklerin ve dinin yaşanılan çağdan bağımsız ele alınması analizlerin eksik
kalmasına neden olmaktadır. Giddens’ın da bahsettiği gibi; Orta Çağda evlilik cinselliğin çok
ötesinde bir kurum olarak kabul edilmektedir. Evlilik tüm toplumlarda kutsanırken;
evlenmenin temel güdüleyici unsuru olarak dinden ziyade “neslin devamı” kabul edilmektedir
(Giddens, 2000: 69). Kınalızade Ali Efendi ise bir insan şartlar uygunsa evlenmelidir; bundan
maksat ise hem Muhammed ümmetinin neslinin çoğalmasıdır ve hem de nefsin günah ve
kötülüklerden korunmasıdır. Nevi ve nesli çoğaltmak, âlemdeki nizamın bekasına ve
insanoğlunun silsilesinin devam etmesine yardım ve gayret etmek, her olgun kimse için
gerekli görülmektedir (Kınalızade, 2013: 40).
İslamiyet, Türk toplum yapısında önemli dinamik değişikliklere sebep olmuş ve eski
(Şamanist) dini anlayışı söküp atarak aile kurumunu geniş ölçüde İslami normlara
kavuşturmuştur. Karahanlılar çağı, Türk kültürünün İslam ile kaynaşmasını temsil etmektedir.
İslamiyet’e geçiş döneminde Türk ailesinin bütün yönleriyle anlatıldığı en zengin kaynak
olarak Dede Korkut önemli bir yere sahiptir (Türkdoğan, 2004: 612). İslam ile birlikte Türk
aile yapısında yeni bir kültürel alana geçilmiş ve İslam, tarihi süreç içerisinde Türk aile
kimliğinin günümüze kadar devam eden şeklinin korunmasına yardımcı olmuştur (Türkdoğan,
2004: 640).
Günümüz Türk aile yapısının, nüfusun yerleşim yerine göre durumu dikkate alındığında
kırdan kente göçlerle farklı bir forma büründüğü gözlemlenmektedir. 1950’li yıllarda toplam
nüfusun %75’i kırsal alanlarda yaşarken günümüzde toplam nüfusun %75’i kentlerde
yaşamaktadır. Bu durum da aile yapısının geniş aileden çekirdek aileye doğru geçişini
hızlandırmaktadır. Nüfusun yapısındaki değişmelere bakıldığında ise; 1950’de %40 olan 15
yaş altı nüfus günümüzde %25 seviyelerine düşmekte, 65 yaş ve üstü nüfus incelendiğinde ise
1950’de %3 olan bu oran günümüzde %7’ye çıktığı gözlemlenmektedir (ASPB, 2014-a: 2425). Bu durumun Türkiye’de genç nüfusun toplam nüfusun içerisindeki payında ciddi bir
azalmaya neden olurken, 65 yaş ve üstü nüfusun ise arttığı ve dolayısıyla medyan yaşın da
arttığını göstermektedir.
Türkiye’de aile yapısında özellikle son dönem itibari ile temel bazı durum ve gelişmeler şu
şekilde ifade edilebilir. Son 20 yılda değişiklikler gözlemlenmesine rağmen, ailede esas olarak
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ataerkil yapının hâkim olduğu bilinmektedir. Evliliklerde dini nikâhın yaygın olmasına
rağmen evlilik için aynı zamanda resmi nikâhın zorunlu olduğu; boşanma oranlarının giderek
arttığı görülmektedir. Aile-içi şiddetin özellikle kadına yönelik olarak yükseldiği
görülmektedir. Ayrıca kentleşmenin hızlanması, eğitim seviyesinin yükselmesi, doğum
kontrol yöntemleri ve çocuk yetiştirmenin maliyeti gibi sebeplerle az çocuk tercihinin öne
çıktığı; ilk evlenme yaşının giderek yükseldiği müşahede edilmektedir (Zencirkıran, 2016,
173-179). Ailenin fırtınalı sosyal ve kültürel değişmelere karşı dayanıklı olması halinde,
toplumun büyük sarsıntılar geçirmeyeceği gerçeğinden hareketle, Türk ailesinin bu özelliklere
sahip olduğu ve kolay kolay parçalanmasının mümkün olmayacağı sonucuna varılmaktadır.
Yapısı ve birçok özelliği hayli değişmekle birlikte mayası ve temeli sağlam olan Türk ailesine
ideolojik salgınların ve yanlış hayat tarzlarının zarar vermesini önlemek için dini ve milli
değerler ile desteklenmesi gereklidir (Eröz,1977: 46).
5.2.1. Türkiye’de Akrabalık ve Komşuluk İlişkileri
Küreselleşmenin, modernleşmenin ve bireyselleşmenin yanı sıra kültürel, siyasal ve ekonomik
değişimlerin toplumsal yapı üzerindeki etkileri, akrabalık ve komşuluk gibi olguların gerek
dünya genelinde ve gerekse Türkiye özelinde yeniden değerlendirilmesi ihtiyacını
doğurmuştur. Bu alanlardaki değişim ve dönüşümler o kadar şiddetli ve o kadar kapsamlıdır
ki küresel akımlar fikirlerin, kültürlerin, aile yapılarının, siyasi ve ekonomik sistemlerin
tekdüzeliği uyarıcı bir sorun olarak baş göstermektedir. Bu gelişmelerin ortaya çıkardığı
riskler, iki temel grupta ele alınmaktadır. Bunlardan ilki, bilim ve teknolojinin tahmin
edilemeyen etkileriyle bağlantılı riskler. İkincisi ise, aile ve iş hayatında geleneksel sosyal
yapıların aşınması sonucunda günlük hayattaki sosyal, kültürel ve ekonomik riskler. Özellikle
esnek ve istikrarsız çalışma şekillerinin artması, boşanma oranlarındaki ürkütücü yükseliş ve
yeni aile türlerinin ortaya çıkması bu tür risklerden sayılmaktadır (Perrons, 2004: 22). Bu
süreçler aynı zamanda insanların geleneksel rollerden ve yapılardan kopmasını ve kendi
hayatları üzerinde kendilerinin belirleyici olmalarını ifade eden bireycilik-ferdiyetçilik ile
doğrudan ilişkilidir. Fakat bu sürecin kaçınılmaz sonucu ise insanların toplumda, işyerinde ve
ailede daha az destek ve ilgi görecek duruma düşmesidir.
Yapılan çalışmalarda akrabalığın aile üzerinden tanımlanması, çekirdek ailenin de temelde
soy bağına dayalı ilişkiler çerçevesinde “geniş aile” olarak ele alınmasına rağmen denilebilir
ki; bireyler arasındaki kan bağına bağlı olarak oluşan sosyal ilişki yapısına akrabalık denir
(ASPB, 2014-a: 56). Tönnies’in toplumsal bağların insanların birbirlerini tanımalarından,
toplumsal ilişkilerin de insanların karşılıklı olarak bu ilişkinin varlığını arzu etmelerinden
dolayı sürdürüldüğünü (Sönmez, 2000: 63) ifade etmesi, bir yönüyle de komşuluğa dayalı bir
toplumsal ilişkiye işaret eder. Çünkü komşuluk ilişkisinden bahsedilebilmesi için tanışıklığın
ve bunun yanında da bu tanışıklığın sürdürülmesi yönünde iradenin var olması gerekmektedir.
Komşuluğun ve daha geniş formlarının (mesela mahalle ilişkileri) geleneksel anlamda
doldurduğu yardımlaşma, dayanışma ve güvenlik gibi toplumsal işlevlerin önemi,
komşuluğun akrabalık ile birlikte ele alınmasını anlamak açısından açıklayıcıdır. Neredeyse
tüm dini öğretilerde de akrabalık ve komşuluğun oldukça önemli bir yer tuttuğunu ifade
etmek gerekir. Bu çerçevede İslam’da bu konuya ilişkin “Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik
yapmayı, yakınlara (akrabalara) yardım etmeyi emreder…” (Nahl: 90) ayeti ve buna benzer
daha birçok ayet ile hadisin varlığı, konunun öneminin anlaşılması açısından yeterince
açıklayıcıdır. Yine Nisa Suresi 36. ayette “yakın komşuya, uzak komşuya” iyilikte
bulunulması gerektiğinin vurgulanması, komşuluk ve akrabalık ilişkisinin anlaşılmasına
yardımcı olmaktadır. Türkiye’deki komşuluk türünün uzak-yakın komşu ilişkisi bağlamında
88

“sosyal mekân yakınlığı” ile sınırlandırılamaması, İslam’ın Türkiye’de toplumsal yapının
şekillenmesi üzerindeki etkisini göstermektedir (Koyuncu, 2009: 37).
Toplumsal yapı içerisinde akrabalığın doğrudan, komşuluğun ise dolaylı olarak aileyle
bağlantılı olduğu söylenebilir. Dolayısıyla iç-içe geçmişlikleri de dikkate alındığında
akrabalık ile komşuluğun birlikte değerlendirilmesi anlamlı olacaktır. Bu açıdan, sosyal işlev
olarak yardımlaşma ve dayanışmaya dayanan, belli bir mekânsal yakınlığa sahip olan,
ziyaretleşen, ödünç alıp-veren, sıkı sosyal ilişkilere sahip olan ve bir araya gelmiş ailelerden
kurulan komşuluk ilişkisinin (Koyuncu, 2009: 31) akrabalık ile aynı bağlamda ele alınması
anlaşılabilir bir durumdur. Zira araştırmalar da açıkça gösteriyor ki Türkiye’de toplumsal
olarak komşuluk, mekânsal değişiklik söz konusu olmaksızın, soy bağına dayalı akrabalık
ilişkilerinden sonra en önemli ilişki biçimidir (Koyuncu, 2009: 35).
Aile ilişkilerinin ve aile yapısının değişimine, özellikle kent-kır ayrımı bağlamında etki eden
önemli faktörlerden biri de göçtür. Bu unsurun Türkiye’de de toplumsal ilişki biçiminin
değişiminde önemli yer tuttuğunu söylemek mümkündür. Türkiye’de 1950’li yıllardan
itibaren kırdan kente doğru yaşanan göç (Sönmez, 2000: 65), 70’li yıllarda başlayan serbest
piyasa yönlü makro-ekonomik dönüşüm ve 80’lerde etkilerinin kurumsallaşarak hissedildiği
küreselleşme, aile yapısı ve doğal olarak akrabalık ilişkileri üzerinde bir çözülme meydana
getirmiştir. Aile bağları gevşemiş, geleneksel dayanışma boyutları olan akrabalık ve
komşuluk da bu süreçten çözülme yönüyle etkilenmiştir. Türkiye’deki durum da dünyadaki
seyre koşut bir çizgi izlemiştir. Zira geniş ailenin çözülmesi ve oransal olarak azalması
modernleşme, kentleşme, sanayileşme ve bireyciliğin yaygınlaşması gibi olgularla
açıklanmaya çalışılmaktadır (ASPB, 2014-a: 71). Yaşanan sosyal dönüşüm ve ailenin
yapısındaki değişim, kurumsal ve yasal düzenlemelere yansımıştır. Bu değişimlerin kurumsal
düzenlemelere yansımaları olarak; 1982 Anayasası’nda devlete ailenin korunması
yükümlülüğünün verilmesi gösterilebilir. Benzer olarak 1989’da Aile Araştırma Kurumu’nun
(2004 yılındaki şekli ile Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü) kurulmasından sonra
1998 yılında da Ailenin Korunmasına Dair Kanunun yürürlüğe girmesi, bu alandaki olumlu
gelişmeye dikkat çekecek niteliktedir. Bu doğrultudaki gelişmelerin en olumlu adımı ise, 2011
yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın kurulması olmuştur.
Bir yaklaşıma göre akrabalığın, çekirdek aile dışında kalan üyelerin oluşturduğu ağ olarak
kabul edilmesi durumunda, çekirdek aile üyelerinin de kendi ailelerini kurma veya başka bir
sebeple evden ayrılmaları, aileleri ile akrabalık ilişkisi geliştirmeleri sonucunu doğurduğunu
söylenebilir (ASPB, 2014-a: 85). Dolayısıyla geniş aile yapısındaki çözülme devam ederken,
yeni hane tipleri ile ‘farklı’ bir akrabalık biçiminin de ortaya çıkıp geliştiğini söylemek
mümkündür. Kır-kent ayrımı açısından ne kadar akrabaya sahip olunduğuna yönelik yapılan
araştırmalarda; kentlerde daha fazla akrabaya sahip olunduğu görülmüştür (ASPB, 2014-a:
68). Bu sonuç ise kırda iken geniş aile kapsamında değerlendirilen aile fertlerinin, kentlere
gelindiğinde oluşturdukları yeni aileleri ile birlikte akraba sayılarının artmasına katkı
sağladıklarını göstermektedir. Yalnız, bu formun geleneksel anlamdaki akrabalık ilişkisi
temelinde yatan dayanışmaya sahip olduğunu söylemek güçtür.
Türkiye geneli dikkate alındığında, bölgesel bazı farklı oranlara karşın, fertlerin komşularla
ilişki düzeyleri yüksek seviyelerdedir. Bununla birlikte, fertlerin komşuluğun doğal bir gereği
olarak gördükleri bu ilişkileri çeşitli gıda maddelerinin alış-verişi, tamirat işlerinin yapılması,
çocuk bakımının üstlenilmesi, ortak kullanım alanlarının bakımı ve temizliği gibi eylemler
şeklinde gerçekleştirdikleri görülmektedir (Koyuncu, 2009: 35; Yıldız ve Gündüz, 2011: 122123).
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Toplumsal bağların çözülmesine yönelik yakın zamanda yapılan bir araştırma; eğitim ve gelir
düzeyi bakımından yakın olan akrabaların daha çok görüştüğünü göstermektedir (Yanıklar,
2011:172). Burada gelir düzeyindeki benzerlik üzerinde önemle durulabilir. Zira geleneksel
olarak klasik akraba ilişkilerindeki yardımlaşma-dayanışma, gelir yoksunluğunun etkilerini
azaltıcı bir role sahipken gelinen noktada bunun tersi bir istikamette çözülme yaşandığı
görülmektedir.
5.2.2. Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet ve Aile
Kavramsal olarak dünya ölçeğinde 1970, Türkiye özelinde ise 1990’larda literatürde yer
etmeye başlamış olan “toplumsal cinsiyet” kavramı, kadın-erkek arasındaki ilişkide meydana
gelen olumsuzluklar, avantaj-dezavantaj dengesi gibi sorunların biyolojik varlıklarından değil
tarih, kültür ve genel olarak sosyolojik yapıdan etkilenerek ortaya çıkan rollerini ifade
etmekte kullanılır (ASPB, 2010: 234). Toplumsal cinsiyet rollerinin oluşumunda; ekonomik
yapının toplumu biçimlendiren geleneksel karakteristik özellikleri, tarihsel arka plan ve din
(Gürhan, 2010: 61-63) gibi bazı temel belirleyiciler bulunmaktadır.
Genel olarak kadınlık ve erkekliğe yüklenen anlam, toplumun kurguladığı ve bireylere
yüklediği şekil-form olarak özetlenebilir. Toplumsal cinsiyet rollerinin oluşumunda, babaanne arasındaki ilişkinin bu rollerin oluşumuna yansımasında, bu rollerin aktarılması ve
yeniden kurgulanmasında ailenin öneminin, merkezi bir noktada durduğunu ifade etmek
gerekir (ASPB, 2010: 235). Toplumsal cinsiyet rollerinin temel eksenlerinden olan aile içi
işbölümü ve özellikle kadının işgücüne katılması, toplumsal cinsiyet konusunun önemli bir
boyutunu ifade etmektedir. Aile, kadının işgücüne katılması yönündeki kararlarda önem arz
eden bir pozisyona sahiptir (Dedeoğlu, 2000: 143). Esas olarak sadece kadın açısından değil;
tüm aile fertlerinin ilk gelişimlerinin sağlandığı, toplumsallaşma deneyimlerinin ve algısal
inşalarının gerçekleştiği en önemli merkez olması açısından aile çok önemli bir yer
tutmaktadır. Bu, ailenin bir yandan toplumsal cinsiyet üzerinde ve diğer yandan da iş bölümü
ve işgücüne katılım üzerinde ne kadar etkili olduğunu görmek açısından açıklayıcıdır.
Türkiye’de işlerin aile içindeki bölüşümüne ilişkin yapılan araştırmalarda yemek yapmak, ütü
yapmak, çamaşır yıkamak, bulaşık yıkamak gibi ‘ev işleri’ olarak ifade edilen işlerin önemli
bir oranda kadınlar tarafından gerçekleştirildiği görülmektedir (ASPB, 2014-a: 246).
Kadınların ev işlerindeki bu yüksek düzeydeki sorumluluğunu, Kandiyoti’nin babaerkil
(patriyarkal) aile yaklaşımı ile açıklamak mümkündür. Kandiyoti, bu durumu bir yandan
kadının pasifize edilmesi şeklinde ifade ederken, bir yandan da kadının ev içinde elde ettiği
statü ile “babaerkil pazarlık” gücüne kavuştuğunu da ileri sürmektedir (Dedeoğlu, 2000: 158).
Kadın, bu pazarlık gücünü belli şartlarda baba, oğul ve diğer üyelere karşı kullanmaktadır.
Zira toplumsal cinsiyet ilişkileri kadın-erkek, anne-baba, kız çocuk-erkek çocuk, karı-koca
gibi sosyal ilişkilerin bütünü için kullanılmaktadır (Dedeoğlu, 2000: 158). Kadının buradaki
pozisyonunu bağımlılık-boyun eğme ile açıklanması mümkün iken; kadının, “ev içi iş yapma
bilgisine” sahip olmakla elde ettiği göreli yüksek statülü konumunu ve bu alandaki (ev
içindeki) egemenliğini kaybetmek istememesi ile de açıklanabilir (Vatandaş, 2011: 39).
Geleneksel Türk aile yapısında ev işlerinin kadının sorumluluğunda oluşunun, toplumsal
olarak nasıl algılandığına yönelik atasözü ve deyimlerde de birçok örneğe rastlamak
mümkündür (Günindi Ersöz, 2010: 173).
Yine araştırmalarda onarım ve tamir gibi ev işlerinin büyük oranda erkekler tarafından
yapıldığı görülmektedir (ASPB, 2014-a: 249). Hem aile içi hem de genel olarak işbölümünde
toplumsal cinsiyet rollerinin etkin olduğunu söylemek mümkündür. Bu durum en genelde;
makro-ekonomik olarak kadın ve erkek istihdamının sektörel dağılımlarında gözlemlenebilir.
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2016 yılı itibariyle kadınlar inşaatta %0.23, tarımda %16,51, sanayide %10.97 hizmetler
sektöründe %17,41 oranında istihdam olunurken, erkekler inşaatta %47,34, sanayide %38,58,
tarımda %28,22, hizmetler sektöründe %33,40 oranında istihdam edilmişlerdir. Buna ilaveten
tarımda kadın istihdamının ağırlıklı olarak ücretsiz aile işçiliği biçiminde gerçekleştiğini
söylemek gerekir (Dedeoğlu, 2009: 160).
Son 20 yılda istihdama katılım, ücreti mukabilindeki tarım işçiliğinin ve aile içi üretimden
ücretli ekonomiye geçişin yükseldiği, eğitim düzeyinin yükselmesine bağlı olarak da
kadınların işgücüne katılımının arttığı görülmüştür. Buna ek olarak TÜİK (2010)’in “cinsiyete
dayalı ücret farkı” verilerinde eğitim düzeyinin yükselmesine bağlı olarak da kadınların ücret
düzeylerinin arttığı görülmüştür (Özaydınlık, 2014: 203-204).
Kadınlar ve erkekler arasındaki toplumsal cinsiyet rolleri açısından önemli başka bir gösterge
olarak “aile ile ilgili kararların alım süreçleri ve bu kararlara katılım” ele alınabilir.
Türkiye’de yapılan araştırmalarda örneğin kadınların evin kiralanması veya satın alınması
gibi kararlara katılması düşük seviyelerde gerçekleşmesine karşın, çocuklarla ilgili kararlarda
daha etkin rol aldıkları görülmüştür. Coğrafi olarak da batıya doğru gidildikçe kadınların
karar alma süreçlerine katılmalarında artış olduğu gözlemlenmektedir (ASPB, 2014-a: 253).
Türkiye’nin doğusuna gidildikçe farklılaşan bu durumun, erkeğin toplumsal hayatın
merkezinde olduğu bir kültürün belirginleşmesiyle doğrudan ilişkili olduğunu söylemek
mümkündür (Ökten, 2009: 310). Bunun, en şaşırtıcı yönü ise daha önce ifade edilen ve
kadınların ev içi işlerde oldukça yüksek bir oranda işi yüklendikleri bölgelerde erkeklerin
karar verici durumunda görülmeleridir (ASPB, 2014-a: 254). Bu konudaki genel görüntünün
Kandiyoti’nin “pazarlık gücü” yaklaşımı (Dedeoğlu, 2000: 158) ile bir tezatlık yaşadığını
söylemek mümkündür.
Kadına yönelik çalışma algısının kadının istihdama katılımı üzerinde etkili olduğunu tahmin
etmek güç değildir. Zira kırdan kente göç, kültürel kodlar vb. unsurların etkisiyle kadın
istihdamının Türkiye’de AB ülkelerine kıyasla belirgin olarak düşük olduğunu söylemek
mümkündür (Dedeoğlu, 2009: 42). Toplumun karakteristik özelliklerinden bağımsız
düşünülemeyecek bir olgunun sonucu olarak bu durumun en önemli nedenlerinden birisinin;
toplumsal roller itibariyle erkeğe eve ekmek götürme, kadına ise ev işlerini düzenleme
yükümlülüğünün verilmesi olduğu söylenebilir (Günay, Bener, 2011: 164). Bu bağlamda,
örneğin 2011 yılında yapılan bir araştırmada yöneltilen “Kadınların ücretli çalışmalarını
uygun buluyor musunuz?” sorusuna erkekler %74, kadınlar ise %91 oranında olumlu
yaklaşmışlardır (ASPB, 2014-a: 266).
5.3. EVLİLİK TANIMI, ÖNEMİ VE UNSURLARI
Aile kurumunun oluşması, sürdürülmesi ve bunun yanı sıra toplumların sosyo-kültürel
birikimlerinin inşası ve aktarılması noktasında oynadığı rolü ile “evlilik”, insanlık tarihi
boyunca toplumsal ilişkiler bağlamında merkezi bir öneme sahip olmuştur.
Sosyal ve hukuki yönleri bulunan evlilik; tam ve sürekli bir hayat ortaklığı tesis etmek üzere,
cinsiyetleri ayrı iki kişinin hukuki açıdan kabul edilmiş bir şekilde birleşmesi olarak
tanımlanabilir. Bu tanımdan yola çıkarak bir evlilikten bahsedilebilmesi için gerekli olan
unsurları “Cinsiyet Ayrılığı”, “Hayat Ortaklığı”, “Devamlılık” ve “Hukuka Uygunluk”
şeklinde belirtmek mümkündür. Burada bahsi geçen hayat ortaklığı, evliliğin sadece bir cinsel
ortaklık amacı taşımadığı, buna ilaveten her türlü acının ve sevincin birlikte paylaşıldığı
durumu ifade etmektedir (Feyzioğlu, 1971: 78; Cin, 1974: 26-27; Akıntürk ve Karaman Ateş,
2014: 59).
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Bazı kaynaklarda başka unsurların da zikredildiğini görmek mümkündür. Bu çerçevede
evliliğin; karşı cinsten iki yetişkinin (Taraf Unsuru), karşılıklı rıza beyanlarına dayanan ve her
iki tarafa da çeşitli hak ve yükümlülükler getiren Evlenme Akdi (Akit Unsuru) ile tarafların
üzerinde etkili olacak nitelikte amaçlarla (Amaç Unsuru) bir araya gelmeleri şeklinde ifade
edilen tanımında üç farklı unsurun var olduğu görülmektedir (Battal, 2008: 9-10).
Bir evliliğin yukarıda sıralanan unsurları içeriyor olması, sağlıklı bir evliliğin varlığı için
yeterli olamamaktadır. Bir evliliğin sağlıklı evlilik olarak değerlendirilebilmesi için birtakım
kriterlerin de varlığı aranmaktadır. Eş adaylarının birbirini yeterince tanımış olması, yani aile
hayatının yürütülebilmesi için gerekli asgari bilgilere sahip olmaları gerekir. Eş adaylarının
kişisel özellikler (mizaç) açısından, hayat tarzı (örf ve âdet, inanç ve ibadet, ahlak anlayışı
vb.) açısından olduğu kadar kültürel (eğitim seviyesi, dil, sosyal çevre, çalışma vb.) açıdan
birbirine denk olmaları bir diğer aranan özelliktir. Evlilik kararının etraflıca düşünülerek ve
etki altında kalınmadan verilmiş olması ve eşler arasında duygu birlikteliğinin olması sağlıklı
bir evliliğin başlıca yardımcılarındandır (Battal, 2008: 11-15).
5.3.1. Evlilik Türleri
Literatürde evlilik türlerine ilişkin sınıflandırmaların genel olarak “eşlerin yakın çevreden
olup olmadığına göre” ve “eş sayısına göre” olmak üzere iki başlık altında ele alındığı
görülmektedir. Bunların dışında da bazıları geçmişte tecrübe edilmiş ve bazıları da hala
varlığını koruyan çeşitli evlilik örnekleri de görmek mümkündür.
a. Grup Dışı Evlilik (Exogamy) ve Grup İçi Evlilik (Endogamy)
Exogamy ve endogamy terimleri, bir İngiliz insanbilimcisi olan J.F. McLennan tarafından ilk
kez kullanılmıştır (Mair, 1977, 23). Exogamy (Grup dışı evlilik), kişinin, aile, soy, kılan,
kabile veya millet vb. gibi kendisinin de dahil olduğu grubun dışında evlenme durumunu
anlatırken; endogamy ise kişinin kendi grubu içerisinde evlenme durumunu anlatmaktadır.
Türk toplumunda evlilikler ağırlıklı olarak grup dışı evlilik şeklinde gerçekleşmektedir
(Türkdoğan, 2004: 638). Grup içi evliliğe bir örnek olarak Hindistan’daki kast sisteminin
öngördüğü, kastların kendi içerisinde evlenmeleri gösterilebilir (Battal, 2008: 4).
b. Tek Eşle Evlilik (Monogamy) ve Çok Eşle Evlilik (Polygamy)
Tek eşle evlilik (monogamy), tüm toplumlar tarafından kabul edilen ve en yaygın evlilik şekli
olup, bir kadın ile bir erkeğin evlenmesini anlatmaktadır. Bir kadın veya bir erkeğin birden
fazla eşe sahip olması ise çok eşliliği (polygamy) anlatmaktadır. Çok eşliliğin en yaygın şekli
bir erkeğin birden fazla kadın ile evlenmesi (polygany) durumudur. Bunun yanında çok
yaygın olmamakla birlikte bir kadının birden fazla erkekle evlenmesi (polyandry) durumu da
söz konusudur (Battal, 2008: 4-6).
c. Diğer Bazı Evlenme Tarzları
Beşik kertmesi: ailelerin çocukları henüz küçükken ileride evlilik birliğinin kurulması
yönündeki karşılıklı beyanları ile gerçekleşen evlilik sözleşmesidir. Kaçarak evlenme: Evlilik
taraflarının çoğunlukla ailesel ve ekonomik sebeplerle genellikle ailelerinin kararına
uymaksızın gerçekleşen evliliktir. Başlık parası: Genellikle kızın anne-babasına veya
akrabalarına para veya mal verilmesi (başlık, kalın) ile gerçekleşen evlilik biçimidir. Berdel
evlenme: Genel olarak ekonomik temellerle “kıza karşı kız verme” şeklinde karşılaşılan
evlilik biçimidir (Battal, 2008: 7-10; Cin, 1974: 17-23). Tarihin akışı içerisinde birçok
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toplumda rastlanan bu berdel evlilik türünün, 1974 yılı İngiltere Hükümeti tarafından kadının
tercih özgürlüğünü kısıtladığı gerekçesi ile yasaklandığı görülmüştür (Mair, 1977: 38).
5.3.2. İslam’da Evlenme
Mükemmel ve kapsamlı bir hayat şekli olarak kabul edilen İslam, bütün öğretilerinde kesin
emirler getirmekte ve inançla ilgili konularda olduğu gibi ibadetlerde ve ahlakta da köklü
ilkeler sunmaktadır. Böylece toplumun gerçek bir parçası olması sebebiyle insan davranışları
ve hareketleri üzerinde doğru, sağlam ve kalıcı etkiler meydana getirmek istemektedir. Hayatı
bütünüyle kuşatmak ve belirlemektedir. Tüm insanlığın huzuru, refahı ve barışı; sosyal
yapının ilk birimi olan ailenin sağlam temeller üzerinde yükselmesine bağlıdır. Aileye zarar
veren bütün hareketlerin engellenmesi ve aile haklarına yönelik ihlallerin önlenmesi için
sağlam ve ayrıntılı kurallar koyan İslam, böylece aileye çok etkili bir koruma ve destekleme
sağlamış olmaktadır. Bu ise sağlam, güçlü ve çalışkan toplumun temelidir. İslam ne erkeğin
ve ne de kadının yalnız yaşayamayacağı ilkesinden hareketle kadın ve erkeğin birbiriyle
kaynaşması için kendi cinsinden eşler yaratıldığını ve kadın ve erkeğin arasına da merhamet
konulduğunu bildiren Kur’an hükümleriyle aile için çok sağlam bir temel oluşturmuş
olmaktadır (Rahman, 1996: 18).
İslam dini, aile ve evliliğe azami düzeyde önem atfetmiştir. “Size onlar sayesinde veya onlarla
huzur ve sükûnete ermeniz için kendi cinsinizden eşler yaratması ve aranızda sevgi ve
merhamet halk etmesi O’nun kudretinin alâmetlerindendir. Bunda düşünen bir topluluk için
işaretler vardır” (er-Rûm 30/21) ayeti ve “Ey gençler sizden evlenmeye güç yetirenler
evlensin” (Buhârî, “Nikâh”, 3; Müslim, “Nikâh”, 1) hadisi buna örnek olarak gösterilebilir
(DİB, 2011: 198-199).
İslam dininde evliliği imkânsız kılan engeller, “devamlı engeller” ve “geçici engeller” olmak
üzere iki ana başlık altında değerlendirilebilir. Bir erkek ve bir kadın arasında Kan-nesep
hısımlığının, evlilik neticesinde ortaya çıkan Sıhrî hısımlığının veya süt hısımlığının var
olması, evliliği devamlı surette engellemekte ve değiştirilmesi mümkün olmamaktadır (Battal,
2008: 146-148). Buna mukabil, geçici evlenme engelleri ise devamlı bir niteliğe sahip
olmayıp, vasfı ortadan kalktığında evlenme yasağının da ortadan kalktığı engeller şeklindedir
(Battal, 2008: 153). Farklı dinlere ve inanışlara sahip olmak; evlenilmek istenen kadının
mevcutta bir evliliğinin, nikâhının olması veya iddet bekliyor olması, geçici evlenme
yasaklarına örnek olarak gösterilebilir (detaylı bilgi için; Diyanet İşleri Başkanlığı (2011),
İlmihal-II (İslam ve Toplum), Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları)
5.4. BOŞANMANIN TANIMI, ÖNEMİ VE UNSURLARI
Boşanma kavramı ile eşler hayatta iken evlilik birlikteliğinin mahkeme kararı ile hukuken son
verilmesi anlatılmaktadır. Boşanmaya yönelik mahkeme kararı neticesinde, eşlerin evlilikten
doğan karşılıklı hak ve yükümlülükleri son bulur. Ancak mahkeme, tazminat, nafaka gibi
müeyyidelere karar verdiği takdirde karşılıklı hak ve borç sahibi olabilirler (Akıntürk ve
Karaman Ateş, 2014: 235).
Boşanma, toplumda ve sosyal hayatın içerisinde önemli bir yer tutan ailenin oluşturulması,
neslin devamı, birtakım biyolojik ihtiyaçların karşılanması gibi çeşitli saiklerle tesis edilen
evlilik birliğinin sona ermesini anlatmaktadır. Söz konusu olgunun gerçekleşmesinin önüne
geçilmesi, etkilerinin değerlendirilmesi veya azaltılması meseleleri hemen hemen tüm sosyal
bilim dallarının ilgisi alanına girmektedir. Örneğin boşanmaya neden olan ekonomik
gerekçelerin ortadan kaldırılması için çözüm çabaları iktisat bilimi alanına girerken; bireysel
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davranış bozuklukları ise psikoloji bilimi alanına girmektedir. Yine ailenin hak ve
yükümlülüklerin tespiti ve geliştirilmesi çabaları da hukuk biliminin alanına girmektedir
(Battal, 2008: 21).
Boşanmanın varlığından bahsedebilmek için 3 unsurun bir arada bulunması gerekmektedir.
Eşler arasında hukuka uygun resmi bir evliliğin bulunması: evliliğin sağlıklı yürümesine engel
teşkil eden “sebep veya sebeplerin” gerçekleşmiş olması: boşanmaya yönelik bir mahkeme
kararının var olması gerekmektedir (Battal, 2008: 22-24).
Evlilik ve aile birliğine büyük önem atfeden İslam, evlilik birlikteliğinin sağlıklı bir şekilde
yürütülmesi için eşlerin hak ve yükümlülüklerini ayrıntılı bir şekilde belirlemiştir. Ancak
evliliğin sağlıklı devamının mümkün görülmediği durumlarda ise İslam, hoş karşılanmamakla
birlikte boşanmaya müsaade etmiştir. Bu bağlamda “Hem siz eşlerinizle birleşmiş ve onlar da
sizden sağlam bir söz almış iken, onu nasıl (geri) alırsınız?” şeklindeki Nisa suresi 21. ayeti
ve ayrıca “Allah nezdinde en sevimsiz helal, boşanmadır” hadis-i şerifi (bkz. Ebu Davud,
Talak, II342-343) İslam’ın boşanmaya bakışını özetler mahiyettedir (Rahman, 1996: 65).
5.4.1. Türk Medeni Kanunu Kapsamında Boşanmanın Sebepleri
a. Özel Sebepler
Zina: Evli bir erkek veya kadının, kocasından veya karısından başka bir kadın veya erkekle
cinsel ilişkide bulunması anlamına gelen zina durumu boşanmaya sebeptir (Battal, 2008: 34).
Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış: Eşlerden birinin diğerine bedensel ya da
ruhsal sağlığını bozucu veya tehlikeye düşürücü, onurunu zedeleyici her türlü davranışları,
“pek kötü muamele” olarak değerlendirilmektedir. Öte yandan eşlerden birinin diğerini
öldürmeye yönelik girişimde bulunması, intihara teşvik etmesi veya zorlaması gibi eylemler
“hayata-cana kast” olarak değerlendirilir (Akıntürk ve Karaman Ateş, 2014: 249-250).
Suç İşleme (Cürüm) ve Haysiyetsiz Hayat Sürme: Eşlerden birinin hırsızlık, kaçakçılık,
dolandırıcılık, rüşvet, ihtilas, irtikâp, zimmet, sahtekârlık, yalan yere yemin etmek, ırza
geçmek gibi yüz kızartıcı ve utanç verici suçlar işlemesi dolayısıyla diğer eşten birlikte
yaşaması beklenememesi tarafların boşanmasına sebep oluşturmaktadır. Haysiyetsiz hayat
sürmek durumu da bir eşin uyuşturucu bağımlısı olması, kumar oynaması, cinsi sapıklık,
ayyaşlık vb. gibi ahlaki yaşayışa ve içinde bulunulan toplumun yaşam biçimine uygun
olmayan bir yaşayışı sürekli bir hayat tarzı olarak benimsemiş olması durumudur (Battal,
2008: 34).
Ortak Yaşam Alanının Terki: Eşlerden birinin evlilik birliğinin yüklemiş olduğu borç ve
sorumluluklardan kaçmak gerekçesiyle ve haklı bir sebep olmadan ortak yaşam alanını (evi)
terk etmesi de boşanmaya bir sebep teşkil eder (Battal, 2008: 34).
Akıl Hastalığı: Esas itibari ile akıl hastalığı, kesin evlenme engelleri arasında sayılmaktadır.
Dolayısıyla bu hastalığın olmasına rağmen yapılacak bir evlilik mutlak butlanla geçersizdir ve
iptal edilebilecektir (Akıntürk ve Karaman Ateş, 2014: 259). Ancak evlenirken sağlıklı olup
da daha sonrasında akıl sağlığının yitirilmesi özellikle aile birliğinin idamesinin ve neslin
sağlıklı gelişiminin engellenmesi gibi gerekçelerle boşanma sebepleri arasında gösterilebilir.
Ancak bu hakkın kullanılması için akıl hastalığının hastalığın uzun süredir devam etmesi,
iyileşmenin mümkün görülmemesi ve eş için ortak hayatın çekilmez bir hal almış olması gibi
şartlar da aranmaktadır (Battal, 2008: 35-36).
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b. Genel Sebepler
Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması (Şiddetli Geçimsizlik): Eşler arasında kurulmuş olan
evlilik birlikteliğinin temelden sarsılması ve eşler için hayatın çekilmez hale gelmesi halinde
eşlerden her biri boşanma talebinde bulunabilmektedir. Türkiye’de de boşanma davalarının
oldukça büyük bir oranının (yaklaşık %90’ı) bu gerekçeye dayandığı görülmektedir (Battal,
2008: 37).
Eşlerin Boşanma Yönünde Anlaşmaları (Anlaşmalı Boşanma): Eşlerin, aile birlikteliğini
sürdürme konusunda isteklerini ve inançlarını kaybetmeleri, karşılıklı anlaşarak boşanma
davası açmaları ve diğer şartların da sağlanması halinde hâkimin boşanmaya karar vermesi
durumudur (Battal, 2008: 38).
Ortak Hayatın Yeniden Kurulamaması (Fiili-Eylemli Ayrılık): Eşlerden herhangi biri
tarafından açılan bir boşanma davasına mahkemece verilen red kararının üzerinden uzun bir
süre (3 yıl) geçmiş olmasına rağmen daha öncesinde bozulmuş olan müşterek hayat yeniden
kurulamamışsa mahkemenin, eşlerden herhangi birinin talebine dayanarak fiili olarak sona
ermiş bir evliliği kâğıt üzerinde sürdürmenin anlamı olmadığı gerekçesi ile boşanmanın
gerçekleşmesine karar vermesi durumunu anlatmaktadır (Battal, 2008: 39).
5.4.2. Türkiye’de Evlenme ve Boşanmaya İlişkin Gelişmeler
a. Evlenme
Evlilik, her ne kadar son dönemlerde ileri yaşlara ötelense de Türkiye’de asla terk edilmeyen
önemli bir toplumsal olgudur. Ülkedeki evlilerin, toplam nüfus içindeki oranı, 1945'li
yıllardan 1960'lı yıllara kadar artış, daha sonraki yıllarda ise belli bir azalma göstermiştir.
1945 yılında ülke genelinde toplam nüfusun %65,8'i evli iken; 2000 yılında ise bu oranın
%60,4 seviyesine gerilediği görülmektedir (Murat, 2006: 173).
Evliliğe dair bir diğer önemli veri de doğumlar, üreme ve dolayısıyla genel nüfusa etkileri
bakımından büyük önemi bulunan “ilk evlenme yaşı”dır. Türkiye’de Aile yapısına yönelik
yapılan çalışmalarda ilk evlenme yaşının 18-24 yaş aralığında yoğunlaştığı (%59)
görülmektedir (ASPB-a, 2014: 120). Ayrıca kadınların yaklaşık %90'ının, erkeklerin ise
yaklaşık %80'inin 30 yaşından önce evlendiği gözlenmektedir (Murat, 2006: 290). Öte yandan
eğitimde bulunma süresinin uzaması, kentlere yönelen göçün artan şekilde devam etmesi,
kadınların işgücüne katılım oranlarındaki artış, sosyal ve ekonomik durum, maddi birikim
sağlama arzusu gibi gerekçelerle ilk evlilik yaşının ileri zamanlara ötelendiği
gözlemlenmektedir. Nitekim, erkek ve kadınların ilk evlenme yaşı dikkate alındığında
erkeklerin ilk evlenme yaşının, 1987 yılında ortalama 20 gibi düşük bir düzeyde iken; 2002
yılında 25,9; 2006 yılında 26,1 şeklinde ve son olarak da 2016 yılında 27,1 şeklinde
gerçekleştiği görülmektedir. İlk evlenme yaşındaki bu hızlı artış, aynı zamanda doğum
oranlarının düşük olması, aile başına çocuk sayısının az olması, işgücüne katılma oranının
düşük düzeyde kalması ve bir bütün olarak sosyal ve ekonomik gelişmeleri yakından
ilgilendiren bir konudur. Yine kadınlarda ilk evlenme yaşı, 1987 yılında 19 iken, 2002 yılında
ortalama 22,7 iken; 2006 yılında 22,8 ve 2016 yılında da 24 şeklinde hesaplandığı
görülmektedir (Murat, 2006: 297; TUİK, 2007). Belirli bir yıl içinde her bin kişilik nüfus
başına düşen evlenme sayısını ifade eden “kaba evlenme hızı” da evlilik konusunda önemli
bir veridir. Kaba evlenme hızı 2016 yılında binde 7,5 olarak hesaplanmıştır (TÜİK, 2017). Bu
oranın, ülke nüfusundaki artış da dikkate alındığında, 2001 yılı için binde 8,5 ve 2007 yılı için
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binde 9,09 düzeyinde gerçekleşmiş olması, yaşanan değişimi görmek adına önem arz
etmektedir (TÜİK, 2012: 4).
b. Boşanma
Gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında ülkemizdeki boşanma sayılarının düşük olduğu
görülmektedir. Buna karşılık son 20 yıllık dönemde boşanma oranlarındaki hızlı artışı gözden
kaçırmamak gerekir. Türkiye’de toplam nüfus içinde boşananların oranının, genel itibari ile
%1'in altında seyrettiği görülmektedir. 1945 yılında ülke genelinde kaba boşanma oranı
%0,45 iken; bu oranın 1975 yılında %0,3; 1985 yılında da %0,4 olarak gerçekleştiği ve ayrıca
2002 yılına gelindiğinde ise bu oranın %0,7 olarak gerçekleştiği görülmektedir (Murat, 2006:
174-175 ve 307). Belli bir yıl içinde her bin nüfus başına düşen boşanma sayısını belirten
kaba boşanma hızı da bu açıdan önemli bir göstergedir. Bu oranın 2016 yılı için binde 1,59
olarak hesaplanmıştır (NVİGM, 2016). Yaş grupları itibariyle ele alındığında toplam
boşanmaların 25-29 yaşları arasında yoğunlaştığı görülmektedir (Murat, 2006: 308). Öte
yandan boşananların, sayısal olarak ülke nüfusundaki artışa paralel bir seyir izlediği
görülmektedir (ASAGM, 2009: 9).
2014 yılında yapılan bir çalışmada görüşmecilere yöneltilen “boşanma nedeniniz nedir”
şeklindeki soruya en sık verilen cevaplar yakın çevrenin evliliğe müdahalesi (%40) ile
duygusal ilişki (%38) olduğu görülmektedir. Buna ilaveten boşanan çiftlerin %35’inin
aldatma nedeniyle, %34’ü ekonomik sorunlar ve yine %34’ü şiddet nedeniyle boşandığını
belirtmiştir. Araştırmanın devamında eşinin veya kendisinin alışkanlıklarından dolayı
boşanıldığını belirtenlerin oranı %31, yaşam tarzından dolayı boşandığını belirtenler %25,
cinsel problemler dolayısıyla %20, işsizlik nedeniyle %15 ve evlilik öncesi eşini yeteri kadar
tanımama dolayısıyla boşandığını belirtenler %14 olarak hesap edilmiştir (ASPB, 2015, 75).
SONUÇ
Gerek geleneksel Türk toplumlarının ve gerekse de İslam’ın aileye vermiş olduğu önem
dolayısıyla Türkiye’de aile kurumunun etkinliğinin yüksek olduğu görülmektedir. Zira aile,
yardımlaşma, dayanışma, kültürün aktarımı, neslin devamı ve niteliğinin tekâmülü, refahın
sağlanması ve insanları bencillikten kurtarma ve fedakarlığa yöneltme gibi alanlarda etkin
şekilde rol alan en temel kurumların başında gelmektedir. Ayrıca aile ile doğrudan ilişkili olan
akrabalık ve komşuluk kurumlarının da bu işlevlerin daha etkin bir şekilde yerine
getirilmesinde rolü yadsınamaz bir boyuttadır.
Tarihi süreç içerisinde yaşanan çeşitli değişim ve dönüşümlerin dünya üzerinde etki
doğurduğu gibi Türkiye üzerinde de benzer yönde etkiler doğurduğu söylenebilir.
Kapitalistleşme, küreselleşme, kentleşme ve bireyselleşme gibi süreçler aile yapısının
çözülmesinde etkili olmuştur. Batı toplumlarında daha belirgin olarak görülen bu çözülme
sürecinden, Türkiye’nin kendine özgü koşulları ve kültürel değerlerinin nispeten güçlü oluşu
sebebiyle daha az etkilendiğini söylemek mümkündür.
Tüm bu olumsuzluklara rağmen Türkiye’de aile kurumu kendi özgü koşullarını muhafaza
etmesi gelecekte sağlıklı nesillerin oluşmasında etkili olacaktır. Bu bağlamda aile yapısının
muhafazası ve geliştirilmesi adına gerek mevzuat düzenlemeleri ve gerekse de politika ve
tedbirlerin yeniden gözden geçirilmesi olumlu neticeler alınması açısından önemlidir. Giderek
geniş aile yapısından uzaklaşılıyor olmasının önüne geçilmesi, ailenin toplum hayatındaki
eski etkinliğine kavuşabilmesinde yardımcı olacaktır. Aile kurumunun oluşumunda öncelikli
aşama olan evlilik birliğinin önündeki ekonomik, sosyal ve kültürel engellerin çözümlenmesi,
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evliliğin teşviki ve ayrıca evliliğin sürdürülebilirliği için sosyal politika aktörlerinin gereken
sorumluluğu alması olumlu sonuçlar doğuracaktır.
Diğer taraftan evlilik birliğinin
istenmeyen şekilde sona ermesi anlamına gelen boşanmanın da yaşanmaması için günümüzde
yaygın olan boşanma gerekçelerinin de dikkate alınması suretiyle politikalar geliştirilmesi
yerinde olacaktır.
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GİRİŞ
Türkiye’de bugünün siyasetini anlamanın ve anlamlandırmanın yolunun Osmanlı’nın son
döneminden geçtiğini ileri sürmek fazla abartılı bir yaklaşım olmasa gerek. Sanayi devrimi ve
Fransız İhtilali’nden sonra kapitalizmin egemen üretim biçimi olarak özellikle Batı Avrupa’ya
yerleşmesi Osmanlı’nın gözünden kaçmamış ve kaçması da çok mümkün görünmüyor.
Ancak, söz konusu dönüşümün temel nedenlerinin doğru teşhis edilip edilmediğine ilişkin
birbirinden çok farklı görüşler bulunuyor.
Her ne kadar Osmanlı siyaset kurumunu etkileyen değişim hareketinin 1808 tarihli Sened-i
İttifak ile başladığı ileri sürülse de 1838 tarihli İngiliz-Osmanlı Ticaret Anlaşması ile
kapitülasyonların kurumsallaşarak Osmanlı iktidar alanının kapitalizme açık hale gelmesi ve
hemen akabinde ilan edilen 1839 tarihli Tanzimat Fermanı siyaset kurumunu dış müdahaleyle
karşı karşıya bırakmıştır.
Tanzimat Fermanı ile gelen yeni kurum ve yaklaşımlar ile Islahat Fermanı’nın getirdiği
düzenlemeler Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda da etkili olmuştur. Bu açıdan
bakıldığında Osmanlı’dan beri varolan modernlik arayışlarını en iyi tanımlayan kavram
Batılılaşmak ve modernleşmek olmuştur. Batının ideal bir model olarak benimsendiği Türk
siyasetinde zaman zaman kırılma diyebileceğimiz süreçler yaşansa da özellikle Batı’yla tesis
edilen ilişkilerde süreklilik içinde bir değişimin yaşandığı söylenebilir.
6.1. TANZİMATTAN MEŞRUTİYETE (1839-1877): DEMOKRASİSİNİ ARAYAN
SİYASET
Türkiye’de siyaset genel olarak son iki yüzyılda özelde ise son yüz yıl içinde büyük
değişimler yaşamıştır. Özellikle Gülhane Hattı Humâyunu’nun kabul edilmesiyle başlayan
Tanzimat dönemi siyasal hayatta sonraki dönemde meydana gelecek siyasal kültürün
oluşmasında önemli katkıları olmuştur. Bu katkılar hem yerel meclislerin kurulması ile seçim
kültürünün oluşması, hem de Meclis-i Vala-i Ahkam-ı, Meclis-i Al-i Tanzimat, Şuray-ı
Devlet, Divan-ı Ahkam-ı Adliye gibi merkezi kurum ve meclisler sonraki dönemlerde
meydana gelecek kuvvetler ayrılığı prensibinin temelini oluşturacaktır. Yine bu dönemde ilk
defa Siyasal rejimin değiştirilmesine yönelik olarak siyasal muhalefet Genç Osmanlılar - Yeni
Osmanlılar- I. Jöntürk hareketi adıyla ortaya çıkmıştır. Bu hareket Osmanlı siyasal tarihinde
rejimin değiştirilmesine yönelik ilk hareket olarak ortaya çıkmış ve 1876 tarihinde devletin
anayasal rejime geçişinde yani siyasal rejiminin Mutlakîyet’ten Meşrutiyet’e geçişinde önemli
bir rol oynamıştır. 1876 yılında Kanun-i Esasi Padişah iradesiyle yürürlüğe girmiş ve iki yıl
sonra Kanun-i Esâsi’nin Padişah’a vermiş olduğu yetkiyle Padişah tarafından tatil edilmiştir.
Bu iki yıllık süre Siyasi tarihimizde I. Meşrutiyet Dönemi olarak adlandırılmıştır. Bu
dönemde ilk defa seçim kanunları hazırlanmış ve kanunlara göre ilk defa Meclis-i Mebusan
adı altında temsilciler meclisi oluşmuştur. Meclis; Meclis-i Umumi adı altında Meclis-i Ayan
ve Meclis-i Mebusandan oluşmuştur. Meclis-i Ayan üyeleri Padişah tarafından atanırken
Meclis-i Mebusan üyeleri seçimler yolu ile oluşmaktaydı. Bu dönemde oluşan Meclis-i
Mebusan’da Osmanlı halklarının hemen hemen her kültürünü yansıtması açısından
demokrasinin en önemli unsurlarından olan çoğulculuk ilkesinin ileri boyutlarda uygulandığı
söylenebilir.
Ancak demokrasi için son derece güzel olan bu çok kültürlü meclis yapısı kararların
alınmasında özellikle de Osmanlı-Rus savaşı için yapılması gereken düzenlemelerde uzlaşının
sağlanamamış olması nedeniyle meclis, padişah II. Abdülhamit tarafından tatil edilmiştir.
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I. Meşrutiyet döneminin genel siyaset açısından önemi; 1- İlk Anayasa (Kanun-i Esasi)’nin
kabulü ve ilk anayasal rejime geçme tecrübesi 2- Anayasal rejime geçişle birlikte
parlamentonun oluşması 3-Yaklaşık 600 yıllık Osmanlı siyasal rejiminin mutlakıyetten
meşrutiyete çevrilmesi 4-Padişahın elinde toplanan organların padişahın elinden alınması 5Hükümet sistemi olarak Monarşik yapıdan Parlamenter sisteme geçilmesi 6- Parlamenter
sisteme geçişle birlikte parlamentonun oluşması için seçimlerin yapılması 7- Seçme ve
seçilme hakkı gelmiştir.
6.2. MEŞRUTİYETTEN OSMANLI’NIN YIKILIŞINA (1878-1920): SİYASETİN KRİZ
YILLARI
1878 yılında I. Meşrutiyet’in sona ermesinden sonra Padişah II. Abdülhamit tarafından tekrar
fiili olarak monarşik bir hükümet modeline geçilmiştir. Kısa bir süre sonra özellikle 1889
yılında II. Jöntürk muhalefeti örgütlenmeye başlamıştır. Bu dönemde muhalefet faaliyetlerini
Avrupa’da sürdürüyordu. Damat Celalettin Paşa’nın iki oğlu ile birlikte Avrupa’ya gitmesi
başlangıçta muhalefet saflarında büyük bir ivme kazandırmışken daha sonra özellikle Prens
Sabahaddin Bey’in savunmuş olduğu Adem-i Merkeziyet fikirlerinden dolayı muhalefet iki
ana eksene bölünmüştür. Prens Sabahaddin Bey, muhalefetin bu dağınıklıktan kurtarılması
için Paris’te bir kongre tertip etmiştir. I. Jöntürk Kongresi olarak isimlendirilen bu kongre
1902 yılında yapılmıştır. Bu kongrenin esas amacı dağınık durumdaki muhalefetin ortak
hareket etmesi ve böylece devletin kurtarılmasıdır. Devletin kurtarılması için düşünülen çare
padişahın tahttan indirilmesidir. Ancak birleşmek amacıyla tertip edilen bu kongre Türkiye
siyasetinin iki ana eksene ayrılmasına neden olmuştur.
Bu ayrılıktan beş yıl sonra 1907 yılının Aralık ayında tüm muhalefet grupları tekrar bir araya
gelmiş ve yeniden anayasal rejime geçmek ve padişaha karşı bir hareket konusunda
anlaşmışlardır. 24 Temmuz 1908 tarihinde padişahın iradesiyle anayasa tekrar yürürlüğe
girmiş ve II. Meşrutiyet dönemi başlamıştır. Bu dönem görüş ayrılıkları olsa bile 1920-1922
yılına kadar sürmüştür. Bu dönemin en önemli olayları; siyasi partilerin ortaya çıkışı (kurulan
ilk siyasi parti “Ahrar Fırkası”dır), 31 Mart Vak’ası, Parlamento seçimleri, Divanı-ı Harb-i
Örfi (Sıkıyönetim) uygulaması, Anayasal değişiklikler, Balkan Savaşları ve I. Dünya
Savaşı’dır. II. Meşrutiyet Döneminin genel siyaset açısından pozitif önemi; 1- Geleneksel
değerlere göre kurulan meşruiyet algısının değişmeye başlaması, 2- Seçimlerin meşruiyet
algısında
en önemli araç haline gelmesi,
3- Parlamentonun kurumsallaşması, 4Demokrasinin önemli araçlarından biri olan Siyasal partilerin ortaya çıkması, 5-İlk defa
birden fazla partinin katıldığı seçimlerin yapılması, 6- Yapılan anayasal değişikliklerle
meşruti rejimin daha kuvvetlenmesi, 7, Hürriyet ortamında gazetelerin hızlı bir şekilde siyasal
hayatta yer alması, 8- Parlamento içi muhalefetin oluşması, 9- Hakimiyet-i Milliye ilkesinin
önemli bir unsur haline gelmesidir. II. Meşrutiyet Döneminin genel siyaset açısından negatif
önemi; 1- Askerlerin siyaset içinde fazlası ile yer alması, 2- Darbe geleneğinin temelinin
atılması (31 Mart Vak’ası, Halaskaran-ı Zabitan ), 3-Meşrutiyetin ilan edilmesinde etkili olan
güçlerin kendilerini meşrutiyetin sahibi olarak görmeleri ve bu yüzden “Elitist ve Vesayetçi”
bir anlayışın oluşması, 4- Seçimlerin fazlasıyla şaibeli geçmesi bu bağlamda 1912
seçimlerinin “eli sopalı seçimler” olarak anılması, 5-Divanı- Harb-i Örfi (sıkıyönetim)
uygulamaları ile hürriyetlerin ve meşrutiyetin özünden uzaklaşılması, 6- Sıkıyönetim
uygulamaları sebebiyle gazetelerin sürekli kapatılması, 7- Özellikle muhalif gazetecilerin ve
siyasilerin öldürülmesi, 8- Muhalefet ve iktidar arasında sert ve çatışmacı bir üslup ve
ilişkinin ortaya çıkması, 9-31 Mart Vak’asından sonra iktidarı devralan ittihat ve terakki
iktidarlarının Otoriter bir yönetim tarzı benimsemesidir.
6.3. TBMM’NİN KURULUŞUNDAN CUMHURİYETİN İLANINA (1920-1923):
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SİYASETTE YENİ ARAYIŞLAR
Bu dönemdeki siyasal gelişmeler; İlk olarak, son Osmanlı Meclis-i Meb’usanı 12 Ocak
1920’de Misak-ı Milli Beyannamesi kabul edilmesi ve 16 Mart 1920 tarihinde yaptıkları son
oturumda işgal altında olan İstanbul’da Meclisin toplanamayacağı belirtilerek Rıza Nur
Bey’in verdiği takrir üzerine meclis toplantıları süresiz olarak ertelenmesidir (Tanör,
1996:175-176).
İkinci olarak, Kazım Karabekir’in Ankara’da ulusal bir meclisin açılıp toplanması önerisi
üzerine 17 Mart 1920 tarihinde Mustafa Kemal imzasıyla “İntihabat Tebliği” (Seçim Bildirisi)
yayınlamıştır. Ancak BMM üyeleri sadece bu seçimler sonucunda belirlenmemiş olup aynı
zamanda 16 Mart’ta süresiz olarak oturumlarına ara verilen son Osmanlı Meclis-i
Mebusanı’nda görev alan üyelerde davet edilmiştir. 23 Nisan 1920’de BMM 115 mebus
(milletvekilinin) katılımıyla açılmıştır.(Tanör, 1996: 175-176)
Üçüncü olarak, meclisin farklı kültürleri barındırması yani çoğulcu bir yapıya sahip olması bu
çoğulcu yapı içinde Türkiye’nin Anayasa tarihinde ayrı bir yeri olan 1921 Anayasası’nın
(Teşkilat-ı Esasiye Kanunu) kabul edilmesidir. Aynı zamanda Kurtuluş Savaşı, Saltanatın
Kaldırılması, Lozan görüşmeleri, I. Meclis’in feshedilmesi, II. Meclis’in açılması Halk
Partinin Kurulması, Cumhuriyet ilkesinin anayasaya girmesi bu dönemde meydana gelen
diğer siyasal gelişmelerdir.
1920- 1923 döneminin genel siyaset açısından önemi; 1- Hükümet Sistemi olarak “Meclis
Hükümeti” sisteminin uygulanmasıdır. Bu hükümet sistemin kabul edilmesinin en önemli
sebebi hiç kuşkusuz işgal altında olan Anadolu topraklarının kurtarılması için kişilerin ön
plana çıkarılmasından kaynaklanacak çatışmaların ortadan kaldırılması ve hala meclisin ve
halkın içinde önemli sayıda padişah taraftarı kişilerin bulunmasıdır. 2-1 Kasım 1922 tarihinde
Padişahlık makamını lağveden saltanat kaldırılmıştır. Saltanat’ın kaldırılması ile siyasal rejim
olarak Cumhuriyetin ilan edilmesine kadar ismi konulmamış bir ara rejim dönemi
yaşanmıştır. 3- Bu mecliste farklı kesimlerin ve kültürlerin temsilcileri olduğu için çoğulcu bir
yapısı vardır. 4-1923 seçimleri ile başlayan seçimler adeta tek parti tarafından önerilen
isimlerin onanması şekline dönüşmüştür. 5- Siyasi tehditler ve cinayetler(Ali Şükrü Bey vb)
olmuştur. 6- Meclis’te I. ve II. grup oluşmuş ve bu gruplar arasında giderek şiddetlenen
tartışmalar yaşanmıştır. Yani iktidar- muhalefet arasındaki ilişkiler çok sert bir hale
dönüşmüştür.
6.4. TEK PARTİLİ SİYASET (1923 -1945): REFORM VE KURUMSALLAŞMA
Bu dönem, 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet’in ilan edilmesiyle başlatılabilir. Bu dönemin
önemli siyasal gelişmeleri arasında; 1924 Anayasası’nın kabulü ilk olarak sayılabilir.
Anayasa’da hükümet sistemi, karma bir hükümet modeli olarak isimlendirebileceğimiz
Meclis Hükümeti Sistemi ile Parlamenter Hükümet Sistemi özelliklerini taşımaktadır. Hilafet
makamının kaldırılması ile Osmanlı Hanedanının siyasette etkisi tamamen yok edilmiş ve
yeni kurulacak devletin dini olgulardan temizlenerek laik temelli bir devlet olacağının ilk ve
en önemli adımı atılmıştır. Aynı zamanda bu adım Ulus-Devlet oluşturma sürecinin de en
önemli adımını teşkil etmektedir. Baskın Oran’a göre Ulus-Devlet; “Ulus’unu Tek kimlikli
kabul eden” ve bunu gerçekleştirmek için politikalar uygulayan devlet türü”dür. Ulus devletin
inşası sırasında aynı zamanda sekülerleşme süreci yaşanmış ve yeni bir kimlik oluşturulmaya
çalışılmıştı. Bu kimlikte Türk kimliği üzerine kurulmuştur (Mardin, 2002: 66).
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Bu dönemde zaman zaman Demokratik sayılabilecek gelişmeler yaşanmış ve bu doğrultuda
Terakkiperver Cumhuriyet Halk Fırkası ile Serbest Fırka siyasal hayatta yer almıştır. Ancak
bu fırkaların siyasal hayatta ömürleri kısa olmuştur. Terakkiperver Cumhuriyet Halk Fırkası
Takriri Sükun Kanunu’na dayanarak Bakanlar Kurulu tarafından kapatılmıştır. Genel oy
ilkesinin kabul edilmesi bu bağlamda kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi diğer
demokratik adımlar arasında gösterilebilir.
1925 yılı Tek Parti Rejimi’nin kurulması ve 1930 yılı da bu rejimin yerleşmesi 1935 yılıda
parti –devlet kaynaşması açısından önemli dönemlerdir. Tek parti rejiminin kurulmasında
Doğuda başlayan isyan sonucunda çıkarılan Takrir-i Sükun Kanunu, İstiklal Mahkemelerinin
yaygın bir şekilde işlevsel hale getirilmesi en etkili gelişmeler olmuştur. Bu yasanın
uygulamaya girmesinde üç ana politika hedeflenmiştir. İlki, silahlı kuvvetler ve istiklal
mahkemeleri ile bastırılan ayaklanmalara karşı şiddetli cezai yaptırımların uygulanması,
ikinci olarak, cumhuriyeti benimsemeyen ve halifeliğe bağlılık gösteren basının susturulması
ve kapatılması, üçüncü olarak, Terakkiperver Cumhuriyet Halk Fırkası kapatılarak örgütlü
siyasal muhalefetin etkisizleştirilmesidir. Takriri Sükun Kanunu ve İstiklal Mahkemeleri
1925-1929 yılları arasında yapılacak olan köklü değişikliklerin yapılmasında en etkili adımlar
olurken aynı zamanda yeni kurulan rejimin otoriterleşme yönünün ağırlık kazanmaya
başladığı yıllar olmuştur. 1930 yılında Serbest Fırka’nın siyasal hayatta kısa süreli oluşu,
rejimin hala muhalefet kültürünü benimsememiş olması açısından önemlidir. 1930-1935
yılları Tek Parti Sistemi’nin yerleştiği dönem olmuştur. 1936’da İçişleri Bakanı Partinin
Genel Sekreteri, Valiler de partinin il başkanları olmaları ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır.
Aynı zamanda Lider –Şef kavramları dönemin en belirleyici etkenleri olurken Rejim “MilletDevlet-Parti-Şef dörtlemesine dayandırılmıştır. Bu durumda, rejimin otoriterliğin ötesinde bir
hal almasına neden olmuştur (Tanör,1996: 241-242).
Bu dönem aynı zamanda devlet ideolojisinin oluştuğu dönem olması açısından da önemlidir.
Kemalist İdeolojinin oluşumunda bu ideolojiyi kuranların “sosyal ataletin, islam dini gelenek
ve göreneklerine göre yaşayan mahalle kültüründe ve cemaat ruhunda” yattığına inanmışlar
ve toplumu bu durumdan yani bağlardan kurtararak yeniden dizayn etmeye çalışmışlardır (
Mardin, 1991: 72-73) Bu egemen yapı, patrimonyal ilişkilerle sürdürülerek kendi düşünce
sistemine ve politikalarına karşı duranları yobazlık, komünistlik, mürtecilik vb. şeylerle itham
etmişlerdir (Öğün, 2004: 124-127)
1923- 1945 döneminin genel siyasete pozitif etkileri; 1- Anayasal rejim, meşruluğun en
önemli kaynağı haline gelmesi, 2- Seçme ve seçilme hakkının genelleştirilmesi, 3- Kadınlara
seçme ve seçilme hakkının getirilmesi, 4- Demokrasinin en önemli araçlarından olan siyasal
partilerin kısa sürelide olsa siyasal hayatta yer alması, 5-Hükümet Sistemi olarak karma bir
hükümet sisteminin kabulü yani Meclis Hükümeti ile Parlamenter sistemi özelliklerini taşıyan
bir hükümet modelinin benimsenmesidir.
1923- 1945 döneminin genel siyasete negatif etkileri; 1- Seçme ve seçilme hakkının çok
partili bir siyasal hayatın olmaması nedeniyle ve siyasi iktidarın toplum ve kurumlar
üzerindeki baskıları yüzünden işlevsel olarak kullanılamaması, 2- Takrir-i Sükun Kanunu ile
iktidara karşı muhalefet edebilecek oluşumların önüne geçilmesi bu bağlamda Cumhuriyet
tarihimizin ikinci partisi olan Terakkiperver Cumhuriyet Halk Fırkası Bakanlar Kurulu kararı
ile kapatılması, 3- İstiklal Mahkemeleri vasıtasıyla Muhalif durumda olan kişilerin
yargılanması ve çok sayıda muhalif kişilerin idam edilmesi, 4- Cumhuriyet’in ilan
edilmesinde etkili olan güçlerin kendilerini cumhuriyetin sahibi olarak görmeleri ve bu
yüzden “Elitist ve Vesayetçi” bir anlayışın oluşması, 5-İdeolojik devletin kurulması ve bu
anlayışa göre toplumun tepeden inme kararlarla değiştirilmeye çalışılması, 6-Tek Partili bir
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sistemin varlığı, parti devlet bütünleşmesi, 7- Otoriter bir yönetim anlayışının uygulanması,
8- Demokratik zeminin yoksunluğundan dolayı tartışma zeminlerinin yoksunluğu ve halkın
sorunlarının iktidara tam olarak aktarılamamasıdır. Tanör bu dönemin olumsuzluklarını
“Otoriter ve buyurucu yöntem”in kurumlarda ve zihinlerde yer etmesi, “çoğulcu-özgürlükçü
demokrasi” için en önemli oluşumlardan olan sivil toplumların meydana gelmesinin önüne
ciddi engeller konulması, bireyin özerkliğinin gelişimindeki engeller, devletin yüce bir
makama konulması, ilerleyen yıllarda meydana gelecek “otoriter askeri” darbelere zemin
hazırlaması olarak belirtmiştir (Tanör, 1996: 251)
6.5. ÇOK PARTİLİ SİYASETE GEÇİŞ (1945-1960): DEMOKRASİ VE DARBELER
1945’te II. Dünya Savaşı’nın sona ermesi ile birlikte dünya yeni bir yapılanmaya girmiştir. Bu
yapılanma iki kutuplu bir yapılanma olmuştur. Bu iki kutuplu yapılanmada bir tarafta ABD ve
İngiltere gibi Liberal Demokrasi’yi uygulayan ülkeler var iken diğer tarafta MarksistKomünist ideolojisine sahip ülkeler bulunmaktadır. Sovyetler Birliği’nin Türkiye’ye karşı
tehditkar tutumu, Türkiye’nin ABD ve İngiltere’ye yaklaşmasına neden olmuştur. ABD ve
İngiltere Türkiye’den kendi sistemlerine uygun bir şekilde yapılanmasını istemiş ve bu
doğrultuda Türkiye’de bu sisteme uygun olarak tek partili sistemden vazgeçerek çok partili
sisteme geçmeyi kabul etmiştir.
Çok partili sisteme geçmekte sadece dış faktörler etkili olmamıştır. Aynı zamanda iç faktörler
de etkili olmuştur. Bu faktörlerden ilki ve belki de en önemlisi, 1923’ten beri CHP tek parti
iktidarının uygulamış olduğu yoğun baskıya dayalı Otoriter sistem ve kendi ideolojisine göre
yeni bir toplum modelini oluştururken dinin dışlanması özellikle toplum için önemi büyük
olan ezanın Türkçe okutulması CHP’ye karşı toplum içinde negatif düşüncelerin oluşmasına
neden olmuştur.
İktidarın savaş dönemlerinde bozulan ekonominin düzelmesi için önlem olarak düşündüğü
çözümlerden ilki Varlık Vergisi olmuştur. Bu vergi, keyfi uygulamalara sebep olmuş ve yeni
yeni oluşmaya başlayan kent burjuvazisi iktidara muhalefet etmeye başlamıştır. Çiftçiyi
Topraklandırma Kanunu’na muhalefet eden toprak sahipleri, bütün arazilerin zaten %70'ten
fazlasına sahip Devletin böyle bir karar almasını hoş karşılamamıştır. 1945 Bütçe
müzakereleri sonucunda Celâl Bayar, Adnan Menderes, Feridun Fikri Düşünsel, Yusuf
Hikmet Bayur, Emin Sazak bu bütçeye red oyu vermişlerdir. İlerleyen günlerde Asıl kırılma
Dörtlü Takrir adlı bir önerge verilmesiyle ortaya çıkmıştır. Önerge de partinin ve ülkenin
yönetiminde özgürlükçü bir anlayışın hakim olması talep ediliyordu. Takriri veren isimler
CHP’ye karşı muhalefetini sertleştirerek devam ettirmişler ve bunun üzerine Menderes,
Koraltan ve Köprülü partiden ihraç edilmiştir. Celal Bayar ise önce milletvekilliğinden sonra
da CHP'den istifa etmiştir. Kısa bir süre sonra Cumhurbaşkanı İnönü’den yeni bir parti
kurulması için izin alınmış ve Demokrat Parti (DP) 7 Ocak 1946 günü kurulmuştur.
(http://www.dp.org.tr/) Ancak Çok partili hayata geçişte ilk kurulan parti 6 Haziran 1945’te
Nuri Demirağ tarafından kurulan Milli Kalkınma Partisidir.
Genel seçimler yapılmadan önce CHP, Seçim Kanunu’nda değişikliğe gitmiş ve iki dereceli
olan bu kanunu tek dereceli hale getirmiştir. Muhalefet bu kararı olumlu karşılamıştır. Ancak
“Açık oy- gizli sayım” değişikliği ve seçimlerde yargı denetiminin olmaması sert tartışmaların
yaşanmasına neden olmuştur. Zaten bu uygulama seçim sonrası seçimlerin hileli ve şaibeli
olduğuna dair muhalefetin en önemli iddiası olmuştur. Seçimlerdeki baskı ve hile iddiaları
Demokrat Parti’nin muhalefetini sertleştirmesine neden olmuştur. Parti Başkanı Bayar,
seçimlerde yolsuzluk yapıldığını şu sözlerle aktarılmıştır. "İşte ben iddia ediyorum, hatta
itham ediyorum; seçim işlerine fesat karıştırılmıştır….. Yapılan bunca tazyik ve
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kanunsuzluklar kâfi gelmediği içindir ki; iktidar partisi sahte mazbatalarında tahrifat
yapmağa mecbur kalmıştır." Bayar’ın bu demeci CHP tarafından hoş karşılanmamış ve bu
demeci yayınlayan gazeteler kapatılmıştır. 1946 seçimi sonucuna göre Meclis’te 403 CHP’li,
54 DP’li, 8 bağımsız milletvekili bulunmaktadır.(Yılmaz, 2010, s.184) Ancak Demokrat
Partili yetkililerin sandık gözetmenlerinden elde ettikleri veriler çerçevesinde aldıklarını iddia
ettikleri milletvekili sayısı ile açıklanan resmi rakamlar arasında ciddi fark vardır. Demokrat
Partili yetkililere göre DP 279 milletvekili kazanırken CHP 186 milletvekili
kazanmıştır.(Yılmaz, 2010, s.186) Açıklanan resmi milletvekili rakamlarıyla demokrat
partililerin kazandıklarını iddia ettikleri rakamlar arasında ciddi farkın varlığı bu seçimlerin
muhalefet tarafından sert itirazlarına sebep olmuş ve “hileli ve şaibeli seçimler” olarak
isimlendirilmiştir.
Çok partili siyasal sistem yoğun tartışmalarla başlamış ve 46 Seçimlerinin şaibeli
geçmesinden sonra iktidar- muhalefet ilişkisi sertleşerek devam etmiştir. Seçimlerden sonra
sertlik yanlısı olarak bilinen Recep Peker’in başbakan olarak atanması bu gerilimi artıran bir
diğer unsur olmuştur. DP, 7 Ocak 1947’de yaptığı Kongresinde “Hürriyet Misakı” bildirisi
yayınlamıştır. Bu bildiride Cumhurbaşkanlığı ile Parti Başkanlığının ayrılması, yeni seçim
kanunun yapılması, antidemokratik yasaların kaldırılması, idarenin tarafsızlığı ilkesinin
uygulanması gibi talepler dile getirilmiş ve bu taleplerin yerine getirilmemesi durumunda
“sine-i millete dönmek” tehdidinde bulunulmuştur. DP’nin bu talepleri CHP’nde tam olarak
karşılık bulmasa da, ilk olarak sertlik yanlısı Recep Peker’in yerine ılımlı ve liberal eğilimleri
ile bilinen Hasan Saka getirilmiştir. Cumhurbaşkanlığı ile Parti Başkanlığı birbirinden
ayrılmamasına rağmen Cumhurbaşkanı olan bir genel başkanın yetkileri Kurultay tarafından
seçilecek bir Genel Başkan Vekili’ne bırakılması kararlaştırılmıştır. Bu arada CHP, daha
ılımlı bir siyaset anlayışına doğru yönelmeye başlamıştır.
1946-1950 arası iktidar-muhalefet ilişkileri sert geçmesine rağmen olumlu diyebileceğimiz
yönü siyasal muhalefetin demokratik siyaset için ne kadar önemli olduğunun ortaya
çıkmasıdır. Çünkü muhalefet-halk ilişkisinde halkın muhalefet vasıtasıyla iktidarın icraatları
hakkında daha fazla bilgi sahibi olması ve siyasal katılmanın öneminin artması gibi etmenler
ve iktidarın halk ve muhalefet partileri tarafından denetim altında tutabileceği görülmüştür.
İlave olarak bu ilişkiler sayesinde iktidar partisi olan CHP’nin siyaset yapma anlayışında
önemli bir yumuşama olmuştur.
DP’nin yoğun muhalefeti neticesinde 1950 yılında seçim Kanunu’nda değişiklik yapılmıştır.
Yeni kanuna göre “gizli oy- açık tasnif ve adli denetim” usulleri getirilmiş ve seçim sistemi
olarak da “Liste Usulü Çoğunluk” sistemi uygulanmıştır. Bu seçim kanunu ile 14 Mayıs 1950
tarihinde seçimler gerçekleştirilmiştir. DP, seçimlerden tahminlerin ötesinde bir kazanım ile
çıkmıştır. Bu kazanımdaki en büyük etken hiç şüphesiz uygulanan liste usulü çoğunluk
sistemidir.
Seçimlerden sonra roller değişmiş ve muhalefetteki DP iktidara gelirken, CHP muhalefet
partisi olmuştur. Ancak bu seçim sonuçlarından sonra CHP’nin tek parti döneminde
oluşturduğu “Elitist” yapı artık iktidarın el değiştirmesi ile “Elitist-Vesayetçi” bir şekle
dönüşmüştür. Bu görünüm verilen demeçlere ve eylemlere de yansıyacaktır. “ne yani şimdi
biz Hasolara, Memolara mı gideceğiz?”, “memleketi ahalinin yönettiği nerede
görülmüş”(Yılmaz, 1997: 19-20) gibi elitist yaklaşımlar ile 1950 seçimlerinden sonra en az
dört General’in Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün yanına giderek CHP iktidarının devam
etmesi yönünde görüşlerini bildirerek İnönü’ye isterse bu yolda kendisine büyük destek
vereceklerini belirtmeleri ve ilerleyen yıllarda ordunun siyasete sürekli müdahale etmesi ve
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demokrasiyi ve siyaseti sürekli kesintiye uğratması vesayetçi karakterini de ortaya koyması
açısından son derece önemlidir (Karpat, 2012: 141).
DP, sivil ve askeri bürokrasi ile özdeşleşmiş olan CHP karşısında 1950 seçimlerini
kazanmasından darbe ile iktidardan düşürülmesine kadar kendisini tehdit altında hissetmiş ve
bu da
muhalefet ile ilişkilerin şekillenmesinde etkili olmuştur (İncioğlu, 1997:
274).
DP ile CHP arasındaki iktidar-muhalefet ilişkisi bu yıllarda da sertleşerek devam etmiştir.
Eylül 1952’de İnönü yurt gezileri yaparken CHP ve DP taraftarları arasında şiddet olayları ve
gösterileri meydana gelmiştir. Bu nedenle Balıkesir Valisi İnönü’nün Balıkesir’de yapmayı
planladığı konuşma için izin vermemiştir. Bu dönemde Meclis, Aralık 1953’te CHP’nin mal
varlıklarına el koyarak hazineye devretmiştir. Yine Meclis, CHP için önemli olan Halkevleri
ve Halkodalarını 1951’de kapatmış ve bu kurumların mallarını da hazineye devretmiştir
(Zürcher, 2004: 324). İlave olarak İnönü’nün yurt gezilerinde bazı mitingleri güvenlik
sebebiyle yaptırılmamıştır.
1950- 1954 arası DP döneminde ekonomik veriler yani ekonomideki başarı DP’nin oylarını
%56.6’ya yükseltmiştir. Buna karşılık olarak CHP muhalefette olmasına rağmen oy
oranlarında bir azalma gerçekleşmiştir
1954 seçimlerinden sonra ekonominin durgunlaşmaya başlaması partiye olan ilginin artışını
durdurmuş ve gerileme başlamıştır. Ancak bu ekonomik gerilemeye rağmen özellikle köylü
sınıfı en önemli DP destekçisi olarak görülmektedir (Zürcher, 2004: 334).
Devam eden yıllarda parti içinde bazı milletvekilleri partinin politikalarına tepki duyarak
DP’den istifa etmişlerdir. Bu partililer partilerinden istifa ettikten sonra Hürriyet partisini
kurmuşlardır. Kurulan yeni parti bir anda ana muhalefet partisi olarak mecliste yerini almıştır
(Zürcher, 2004: 324).
1958 yılında yapılması gereken seçimler bir yıl öne çekilerek 1957 yılında yapılmıştır. Bu
seçimlerde DP oylarını düşürürken CHP oylarını artırmıştır. DP’nin oyları %47.3’e düşerken
CHP oylarını %40.6’ya çıkarmıştır.
1954’ten itibaren komitacılık ruhunun yani vesayet düşüncelerinin örgütlenmeye başladığı
dönemdir. Bu bağlamda ordu içinde cuntacıların örgütlenmeye başladığı görülmüştür. Özdağ,
27 Mayıs 1960 darbesini gerçekleştiren ekibin temellerinin bu yıllarda atılmaya başladığını
söylemektedir. Bu cuntacılar sonraki yıllarda birleşerek Türk Demokrasi Tarihi’nin en büyük
yaralarından birini meydana getirmişlerdir. DP’nin ikinci iktidar döneminde görülen
komitacılık hareketleri üçüncü iktidar döneminde artmış ve “Dokuz Subay” olayı olarak
bilinen bir darbe hazırlığı ihbarı üzerine ilgili askerler yargılanmış ve bu askerler beraat
etmiştir. Ancak ihbarı yapan Binbaşı Samet Kuşçu yargılanarak mahkum edilmiştir. 28 Nisan
1960 tarihinde İstanbul’da şiddetli öğrenci olayları olmuş ve bu olaylar esnasında bir
üniversite öğrencisi öldürülmüştür. Ertesi gün Ankara’da da benzer olayların olmasından
dolayı hükümet sıkıyönetim kararı almak zorunda kalmıştır (Günal, 2011: 171-173).
DP ile CHP arasındaki iktidar-muhalefet ilişkisi bu dönemde daha da sertleşmiştir. DP,
Mecliste CHP hakkında Meclis Tahkikat komisyonu kurulması kararı alırken CHP tarafından
darbe tehditleri yoğunlaşmaya başlamıştır. İnönü, DP’ye “Bu yolda devam ederseniz ben de
sizi kurtaramam'' şeklinde tehditvari uyarılarda bulunmuştur. İnönü, Meclis’te yapmış olduğu
bir konuşmada Kore Devlet Başkanının darbeyle iktidardan indirilişini örnek göstererek
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“onun DP’den farklı olarak orduya, memura, polise de sahip olduğunu ancak yine de
kurtulamadığını” belirtmiştir. Aslında bu cümleler 1950 seçimlerinden itibaren DP’nin sivil
ve askeri bürokrasi üzerinde etkili olamadığını göstermesi açısından önemlidir (Günal, 2011:
172-173).
6.6. VESAYET VE SİYASET İKİLEMİNDE KIRILGAN DÖNEM (1960- 1971):
ADALET PARTİSİNİN YÜKSELİŞİ
27 Mayıs 1960 tarihinde ordu içinde bir grup darbe yaparak yönetime el koymuştur.
Cumhuriyet tarihinin ilk fiili darbesi olan bu darbenin bir diğer özelliği, emir komuta
kademesi içinde yapılmamış olmasıdır. 27 Mayıs darbesi, 1923 yani Cumhuriyet’in ilanı ile
başlayan ideolojik devletin savunucuları tarafından özellikle askeri bürokrasi eliyle
gerçekleştirmiş oldukları elitist-vesayetçi bir düşüncenin fiile geçmesidir.
27 Mayıs’tan sonra 4 Ocak 1961 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanun
çıkarılmıştır. Bu kanunun 35. Maddesinde yer alan “Türk yurdunu ve Anayasa ile tayin
edilmiş olan Türkiye Cumhuriyetini kollamak ve korumaktır.” Hükmü sonraki darbelerde
darbeyi yapanlar için kendilerine göre en önemli meşruiyet kaynağı olmuştur. Bu maddedeki
hükmün değiştirilmesi ancak 23.07.2013 tarihinde gerçekleşmiştir.
Darbe sonrası kurulan Yassıada Mahkemeleri 14 Ekim 1960 tarihinde başlamıştır. Bu
mahkemelerde 592 kişi yargılanmıştır. Bu yargılamalar neticesinde 15 kişi idam, 31 kişi
müebbet hapis cezasına çarptırılırken diğer kişiler muhtelif cezalar almıştır. İdam kararı
verilenler içinde infazı gerçekleşen Başbakan Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu, Hasan
Polatkan’ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve Genelkurmay Başkanı Rüştü Erdelhun
Paşa da bulunmaktadır.
Aslında bu yargılamalar, tarihe kötü bir not olarak düşmüştür. Çünkü Adnan Menderes’in
Mahkeme reisi Salim Başol’a bir vesile ile savunma hakkının kısa kesildiğine dair beyanına
karşı Başol’un “Sizi buraya tıkan kuvvet böyle istiyor” sözü ve infazı gerçekleşen üç
idam, Türkiye’nin ayıbı olarak demokrasi tarihine geçmiştir (www.ekrembugraekinci.com).
1960 darbesinden sonra sivil düzene dönüş 6 Ocak 1961’de yeni Anayasa’nın hazırlanması
için Kurucu Meclis’in toplanmasıyla başlamıştır diyebiliriz. Ancak bu Kurucu Meclis’in
üyeleri Demokrat Parti üyeleri ve taraftarları haricince kişilerden oluşturulmuştur (Karpat,
2012: 196).
1961 Anayasa’nın yürürlüğe girmesi ile Türk Anayasa-Siyasi Tarihi’nde yeni bir süreç
başlamıştır. Çünkü bu Anayasa ile hükümet sistemi Parlamenter sistem olarak kabul edilirken
Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu’ndan oluşan iki Meclis TBMM’yi oluşturuyordu.
Ancak Cumhuriyet Senatosu’nun üyelerinden 15 tanesinin daimi üye olması ve bu üyelerin
MBK’nin üyeleri tarafından atanması eleştirilmesine neden olmuştur. Aynı zamanda bu
Anayasa ile kurulan Milli Güvenlik Kurulu ve Anayasa Mahkemesi de sonraki siyasal hayatta
askeri-sivil siyaseti daima etkileyen bir unsur olarak siyaset sahnesinde yer almıştır.
1961 seçimlerinden sonra CHP birinci parti olmasına rağmen hem mecliste yeterli çoğunluğa
erişememiş olması hem de Senato’da çoğunluğun DP’nin devamı görünümündeki Adalet
Partisi’nin kazanması ordunun seçimleri geçersiz kılma eylemlerine neden olmuştur. Ancak
1961-64 döneminde kurulan koalisyonların Başbakan’ının İnönü olması bu eylemden
vazgeçmelerine neden olmuştur (Karpat, 2012: 199)
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1964 yılında Adalet Partisi Başkanı Ragıp Gümüşpala’nın ölmesinden sonra yerine Süleyman
Demirel partinin genel başkanı olmuştur. Süleyman Demirel başkanlığında girilen 1965
seçimlerinde Adalet Partisi, %52.9 oy alarak büyük bir zafer kazanmıştır. Darbe’nin henüz
etkileri devam ederken darbeyi yapanlar tarafından desteklenen CHP, %29.8 oy alarak büyük
bir hayal kırıklığı yaşamıştır.
AP, 1965-1969 arasında yaklaşık %7’lik bir ekonomik büyüme sağlarken yani ekonomik
gelişmeyi teşvik ederken aynı zamanda sosyal adaletin sağlanmasına yönelik kararlar almaya
çalışmıştır. Diğer yandan da 27 mayıs darbesinin etkilerinin yavaş yavaş silinmesinden dolayı
DP’li siyasetçilerin affedilerek itibarlarının geri verilmesine yönelik bir hürriyet ve siyaset
anlayışı içinde olmuştur (Karpat, 2012: 205-206) bu çerçevede eski DP’liler affedilerek
hapishanelerden çıkarılmış ancak Anayasa’ya eklenen bir hüküm ile her türlü siyasi
haklardan men edilmiştir. Bu men kararının altında ordunun Demirel üzerinde kurmuş olduğu
baskı iddiaları kuvvetli bir şekilde siyasal hayatta yer almıştır. Bu durum da AP’nin içinden
bir grubun tepkisini çekmiştir. Bir süre sonra bir grup partiden ayrılarak Saadettin Bilgiç
etrafında DP’yi kurmuştur. (Karpat, 2012: 205-208)
1969 yılında yapılan seçimlerde AP, oylarını %46.5’a geriletirken Ana Muhalefet Partisi
CHP’nin de oyları %27.3’e gerilemiştir..
1969-1971 yılları arasında yaşanan siyasi gelişmeler sonucunda Cumhuriyet tarihinin ikinci
askeri darbesi gerçekleşmiştir. Bu darbenin gerçekleşmesinde en önemli nedenlerden biri,
sivil ve askeri bürokrasinin AP’yi DP’nin devamı olarak görüyor olması ve bu partiye karşı
bir yakınlık hissetmemesidir.
6.7. TÜRK SİYASETİNDE KOALİSYON YILLARI (1971-1980): MUHTIRADAN
DARBEYE UZUN ON YIL
12 Mart 1971 Muhtırası, Genelkurmay Başkanı Memduh Tağmaç, Kara Kuvvetleri komutanı
Faruk Gürler, Deniz Kuvvetleri komutanı Celal Eyiceoğlu ve Hava Kuvvetleri komutanı
Muhsin Batur'un imzasıyla Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'a bir muhtıra vererek Türk Silahlı
Kuvvetleri'nin hükûmeti istifaya zorlandığı askeri müdahaledir. Bu muhtıra ile Başbakan
Süleyman Demirel istifa etmiştir.
Karpat’a göre, 12 Mart 1971 Muhtırası “gücünü ordunun devletçi-elitistlerle ve CHP’yle
işbirliği geleneğinden alan” ve neden sonuç ilişkileri pek düşünülmeden gerçekleştirilmiş bir
harekettir (Karpat, 2015: 203).
12 Mart Muhtırası 27 Mayıs Darbesinin aksine ordunun emir komuta kademesi içinde
gerçekleştirilmiştir. Darbeden sonra bağımsız bir hükümet kurulması için CHP milletvekili
olan Nihat Erim istifa ettirilmiş ve diğer partilerin göreceli desteği ile Nihat Erim, Ferit Melen
ve Naim Talu hükümetleri 1973 seçimlerine kadar görev yapmıştır.
1973 seçimlerinden kısa bir süre öncesi 14 Mayıs 1972 tarihinde CHP’nin Olağanüstü
Kongresi yapılmış ve bu Kongre’de Bülent Ecevit Genel Başkan seçilmiştir. Ecevit, CHP’nin
görüşlerinin aksine kitlelerin cahil olmadığını ve bu kitlelerin kendileri için iyi olanı bilme
kabiliyetine sahip olduğunu ifade etmiştir. Bu ifadelerine göre Ecevit, halkın CHP’ye oy
vermemesini halkın geriliğine değil “reformistleri” kendilerine yabancı olarak görmelerinde
buluyordu (Ahmad, 2002: 187). Ecevit’in bu görüşleri aslında CHP’nin devletçi-elitistvesayetçi zihniyetine de ciddi bir eleştiridir. CHP açısından 1973 seçimleri Ecevit
(Karaoğlan) rüzgarı ile yapılmıştır. Ancak sağ partiler için tersine bir rüzgar söz konusudur.
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1973 seçimleri, çok sayıda sağ partilerin seçime iştirak ettiği bir yarış içinde geçmiştir. CHP
ise oyların %33’3’ünü alarak birinci parti olmuştur.
Bu seçimlerden kısa bir süre sonra görev süresi dolan Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’ın yerine
Muhtıra’yı yapan askerlerin adayı Kara Kuvvetleri Komutanı Faruk Gürler’di. Ancak Ecevit
ve Demirel aralarında anlaşarak Emekli Amiral Fahri Korutürk’ün seçilmesini sağladılar
(Ahmad, 2002: 184-185). Faruk Gürler'in cumhurbaşkanı olma girişimi sonuçsuz kalınca 12
Martçılar ilk büyük darbeyi almış oldular.
12 Mart 1971 Muhtırasından 12 Eylül 1980 Darbesine kadar yaklaşık 9 yıllık süreçte 11
koalisyon hükümeti görev yapmıştır. Bu gerçek bile bu dönemin aslında ne kadar istikrarsız
bir dönem olduğunu göstermesi açısından önemli bir kriterdir.
1973 seçimlerinden birinci parti çıkan CHP’ne Cumhurbaşkanı Korutürk tarafından hükümeti
kurma görevi verilmiştir. CHP, Necmettin Erbakan’ın Genel Başkanlığını yaptığı MSP ile
hükümeti kurmuştur. 25 Ocak 1974’te kurulan koalisyon hükümeti 18 Eylül’de Ecevit’in
Meclis’e istifasını sunmasına kadar devem etmiştir. Bu hükümetin en önemli icraatı 20
Temmuz 1974 sabahı başlayan ve 22 Temmuz 1974’te sona eren “Kıbrıs Barış Harekatıdır”
(http://t24.com.tr). Ecevit’in istifasından sonra Korutürk Hükümet kurma görevini Sadi
Irmak’a vermiş ancak Irmak hükümeti meclisten güvenoyu alamamıştır (Ahmad, 2002: 194196). Irmak hükümeti yine de Demirel tarafından hükümet kuruluncaya kadar görev
yapmıştır. Demirel hükümeti, 1977 seçimlerine kadar görev yapmıştır. 1977 yılında yapılan
seçimlerde CHP, oylarını %41.4’e yükseltmiştir. Sağ partilerde durum ise AP oylarını %36.9,
artırırken MHP hariç diğer partilerin oyları düşmüştür.
Özellikle 1977 seçimlerinden sonra ve Ecevit’in ikinci kez hükümet kurma çalışmalarından
önce tarihe “Güneş Motel” olayı olarak geçen milletvekili pazarlıkları yaşanmıştır. Ecevit,
Adalet Partisi’nden 11 Milletvekili ile görüşmeye başlamış ve Güneş Motel’de yapılan
görüşmeler neticesinde 11 milletvekili partisinden istifa etmiştir. Bu 11 Milletvekilinden 10’u
yeni kurulan Ecevit hükümeti kabinesinde
bakan olarak yer almıştır
(http://www.tarihkomplo.com/2015/09/gunes-motel-olay.html).
1980 yılına gelindiğinde Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk’ün görev süresi dolmuş ve TBMM
tarafından yeni bir Cumhurbaşkanı 115 defa oylama yapılmasına rağmen seçilememiştir.
Ayrıca 12 Mart 1971 ile 12 Eylül 1980 darbesi arasında kurulan 11 koalisyon hükümeti,
milletvekilliği pazarlıkları, siyasal hayatın özellikle 1977’sen sonra şiddetli siyasal çatışmalar,
eylemler ve öldürülmelere sahne olması, toplumun sağ ve sol olarak kutuplaştırılmaya
çalışılması ve özellikle sağ ve sol partilerin uzlaşamamaları sonucu oluşan siyasi istikrarsızlık
bu dönemin siyaset anlayışı açısından negatif göstergeleridir. 12 Eylül 1980 darbesi böyle bir
ortam neticesinde olmuştur.
6.8. TÜRK SİYASETİNDE YARA SARMA ÇABALARI (1980 – 2002): TEK PARTİ
İKTİDARINDAN ÇOK PARTİLİ KOALİSYONA
Darbe sonrası TBMM kapatılmış, Anayasa ortadan kaldırılmış, siyasi partiler kapatılarak
malvarlıklarına el konulmuş, siyasi parti liderleri tutuklanmış, milletvekillerinin
dokunulmazlıkları kaldırılmıştır.
Demirel’in darbeden yaklaşık yaklaşık on yıl sonra Evren’e hitaben ülkede sıkıyönetim vardı.
Kaosa, şiddete elinizdeki yetkilerle neden son vermediniz şeklindeki soruya Evren’in “darbe
ortamının olgunlaşmasını bekledik” sözü manidardır.
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12 Eylül Darbesi sonrası yaşanan en önemli gelişme yeni bir anayasanın hazırlanmasıdır.
Toplumsal bir uzlaşma sonucunda çıkarılması gereken anayasa, 1961 Anayasası’na tepkisel
bir düşünce ile kısa bir süre içinde hazırlanmıştır. Hazırlanan bu anayasa metni 1982 yılında
halkoylamasına sunulmuş ve %91.4 gibi oranla kabul edilmiştir. Bu kadar yüksek oranda
kabul edilmesine rağmen sonraki yıllarda anayasanın değiştirilmesi sürekli gündeme
gelmiştir.
Darbe sonrası siyasi partiler kapatılmıştı. Darbeyi gerçekleştirenler yeni partilerin
kurulmasına izin vermiş ancak seçimlere sınırlı sayıda partilerin katılmasını uygun görmüştür.
Darbe ekibi ve Kenan Evren, MDP’yi desteklemesine rağmen seçimleri %45’lik bir oranla
Anavatan Partisi kazanmıştır. ANAP, 1989 yılına kadar darbeyi hatırlatan bir simge olarak
Cumhurbaşkanı Kenan Evren ile yürütme gücünü kullanmıştır. 1987 yılında yasaklanan siyasi
liderlerinin yasaklarının kalkmasına yönelik halkoylaması yapılmıştır. Bu halkoylamasında
siyasi yasakların kalkmasına evet diyenlerin oranı %50.16 iken hayır diyenlerin oranı %49.84
olarak gerçekleşmiştir.
1989 yılında Kenan Evren’in görev süresi dolmasından dolayı TBMM tarafından yeni
Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılmış ve Turgut Özal sekizinci Cumhurbaşkanı olarak
Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmuştur. Özal öncesi yedi cumhurbaşkanından Celal Bayar
hariç hepsinin asker kökenli olması Özal’ın sivil siyasetten gelip bu makama oturması
Türkiye siyaseti açısından son derece önemlidir.
Özal’ın hükümet yılları katı devletçi mantığın ve uygulamalarının kaldırılarak devletin birey
üzerindeki baskılarını hafiflettiği ve bireye güven politikasının uygulandığı yani liberal
demokrasinin geliştirilmeye çalışıldığı bir dönem olmuştur (Günal, 2011: 179).
1989 yılında Özal Cumhurbaşkanı olunca yerine önce Yıldırım Akbulut 1991 yılında da
Mesut Yılmaz başbakan olarak görev yapmıştır. Yılmaz göreve geldikten kısa bir süre sonra
seçimler yapılmıştır. Bu seçimlerde ANAP, %24 oy almasına rağmen Doğru Yol Partisi %27
oy alarak birinci parti olmuştur. DYP ile SHP Demirel başbakanlığında koalisyon hükümeti
kurmuştur. Bu koalisyon, Cumhurbaşkanı Özal’ın ölümüne kadar yani 1993 haziran ayına
kadar sürmüştür. Demirel’in yerine gelen Tansu Çiller ile DYP-SHP koalisyonu 1995 yılında
yapılan milletvekili seçimlerine kadar devam etmiştir.
Türkiye siyaseti açısından 1993 ve 1994 yılları son derece önemli yıllar olmuştur. 1993
yılında neredeyse her ay Türkiye siyasetini, ekonomisini ve gündemini sarsan önemli olaylar
meydana gelmiştir. Uğur Mumcu’nun öldürülmesi, ANAP Milletvekili Adnan Kahveci’nin
trafik kazasında ölmesi,
Jandarma Genel Komutanı Eşref Bitlis helikopter kazasında
hayatını kaybetmesi, Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın ölümü veya iddialara göre öldürülmesi,
Bingöl-Elazığ karayolunda 33 askerin şehit edilmesi, Sivas’ta Madımak Oteli’nin ateşe
verilerek 33 kişinin ölümü, Başbağlar köyünü basan PKK’nın 33 köylüyü öldürmesi, DEP
Milletvekili Mehmet Sincar’ın Batman’da öldürülmesi, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı
Tuğgeneral Bahtiyar Aydın’ın öldürülmesi ve Binbaşı Cem Ersever’in Ankara’da
öldürülmesidir. Bu olayların bu şekilde kısa aralıklarla meydan gelmesi siyasetin işlemesini
zorlaştırmış ve adeta siyasete yapılan bir darbe olarak tarihe geçmiştir.
1994 yılı ise önemli gelişmeleri içinde barındırmıştır. Refah Partisi, bu yıl içinde yapılan 94
yerel seçimlerinde büyük bir başarı elde etmiştir. Refah Partisi’nin yerel yönetimleri
kazandıktan sonra buralarda gösterdiği hizmete dayalı yönetim anlayışı kısa sürede genel
seçimlerde de etkisini göstererek 1995 seçimlerinde %21. 4 oy alarak birinci çıkmasına neden
olmuştur. Refah Partisi, 1996 yılının haziran ayında DYP ile bir koalisyon kurmuştur.
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Bu koalisyonun kurulmasına çeşitli kesimlerden şiddetli ve öfkeli tepkiler gelmiştir. Bu
tepkilerin sonucunda 28 Şubat 1997 tarihinde “postmodern darbe” ile sonuçlanmıştır. 28
Şubat Türkiye siyasetinin gerçekleşen dördüncü darbesi olmuştur. Bizzat darbeyi
gerçekleştirenler tarafından “Postmodern Darbe” olarak geçmiştir.
28 Şubat, MGK toplantısı sonucu açıklanan kararlarla başlayan ve irticaya karşı ordu ve
bürokrasi merkezli siyasi, idari, hukuki toplumsal alanlarda yaşanan değişimlere neden olan
süreçtir
(http://www.iha.com.tr/haber-28-subatta-ne-oldu-28-subat-sureci-nedir-627608/).
Toplantıda MGK üyesi komutanlar laiklik aleyhtarı hareket ve uygulamaların yaygınlaştığını
savunarak hükümetten önlem alınmasını istemişlerdir. Refah-Yol Hükümetine askerlerin
dayatması sonucu alınan bu kararlar “irtica ile mücadele eylem planı” şeklinde dikte
ettirilmiştir. Takip eden günlerde yargıçlar, toplum, ekonomik ve siyaset baskı altına
alınmıştır. Süreç devam ederken RP Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılmıştır.
1995 seçimleri ile 2002 seçimleri arasına bakıldığında iki defa Yılmaz, iki defa Ecevit ve bir
defa da Erbakan hükümetleri kurulmuştur. Ancak bu hükümetler kimi zaman iki parti
koalisyonları olurken bazen de üç partili koalisyonlar olmuş hatta azınlık hükümeti bile bu
dönemde göreve gelmiştir. Ancak bu dönemin en önemli siyasal gelişmesi kuşkusuz 28 Şubat
Postmodern Darbesi’dir.
6.9. ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İKTİDARI (2002- 2017): TÜRK
SİYASETİNDE TOPLUMSAL DEĞİŞİMİN YENİ AKTÖRÜ
2002 seçimleri Türk Siyaseti açısından yeni bir dönemin başlangıcı olması açısından
önemlidir. Henüz bir yıl önce kurulmasına rağmen Adalet ve Kalkınma Partisi bu seçimlerden
%34.28 oy alarak birinci parti çıkmış ve Meclis’te %66’lık bir temsil oranına kavuşmuştur.
CHP ise oyların %19.39’unu almasına rağmen Meclis’te %32.36’lık bir temsil oranına
kavuşmuştur. Bu oranların çıkmasının nedeni ise seçimlerde uygulanan baraj sistemidir. %10
barajı ANAP, DYP, MHP, GP, DEHAP gibi partilerin bu barajın altında kalarak meclise
girememelerine sebebiyet vermiştir. AK Parti ve CHP, oyların yaklaşık %55’ni almalarına
rağmen mecliste yaklaşık % 100’lük bir temsil oranına kavuşmalarını sağlamıştır. Bu nedenle
bu seçimlerin meşruiyeti sürekli sorgulanmış, eleştiriler ve tepkiler bir sonraki seçimlere
kadar devam etmiştir.
2002 yılından başlayarak Türkiye, AB uyum yasaları ve demokratikleşme noktalarında son
derece önemli adımlar atmıştır. Ancak bu dönemde askerler siyaset üzerinde sürekli
demoklesin kılıcı gibi sallanarak etkili olmaya devam etmişlerdir. Hatta dönemin
Genelkurmay Başkanı Hüseyin Kıvrıkoğlu “28 Şubat bin yıl sürecek” diyerek askeri
vesayetin hükümet üzerinde devam ettiğini anlatmak istemiştir. Yine bu dönemin en önemli
gelişmelerinden biri hiç kuşkusuz Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in Cumhurbaşkanlığı
Köşk’ünde vermiş olduğu davet ve resepsiyonlarda eşlerinin başı örtülü AK Partilileri eşsiz
davet etmesidir.
2007 yılına gelindiğinde yeni Cumhurbaşkanlığı seçimi için AKP, Abdullah Gül’ü aday
göstermiştir. Gül’ün adaylığına elitist-vesayetçi bir anlayışla Çankaya’da Cumhuriyetçi-laik,
eşi başörtülü olmayan bir aday görmek istiyoruz diyerek protesto mitingleri düzenlemişlerdir.
Bu gelişmeler yaşanırken Cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk turlar 27 Nisan’da yapıldı. AK
Parti dışındaki milletvekilleri bu oturumlara katılmadı. Abdullah Gül, 357 oy aldı. Ancak aynı
gün CHP yapılan oylamada toplantı yeter sayısına ulaşılamadığını iddia ederek yapılan
oylamanın geçersiz sayılması için Anayasa Mahkemesine başvurdu. Aynı günün gecesi
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Genelkurmay Başkanlığı’nın sitesinden bir bildiri yayınlanmıştır. Bu bildiri “27 Nisan EMuhtırası” olarak tarihe geçmiştir.
CHP tarafından Anayasa Mahkemesine götürülen birinci tur oylama kısa süre içinde
mahkeme tarafından iptal edilmiş ve oylama süreci geçersiz sayılmıştır. Anayasa
Mahkemesi’nin vermiş olduğu bu karar hukuki yönden değil tamamen siyasi yönden verilmiş
bir karardır. Çünkü 1982 anayasası ile toplantı yeter sayıları anayasada açıkça belirtilmiştir.
AK Parti’nin 27 Nisan E-Muhtırasında karşı vermiş olduğu tepki seçimlerin öne alınması yani
erken seçim kararıdır. 28 Şubat Postmodern Darbesi sonrası Cumhurbaşkanı Demirel’in
ısrarla hükümete demokrasinin en iyi ilacı seçimdir tavsiyesine 2007 yılında uyulmuş ve
muhtıranın etkisi en aza indirilmiştir. Aynı zamanda sürekli çatışma sebebi olan
cumhurbaşkanlığı seçimlerinin halk tarafından yapılması için mecliste çalışma yapacaklarını
belirtmiştir.
Erken seçime gidilirken yaşanan süreç AK Parti’nin oylarını artırmasında halkın gayrimeşru
yollarla hükümetleri etkileyen güçlere vermiş olduğu cevaplardan biridir. AK Parti’nin
oylarını artırmasında ekonomik ve toplumsal alanda yaşanan olumlu gelişmeler, yerel
yönetimlerdeki başarılı uygulamaları, muhalefetin iktidarın politikalarına karşılık yeni
modeller geliştirememesi de etkili olmuştur (Günal, 2011: 182)
2007 seçimlerinde AKP %46.58’lik bir oy oranına ulaşarak birinci parti olarak hükümeti
kurmuştur. Takip eden günlerde Abdullah Gül 11. olarak TBMM tarafından seçilmiştir.
Abdullah Gül, TBMM tarafından seçilen son Cumhurbaşkanı olmuştur. Çünkü 21 Ekim 2007
tarihinde anayasa değişikliği için yapılan halkoylamasında bir sonraki cumhurbaşkanının halk
tarafından seçileceği hükme bağlanmıştır. 2007 seçimlerinden yaklaşık bir yıl sonra AK
Parti’nin laikliğe aykırı eylemlerin odağı haline geldiği iddiası ile Yargıtay Cumhuriyet
Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya tarafından Anayasa Mahkemesi’nde kapatma davası
açılmıştır. Dava sonucunda 6’ya karşı 5 oyla kapatma talebi reddedilirken partinin Hazine
yardımlarının yarısından mahrum bırakılması kararı verilmiştir. 2010 yılında Anayasa
değişikliği için yapılan halkoylamasında 27 madde değiştirilmiştir. Bu değiştirilen maddeler
Anayasa Mahkemesi, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu gibi kurumların üye sayılarını
artırırken üyelerin seçiminde de çoğulculuk ilkesi hakim olmuştur. Aynı anayasa değişikliği
ile hukuk devleti için önemli eleştiri noktası olan HSYK ve YAŞ kararlarının önemli bir kısmı
yargı denetimine açılmıştır. Bir başka değişiklik te 1982 Anayasası’nın geçici 15. Maddesi
kaldırılarak 12 Eylül darbesinin yargılanmasının önünün açılması sağlanmıştır.
2011 seçimleri öncesi yaşanan bir başka gelişme ise “Ergenekon ve Balyoz Darbe iddialı”
davaların başlamasıdır. Bu davaların önemi o güne kadar elitist - vesayetçi geleneğin en
önemli konumunda olan özellikle askeri bürokrasinin yargı önünde hesap verebileceği ve
vermesi düşüncesinin sivil siyasette hakim olmaya başlamasıdır.
2011 seçimleri sonucunda AK Parti, oylarını %49.83’e çıkararak art arda 3. kez birinci parti
olurken oylarını da artırmaya devam etmiştir. 2011 seçimleri ile 2015 seçimleri arasında
2012’de MİT kriziyle başlayan özellikle 2013 yılında Gezi Olayları, 17-25 Aralık’ta yargı
tarafından başlatılan hükümet üyeleri ve yakınları hakkında yolsuzluk iddialarına dayalı
soruşturmalar neticesinde bazı kişiler gözaltına alınırken operasyonda adları geçen bazı
bakanlar görevlerinden istifa etmek zorunda kalmışlardır. 17-25 Aralık bazı kesimler
tarafından yolsuzluk operasyonu olarak belirtilirken bazı kesimler tarafından da yargı darbesi
olarak nitelendirilmiştir.
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17-25 Aralık, Türkiye’nin siyaset sahnesinde önemli bir çatışmanın da gün yüzüne çıkmış
halidir. 17-25 Aralık’ta bir tarafta siyasi kadrolara sahip ve halkın güvenini kazanmış bir
siyasi iktidar, diğer tarafta ise askeri ve sivil bürokrasi de ciddi şekilde yapılanmış bir
oluşum. Bu oluşum sonradan “FETÖ” olarak toplum ve siyaset sahnesinde isimlendirilmiştir.
2014 yılında siyaset iki önemli seçime sahne olmuştur. Önce 30 Mart’ta yerel seçimler
yapılmıştır. Ancak 10 Ağustos tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri kamuoyunda
daha önemlidir. Çünkü 2007 değişikliği ile kabul edilen cumhurbaşkanını halkın seçmesi fiili
olarak ilk defa uygulanacaktır. Yapılan seçimler neticesinde Recep Tayyip Erdoğan geçerli
oyların %51.7’sini alarak ikinci tura gerek kalmaksızın ilk turda Cumhurbaşkanı seçilmiştir.
Cumhurbaşkanı olan Erdoğan’ın yerine AK Parti Genel Başkanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu
gelmiş ve yeni hükümetin de başbakanı olarak görevine başlamıştır. Davutoğlu
başbakanlığında gidilen 7 Haziran 2015 seçimlerinde siyasette beklenmeyen bir sonuç
olmuştur. Bu seçimlerde AK Parti oyların %40.87’sini alırken tek başına hükümet kurmak
için gerekli milletvekili sayısına ulaşılamamıştır. CHP %24.95, MHP %16.29, HDP %13.12
oy alarak mecliste dört partili bir yapı oluşmuştur. Başbakan, Davutoğlu koalisyon için
partilerle görüşmelere başlamıştır. Bu arada da MHP, seçimlerden sonra herhangi bir
koalisyon hükümetinde yer almayacaklarını bildirmiştir. MHP’nin çıkışı sonrası AK Parti’nin
CHP ile yaptığı hükümet kurma görüşmelerinden de sonuç çıkmayınca Davutoğlu hükümet
kurma görevini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iade etmiştir. Cumhurbaşkanı Anayasa’nın 45.
maddesine göre seçimlerin yenilenmesine karar vermiştir.
Cumhurbaşkanı tarafından alınan seçim yenileme kararı Türkiye siyasetinde ilk defa
başvurulan bir yol olmuştur. Davutoğlu Başbakanlığında oluşturulan seçim hükümeti ile 1
Kasım 2015 tarihinde seçimler gerçekleştirilmiş ve AK Parti oyların %49.49’unu alarak tek
başına hükümet kurabilecek sayıya ulaşmıştır. Seçim sonuçlarından sonra Davutoğlu
Başbakanlığında kurulan yeni hükümet güvenoyu alarak göreve başladı.
2016 yılının Bahar aylarında yani darbeden birkaç ay önce siyasette darbe söylentileri
başlamış ve 15 Temmuz 2016 tarihinde “kalkışma” olarak isimlendirilen darbe girişimi
olmuştur. Darbe girişimi esnasında darbeye karşı gelen 62’si Polis, 5’i Asker geri kalanı sivil
olmak üzere yaklaşık 248 kişi öldürülmüş ve 2000’nin üzerinde vatandaş yaralanmıştır.
Darbe girişimi başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Hiç kuşkusuz darbe girişiminin başarısızlıkla
sonuçlanmasında en önemli etken halkın siyasete ve demokrasiye kısaca daha önceki
darbelerde çıkamadığı haklarına sahip çıkmasıdır. 15 Temmuz Darbe girişiminin Türkiye
Demokrasi’si için en olumlu tarafı, vatandaşların daha önce darbe sonraları seçim
sandıklarında göstermiş olduğu tepkiyi darbe esnasında darbenin başarısız olması için bilfiil
mücadele ederek göstermesidir.
Darbe sonrası uzun süredir işletilmeyen Olağanüstü Hal ilan edilmiştir. Darbe girişiminde
bulunanlara karşı özellikle kamuda geniş bir tasfiye ve yargılama süreci başlatılmış ve bu
süreç günümüze kadar devam etmiştir.
16 Nisan 2017 tarihinde yapılan referandum ile Anayasa değişikliği kabul edilmiştir. Bu
anayasa ile yeni hükümet sistemi yapılacak ilk seçimlerden sonra yürürlüğe girecektir. Bu
sistem, ABD tipi başkanlık sistemine benzeyen ancak önemli değişiklikler içeren ve kanun
koyucular tarafından “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Modeli” olarak isimlendirilen bir
sistemdir.
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SONUÇ
Türk Siyasetinin en önemli sorunlarından biri ve bir türlü çözüme kavuşturamadığı ve
kangren haline gelmesinin nedenlerinden belki de en mühimi, son yüzyıl içinde siyasal
rejimin temellerinin oluşturulmasında toplumsal bir uzlaşının sağlanamamış olmasıdır.
Türkiye siyasetinde önemli sorunlardan biri, olaylar ve kişiler hakkında siyasi tarihimize
baktığımızda toplum içinde ve siyasetçiler arasında büyük anlayış ve algı farklarının
olmasıdır. Bu bakış açılardan bazı örnekler verecek olursak, Osmanlı devleti ve Osmanlı
padişahları birileri için kötüdür ancak birileri için Türkiye’nin tekrar o dönemlere ve anlayışa
geri dönmesi gereken bir dönemdir. Bir grup II. Abdülhamit’e ve siyasetine şiddetle karşı
çıkarken hatta bu kişiye “Kızıl Sultan” yakıştırması yaparken diğer bir grup II. Abdülhamit’e
“Ulu Hakan” sıfatını takarak bu padişahın tahtta kaldığı süre boyunca Osmanlı devletinin
yıkılmasını ve dağılmasını önlendiği belirtilmektedir. Yine bir grup 1923-1946 dönemi
modern devletin kurulması ve bu dönemde yapılanların konjonktürel olarak yapılması
gerekenler olarak görüp bu dönemin siyasi tarihimizde altın çağ olduğunu iddia etmektedirler.
Karşı grup ise bu dönemin baskıya dayalı bir otoriter –elitist ve vesayetçi yönetim anlayışına
sahip olduğunu ve bu siyaset anlayışındaki yanlışlıkların sonraki dönemlere tevarüs ederek
geldiğini ve siyasete ve topluma şekil ve ayar vermeye devam ettiğini iddia etmektedirler.
Yine Türkiye’de siyasi iktidarların seçimler vasıtasıyla değişmesi gerekirken bir grup
gerektiğinde darbelerin meşru olduğunu savunmuş ve hatta 27 mayıs 1960 darbesi sonrası
yaklaşık yirmi yıl 27 Mayıs milli bayramlardan biri olarak kutlanmıştır. Bunun karşısında
diğer grup ise darbelerin kendilerine ve siyaset anlayışlarına yapıldığını iddia etmişler ve
darbecileri ve bu zihniyeti Türkiye’nin önündeki en büyük engel olarak görmüşlerdir.
Türkiye siyasetinin sıkıntıları arasında Cumhuriyetle birlikte var olan ideolojik devlet olma
çabaları da önemli bir nedendir. Bu ideolojik tercihi, kısaca “devletçi-bürokratik-kemalizm”
olarak isimlendirebiliriz. Devletin resmi bir ideolojisinin olması bireylerin ve toplumun
düşünce, eğitim, öğretim, din ve vicdan hürriyetleri bakımından köşeye sıkıştırılması olarak
nitelendirilebilir. Bu ideoloji sahipleri, devlet kurumlarını (ordu-yargı-kolluk kuvvetlerieğitim vb.) Alhtusser’in tabiriyle “Devletin İdeolojik Aygıtları” olarak kullanmıştır. Bu
ideolojik aygıtlar zaman zaman seçilmiş iktidarların iktidar görevlerini icra etmelerine engel
olurken zaman zaman sivil-askeri bürokratik elitist bir anlayışla darbeler yapmış ve siyaseti
kendi anlayışlarına göre dizayn etmişlerdir. Bazen de yargı kurumları ideolojik aygıt olarak
işlev görmüş siyasi aktörler olan siyasal partiler kapatılmıştır. Hatta Refah Partisi ve AK Parti
örneğinde olduğu gibi partilerin iktidarda oldukları dönemlerde bile kullanılan bir aygıt
olmuştur. Anayasa Mahkemesi bu işlevi yerine getirirken 367 ve başörtüsü davalarında
olduğu gibi hukuk dışına çıkarak ideolojik ve siyasi kararlar vermiştir. Devletin bu durumdan
kurtulması için; ideolojiden kurtularak demokratikleşmesi, devletle vatandaşın eşitlenmesi ve
kamuda görev almış olanın ayrıcalıklı konumunun ortadan kaldırılması gerekmektedir. Böyle
bir durum da bürokratik tahakkümün yasal dayanaklarının ortadan kaldırılmasıyla
gerçekleşecektir (Erdoğan, 1992: 19-20).
Bugün hala gelinen noktada yeni darbelerin olabileceği iddiaları maalesef demokrasimizin ve
siyaset yapımızın ve anlayışımızın tam olarak kurumsallaşamadığını göstermesi açısından
dikkate değer bir durumdur.
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7. TÜRKİYE EKONOMİSİ
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GİRİŞ
Bu bölümün amacı Türkiye ekonomisinin temel politika evrelerini tarihsel olarak incelemektedir. Bu
amaçla farklı politika aşamalarına geçişi etkileyen hem iç hem de dış dinamikler tartışılmış, uygulanan
politikaların ekonominin performansına etkisi temel makroekonomik göstergelerden yararlanılarak
ortaya konmuştur. Öncelikle uygulanan politikaların önceki dönemden devralınan sorunların
çözümüne yönelik olduğu düşünülerek, Cumhuriyet’in kurulduğu ilk dönem politikalarının daha
anlaşılır hale gelmesi için Osmanlı İmparatorluğu’ndan devralınan ekonomi mirası ana hatları ile
özetlenmiştir. Ardından Türkiye ekonomisinin büyük politika dönüşümleri yaşadığı yıllar temel
alınarak farklı evreler belirlenmiş ve bu evrelerde benimsenen politikaların amaçları ile uygulamada
ortaya çıkan sonuçlar karşılaştırılmış, amaçlar ve sonuçlar arasında farklılaşmaya neden olan sorunlar
tespit edilmiştir.
7.1. Osmanlı Mirası
Bir ekonominin tarihsel gelişimini ele alırken, belli bir dönemde benimsenen politikaların başka
etkenlerle de biçimlendirilse bile önceki dönemden devralınan sorunların çözümüne yönelik olduğu
dikkat çekmektedir. Bu nedenle Türkiye ekonomisinin tarihsel gelişimini Osmanlı Devleti’nden
devraldığı mirası inceleyerek başlamak, kuruluş yıllarında iktisat politikasını biçimlendiren unsurların
anlaşılması bakımından yararlı olacaktır.
Osmanlı Devleti’nin dağılma sürecinde, Sanayi Devrimi’nin gerisinde kalması, 19. yüzyılda karşı
karşıya kaldığı iç ve dış zorluklar ile küresel sisteme entegre olma biçimi önemli dinamikleri
oluşturmaktadır. Merkezi devletin gücü ve bu gücün sürekliliğinin temel koşulu olan tarımda küçük
üreticilik Batı Avrupa’da ortaya çıkan iktisadi gelişme sürecinin ortaya çıkmamasının en önemli
nedenlerindendir (Pamuk, 2014; Keyder, 2007;Keyder, 2010). Sanayileşme sürecinin, Osmanlı
toplumuna özgü bu tür kurumsal ve iktisadi özellikler nedeniyle geride kalması, Osmanlı Devleti’nin
küresel ekonomiye tarımsal mal ve hammadde ihracatçısı olarak dâhil olmasına neden olmuştur.
Çünkü Sanayi Devrimi ile hızla gelişen Avrupa ülkelerinin ürettiği sanayi mallarının satılacağı
pazarları bulması ve bu ürünlerin üretilmediği ülkelere satılmasından daha doğal bir sonuç yoktur.
Özel girişimlerin yeni yeni ortaya çıkmaya başladığı bir dönemde, küresel sistemle bütünleşmeye
çalışan Osmanlı Devleti’nin, 1820-1914 döneminde dış ticareti ciddi ölçüde artmıştır. Yapılan bir
hesaplamaya göre dış ticaret hacmindeki artış 30 kattan daha fazladır. İhracatının neredeyse tamamını
tarım ürünleri ve hammaddeler oluştururken, ithal ettiği mallar ise kumaş, iplik, pamuk tekstili ve
makine mamulü gibi mamul malları kapsamaktadır (Pamuk, 2016). 1838 yılında İngiltere ile
imzalanan serbest ticaret anlaşmasının ticaret üzerindeki kısıtlamaları ve devlet kontrolünü ortadan
kaldırması mevcut durumu daha da kötüleştirmiştir. İthalatta korumacılığın önüne geçen ve düşük
düzeyde belirlenen gümrük vergilerinin etkisi sonucu, İngilizler Osmanlı İmparatorluğu’nun her
yanında diledikleri gibi mal satabilme imkânı elde etmiştir. Ayrıca iç ve kıyı kesimler arasında ulaşım
konusunda yaşanan aksaklıklar, Osmanlı toplumu bir tarım toplumu olmasına rağmen kıyı kesimleri
tarım ürünleri ithalatçısı haline getirmiş, Avrupa ülkeleri bu aksaklıklardan ciddi fayda sağlamıştır
(Keyder, 2009; Pamuk, 2016). Bu olumsuz koşullara rağmen, 19. yüzyıl ortalarına kadar Osmanlı
Devleti’nin dış ticaretinin fazla verdiği, yerli ürünlerin yabancı mallara karşı uzunca bir süre başarı ile
rekabet edebildiği de unutulmamalıdır. Ülkenin her yanında bol miktarda yabancı paranın tedavülü
bunun açık kanıtıdır (Tabakoğlu, 2008).
Osmanlı ekonomisini, dış ticaretin yanı sıra küresel sisteme entegre olması ile etkileyen bir diğer
unsur doğrudan yabancı yatırımlardır. Doğrudan yabancı yatırımlar, Birinci Dünya Savaşı’na kadar
geçen dönemde 75 milyon sterline ulamıştır. Ancak bu yatırımların niceliksel olarak artışına rağmen,
yatırımların yapıldığı alanlar incelendiğinde sanayileşmiş Avrupa ülkelerinin çıkarlarına hizmet
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edecek biçimde yapıldığı dikkat çekmektedir. Demiryolu yatırımları bu yatırımların büyük bir
yüzdesini oluşturmaktadır ve daha çok Anadolu ve Suriye’deki verimli tarım bölgelerini limanlara
bağlayan alanlarda yoğunlaştığı söylenebilir. Ayrıca liman, kamu hizmeti şirketleri, sigorta gibi altyapı
yatırımlarına da yönelen doğrudan yabancı yatırımlar, madencilik ve imalat gibi alanlarda sınırlı
kalmıştır (Pamuk, 2016).
Dış ticaret ve yabancı yatırımlarda Osmanlı aleyhine bu gelişmelere bir de dış borç sorunu eklenmiştir.
1838 yılında başlayan dış borçlanma süreci, Avrupa finans piyasalarından başlayan borçlanma ile hızla
artmıştır ve Osmanlı maliyesi üzerinde Avrupa’nın denetimini arttırmıştır. Ayrıca alınan bu borçlar
sürdürülebilir büyümeye aracılık edecek yatırım harcamaları için değil, hükümetin cari giderlerinde
kullanılmıştır. Borçların ödenemeyeceğinin ilan edilmesi, 1881’de
Düyun-u Umumiye’nin
kurulmasına neden olmuş ve bu gelişme ile Avrupa ülkeleri Osmanlı hazinesinin vergi gelirlerinin bir
bölümünün alacaklısı konumuna gelmiştir. 19. yüzyılın sonlarında bu borçları ödemede başarılı olsa
da, 1914’e gelindiğinde toplam borç İmparatorluğun milli gelirinin yarısından daha fazlasını
oluşturacak boyutta artmıştır (Pamuk, 2014;Pamuk, 2016; Kepenek ve Yentürk, 2001).
19. yüzyılın sonlarında başlayan sanayileşme çabaları da ciddi bir başarı sağlayamamıştır. Üretim daha
çok dayanıksız tüketim malları ile sınırlı kalmıştır (Kepenek ve Yentürk, 2001). Tabakhane, dokuma
fabrikası, un fabrikası, cam fabrikası gibi çok sınırlı bir alanda faaliyet gösteren özel işletmelerden, 10
ve daha fazla işçi çalıştıranların sayısı 600 civarında ve en az 100 işçi istihdam edenlerin sayısı ise
60’ın altındadır (Pamuk, 2016). Ayrıca sanayi işletmeleri de coğrafi olarak İmparatorluğun batı
bölgelerinde yoğunlaşmıştır. İstanbul ve çevresi ile İzmir ve çevresi bu sanayi işletmelerinin dörtte
üçünün yer aldığı bölgelerdir. (Kepenek ve Yentürk, 2001).
Bu sanayi işletmelerinin mülkiyetinin neredeyse tamamının yabancılar ile azınlıkların elinde olması
Osmanlı’nın son dönemlerinde ciddi iktisadi ve siyasi sonuçlar doğurmuştur. 1838 Ticaret Anlaşması
sonucu elde ettikleri imtiyazlar aracılığıyla ülke ticaretinde üstünlük kuran yabancı tüccarlara tabi olan
azınlıklar ya da gayrimüslimler zamanla güç kazanarak yerel ekonomiyi yabancıların denetiminden
kurtarmayı başarabilmiş, 19. yüzyılın sonlarında kendi başlarına yatırım yapabilecek bir iktisadi güç
elde etmişlerdir (Keyder, 2007). Ancak zamanla Avrupa hükümetlerinden sağladıkları destekle,
Osmanlı topraklarında etnik temelde oluşan işbölümü yerini sınıf farklılaşmasına bırakmıştır (Keyder,
2007). Gayrimüslimlere ve yabancılara tanınan haklar, bu kesimin Osmanlı İmparatorluğu’na
sağlayacağı kamu gelirlerinden yoksun bırakmış, kamu gelirlerinin temelde tarımdan elde edilmesini
zorunlu kılmıştır. Öte yandan bu sınıfın yükselişi İmparatorluğun toprak bütünlüğünün korunmasında
bir sorun teşkil ettiği ve bu kesimin ayrılıkçı politikalar takip ettikleri yönündeki düşünceleri
yoğunlaştırmıştır. 1908’den itibaren yaygınlaşan yerel çatışmaların da etkisi ile 1915 yılında Ermeni
tehciri, 1923 yılında Yunanistan ve Türkiye arasında imzalanan nüfus mübadelesi anlaşması
Türkiye’nin nüfusunda gayrimüslimlerin sayısının ciddi ölçüde azalmasına neden olmuş (Keyder,
2007) ve milliyetçilik temelinde yeni bir ülkenin kurulmasına zemin hazırlamıştır. Bu gelişmeler ve
savaşların etkisi ile nüfus hızla azalmıştır. Ayrıca zanaatkârlar ve tüccarların büyük bölümünü
oluşturan Rum ve Ermenilerin mübadeleler sonucu ülkeyi terk etmesinin uzun vadeli iktisadi sonuçlar
doğurmuştur. Bu gelişmeler nedeni ile Türkiye’de sanayi sektörü 1950’lere kadar küçük ve orta
ölçekli girişimlerle sınırlı kalmıştır (Pamuk, 2016).
7.2. Kuruluş Yılları: Özel Girişimciliğe Dayalı Sanayileşme Denemesi
Kurtuluş Savaşı ile Cumhuriyetin kurulmasının ardından, özellikle Osmanlı İmparatorluğu’ndan
devralınan borçlar, uzun yıllar süren savaşlar sonucu işgücünde azalma, azınlıkların ülkeyi terk etmesi
nedeni ile iktisadi gelişmeyi ve sanayileşmeyi sürükleyecek bir girişimci sınıfın yokluğu gibi sorunlar
da göz önüne alınarak sanayileşme kuruluş yıllarından itibaren temel hedef olarak belirlenmiştir. Bu
hedefe yönelik olarak uygulanan politikalar özel mülkiyete ve özel girişimciliğe dayalı olması nedeni
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ile liberal olmasına rağmen, büyük yatırımlar söz konusu olduğunda devlet müdahalesi de yaygın
olduğu gözlenmektedir (Zürcher, 2000:284). 1929 yılına kadar Lozan Anlaşması’nın ithalat
vergilerinin arttırılmasını engellemesi nedeniyle (Zürcher, 2000), küresel ekonomiye entegre olma
biçimi ve derecesini tayin etmede etkin bir devlet politikasının var olamaması, ülkeyi dış gelişmelere
duyarlı ve açık hale getirmiştir (Keyder, 1993). Ayrıca kapitülasyonlarla yabancıların vergi tahsil etme
hakkı, ulusal ekonominin daha iyi yönetilmesi için hem dış ticaret hem de maliye politikasını yeniden
tasarlamaya yönelik iç politika girişimlerini önemli ölçüde kısıtlamıştır (Celasun ve Rodrik, 1989).
Siyasal bağımsızlığın ardından iktisadi bağımsızlığın kazanılmasının temel hedef olarak vurgulandığı,
temel ekonomik sorunların çözümüne yönelik olan İzmir İktisat Kongresi Şubat 1923’te toplanmıştır
ve 1920’li yıllarda uygulanan temel iktisat politikaları bu kongrede alınan kararlar doğrultusundadır
(Tezel, 2002). Bu kararlar özel girişimciliği teşvik edecek, piyasa ekonomisinin işleyişine olanak
sağlayacak kurumsal dönüşümü öngörmektedir (Buğra, 2008). Bu çerçevede 1925 yılında Aşar
vergisinin kaldırılması çiftçileri destekleyici rol oynamış, 1926 yılında İsviçre Medeni Kanunu’nun
kabulü ile taşınmaz mallar hakkında son derece az sınırlanmış mülkiyet hukukunun getirilmesine
neden olmuştur. Ayrıca Osmanlı Bankası ve Ziraat Bankası’na ek olarak, ticaret kredisi sağlaması için
İş Bankası’nın ve sanayi kredisi sağlaması için Sanayi ve Maadin Bankası’nın kurulması, finansal
yapının iyileştirilmesine yönelik oluşumlardır. 1927 yılında yeni bir Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun
çıkarılması ile yeni sanayi şirketlerine vergi teşviki sağlanarak, özel sektörün gelişimi hedeflenmiştir
(Tezel, 2002; Zürcher, 2000).
Altyapı yatırımları devletin bu dönemde yatırım yaptığı alanların başında gelmektedir. Özellikle İç
Anadolu ile Doğu Anadolu arasındaki erişimin sağlanması için yapılan demiryolları bu çerçevede
yapılan önemli yatırımlardandır (Pamuk, 2014; Hale, 1981). Ayrıca yabancıların mülkiyetinde olan
demiryolu şirketlerinin hisseleri ve ticari hakları satın alınmıştır (Zürcher, 2000). Eski Osmanlı tütün
tekeli de, yabancılardan satın alınarak devlet tekeline dönüştürülmüştür. Tütün dışında şeker, alkollü
içecek, ispirto gibi sektörlerde tekelleştirilmiş ve bu tekellere özel sektör kısmen ortak edilmiştir
(Zürcher, 2000). Bu tekellerin temel amacı devlete gelir sağlamak ve bu sektörlerle ilgili endüstrinin
oluşumunu ve gelişimini desteklemektir (Hale, 1981).
Tüm bu gelişmelere rağmen tarım sektörü bu dönemin hakim sektörüdür ve bu sektörün 1927-1930
dönemi için büyüme oranı % 11’e karşılık gelmektedir. 1923-1929 döneminde sanayinin milli hasıla
içindeki payı ortalama % 11.5’dir. Alıcı fiyatları ile hesaplanan milli gelirin büyüme oranının
ortalaması bu dönemde % 9’un üzerinde olmasına rağmen, ülkenin sanayi toplumuna geçişini
mümkün kılacak yapısal bir dönüşümden bahsetmek mümkün değildir (Hale, 1981).
7.3. Büyük Buhran ve Devletçiliğe Dönüş
Büyük bölümü tarımsal üretim artışından kaynaklanan iktisadi büyüme, 1929 krizi ile ağır bir darbe
almıştır. Pek çok ülkenin sanayi üretiminin önemli ölçüde daralmasına, işsizliğin yüksek oranlara
ulaşmasına neden olan bu kriz, 1933 yılına kadar etkisini sürdürmüş, ülkelerin dış ticarette
korumacılığa yönelmesine neden olmuştur. Krize bağlı olarak dünya ticaretindeki daralma,
Türkiye’nin ihracatını da olumsuz etkilemiş, büyük bölümünü tarım ürünlerinin oluşturduğu ihracat
gelirleri önemli ölçüde azalmıştır. Azalan döviz gelirleri ithalat kapasitesinin de daralmasına neden
olunca, önceden dışarıdan satın alınan malların ülke içerinde üretilmesine dönük bir sanayileşme
stratejisi gündeme gelmiştir.
Nitekim hükümet “devletçilik” veya “etatism” adı verilen ideolojik bir konum belirlemiş ve 1931
yılındaki kongresinde “devletçiliği” yeni ekonomi politikası olarak resmen kabul etmiştir. Bu yeni
ekonomi politikası, Sovyet tarzı planlama ile Batı tarzı piyasa ekonomisi arasında bir yol arayışı ve
özel mülkiyetin esas olduğu ancak özel sektörün sanayileşmeye dönük atılımlarında gerekli kaynağı
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bulamadığı durumlarda devletin sorumluluk üstlenmesi gerektiğini savunan bir iktisat politikası
stratejisi olarak tanımlanabilir (Zürcher, 2000; Celasun ve Rodrik, 1989). Bu çerçevede bu dönemde
dokuma, demir-çelik, bakır, seramik, kağıt gibi imalat sanayi dallarında devletin doğrudan yatırımları
ön plana çıkmaktadır. Ayrıca kamu hizmeti veren bütün yabancı şirketler millileştirilmiş ve çeşitli
korumacılık önlemleri yaygınlaşmıştır (Keyder, 2010).
Büyük Buhran, bir yandan dış dünya ile ticari bağlara ciddi zarar verirken, diğer yandan ülke içinde
üretim yapısının değişmesine de kaynaklık etmiştir. Önceleri yalnız tarımsal ürün ihraç eden bir
ekonomide temel tüketim mallarının üretimi artmıştır. 1930’ların başında yani devletçi sanayileşme
programlarının ilk uygulanmaya başladığı dönemden itibaren bazı malların yurtiçi üretimi önceki
dönemlere kıyasla artarken, bazı ürünlerin ise ithal ikamesi sağlanmıştır. Demir-çelik, kağıt ve cam
ürünleri ithal ikamesini sağlanan ürünlerin başında gelmektedir (Tezel, 2002) ve artan üretimin önemli
bir bölümü devlete ait girişimlere aittir (Keyder, 2010).
1934 yılında Birinci Beş Yıllık Sanayileşme Planı yürürlüğe girmiştir. Bu plan ve etkin bazı
kuruluşların devreye girmesi ile devletin ekonomideki ağırlığı daha da arttırmıştır. Sümerbank,
Etibank bu kuruluşların başında gelmektedir. Sümerbank ve Etibank iki büyük holding şirketi olarak
devlete ait ekonomik işletmelerin çoğunu şemsiyesi altında toplamıştır (Zürcher, 2000). Devletin bu
dönemde gerçekleştirdiği yatırımların çoğu 1934-1938 Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı çerçevesinde
yapılmış ve gayri safi milli hasıla bu yatırımlar ve 1930’larn ikinci yarısında dünya ekonomisinde
iyileşmenin de etkisi ile ciddi bir iyileşme göstermiştir (Zürcher, 2000; Celasun ve Rodrik, 1989).
İkinci Beş Yıllık Sanayi Planı uygulama çabaları, İkinci Dünya Savaşı nedeniyle başarısız olmuştur.
Ancak devletçilik savaştan sonra da sürdürülmüş, daha elli yıl Türkiye ekonomisine damgasını vuran
bir politika olarak önemini korumuştur (Celasun ve Rodrik, 1989;Pamuk, 2014). İkinci Dünya
Savaşı’nda, Türkiye her ne kadar tarafsızlığını korumasına ve sonuna dek savaşın dışında kalmayı
başarmasına rağmen, askeri harcamalarını arttırmış olması ekonomide makro ekonomik dengelerin
bozulmasına neden olmuştur. Bu harcamalar bütçe üzerinde ciddi bir yük oluşturmuş, bütçe içinde
askeri harcamaların payı %30’dan %50’ye çıkmıştır. Bu harcamaların karşılanabilmesi için vergi artışı
ve merkez bankasının para arzını arttırması enflasyonu arttırmıştır (Zürcher, 2000). Ayrıca dış
çevrenin yıkıcı etkileri, 1940 yılında devlete ekonomiye müdahale imkânı sağlayan araçlar sunan ve
savaş ekonomisi yürütme hakkı veren Milli Koruma Kanunu’nun çıkarılmasına neden olmuştur
(Keyder, 2010). Hükümetin bu kanunla birlikte uygulamaları, mal kıtlıklarının ve karaborsanın
artmasına neden olmuştur. İş hayatındaki güveni önemli ölçüde zedeleyen Varlık vergisi de bu
döneme ait politikalardandır (Keyder, 2010).
Bu nedenler 1940’ların durgunluk dönemi olarak nitelendirilmesine neden olmuştur. Bununla birlikte
yüksek enflasyon ve çok sayıda malın kıtlığının yaşandığı bir ekonomide, özel sermaye birikim süreci
1940’ların başında da devam etmiştir. Özellikle de ticaret sermayesi iç ve dış etmenlerin katkısı ile
gelişimini sürdürmüştür (Kepenek ve Yentürk, 2001).
1930-1939 döneminde milli gelir tahminlerine göre milli gelir içerisinde sanayinin payı %15.8’dir. Bu
oran, 1940-1950 döneminde % 17.3’e erişmiştir (Hale, 1981). Büyük Buhran’dan önceki dönem ile
mukayese edildiğinde sanayileşme ve iktisadi gelişme adına bir yol alındığı söylenebilir. İkinci Dünya
Savaşı ile kesintiye uğrasa da, iktisadi gelişmede 1950’lere kadar geçen dönemde büyük girişimlerin
sayısı artmış, üretilen mal ve hizmetlerde çeşitlilik sağlanmış, Batı bölgelerinde sermaye birikimi
artmıştır (Tezel, 2002).
7.4. Çok Partili Sisteme Geçiş, Tarımsal Kalkınma ve Hızlı Büyüme
Savaş sonrası dönemde Türkiye’nin hem iç siyaseti, hem de ekonominin performansını şekillendiren
iki temel gelişmeden bahsetmek gerekir. Birincisi, Soğuk Savaş’ın başladığı yıllarda ABD’nin
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desteğini sağlamaya yönelik yeni bir dış politika eğilimidir. Ancak bu kapsamda alınan yardımlar
sanayinin gelişiminden, tarımsal kalkınmaya doğru ekonominin önceliklerinde bir değişime yol
açmıştır (Celasun ve Rodrik, 1989). İkincisi, İkinci Dünya Savaşı sonrası farklı kesimlerin siyasette
daha fazla söz sahibi olmaya yönelik baskılarının artması ve böylelikle savaştan sonra çok partili
parlamenter sisteme geçiştir. 1950 yılında Demokrat Partinin seçim zaferi Türkiye’nin ekonomik ve
siyasi geleceği açısından bir dönüm noktası olmuştur. Ortaya çıkan politik rekabet, önceleri dışlanan
sosyal grupların siyasete aktif katılımını sağlamıştır (Atiyas, 1995). Ayrıca bu değişikliklerin etkisi ile
devletçi sanayileşme politikasının yerini daha liberal bir gelişme stratejisi almıştır. Bu dönem “dünya
ekonomisi ile tarım öncülüğünde bütünleşme” dönemi (Öniş ve Şenses, 2007) olarak adlandırılır.
Bu yeni dönemin ilk yıllarında ABD yardımlarının etkisi ile yüksek oranlı büyüme yaşanmıştır.
Tarımsal kalkınma ile ulaştırma ve haberleşme ağının geliştirilmesi üzerine temellenen yeni gelişme
modeli (Öniş ve Şenses, 2007) çerçevesinde, hükümetin iki temel eğiliminden bahsedilebilir. Birincisi,
devlet tarafından Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) sayesinde tarım ürünleri fiyatlarının yapay olarak
yüksek belirlenmesi ve sürdürülmesi ile kredi arzının arttırılması, böylelikle çiftçiler için var olan
kaynakların arttırılmasıdır. İkincisi, traktör ithalatındaki artışla, ekilebilir alanların genişletilmesi ve
böylelikle üretimin arttırılmasıdır (Hale, 1981;Zürcher, 2000). Gerçekten de planlandığı gibi, Marshall
yardımları kapsamında elde edilen kaynaklarla 1948-1952 döneminde alınan traktör sayısı, 1750’den
30.000’e ulaşmıştır. Ayrıca ekilebilir alan 1948’de 14.5 milyon hektardan, 1956’da 22.5 milyon
hektara ulaşmıştır. Bu dönemin en önemli gelişmelerinden bir diğeri ülkenin ulaşım ağlarındaki
gelişmelerdir. Yapılan yeni yollar ülkeyi tam olarak birbirine bağlamıştır. Artan kamyon ve otomobil
sayısı, daha etkin pazarlama ve dağıtım imkanı sunarken, ayrıca demiryolu yatırımlarının bu dönemde
durma noktasına geldiği de dikkate alınırsa bir sonuç daha ortaya çıkar ki, o da kamu mülkiyeti
taşımacılığından, özel mülkiyet taşımacılığına geçiştir (Zürcher, 2000). Bu gelişmeler tarımsal
üretimin piyasa çıkışını kolaylaştırmış, tarımda ticarileşmeyi en üst düzeye ulaştırmıştır (Barkey,1990;
Hale, 1981).
Kuşkusuz ABD’nin bu yeni dönemin şekillenmesinde daha önce de belirtildiği gibi etkisi oldukça
fazladır. Avrupa’nın yeniden yapılanmasına yönelik olarak ABD’nin geliştirdiği programa Türkiye
1947 yılında İnönü hükümeti döneminde dâhil edilmiştir. Bu nedenle Türkiye’nin serbest piyasa
ekonomisine geçişte başlangıç noktası olarak, Demokrat Parti’nin iktidara gelişi değil, İnönü
hükümetinin bu doğrultuda aldığı kararlar başlangıç noktası kabul edilmektedir (Zürcher, 2000). ABD,
Türkiye’ye askeri bağımlılık ve iktisadi serbestleşme karşılığında yardım yapmıştır. Bu yardımların
asıl önemi Cumhuriyet tarihinde ilk kez iktisat politikasına dış müdahale kabul edilmiş olmasıdır
(Tezel, 2002).
1951 yılında serbest piyasa ekonomisinin işleyeceği düşüncesi ile yabancı yatırımları teşvik etmek için
bir yasa çıkarılmış ancak yabancı yatırımlar beklenenin aksine oldukça sınırlı düzeyde kalmıştır
(Zürcher, 2000). Yine sanayi üretimi açısından, ithalat kısıtlarının azaltılması ve devlet teşvikleri
üretimin artmasına neden olsa da, birkaç aile şirketi sanayi üretimini elinde tutmaya devam etmiştir.
1950 yılında kurulan Sınai Kalkınma Bankası, imalat sanayine verdiği krediler ve dövizi daha
erişilebilir bir faktör haline getirmesiyle bu dönemde yapılan endüstriyel yatırımların sebebi olmuş ve
1950-1954 döneminde toplam yatırımlar % 256 oranında artmıştır (Barkey, 1990; Zürcher, 2000).
Ayrıca tarım kesiminin artan gelirleri de bu dönemde sanayileşmeyi teşvik eden unsur bir haline
gelmiştir. Ancak sanayileşmede yol alınamamış, iktisadi gelişme belirli sanayiler (tekstil, gıda, inşaat
sanayii) ile sınırlı kalmıştır.
1951 yılına ait hükümet programında yalnızca yabancı yatırımlar değil, kamu malı niteliği arz eden
temel endüstrilerin dışındaki devlet girişimlerinin de, özel sektöre devri öngörülmüş, ancak bu girişim
de başarı sağlanamamıştır. Özel yatırımcıların bu konuda gönülsüz olması ve yatırımlar için gerekli
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kaynaktan yoksunluk temel kısıtlar olarak ortaya çıkmıştır. Ayrıca planlananın aksine yeni devlet
teşebbüsleri kurulmuş, devletin ekonomideki ağırlığı artmış ve devlet bu dönemde toplam yatırımların
%40-50’sini yapmak zorunda kalmıştır (Zürcher, 2000). Bu dönemde devletin ekonomiye müdahalesi
anlamında, kamu ve özel sektör arasında yeni bir işbölümü ortaya çıkmıştır. Özel sektör, nihai tüketim
malları üretimine odaklanırken, devlet teşebbüsleri, özel sektör faaliyetlerini daha tamamlayıcı bir
işlev üstlenerek, ara ve yatırım mallarının temel girdilerini üretme rolünü üstlenmiştir (Öniş, 1998).
Bu dönemin ilk yıllarında tarımda makineleşme, buna bağlı olarak ekilebilir alanların genişlemesi,
hükümet politikaları ve ABD’den alınan yardımlarla hızlı bir büyüme yaşanmış, bu büyümeye Kore
Savaşı’nın (1950-1953) yarattığı olumlu fiyat konjonktürü de katkı sağlamıştır. Ancak dönemin ikinci
yarısında bu olumlu hava tersine dönmüştür. Kore Savaşının sona ermesi dış talebin azalmasına neden
olmuştur. Öte yandan hükümetin popülist politikaları enflasyonu artırmış, buna mali dengesizlik ve
ödemeler bilançosundaki kötüleşme de eşlik edince bu dönemde uygulanan politikaların etkinliği
sorgulanmaya başlamıştır (Pamuk, 2010). Bu sorunlar karşında Ağustos 1958’de IMF’nin desteği ile
sıkı para ve maliye politikaları ile devalüasyona dayalı bir istikrar programı uygulanmaya başlamış ve
1958 yılında 1 dolar 2.80 TL’den 9.00TL’ye çıkmıştır.
Bu dönemde büyük yatırımların etkinliğini azaltan üç temel nedenden bahsedilebilir. İlk olarak
ülkenin uzun vadeli üretim kapasitesinde artış yaratacak iyileştirmeler yerine, kısa vadeli daha çabuk
ve somut sonuçlar veren politikalar uygulanmıştır. İkinci olarak iktisadi planlamaya karşı bir tutum
sergilenmesi, yatırımların eşgüdümden uzak olmasına neden olmuştur. Ayrıca, yatırım kararlarının
siyasallaşması, kaynak dağılımında etkinliğin sağlanamamasının önündeki engel olmuştur (Zürcher,
2000). Ancak bunlara rağmen tarımın modernleşmesi sağlamış, ülkenin sanayi tabanı geliştirilmiş,
bugünün sanayi şirketlerinin çoğunun temelleri bu dönemde atılmış, ulaşım ağı geliştirilmiştir.
7.5. İthal İkameci Sanayileşme (1960-1980)
Türkiye ekonomisinde 1960 sonrası dönem ithal ikameci sanayileşme dönemi olarak adlandırılır. 1960
darbesini takiben, ithal ikameci sanayileşmeye götüren pek çok etkenden bahsedilebilir. Bunların
başında, yeni yükselen sanayiciler, bürokratik kurumlar ve yeni anayasa ile örgütlenme hakkı elde
eden işçi sınıfının yanı sıra aydınları da kapsayan bir çıkar grubunun bu yöndeki talepleri gelir (Öniş
ve Şenses, 2007). Bu grup devletin hazırladığı planlar doğrultusunda ithal ikameci sanayileşme
ihtiyacı konusunda hem fikirdir (Barkey, 1990).
İthal ikameci sanayileşmeyi zorunlu kılan bir diğer neden, 1950’lerin ikinci yarısından itibaren iktisadi
göstergelerde artan kötüleşmedir. İktisadi büyüme oranlarındaki istikrarsızlık, kronik ödemeler
dengesi açıkları ve sektörel anlamda bir yapısal dönüşümün gerçekleştirilememiş olması, ithal ikameci
sanayileşmenin iktisadi nedenleridir. Zira 1950’ler boyunca sanayi sektörünün hem milli gelir, hem de
istihdam içerisindeki payında bir artış olsa da, Türkiye ekonomisi gıda, dokuma, demir-çelik dışındaki
sektörlerde ithalata bağımlı durumdadır. Temel tüketim mallarının bile büyük kısmı dışarıdan satın
alınmaktadır (Zürcher, 2000). Ekonomide tarım sektörü ağırlığını devam ettirmektedir (Hale, 1981).
Önceki dönemde tarım öncülüğünde uluslar arası sisteme entegre olma hedefi, tarım sektöründe
üretimin hava koşullarına bağımlılığı ve bu ürünlerin talep esnekliğinin düşük olması nedeni ile
başarısız olmuş ve ihracatın bu koşullara bağlı istikrarsız yapısı ve sanayi sektörünün zayıflığı, döviz
gelirlerinin arttırılması ve iktisadi büyümenin sağlanması adına ithal ikameci sanayileşme politikasını
doğal bir politika alternatifi olarak ortaya çıkarmıştır (Barkey, 1990).
Küresel ekonomideki gelişmeler de bu yeni sanayileşme stratejisini destekler niteliktedir. Bu dönemin
hakim kalkınma söylemi olarak “ulusal kalkınmacılık”, piyasa başarısızlıkları veri kabul edildiğinde,
toplumların hızlı bir biçimde sanayileşmesi için sürekli müdahaleye ve planlama ihtiyacının önemine
işaret etmektedir (Öniş ve Şenses, 2007). Keynes’in Büyük Bunalım’ın ardından ortaya koyduğu
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çalışmalarının etkisi ile en liberal toplumlar bile uyguladıkları politikalar ile karma ekonomiye
dönüşürken, Batı da ayrıca iktisatçılar yeni planlama teknikleri geliştirmeye başlamıştır (Kazgan,
2002).
Bu gerekçelerin etkisi ile anayasanın 129. maddesi ve Eylül 1960 tarihli 91 sayılı yasa ile Devlet
Planlama Teşkilatının (DPT) kurulmuştur. Böylelikle planlı ve koordineli kalkınmanın ilk adımları
atılmıştır (Zürcher, 2000). Planlar, ithal ikameci sanayileşmeyi resmi bir kalkınma stratejisi olarak
kurumsallaştırdığından önemlidir (Barkey, 1990). İthal ikameci sanayileşme stratejisinin işleyişinin de
koşulları olan iki temel niteliğinin de vurgulanması gerekir. Birincisi sanayileşme hedefinde etkili
kaynakların devlet tarafından tahsisidir. İkincisi ise artan üretim için iç piyasa yaratmak ve olası
toplumsal çatışmayı engellemek için gelirin yeniden dağılımını sağlayacak araçları devreye sokmaktır
(Keyder, 2010).
Bu çerçevede dönemin hükümetleri çeşitli yollarla yerli sanayinin gelişimini teşvik etmiştir. Bu
teşvikler sübvansiyon ve vergi teşvikleri gibi doğrudan teşviklerle sınırlı değildir. Ayrıca dış ticarette
ithalat kısıtlamaları ve gümrük tarifesi uygulanması, Türk Lirasını değerinin yapay biçimde yüksek
tutulması gibi korumacı önlemler, çiftçilere yönelik destekleme alımları ve sanayi sektöründe çalışan
işçilerin ücretlerinin arttırılması yoluyla ülke içinde bir pazar oluşumu sanayileşmeye yönelik diğer
önlemlerdir (Zürcher, 2000) ve yukarıda bahsedilen kaynakların politik olarak tahsisinin araçlarıdır.
Bu teşvik araçlarının önemli bir sonucu girişimcilerin devletin yönlendirdiği alanlara yatırım
yapmaları ve devlet bu yatırımları karlı kılma zorunluluğudur (Öniş, 1998). Ayrıca Türkiye’de 1961
Anayasası ile işçi sınıfına çeşitli haklar tanınmıştır ve bu haklar uygulanan sanayileşme stratejisini
desteklemiştir (Keyder, 2010).
Birinci Beş Yıllık Sanayileşme Planı, 1963-1967 dönemi ve İkinci Beş Yıllık Sanayileşme Planı 19681972 dönemi için hazırlanmıştır. Kamu sektörü için emredici ve özel sektör için yol gösterici olan
planlarda, iç piyasaya yönelik sanayileşme temel amaç olarak benimsenirken, tarım kesimi plan
dışında kalmış ve bu durum tarım sektörünün gelişimine yansımıştır. Tarımsal üretimde büyüme 19631972 döneminde yavaşlamasına rağmen, bu dönemde GSYH büyüme oranı % 6.7 olmuştur. Ayrıca bu
iki plan döneminde iç tasarruf düzeyinin arttırılmasına yönelik politika amacı olumlu sonuç vermiştir.
Kamunun yurtiçi tasarruftaki payı %45-50 olması bu dönemde hükümetin kalkınma programlarındaki
önemini yansıtmaktadır (Celasun ve Rodrik, 1989).
Milli paranın değerini sürekli düşük tutan sabit kur rejimi, dış dengesizliğin 1969’da artmasına neden
olmuş, bunun neden olabileceği bir ödemeler dengesi krizinin ortaya çıkmasını engellemek için
Ağustos 1970’de IMF desteği ile bir istikrar programı uygulanmaya başlamıştır. Bu program ile Türk
lirası % 66 oranında devalüe edilmiş ve takip eden bir kaç yıl içinde bu devalüasyonun etkisi ihracat
artışı olarak ortaya çıkmıştır (Celasun ve Rodrik, 1989).
İlk iki plan döneminin iktisadi performansı değerlendirilecek olursa, tüketim mallarının ithal
ikamesinin sağlandığı söylenebilir. Ancak aynı başarı, ara ve yatırım mallarını ithal ikamesinde
sağlanamamıştır. Bunun en önemli gerekçesi ise ithalata aşırı bağımlılıktır. Aşırı ithalat bağımlılığı ve
ihracattaki göreli durgunluğa rağmen yüksek oranlı büyümenin gerçekleştirilmesinde Avrupa’daki
Türk işçilerin gönderdikleri dövizler, Avrupa piyasalarından alınan kısa ve uzun vadeli krediler ve
uygun talep koşulları etkili olmuştur (Boratav, 2006).
1970’lerin başında ayrıca 1950’lerin sonunda başvurulan, 1963’te ortak üye olunan Avrupa
(Ekonomik) Topluluğuna 1995’te tam üye olunması belirleyici amaç haline gelmiştir (Kepenek ve
Yentürk, 2001).
Türkiye’de endüstrinin gelişimi büyük ölçüde bu dönemde gerçekleşmiştir. Ancak yapısal sorunlar
önceki dönemlerde olduğu gibi bu dönemde de devam etmektedir. İthal girdi bağımlılığı ve dış rezerv
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gereksinimi bu sorunlardandır. 1974’e kadar Türk işçilerin gönderdikleri dövizler etkili olmakla
birlikte, bu tarihten sonra azalması döviz kıtlığının bir nedeni olmuştur. 1973-1974’te ve 19781980’de yaşanan petrol krizlerinin etkisi ile petrol fiyatlarında artış, ülkenin döviz gelirlerinin büyük
kısmını çekmiştir. KİT’lerin verimsizliği de bu dönemin temel sorunlarındandır. Toplam sanayi
üretiminin %40’ını sağlayan KİT’ler siyasi etki altında kalmış, bu dönem boyunca bu kamu
kurumlarında işgücü fazlalığı, ciddi kamu zararına neden olmuştur. Sabit sermaye yatırımlarında payı
bu dönemde %50-70 arasında olmasına rağmen, katma değerdeki payı %50’lerden %30’lara düşmesi
de bu teşebbüslerin verimli çalışmadığına işaret etmektedir. Ayrıca hükümetlerin sorumsuz mali
politikaları 1979’a gelindiğinde enflasyonun %90’a ulaşmasına neden olmuştur (Zürcher, 2000).
Türkiye 1980’lere geldiğinde artan mali dengesizlik ve yüksek enflasyonla bir kez daha baş başa
kalmış, sonuç derin bir ödemeler dengesi krizi ve borç krizi olmuştur.
7.6. 1980 Sonrası Dönem: Neo-liberal Politikalara Geçiş
1970’lerin sonunda Türkiye ekonomisinin belki de o güne kadar her politika aşamasının tipik sonucu
olan ödemeler dengesi açığı, dış borç ve yüksek enflasyon sorununa bir de mal kıtlıkları eklenmiştir.
Birçok temel gıda malına erişimde sıkıntılar yaşanmış ve halkın yaşam standartlarında ciddi bir
gerileme görülmüştür. Ekonomi adeta bir darboğaz ekonomisine dönüşürken, toplumsal şiddet olayları
ve siyasi protestolar da artmıştır.
Bu iktisadi ve siyasi istikrarsızlık ortamında 1979’da istifa eden hükümetin yerine kurulan azınlık
hükümeti, 24 Ocak 1980 yılında bir istikrar programı ilan etmiştir. 24 Ocak Kararları olarak bilinen bu
istikrar programı ile Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en sürekli ve köklü dönüşümüne öncülük edecek
bir reform programı başlatılmıştır.
Bu reform programı ile planlanan dönüşüm, Türkiye’nin yalnızca kendi iç dinamiklerinin sonucu
değildir. Çünkü ithal ikameci sanayileşme modelinde ülkeleri krize sürükleyen içsel faktörlere ek
olarak, 1970’lerde yaşanan petrol krizleri özellikle gelişmekte olan ülkelerin sürdürülemez bir borç
yükü altına girmesine neden olmuştur. Borç krizinin Türkiye de dâhil olmak üzere gelişmekte olan
ülkelerdeki yıkıcı etkileri, bu ülkelere IMF ve Dünya Bankası’nın istikrar, yapısal uyum, özelleştirme
gibi şartlarla yardımlarını kabul etmekten başka bir çare bırakmamıştır. Aynı dönem ayrıca küresel
kapitalist sistem içerisinde İngiltere’de Thatcher ve ABD’de Reagan öncülüğünde egemen kalkınma
söylemi olarak neoliberalizmin yükselişe geçtiği dönemdir ve IMF, Dünya Bankası gibi uluslararası
kurumların koşullu politika bileşimlerine piyasaların serbestleştirilmesi ve özelleştirme gibi temel
neoliberal ilkeleri dâhil etmeleri de tesadüf değildir (Öniş ve Şenses, 2007).
Dolayısıyla Türkiye’de yaşanan bu politika dönüşümünde bu yönde değişiklik yapmaya eğilimli
yönetim, küresel bağlam, IMF, Dünya Bankası, OECD gibi dış aktörler, dönemin hakim kalkınma
söylemi, Türkiye’yi 1980’lerin başında neo-liberal ilkelerin ilk sınandığı ülkelerden bir konumuna
getirmiş (Öniş ve Şenses, 2007), Türkiye yeni dünya düzeninin uyum sürecine giren ilk ülkelerden biri
olmuştur (Kazgan, 2012).
7.6.1. “Prematüre Serbestleşme”19: 1980-2001 Dönemi
IMF, Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşların etkisi altında 1980 yılında belirlenen bu yeni
strateji temelde iki hedefe yöneliktir: Özel sektörü güçlendirerek, ekonomideki rolünü arttırmak ve
hem dış ticaret hem de finansal işlemler yoluyla dış ekonomik ilişkilerde serbestleşmeye gitmek.
Tarihsel olarak uygulanan politikalar da hep bu amaçlara yöneliktir. Temel araçlar ise, Türk lirasının
aşırı ve sürekli devalüasyonu, aşırı tüketimi ve enflasyonu kontrol altına almak için faizlerin yüksek
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“Prematüre Serbestleşme”, Rodrik’e (1990) ait bir kavramsallaştırmadır.
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tutulması, ücretlerin dondurulması ve devlet sübvansiyonlarının kaldırılması veya azaltılmasıdır
(Zürcher, 2000). Bu doğrultuda, 24 Ocak 1980 tarihindeki devalüasyon sonucu Türk lirası %48.9
oranında değer kaybetmiştir. Temmuz 1980’de bankaların kendi mevduat faizlerini serbestçe belirleme
imkânı sağlanmıştır. Faiz oranlarının serbestleştirilmesi ile finansal sektörün denetimsiz
büyümesinden kaynaklanan Banker krizinin ardından, 1982 yılında sermaye piyasalarının oluşum ve
gelişimi desteklemek amacı ile Sermaye Piyasası Kurulu, 1985 yılında ise İstanbul Menkul Kıymetler
Borsası kurulmuştur.
Dış ticaretin aşamalı serbestleştirilmesine yönelik olarak, başlangıçta ihracatın arttırılmasına dönük
önlemler alınmıştır. İhracat, vergi indirimleri, tercihli krediler ve gümrükten muaf ithalat için döviz
tahsisi gibi politikalarla teşvik edilmiştir. Bu politikalarla ihracat çok kısa sürede yalnızca hacim
olarak değil, imal edilmiş mallara doğru da bileşimini değiştirmiş, 1984’te imal edilmiş malların payı
%35 iken, 1985 yılında bu oran %75’e ulaşmıştır. Ayrıca ihraç pazarları da çeşitlenmiş, Avrupa’nın
ötesine geçerek Orta Doğu ve Kuzey Avrupa’ya da yönelmiştir (Gültekin, 2016). 1980’ler boyunca
ithalat üzerindeki korumacı önlemler de kaldırılmış ve 1980’lerin sonunda dış ticaret fiyatlara hassas
hale gelmiştir (Togan, 1992). Merkez Bankası 1981 yılında günlük döviz kuru politikasını
benimsemiş, bankaların kendi oranlarını belirli bir bant içerisinde belirlemelerine imkân sağlanmıştır.
Özelleştirmeler liberal ekonomiye geçilmesine rağmen, ilk yıllarda temel politika önceliklerinden biri
olmamış, 1983 sonrası özelleştirmelere kademeli bir geçiş öngörülmüş, devlete ait girişimlerin
satılması yerine “gelir ortaklığı senedi” ile kamu girişimlerinin gelirlerine özel sektörü dâhil etme
yoluna gitmiştir (Öniş, 1991).
Bu dönemde ortaya çıkan önemli gelişmelerden biri de işçi sınıfının siyasi gücünün sınırlandırılması
olmuştur. 1980 yılında yapılan askeri müdahalenin ardından, 1982 yılında yeni bir Anayasa
hazırlanmış ve bu anayasa işgücünün 1980 öncesinde elde ettiği hakları büyük ölçüde kısıtlamıştır.
Sendika faaliyetlerine kısıtlar getirilmiş, toplu pazarlık ve grev hakları yeniden düzenlenmiş, ücret ve
maaşlar düşürülmüştür. Ayrıca tarıma verilen sübvansiyonlar da azaltılmıştır.
1980’lerin sonlarına kadar siyasi rekabet ortamının da oluşmaması gelir dağılımında işçi sınıfı ve
tarım kesimi aleyhine gelişme, toplumsal tepkileri yoğunlaştırmış, ancak bu iki kesim aleyhine
gelişmeler kamu kesimi borçlanma gereğinin de ciddi ölçüde azalmasının nedeni olmuştur. 1980-1982
arasında kamu kesimi borçlanma gereğinin GSYH içerisindeki payı %11 düzeyinde iken, küçük
değişikliklere rağmen, 1987 yılına kadar % 4-5 civarında gerçekleşmiştir (Atiyas, 1996).
Ancak bu eğilim 1990’lı yılların başından itibaren 1980’lerin kaybeden iki grubu olan işçi sınıfı ile
tarım kesiminin, siyasi rekabetin artması ile zararlarını tazmin etmek için bölüşümcü taleplerinin
artması ile tersine dönmüştür. Yeniden toplu pazarlık düzenine geçilmesi, 1989’da artan işçi
eylemlerinin de etkisi ile ücretlerde %110-142 arasında artış gerçekleşmiş, ücretlerdeki artış, memur
maaşlarında da bir düzelme yaratmıştır. Tarıma verilen sübvansiyonların da 1991-1992 döneminde
1980 öncesi düzeyine erişmesi, 1990’lı yılların başında kamu kesimi borçlanma gereğinin GSYH
içindeki payının yeniden %10’un üzerine çıkmasına neden olmuştur (Atiyas, 1996).
Sermaye hesabının serbestleştirilmesi de neoliberal dönemin ilk on yılı içinde gerçekleşmiştir. Ağustos
1989’da 32 sayılı kararname ile Türk lirası konvertibilite özelliği kazanmış, Türkiye’nin sermaye
hesabı bütünüyle serbestleştirilmiştir (Gemici, 2012). Ancak piyasa reformlarının, düzenleyici
reformlardan önce yapılması nedeniyle düzenleyici kurumsal yapının zayıflığı, artan bu kamu
harcamaları ile birlikte 1990’lar boyunca makroekonomik istikrarsızlıkların önemli bir nedeni haline
gelmiştir. Finansal açıklık, mali disiplinin olmadığı bir ortamda, devlete ait varlıkların risk priminin
artmasına neden olmuştur (Denizer vd., 2000:4). Faiz oranlarında bu artış, böyle bir ortamda kamu
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borçlanmasını tetiklemiş, 1990’lar boyunca iç borçlar da sürekli artmıştır. Yüksek faiz oranları
bankacılık sektöründe yüksek riskli faaliyetlere eğilimin de nedeni olmuştur (Keyman ve Öniş, 2007).
Bu “prematüre serbestleşme” (Rodrik,1990) ortamında yüksek faizler Türkiye ekonomisinde ödemler
bilançosu açıklarının da temel gerekçesidir. Yüksek faizler kısa vadeli spekülatif sermayenin odağı
olan ekonomide, sermaye girişleri milli paranın değerlenmesine ve ithalatın ve dolayısıyla dış açığın
artmasına neden olmuştur (Yeldan, 2012).
1994 yılına gelindiğinde o güne dek görülmemiş düzeyde cari işlemler açığı ve kamu açığı hep bu
politikaların ürünüdür ve orta ve uzun vadede sürdürülemez nitelikte olan bu politikalar, 1994 yılında
Türkiye ekonomisinin karşı karşıya kaldığı krizin de nedenidir. 1993 yılı ortasında kamunun faiz
yükünü azaltmaya yönelik önlemler başarılı olmamış, faizi düşürmek için piyasaya aktarılan likidite
beklenenin aksine faizi düşürmek yerine, döviz talebini daha da arttırmıştır. Ayrıca yüksek cari açık da
devalüasyon beklentisine yol açmış ve bu beklenti likidite bolluğu ile aynı etkiyi yaratmıştır. 1994
yılına gelindiğinde ekonomideki bu sorunların yarattığı güven kaybı ve spekülatif sermayenin ülkeyi
hızla terk etmesi döviz kurunun Ocak 1994’te 19000 TL/$’dan, Nisan 1994’te 38.000 TL/$’ye
yükselmesine ve Merkez Bankası rezervlerinin 7 milyar dolardan, 3 milyar dolar düşmesine neden
olmuştur. Hükümetin, 5 Nisan Kararları kapsamında kamu harcamalarının azaltılarak, gelir-gider
dengesinin yeniden düzenlenmesi, spekülatif sermaye akımlarının sınırlandırılması gibi hedefler
belirlemesine rağmen, özellikle makro ekonomik dengeleri düzeltmeden yapay yollarla faiz oranlarını
düşürme çabası faiz oranlarının daha da atmasına neden olmuştur (Kepenek ve Yentürk, 2001).
5 Nisan Kararlarını takip eden süreçte, devalüasyon ihracat ve ithalatta bir yavaşlamaya neden olsa da,
1996’dan sonra dış açık tekrar artmaya başlamıştır. 1995-1996 yıllarında kısa dönemli sermaye
girişleri 1994 yılına nazaran daha hızlı artmış ve bu süreç Türk lirasındaki değer kazanma sürecini
devam ettirmiştir. Bütçe açığı bu kararlardan sonra da Türkiye ekonomisinin sorunu olmayı
sürdürmüş, konsolide bütçe içerisinde faiz ödemlerinin payı %50’nin üzerine çıkmıştır (Kazgan,
2012). Bu faiz ödemeleri, kamu yatırımlarının ve diğer cari harcamaların kısılmasına neden olurken,
ayrıca faiz oranlarının yüksekliği de bu dönem özel yatırımların dışlanmasına neden olmuş, yüksek
kredi maliyetleri enflasyonu tetiklemiştir (Yeldan, 2012:61-62).
1997’nin ortalarına kadar geçen nispeten daha ılımlı bu süreç, Asya ve Rusya krizinin Türkiye’ye
sirayet etmesi ile tekrar bozulmuştur. Asya krizi, Asya ülkelerinin para birimlerindeki devalüasyon
sonucu Türkiye’nin rekabet gücünün ve bu ülkelere yapılan ihracatın azalması yolu ile Türkiye’yi
etkilemiştir. Rusya krizinin etkisi ise daha çok ticaretin daralması ve turizm gelirlerinde azalma
yoluyla ortaya çıkmıştır. Bu krizlerin etkileri 1998 yılında belirginleşse de, Türkiye’de 1998 yılında
GSYH büyüme oranı %3.9 olmuştur (Kazgan, 2012). Aynı dönemde eş anlı olarak dünyada da
durgunluğun yayıldığı bir dönemde Türkiye’de bu sorunlara ek olarak enflasyon da %100 düzeyine
yaklaşmış (1998 yılı Ocak ayı %97.5), hükümet enflasyonu denetleme programı yürürlüğe koymuş ve
IMF ile bir yakın izleme anlaşması imzalamıştır. Programın temel amacı para ve maliye politikasını
kullanarak 1998 yılında beklenen enflasyon oranını %50 seviyesine çekmektir. Gerçekten de
hedeflendiği gibi 1998 yılından itibaren enflasyonda bir düşüş olsa da, 1999 yılında bu programın
başarısını kısıtlayan pek çok engel ortaya çıkmıştır. Siyasi engellerin yanı sıra, 1999 yılında yaşanan
Marmara depremi, enflasyon hedeflemesine bağlı olarak reel kurda devam eden değerlenme, yüksek
faizin neden olduğu spekülatif sermaye akımları ile iç borç stokunun çevrilebilirliğine dair kuşkular
IMF ile Aralık 1999 da yeni bir stand by anlaşmasına kapı aralamıştır.
2000 yılında başlatılan bu programın iki ayağı vardır. Bir yandan Merkez bankasının net iç
varlıklarına sınır getirerek para burulu benzeri bir uygulama başlatılmıştır. Amaç para talebinde artışla
faizlerin yükselmesi sonucu, sermaye girişi, mali piyasaların dengelenmesidir. İkinci ayağı ise, döviz
fiyatındaki artışın enflasyon hızının altında kalması, böylelikle de hem sermaye akımlarını teşvik
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etmek hem de enflasyon hızını düşürmektir (Kazgan, 2012). 2000 yılının ilk sekiz ayını sermaye
girişlerinde beklenen yönde artış sağlanmış, enflasyon (TEFE) %66.7’den, %48.4’e düşürülmüş,
ancak döviz kurunda değerlenme sermaye girişlerine bağlı olarak devam ederken, bunun tetiklediği
ithalat artışı da cari açığın artmasına neden olmuştur. Ancak bu yılın ilk yarısında faiz hadlerinde hızlı
düşüş ve cari işlemler açığındaki büyümeye bağlı olarak ortaya çıkan devalüasyon beklentisi, yılın
sonlarına doğru sermaye çıkışını hızlandırdığı gibi, ülke içerisinde de Türk lirasına güvensizlik para
ikamesi sürecini hızlandırmıştır. Ayrıca açıklarını azaltmak ve hesaplarını kapatmak isteyen bankaları
likidite darlığı içerisinde kalması faiz artışına ve 2000 sonrasında bir krize neden olmuştur.
2000 yılı sonunda kısa vadeli sermaye girişlerinin katkısı GSYH % 6.1 oranında artmış ancak Türkiye
ekonomisinde kırılganlık yaratacak pek çok makro ekonomik göstergede kötüleşme olmuştur. Kısa
vadeli kredilerin Merkez bankası uluslararası rezervleri içindeki payı %80’i geçmiş, kurdaki
değerlenme ile cari açık rekor bir düzeye ulaşmıştır.
2000 yılı sonunda likidite darlığı, faizlerde artış, bankacılık sistemindeki sorunlar, 2001 yılı Şubat
ayında siyasi istikrarsızlıkla birleşince Türkiye ekonomisinin tecrübe ettiği en ciddi krizlerinden birine
dönüşmüştür. Ekonomide daha önce görülmemiş düzeyde bir daralma ve işsizlik baş göstermiştir. Bu
kriz ayrıca Türkiye ekonomisi açısından da bir dönüm noktası olmuş, Türkiye’ye davet edilen Dünya
Bankası üst düzey yöneticilerinden Kemal Derviş öncülüğünde başlatılan “Güçlü Ekonomiye Geçiş
Programı” olumlu sonuçlar alınmasını sağlamıştır. 3 Kasım 2002 tarihinde yapılan seçimle tek başına
iktidar olma şansı yakalayan iktidar partisi, kapsamlı bir ekonomik ve sosyal dönüşüm sürecini
başlatmıştır.
7.6.2.“Sosyal Neo-liberalizm”20: 2001 Sonrası
2001 krizi önceki politika rejimine olan güveni sarsmış, yasal ve kurumsal değişim gerekliliğini ortaya
çıkarmıştır. Bu gerekliliğe dair inanış, küresel dinamiklerdeki değişimle birleşince Türkiye’de
düzenleyici devletin ortaya çıkışına neden olan kurumsal dönüşümlere zemin hazırlamıştır. Küresel
sistemde Türkiye gibi özellikle Asya ülkelerinde yaşanan krizler neoliberalizmin ilk döneminde
benimsenen “Washington Mutabakatı (Washington Consensus)” ilkeleri çerçevesinde özellikle
finansal serbestleşme ilkesi ile ilgili ciddi soru işaretleri ve bu krizlerle IMF’ye yönelik ciddi eleştiriler
kurumlar ve devletin düzenleyici işlevinin güçlendirilmesi vurgusunun artmasına neden olmuştur
(Öniş ve Şenses, 2007). Türkiye ekonomisinde de özelleştirme sürecinin hız kazanması, Merkez
Bankası’nın bağımsız bir kurum haline gelmesi, kamu mali yönetim sisteminin yeniden düzenlenmesi
ve bağımsız düzenleyici kurumlarla serbest piyasa ekonomisinin kurallara dayalı olarak işler kılınması
(Atiyas, 2012) bu yaklaşımla gerçekleşen yeniden yapılanma sürecinin açık kanıtları olmuştur. Ayrıca
bu dönemde özellikle eğitim ve sağlık alanında kamu harcamaları önemli ölçüde artmış, yoksullara
yönelik kamu hizmetlerinin kapsamı genişletilmiş, orta sınıf ve yoksul kesimin yaşam standartlarında
görünür bir iyileşme gerçekleşmiştir. Neoliberal küreselleşmeye üçüncü bir yol olarak sosyal
politikadaki bu dönüşüm, diğer politika ve kurumlardaki değişimlerle birlikte bu dönemin
“Washington-sonrası Mutabakatı (Post-Washington Consensus)” olarak nitelenmesine neden olmuştur
(Dorlach, 2015;Öniş ve Şenses, 2007;Öniş, 2012).
Bu dönemin önemli ilk gelişmelerinden biri merkez bankasının bağımsızlığıdır. 4651 sayılı Kanun ile
25 Nisan 2001’de Merkez Bankası’nın bağımsız bir kurum haline getirilmiştir. Merkez bankasının
bağımsızlığında farklılaşan ekonomik şartlar ve Avrupa Birliğine normları etkili olmuş, Merkez
Bankasının amacı ‘fiyat istikrarını sağlamaktır’ (Mad.4) biçiminde belirlenmiştir. Ayrıca önceki
yasanın çeşitli maddeleri değiştirilerek, Merkez Bankasının Hazineye doğrudan kredi açmasının
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“Sosyal Neoliberalizm”, Öniş’e (2012) ait bir kavramsallaştırmadır.
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yasaklanmıştır. Böylelikle bütçe açıklarının Merkez Bankası kaynakları ile finanse edilmesinin önüne
geçilmiş ve enflasyonun önemli bir kaynağı da kurutulmuştur.
Merkez Bankası, 2002 yılı başında “örtük enflasyon rejimi” uygulamaya başlamış, Ocak 2006’da ‘açık
enflasyon hedeflemesi’ stratejisine geçmiştir. Bu süreçte enflasyon oranları hızla düşmüş ve 2004
yılından itibaren Türkiye tek haneli enflasyon rakamları görmeye başlamıştır. Örtük enflasyon
hedeflemesi stratejisinin uygulandığı 2002 yılında %29. 7 olan enflasyon oranı, 2003 yılında %18.4,
2004 yılında % 9.4 ve 2005 yılında %7 olarak gerçekleşmiştir. Açık enflasyon hedeflemesine geçilen
2006 yılından itibaren de enflasyon oranları yalnızca 2008 yılında %10.1 ve 2011 yılında %10.5
olarak gerçekleşmiş, diğer yıllar enflasyon tek haneli olmuştur. 2004-2016 dönemine ait enflasyon
ortalaması % 8.3’tür. 1980-1990 arası dönemde ortalama enflasyon, %50 ve 1991-2001 arası dönemde
yaklaşık ise %75 olduğu göz önüne alınırsa, 2002 sonrasında Merkez Bankasının bu strateji ile başarı
sağladığı, fiyat istikrarının sağlandığını söylemek mümkündür.
Maliye politikası kapsamında kurumsal dönüşüm de dikkat çekicidir. Politik unsurlardan fazlasıyla
etkilenen bu alan, önceki dönemde Türkiye ekonomisindeki makroekonomik istikrarsızlıkların da
önemli bir kaynağı olmuştur. Hükümetin aşırı ihtiyari yetkileri de bunun temel yapısal nedenidir
(Atiyas, 1996). Bu yapı üç önemli yasa ile yeniden düzenlenmiştir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi
ve Kontrol Kanunundur bunların ilki ve en önemlisidir. Mali disiplinin sağlamayı amaçlayan bu yasa
ile bu amaca dönük olarak kurumsal altyapı güçlendirilmiştir. 2002 yılında çıkarılan, kamu borç
yönetimini disipline eden ve Türkiye’de kamu maliyesinde ilk mali kuralını getiren ikinci önemli yasa,
4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’dur. AB
standartlarına uyum çerçevesinde kamu ihale sistemini yeniden tasarlanmasını öngören son yasa 2002
tarihli 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’dur.
Bu reformlarla bütçe açığının GSYH içindeki payı 2002 yılından itibaren azalmıştır. 2001 ve 2002
yıllarında sırasıyla %11.6 ve %11.2 olarak gerçekleşen bu oranın, 2003-2008 dönemi ortalaması
%3.1’dir. Küresel kriz ile belirgin bir artış yaşanan 2009 ve 2010 (sırasıyla %5.3 ve %3.5) yılları hariç
tutulursa, 2011-2017 dönemi ortalaması ise %1.28’dir. Aynı dönemde kamunun borçlanma gereği de
ciddi ölçüde azalmıştır. Kamu borçlarındaki bu azalışa rağmen, mali disiplinin sağlanmasında
başvurulan araçlar ve dolayısı ile sürdürülebilirliği önemli bir tartışma konusu olmuştur (Dorlach,
2015).
Özelleştirmelerin yasal ve kurumsal yapının iyileştirilmesi ile hız kazanması bu dönemin önemli
gelişmelerindendir. Önceki dönemde yaklaşık 4.5 milyar dolar gelir elde edilmiş, 1986-2001
dönemine ait toplam özelleştirme geliri 7.5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Özelleştirme
gelirlerinde 2004 yılından itibaren önemli düzeyde bir artış olmuştur. Bu artışta AB ile tam üyelik
görüşmeleri önemli katkı sağlamıştır. 1986-2015 dönemine ait toplam özelleştirme geliri yaklaşık 67
milyar dolardır. 2016 yılı özelleştirme geliri ise yaklaşık 1.2 milyar dolara tekabül etmektedir.
Özelleştirme sürecine ilişkin önemli bir özellik sosyal refah açısından aksak rekabet ve pazar gücünün
ciddi sorunlar olarak belirdiği, telekomünikasyon, elektrik, limanlar gibi altyapı endüstrilerinde
gerçekleşmiş olmasıdır (Atiyas, 2009). Bu endüstrilerin dışında ayrıca havayolları, tütün ve alkol
ürünleri, bankacılık, demir-çelik, petrol ve petrokimyasallar özelleştirmelerin en yoğun olduğu
alanlardır (Öniş, 2011).
Özelleştirmelere ilişkin olarak daha ciddi ve daha bütünlüklü politikarın oluşturulmasına, 2000
sonrasında başlanmıştır. Liberal dönem içirisinde daha ağır ilerleyen bu sürecin ardında politik
nedenler dikkat çekmektedir. Özellikle karar almayı zorlaştıran koalisyon hükümetleri, siyasetin içinde
rant arayışının yaygın olması hem politika yapmanın önüne bir engel teşkil etmiş hem de bu
politikanın arka plana itilmesine neden olmuştur(Atiyas ve Oder, 2008:73; Öniş, 2011).
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Türkiye ekonomisinde liberal dönemin ilk yirmi yılı yabancı sermayeyi çekme potansiyeli oldukça
düşük olmasına rağmen, bu durum özelleştirmelerin artmasıyla 2001 sonrası değişmiş, yabancı
sermaye yatırımları da ciddi biçimde artmıştır. 1986-2001 döneminde ülkeye giren yabancı sermaye
yatırımları ortalama 832 milyon dolardır. 2002-2004 döneminde ortalama 1.9 milyar dolar düzeyinde
iken 2005 yılından itibaren ciddi bir artış gözlenmiştir. Bu artışta 2001 sonrasında Türkiye’de
ekonomik ve siyasi istikrar, Avrupa Birliği ile tam üyelik görüşmelerinin başlaması ve iç ve dış
piyasalarda oluşan güven ortamı önemli katkı sağlamıştır. 2009-2016 döneminde Türkiye’ye giren
doğrudan yabancı yatırımlar ortalama 9.3 milyar dolardır.
Ancak doğrudan yabancı yatırımların bu artış trendine rağmen, bu yatırımların bileşimi de ekonominin
performansı için önemli bir göstergedir. Neoliberal dönemin, toplam yabancı yatırımlarının %85’inden
daha fazlası bu dönemde yapılmış olsa da, bu yatırımlardaki artışların özelleştirmelerle ciddi bir bağı
vardır ve özelleştirme gelirleri ile yabancı yatırımların aynı değişim seyri içerisinde olması bunun açık
bir kanıtıdır. Ayrıca bu yatırımlar daha çok hizmet sektöründe yoğunlaşmıştır ve yeni reel
yatırımlardan ziyade var olanların satın alınmasına dayalıdır. Hazine Müsteşarlığı’nın verilerine göre,
2002-2017 Mayıs döneminde yabancı yatırımların sektörel payları bunu doğrular niteliktedir. Yabancı
yatırımların %61.8’i hizmet sektörüne ve hizmet sektörü içerisinde de %35.4’ü finans ve sigorta
sekörüne ve %8.7’si telekominikasyon sektörüne yönelmiştir. Doğrudan yabancı yatırımlar içerisinde
imalat sanayinin payı % 23.4 olarak gerçekleşmiştir.
Türkiye’de neo-liberal dönemin ilk yirmi yılı piyasa reformlarına ağırlık verilse de, önemli bir eksiklik
düzenleyici reformun yapılmamış olmasıdır. Bu nedenle piyasa reformlarından beklenen etkinlik
sağlanamamış, ayrıca rant sağlayıcı faaliyetlerinde artmasına aracılık etmiştir (Atiyas, 2012). Bu
eksikliği gidermek için 1999-2002 yılları arasında belirli alanlarda faaliyet göstermek üzere bağımsız
düzenleyici kurumlar oluşturulmuştur. 1982 yılında kurulan Sermaye Piyasası kuruluna ek olarak,
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) 4389 sayılı yasa ile Bankalar Kanunu
kapsamında Haziran 1999’da kurulmuştur. Bu kurumun amacı sermaye hareketlerini kontrol altında
tutmak, bankacılık sektörünü denetlemek ve global piyasalara uyumunu kolaylaştırmaktır.
BDDK’nın kurulması, önceki dönemde ortaya çıkan sorunlarda göz önüne alındığında sektörün
güçlenmesine ciddi bir katkı sağlamıştır. Önceki dönemin sorunlu ve TMSF tarafında el konulan
bankalarının bir kısmı özelleştirilmiş, başka bankalarla birleştirilmiş ya da kapatılmıştır. Bankacılık
sektörü BDDK’nın yürürlüğe koyduğu yeni kurallarla bankacılık sektörü riskini dikkate alan bir
yaklaşım benimsemiştir. BDDK’nın denetimleri de risk odaklı olmuştur ve sermaye yeterliliği
oranının benimsenmesinde kredi riskinin yanı sıra kur ve piyasa riski de dikkate alınmaya başlamıştır.
Basel II kriterleri çerçevesinde belirlenen sermaye yeterliliği oranı %8 ve üzeri olması gerekirken,
Türkiye’de sermaye yeterlilik oranı 2002’den bu yana hem kamu hem de özel bankalarda bu oranın
oldukça üzerinde gerçekleşmiştir. Haziran 2017 döneminde değeri %16,87’dir (BDDK, 2017).
Ayrıca enerji ve telekomünikasyon gibi doğal tekel alanlarının küresel piyasalarla bütünleşmesini
sağlamak amacı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, kamu
ihalelerini küresel piyasalarla uyumlu hale getirmeye çalışan Kamu İhale Kurumu, devlet tekelini
alkol, tütün, şeker gibi tarım sektörlerinde ortadan kaldırmaya ve bu sektörlerdeki rekabeti arttırmaya
yönelik olarak Tütün ve Alkol Piyasası Kurulu ile Şeker Kurumu ve yayıncılık sektörünü kontrol
etmek ve düzenlemek amacıyla kurulan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)21 Türkiye’deki
diğer bağımsız düzenleyici kurumlardır (Bayramoğlu-Özuğurlu, 2009; Sönmez, 2011).

Sermaye Piyasası Kurulu, Rekabet Kurumu ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 1999-2002 dönemi öncesi
kurulmuş üç bağımsız düzenleyici kurumdur.
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Türkiye ekonomisi bu reformların etkisi ile küresel piyasalardan düşük faizle elde edilen kredi
olanakları, özelleştirmelerle hızlanan yabancı sermaye yatırımları ve Türk lirasının artan sermaye
girişleri ile değerlenen dış değeri sayesinde 2002 sonrasında hızlı büyüyen ülkeler içerisine dâhil
olmuş, 2002-2007 döneminde ortalama büyüme oranı %6.8 olarak gerçekleşmiştir. 2008 krizi ile bu
büyüme hızla düşerek, 2008 yılında % 0.7 ve 2009 yılında % -4.8 olarak gerçekleşmiştir. Krizin
etkilerini kısa sürede atlatan Türkiye ekonomisi, tekrar yüksek oranlı büyüme dönemleri yaşasa da,
yapısal sorunların katkısı ile 2010-2016 döneminde büyüme nispeten yavaşlamış ve ortalama 4.9
olarak gerçekleşmiştir. Bu büyüme oranıyla Türkiye, 2008 krizi sonrasında, gelişmiş ülkeler arasında
en yüksek büyüme oranına sahip ülkelerden biridir.
2001 sonrası Türkiye ekonomisinin önemli sorunlarından biri özellikle yüksek faizin etkisi ile artan
kısa vadeli sermaye girişleri ve bunun sonucu Türk lirasının aşırı değerlenmesinin, ithalatı artmasıdır.
İmalat sanayinin ara ve yatırım malı ithalatı ile yaşayan bir yapıya dönüşmesinde bu yüksek faizdüşük kur sarmalının önemli bir etkisi vardır. Buna bir de enerjide ithalata bağımlık eklenince, cari
açık 2002 sonrası sürekli artış göstermiş, 2003-2008 döneminde GSYH içerisinde cari açığın payı
ortalama %4.3, 2010-2016 döneminde %5.8 olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılında gelişmiş ülkelerin
krizin etkilerini gidermek için piyasalara aktarılan likiditenin yarattığı kredi bolluğu 2011 yılında cari
açığın sürdürülebilirlik sınırını aşmasına ve GSYH içindeki payının %8.9’a çıkmasına neden olmuştur.
Türkiye’de dış borç stokunda da 2002-2016 döneminde artan bir trend gözlemlenebilir. 2002 yılında
yaklaşık 130 milyar dolar olan brüt dış borç stoku, 2008 yılında 280 milyar dolar, 2014 yılında 402
milyar dolar ve 2016 yılında 404 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2002-2016 dönemi için toplam
brüt dış borç stokunun GSYH içerisindeki payı ortalama %43.5’tir. Bu borçların büyük bölümü özel
sektör borçlarından oluşmaktadır. Türkiye’nin IMF ile ilişkileri, Türkiye ekonomisinin çok uzun
dönemli ve kadim bir meselesi olmuştur. Dış borçlanma ihtiyacı ve zorunluluğu, Türkiye’yi daima
IMF’ye muhtaç etmiştir. IMF’ye muhtaç kalan Türkiye, iktisadi ve siyasi olarak IMF yoluyla Batı
kontrolünü de kabul etmiş oluyordu. IMF’ye olan borçların kapatılması, Cumhuriyet tarihinde önemli
bir dönüm noktası olmuştur.
Türkiye ekonomisi bu yapısal sorunlara rağmen, 860 milyar dolar olan GSYH’sı ile hızla büyüyen
ülkeler arasında yer almaktadır. Türkiye’nin gelir sıralamasında kendisini daha üst sıralara taşıması
için imalat sanayi yatırımlarına ve imalat sanayi yatırımları içerisinde de yüksek teknoloji içeren
sanayi sektörlerine ağırlık vermesi, hem iktisadi büyümenin sürdürülebilirliği hem de ihracatının
bileşiminin değişmesi ve ihracat gelirlerinin arttırılması bakımından önem taşımaktadır.
Bu bölümde, hiçbir önyargıya kapılmadan 2003 yılından itibaren gerçekleştirilen ve bir kısmı hayal
dahi edilemeyen başarıları kısa kısa da olsa ifade etmek gerekir. Mesela, artan ihracat, artan milli gelir,
ihracat içinde sanayi mallarının payı, enflasyonun düşürülmesi, bazı sektörlerde yapılan büyük
yatırımlar, 2023 hedeflerinin belirlenmesi ve bu doğrultuda atılan adımlar. Bunlardan söz etmeden
geçmek, çok tek taraflı ve önyargılı bir bakış açısıyla değerlendirmek anlamına gelir.
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Giriş
Ülkelerin kalkınması sağlıklı toplumların varlığıyla mümkündür ve gelişmişlik düzeyini
gösteren ölçütler içinde de sağlık düzeyi ölçütleri vazgeçilmez bir unsurdur. Türkiye’de
Cumhuriyet öncesi dönemden itibaren sağlığı geliştirmek ve sağlık hizmetlerini güçlendirmek
için sağlık sisteminde ve politikalarda yapılan değişiklikler, ülkenin mevcut koşullarına ya
yetersiz kalmış ya da belirlenen politikalar tam anlamıyla uygulamaya koyulamamıştır.
Dünyada 1970’li yıllarda gözlenen ekonomik krizler özellikle gelişmekte olan ülkeleri
etkilemiş, Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası gibi örgütler küreselleşme adı altında sağlık
sektöründe yapısal uyum programları başlatmıştır. 1980 sonrası hız kazanan neo-liberal
politikaların Türkiye’ye de yansıması uzun sürmemiş, uluslararası örgütlerin yapısal uyum
programlarına ve onların belirlediği şartlara uymak zorunda kalmıştır. Bu durum aynı
zamanda Türkiye’nin ekonomik, sosyal ve siyasal hayatında uzun süreli ve açık dış baskı ve
kontrolün etkisini yansıtmaktadır.
Uzun yıllar süren sağlıkta reform arayışları, Türkiye’de 2003 yılı sonrasında Sağlıkta
Dönüşüm Programı adı altında uygulamaya konulmuştur. Bu dönüşümde sağlık hizmetlerinin
etkili, verimli ve hakkaniyetli bir şekilde organize edilmesi, finansmanının sağlanması ve
sunulması amaçlanmıştır. Sağlıkta Dönümüm Programının esas unsurlarını ise tek çatı altında
toplanan Sosyal Güvenlik Kurumu ile herkes Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınması,
Sağlık Bakanlığı teşkilat yapısının değişmesi, Aile Hekimliği Sisteminin kurulması
oluşturmuştur (Şentürk Doğan, 2017: 1 & Kasapoğlu, 2016: 131 & Öztürk ve Uçan 2017:
139).
8.1. Türkiye’de Sağlık Sistemi ve Politikalar
8.1.1. Cumhuriyet Öncesi Dönem
Osmanlı İmparatorluğu, Selçukluların kurduğu vakıf hastanelerini korumuşlar ve bunlara
yenilerini eklemişlerdir. Sağlık hizmetleri için tabip ve cerrahlardan ücret karşılığında hizmet
alınırken, kimsesiz ve yoksullar için şifa evleri ve vakıflarda bu hizmetler verilmiştir.
Devletin sağlık işlerini düzenleyen tek örgüt ise Reis-ül Etibba (Hekimbaşı) denilen kurum
olmuştur (Akdur ve diğerleri, 1998: 23). Osmanlıda hekimbaşının talebi üzerine yayınlanan
fetva sonrasında, Avrupa tarzında ilk tıp okulu 14 Mart 1827 de “Tıphane-i Amire” adıyla
kurumuş, 1939 da kurulan “Cerrahane-i Mamure” ile birlikte birleşerek “Mektebi Tıbbiye-i
Şahane” adını almıştır (Bulut, 2007: 112).
Özellikle 19.yüzyılın ikinci yarısından sonra batıya yönelen Osmanlı İmparatorluğu, sağlık
hizmetlerini yaygın halk kitlelerine yönelik oluşturmaya başlamıştır. Bunun için ilk olarak
1839 yılında Reis-ül Etibba kapatılarak, 1850 yılında yetkileri Tıbbiye Nezareti’ne
devredilmiştir. İzleyen yıllarda hekimlik yapabilmek için tıp okulundan mezun olma şartı
getirilmiş, genel idari örgütlenme içinde sağlık örgütlenmesine yer verilmiştir. 1870 yılında
Nezaret-i Tıbbiye-i Mülkiye adında sağlık hizmetleri ile ilgili ilk merkezi birim kurulmuş,
1871 yılında “İdare-i Umumiye-i Tıbbiye-i Mülkiye Nizamnamesi” ile Sıhhiye Müfettişlikleri
ve Memleket Tabiplikleri kurularak ilk resmi ve yaygın örgütlenmenin hukuki yapısı
oluşturulmuştur.
1906 yılında kurulan "Meclis-i Maarif-i Sıhhiye”, 1908 yılında Meclis-i Umûr-ı Tıbbiye-i
Mülkiye ve Sıhhiye-i Umumiye” adıyla günümüzdeki Genel Müdürlüğe eşdeğer statüye
kavuşturulmuştur. 1914 yılında ise Dâhiliye Nezareti’ne (İçişleri Bakanlığı) bağlanarak devlet

138

görevi olma niteliğine kavuşmuştur. Böylece Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarında,
sağlık hizmetleri, ikinci derecede bir devlet örgütü eliyle yürütülür hale gelmiştir.
Bunun yanında, içme suları ve besin kontrolü, kanalizasyon ve ölü defni, çeşitli sosyal yardım
hizmetleri gibi sağlık konuları ile de ilgilenilmiş ve bu konularda hizmet verilmiş ise de, bu
hizmetler de birkaç büyük kentle sınırlı kalmıştır (Akdur ve diğerleri, 1998: 23).
8.1.2. Cumhuriyet Dönemi
Türkiye’de Cumhuriyet Dönemi sağlık sisteminin geçmişten günümüze kadar gelişimi, farklı
kaynaklarda çeşitli gruplandırmalar ile karşımıza çıkmaktadır. Görmüş (2013:117) sağlık
hizmetlerini kurumsallaşma dönemi (1920-1960), sosyalleştirme dönemi (1960-1980) ve neoliberalleşme dönemi (1980 ve sonrası) şeklinde gruplandırmıştır. Öztek, Üner ve Eren
(2015:1513) dönemleri Cumhuriyetin kuruluşundan Dr. Refik Saydam’ın görev süresinin
sonuna kadar 1920-1937 dönemi, Saydam sonrasında sağlık hizmetlerinde önemli
değişikliklerin olduğu 1937-1960 dönemi, sağlık hizmetlerinin sosyalleştirildiği 1961-2004
dönemi ve sağlık hizmetlerinde aile hekimliği sisteminin başlatıldığı 2004 ve sonrası şeklinde
yorumlamıştır. Yıldırım ve Yıldırım (2015: 353) yayınında, dönemleri Dr. Refik Saydam
dönemini de içine alan sağlık hizmetlerinde radikal değişikliklerin uygulandığı dönem (19211937), sağlık hizmetlerinde sosyalleştirme dönemi (1961-1980), ekonomik ve sosyal yaşamda
liberal politikaların uygulandığı dönem (1980-2002), sağlıkta dönüşümün başladığı dönem
(2003 ve sonrası) olarak dört gruba ayırmıştır. Genel olarak birbirine benzerlik ile karşımıza
çıkan bu dönemlerde gözlenen farklılıklar, yazarların sağlık sistemi ya da politikalarının
başlangıcı veya bitişi arasındaki yorumlardan kaynaklanmaktadır. Bu kitap bölümünde yer
alan Türkiye’de sağlık sistemi ve politikaları beş dönemde incelenecektir.
8.1.2.1. Birinci Dönem (1920-1937): Kurumsallaşmanın İlk Adımları
23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)’nin kurulmasından sonra 2 Mayıs
1920’de kabul edilen 3 Sayılı Kanun ile “Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekâleti (Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanlığı, SSYB)” kurulmuştur. TBMM döneminde Sağlık Bakanı olarak Dr.
Adnan Adıvar atanmıştır. Cumhuriyet döneminde ise ilk defa Dr. Refik Saydam (1921-1937)
Sağlık Bakanı olarak görev yapmış ve görevi süresince sağlık sisteminde bazıları günümüze
taşınan radikal değişiklikler gerçekleştirmiştir (Akdur ve diğerleri, 1998: 29). Refik Saydam
döneminde illerde “Sağlık Müdürlükleri”, ilçelerde “Hükümet Tabiplikleri” örgütün temel
taşlarını oluşturmuştur. Yataklı tedavi hizmetleri yerel yönetimlerin (il özel idaresi,
belediyeler) sorumluluğuna verilmiş, merkezi hükümet yol göstericilik ile
yükümlendirilmiştir. Bu amaçla Ankara, Diyarbakır, Erzurum, Sivas gibi şehirlerde Numune
(Örnek) Hastaneler açılmıştır. Geniş bölgede tek amaçlı hizmet vermenin hedeflendiği bu
dönemde sıtma, trahom, frengi- lepra gibi bulaşıcı hastalıklarla mücadelede “Dikey
Örgütlenme Modeli” uygulanmıştır (Öztek, Üner ve Eren, 2015: 1513-1515).
Türkiye’de sağlık personeli sayısının yetersiz olduğu 1923 yılında, yaklaşık 13 milyonluk
nüfusa karşın 554 hekim, 4 eczacı, 560 sağlık memuru, 69 hemşire, 136 ebe görev
yapmaktadır. Bu dönemde sağlık insan gücünü nicelik ve nitelik yönünden geliştirmek için
yatılı tıp öğrenci yurtları açılmış, mecburi hizmet kanunu çıkarılmış, hekimlerin serbest
çalışmaları yasaklanmış, kırsalda ve koruyucu hizmetlerde çalışanlara daha yüksek ücretler
verilmiştir. Kamuda çalışan sağlık personelinin idaresi tek elde toplanarak yetki SSYB’na
verilmiş ve böylece personelin tayin, terfi ve yer değiştirmeleri belirli bir sisteme bağlanmış
ve disipline edilmiştir. Sağlık hizmetlerinin temellerini oluşturan ve halen bu temeller
üzerinde yürütülen 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarz-ı İcrasına Dair Kanun
139

(1928), 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu (1930), 3017 Sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığı Teşkilatı ve Memurin Kanunu (1936) bu dönemde çıkarılmıştır (Akdur ve diğerleri,
1998: 30-36).
Genel olarak Dr. Refik Saydam Dönemi’nde sağlık ile ilgili hizmetlerin tümü asli bir devlet
görevi ve sorumluluğu olarak algılanmış, bu görevler devletin çeşitli organları arasında
paylaştırılmıştır. Sağlık hizmetlerinin ve personelinin denetimleri ve atamaları Sağlık
Bakanlığı’nda toplanarak merkezileştirilmiştir. Bu dönemde sağlık hizmetlerinin yapılanması
için sağlık örgütlerinin kurulduğu, sağlık mevzuatının oluşturulduğu ve sağlık insan gücüne
yönelik çalışmaların yapıldığı yıllar olmuştur (Görmüş, 2013: 118-119).
8.1.2.2. İkinci Dönem (1937-1960): Kurumsallaşmanın Tamamlanması ve Sağlık
Hizmetlerinin Entegrasyonu
Bu dönemde Dr. Ahmet Hulusi Alataş (1937-1945) ve Dr. Sadi Konuk (1945-1946) Sağlık
Bakanı olarak görev yapmıştır. Bu dönemde Türkiye İkinci Dünya Savaşına girmediği halde
ülkedeki sağlık durumu bozulmuş sıtma, tifüs ve çiçek salgınları olmuştur. Bu nedenle 1945
yılında Olağanüstü Sıtma Savaş Kanunu’nun çıkarılması zorunlu görülmüştür. 1946 yılında
Sağlık Bakanı olarak atanan Behçet Uz döneminde (1946-1950) Cumhuriyet döneminin ilk
sağlık planı olarak adlandırılabilecek “Birinci On Yıllık Milli Sağlık Planı” 12 Aralık 1946’da
açıklanmıştır. Behçet Uz Planı olarak da anılan bu plan ile sağlık hizmetlerinin tümü merkezi
hükümet görev ve sorumluluğu haline getirilmesi planlanmıştır. Tümüyle uygulanamamış
olsa da içerdiği bazı düşünceler açısından oldukça önemli olan bu planın temel noktaları
ülkenin yedi sağlık bölgesine ayrılması ve her bölgede bir tıp fakültesi açılması, bu bölgelerde
her 40 köy için (yaklaşık 20 bin nüfus) 10 yataklı bir sağlık merkezi kurulması, bu
merkezlerde koruyucu ve tedavi edici hizmetlerin birlikte yürütülmesi, Milli Sağlık Bankası
ve Sağlık Sandıkları kurulması şeklindedir (Akdur ve diğerleri, 1998: 30 & Öztek, Üner ve
Eren, 2015: 1516). Bu planın en önemli özelliği örgütlenmede nüfusun esas alınmış olması ve
koruyucu ve yataklı tedavi hizmetlerin merkezi hükümetin görev ve sorumluluğu haline
getirilmiş olmasıdır (Öztek, Üner ve Eren, 2015: 1516). Bu amaçla 1954 yılında il özel idare
hastaneleri ve belediyelere ait hastaneler tek elde toplanarak (SSK, MSB ve üniversiteler
hariç), Sağlık Bakanlığı’na devredilmiştir.
Ayrıca 1946 yılında İşçi Sigortaları İdaresi (Sosyal Sigortalar Kurumu) kurulmuş, 1952
yılından itibaren sigortalı işçiler için sağlık örgütü kurma, işletme ve sağlık personeli atama
yetkisi verilmiştir. Yine aynı yılda Ana Çocuk Sağlığı Hizmetleri (AÇS) Dünya Sağlık Örgütü
(WHO) ve UNICEF ile yapılan anlaşmalarla Bakanlık bünyesinde açılan AÇS örgütü
tarafından AÇS merkez, şube ve istasyonları tarafından verilmeye başlanmıştır. Gönüllü
kuruluşların işbirliği ile yürütülen verem savaşı 1949 Verem Savaş Derneklerinin kurulması,
1960 yılında ise Verem Savaş Genel Müdürlüğü’nün kurulması ile sonuçlanmıştır. Emekli
Sandığı’nın kuruluşuyla ilgili çalışmalar da bu dönemde yapılarak sosyal güvenlik kapsamı
genişletilmeye başlanılmıştır (Öztek, Üner ve Eren, 2015).
Bu dönemde 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu (1953), 6197 sayılı Eczacılar ve
Eczaneler Kanunu (1953), 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu (1954), 6643 sayılı Türk Eczacıları
Birliği Kanunu (1956) ile günümüze taşınan bazı sivil toplum örgütlerinin ve tıp
mesleklerinin hukuki altyapıları oluşturulmuştur (SB, 2012: 48).
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8.1.2.3. Üçüncü Dönem (1960-1980): Sosyalleştirme Dönemi
Türkiye’de 1930-1946 yılları arasında kapalı, korumacı, dış dengeye dayalı ve içe dönük bir
iktisat politikası izlenirken, 1950’de değişen iktidar ile birlikte tam tersi bir strateji
yürütülmüştür. İzleyen yıllarda bu durum bütçe açıklarına, hızla artan dış borçlara ve yanlış
yatırımlar sonucu ödemeler dengesinde önemli açıklara yol açmıştır. Hükümet tarafından
hazırlanan istikrar programının yetersiz kalması, ulus devletlerin baskısı nedenleriyle çözüm
üretilememiştir. Bu dönemde hükümet içerisinde Koordinasyon Bakanlığı kurulmuş,
planlama uzmanı olan Jean Tinbergen başkanlığında küçük bir ekip burada çalışmaya
başlamıştır. 27 Mayıs 1960 tarihinde askeri darbe ile birlikte feshedilen yönetim sonrasında,
J.Tinbergen başkanlığında planlamaya yönelik çalışmalar devam etmiş ve 30 Eylül 1960’da
Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) kurulmuş ve planlı kalkınma dönemi başlatılmıştır (Görmüş,
2013:122).
1960 sonrasında değişen yönetimle birlikte sağlık hizmetleri öncelikle ele alınmış, 1961’de
yeni hazırlanan Anayasa’nın 48. ve 49. maddeleri ile sağlık ve sosyal güvenlik hizmetleri
devletin asli ve anayasal görevi haline getirilmiştir. Bu bağlamda düzenlenen Birinci Beş
Yıllık Kalkınma Planı’nda (1963-1967) sağlık idaresinde temel amacın halkın sağlık düzeyini
yükseltmek olduğu ve bunun için de halk sağlığı hizmetlerine öncelik verilmesi gerektiği
belirtilmiştir. Bu amaçla o dönemde Sağlık Bakanlığı Müsteşarı olan Dr. Nusret Fişek
tarafından 5 Ocak 1961 tarihinde “224 Sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi
Hakkında Kanun” kabul edilmiştir. Böylece sağlık hizmetlerinde “Sosyalleştirme Dönemi”
olarak adlandırılan dönem başlamıştır (Akdur ve diğerleri, 1998: 26).
Eşit, sürekli, entegre (bütünleştirilmiş), kademeli, öncelikli ve katılımlı hizmet, ekip hizmeti,
denetlenen, uygun ve nüfusa göre hizmet anlayışı 224 Sayılı Kanunun ilkeleri olarak
belirlenmiştir. Yasaya göre sağlık hizmetleri il içinde bir bütündür ve sağlık müdürü vali
adına hizmetleri yürütecektir. Bu dönemde geniş bölgede tek yönlü hizmet ilkesinin alternatifi
olan dar bölgede çok yönlü hizmet anlayışına geçilmiştir. 224 Sayılı Kanuna istinaden her
5000-10000 kişilik nüfusa bir sağlık ocağı, her 2000-2500 nüfusa bir sağlık evi kurulması
kararlaştırılmıştır. Uygulamasına 1963 yılında pilot il olarak seçilen Muş’ta başlanan,
Sosyalleştirilmiş Sağlık Hizmetlerinin 1977 yılında tüm ülkeye yayılması hedeflenmiş, 1982
yılında ise her 5000 kişiye bir sağlık ocağı kurulması öngörülmüştür (Öztek, Üner ve Eren,
2015: 1517-1519). Bu yasada gerçekleştirilmesi istenen hedefler ise beş yıllık kalkınma
planlarına dâhil edilerek yürütülmüştür. Ayrıca bu dönemde 1965 yılında 554 sayılı Nüfus
Planlaması Hakkında Kanun ile pronatalist (nüfusu artırıcı) politikalardan, antinatalist (nüfus
artış hızını sınırlayıcı) politikalara geçilmiş, 1967 yılında Genel Sağlık Sigortası için bir
kanun taslağı hazırlanmış, ancak çeşitli nedenlerle kabul edilmemiştir (SB, 2012: 49).
Sosyalizasyon Dönemi diye adlandırılan bu dönemde yasayla belirlenen politikaların, değişen
iktidarların liberal politikalarıyla çelişmesi, sosyalizasyonun yeterli anlaşılamaması,
sosyalleştirme kavramına duyulan tepki, DPT’den birinci basamak sağlık hizmetlerine gerekli
yatırım önceliği sağlanamaması, uygulamanın Doğu Anadolu bölgesinden başlaması, dikey
örgüt kuruluşlarının kaldırılmaması gibi birçok sorunla karşı karşıya kalmıştır (Öztek, Üner
ve Eren, 2015: 1519).
8.1.2.4. Dördüncü Dönem (1980-2002): Sağlıkta Piyasalaşma
1950’li yıllardan itibaren bazı politik çevreler tarafından gündeme getirilen özel sektöre
ağırlık verme çabaları, 1960 sonlarından itibaren artmaya başlamış ancak aktif bir
özelleştirme programı oluşturulmamıştır. 1970’li yılların başında dünyada üst üste yaşanan
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petrol şoklarıyla dünya ekonomilerinde başlayan istikrarsızlık ve daralma dünya genelinde
refah devletinin küçültülmesine odaklanan neo-liberal politikaları gündeme getirmiştir. Koşut
olarak sosyal devlet anlayış ve politikalarından uzaklaşmayı gerektiren neo-liberal
politikaların Türkiye’ye yansıması da kısa sürmüştür. İktidara gelen hükümetlerin gündeme
getirdiği neo-liberal politikalarla, 224 sayılı yasayla benimsenen sağlık politikası çelişmiştir.
Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası (DB) gibi dış kaynak sağlayan kuruluşların
ekonomik yardımları, ekonomide yapısal bir dönüşüm şartına bağlamaları nedeniyle 1980
yılında 24 Ocak İstikrar Tedbirleri olarak da bilinen kararların alınması ile sonuçlanmış ve
Türkiye’de neo-liberalleşme ve dışa açılma dönemine girilmiştir (Görmüş, 2013: 125-127).
24 Ocak Kararları ile neo-liberal görüş resmi ve yazılı devlet politikası haline gelmiş, sağlık
hizmetlerinde “Aktif Özelleştirme Dönemi” ne geçilmiş ve TC. Anayasası bu yönde yeniden
düzenlenmiştir (Akdur ve diğerleri, 1998: 27). Bu kararlar doğrultusunda hazırlanan 1982
Anayasasının 56. ve 60. maddelerinde sağlık ve sosyal güvenlik hizmetleri devletin
sorumluluğundan çıkarılmış, devletin görevinin düzenlemek ve denetlemek olarak
sınırlandırmıştır. Yine aynı maddede Genel Sağlık Sigortası kurulabileceğine dair hüküm de
yer almıştır (Yıldırım ve Yıldırım, 2015: 353). Böylelikle sağlık hizmetlerinin kamu
sorumluluğu anlayışı azalmış, sağlık yatırımları teşvik kapsamına sokulmuş, 1978’de
yasaklanan hekimlere özel muayenehane açma yetkisi geri verilmiş, sosyalleştirme
çalışmaları yavaşlatılmış, mevcut sağlık ocaklarının yapısal ve fiziki altyapılarının
düzenlenmesi yönünde girişimler yapılmamış, hastanelerde de verimlilik hesaplarına yönelik
çalışmalar başlatılmıştır (Görmüş, 2013: 125). 24 Ocak kararlarının özelleştirme ve sağlık
alanında piyasalaşmaya yönelik bazı olumsuz etkilerinin yanında, küresel ekonomide özel
sektörün rekabet gücünün artması ve dolayısıyla üretimin artması, dünyadaki gelişmelerin
yakından takip edilmesi gibi olumlu etkilerinin olduğu da söylenebilir.
1987 yılında “3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu” ile sağlık hizmetlerinin
liberalleşmesine yönelik ilk girişim başlatılmış, Genel Sağlık Sigortasının ilk adımları atılmış,
kamu hastanelerinin işletmeye dönüştürülmesinin önü açılmıştır. Ancak kanunun önemli
maddeleri anayasa mahkemesince iptal edildiğinden beklenen sonuca ulaşılamamıştır. 1989
yılında bir kararname ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı (SSYB)’nın adı “Sağlık
Bakanlığı” olarak değiştirilmiştir (Kasapoğlu, 2016: 142). 1990 yılında DPT tarafından
hazırlanan “Sağlık Sektörü Master Plan Etüt Çalışması” ise sağlık reformlarının ele alındığı
bir sürecin başlangıcını oluşturmuştur. 1992 ve 1993’e Birinci ve İkinci Ulusal Sağlık
Kongreleri yapılarak sağlık reformunun teorisi çalışmalarına hız verilmiştir (SB, 2012: 50).
Bu amaçla 2000 yılına kadar desantralize (yerinden yönetim) bir sağlık sistemi, hastanelerin
piyasa şartlarında faaliyet gösteren işletmeler haline dönüştürülmesi, aile hekimliği modeli,
istihdamda merkeziyetçiliğin kaldırılması ve Genel Sağlık Sigortası kurulması hedeflenmiştir
(Görmüş, 2013: 127). 1992 yılında 3816 Sayılı Kanunla sosyal güvenlik kapsamında olmayan
düşük gelirli vatandaşlar için Yeşil Kart uygulaması başlatılmıştır. 1993 yılında ise Sağlık
Bakanlığı tarafından destek, çevre sağlığı, yaşam biçimi, sağlık hizmetlerinin sunumu, sağlıklı
Türkiye hedeflerini içeren “Ulusal Sağlık Politikası” oluşturulmuştur (SB, 2012: 50).
IMF ve DB gibi uluslararası finans kuruluşları tarafından tüm iktidarlara ileri sürülen koşutlar,
sağlıkta reform adı altında sağlık hizmetlerini kamunun sorumluluğundan alarak
özelleştirmeyi hedeflemekteydi. 1990’lı yıllarda bu uluslararası kuruluşların küreselleşme
anlayışı, Türkiye’de de 1989 yılından itibaren reform adı altında yeni arayışları gündeme
getirmiştir (Kasapoğlu, 2016: 144 & Öztek, Üner ve Eren, 2015: 1520). Bu nedenlerle Sağlık
Bakanlığı tarafından hazırlanan Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planında (1996-2000) “Sağlık
Reformu” kavramı yer almış ve neo-liberal anlayış burada açıkça yansıtılmıştır. Bu anlayış
özellikle 2000 yılından sonra hükümet programlarında da yerini almıştır (Görmüş, 2013: 127).
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Sağlıkta Dönüşüm adı altında Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan yeni düzenlemeler sosyal
güvenlik kurumlarının tek çatı altında toplanarak Genel Sağlık Sigortası’nın kurulmasını,
birinci basamak sağlık hizmetlerinin aile hekimliği çerçevesinde geliştirilmesini, hastanelerin
özerk sağlık işletmelerine dönüştürülmesini ve Sağlık Bakanlığının sağlık hizmetlerini
planlayıp denetleyen bir yapıya kavuşturulmasını içermiştir. Genel olarak bu dönem sağlık
reformu için önemli teorik çalışmaların yapıldığı ancak yeterince uygulama alanı bulamadığı
bir dönem olmuştur (SB, 2012: 50).
8.1.2.5. Beşinci Dönem (2003 Sonrası): Türkiye’de Sağlıkta Dönüşüm Programı
2003 yılında uygulamaya koyulan Sağlıkta Dönüşüm Programı (SDP)’nın 1990’lı yıllardaki
uygulamalardan farkı, piyasaya dönük reform uygulamalarının hız kazanmış olmasıdır.
SDP’de öngörülen değişiklikler, gerçekleştirilmesi beklenen reformların devamı niteliğinde
olduğundan Sağlık Bakanlığı bu programı “Dönüşüm” olarak adlandırmıştır (Şentürk Doğan,
2017: 6-7).
59. Hükümetin iktidara gelmesinden hemen sonra, 16 Kasım 2002’de açıklanan acil eylem
planında “Herkese Sağlık” başlığı altında Sağlık Bakanlığı’nın yeniden yapılandırılması,
herkesin Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınması, hastanelerin idari ve mali açıdan özerk
bir yapıya kavuşturulması, sağlık hizmetlerinde özel sektörün yer alması, koruyucu
hekimliğin yaygınlaştırılması gibi öncelikli hedefler belirlenmiştir (SB, 2008: 20). 2003 yılı
başında kamuoyuna duyurulan SDP’de sağlık hizmetlerinin “etkili, verimli ve hakkaniyetli bir
şekilde organize edilmesi, finansmanının sağlanması ve sunulması amaçlanmış, insan
merkezlilik, sürdürülebilirlik, sürekli kalite gelişimi, katılımcılık, uzlaşmacılık, gönüllülük,
güçler ayrılığı, desentralizasyon (yerinden yönetim) ve hizmette rekabet” bu amaçlara yönelik
ilkeler olarak benimsenmiştir. SDP’nin temel bileşenlerden bazıları ise: (SB, 2003: 24-25)
a)
b)
c)
d)

Sosyal Güvenlik Kurumunun kurulması,
Herkesi kapsayan Genel Sağlık Sigortası,
Sağlık Bakanlığının yeniden örgütlenmesi,
Aile Hekimliği Sisteminin kurulması olarak belirlenmiştir.

8.1.2.5.1. Sosyal Güvenlik Kurumu ve Genel Sağlık Sigortası
2006 yılında “5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu” ile sosyal güvenlik reformunun
ilk adımı atılmış, sigorta kurumları yeniden yapılandırılarak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
adıyla tek çatı altında toplanmıştır. Sosyal güvenlik reformunun temel amacı ise “adil, kolay
erişilebilir, yoksulluğa karşı daha etkin koruma sağlayan, mali açıdan sürdürülebilir” bir
sosyal koruma sistemine ulaşabilmektir. Aynı yıl “5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık Sigortası Kanunu” ile de tüm vatandaşlar Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamına
alınmış, bu sayede sağlık hizmetlerine erişimdeki ve finansmandaki eşitsizliklerin giderilmesi
hedeflenmiştir (RG, 2006a & RG, 2006b & Yıldırım ve Yıldırım, 2015: 349).
5510 sayılı Kanun ile 2008 yılında mevcut SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı sigortalıları,
2010 yılında kamuda çalışanlar, 2012 yılında ise Yeşil Kartlılar GSS kapsamına alınmıştır
(Kasapoğlu, 2016: 147). Bunlara ek olarak kanunda asgari ücretin üçte birinden daha az aylık
geliri olanlar, devletten maaş alan özel gruplar (olimpiyat madalyası kazananlar, savaş gazileri
gibi), mülteciler, kendi ülkesinde sosyal sigortalar kapsamında olmayan yabancılar, işsizlik
sigortasından faydalanan kişiler ve daha önce sosyal güvenlik yasalarının kapsadığı tüm
vatandaşlar GSS kapsamında yer almıştır (RG, 2006b).
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8.1.2.5.2.Sağlık Bakanlığı’nın Yeniden Örgütlenmesi
Sağlık Bakanlığının teşkilat ve yapılanmasını düzenleyen ve 1983 yılında çıkarılan 181 sayılı
Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kaldırılarak, 02.11.2011 tarihinde “663 Sayılı Sağlık
Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK” ile Sağlık
Bakanlığının kuruluşlarının teşkilat, görev, yetki ve sorumlulukları yeniden düzenlenmiştir.
Bu KHK’ye göre Sağlık Bakanlığı Bakanlık “Merkez ve Taşra” teşkilatları ile “Bağlı
Kuruluşlardan” oluşturulmuş, Sağlık Bakanı ve yardımcısı, müsteşar ve yardımcıları Bağlı
Kuruluşlar, Sağlık Politikaları Kurulu ve Hizmet birimlerinden sorumlu kişiler olarak
belirlenmiştir. Bakanlığın taşradaki temsilcisi illerde İl Sağlık Müdürü ve bu müdüre bağlı
İlçe Sağlık Müdürüdür. İl Sağlık Müdürü kurumunun ve bağlı kuruluşların
koordinasyonundan, uyumlu çalışmasından ve sağlık hizmetlerinin aralıklarla Bakanlığa rapor
edilmesinden sorumlu tutulmuştur. Bağlı kuruluşlardan Türkiye Halk Sağlığı Kurumu temel
sağlık hizmetlerini, Kamu Hastaneler Kurumu ise ağız ve diş sağlığı merkezleri dahil,
hastanelerin yataklı tedavi hizmetlerini yürütmekle görevlendirilmiştir. Taşra teşkilatındaki
yönetim görevleri ise Türkiye Halk Sağlığı Kurumu için Halk Sağlığı Müdürlüğü, Türkiye
Kamu Hastaneleri Kurumu için Kamu Hastane Birliği olarak belirlenmiştir. İl düzeyinde
birlik teşkilatı, genel sekreterlik ve hastane yöneticiliklerinden oluşturulmuştur (RG, 2011).

Şekil 1. Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilat Şeması
Kaynak: Sağlık Bakanlığı (2012b), Bakanlık Merkez Teşkilatı ve Bağlı Kuruluşlar
Tanıtım Kitapçığı, Sağlık Bakanlığı Yayınları, Ankara. & Resmi Gazete (2011), 663 sayılı
Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname, Resmi Gazete Tarih:02.11.2011, Sayı:28103. & Resmi Gazete
(2017), 694 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete Tarih:25.08.2017, Sayı:30165.
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25.08.2017 tarih ve 30165 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “694 Sayılı Olağanüstü Hal
Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında KHK” kapsamında Sağlık Bakanlığı
merkez teşkilatından Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
çıkarılmış, hizmet birimlerine “Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü” ve “Kamu Hastaneleri Genel
Müdürlüğü” şeklinde ilave edilmiştir. Sağlık Bakanlığı ise personelinin atama, özlük, nakil,
ücret ve emeklilik gibi işlemlerini yürüten tek yetkili olarak belirlenmiştir. İl Sağlık
Müdürlükleri bakanlığın ildeki temsilcisi ve hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde
yürütülmesinden sorumlu yetkili olarak değiştirilmiştir. İl sağlık müdürlüğü bünyesinde
ihtiyaca göre halk sağlığı, kamu hastaneleri, ilaç ve tıbbi cihaz, sağlık ve acil sağlık hizmetleri
ile personel ve destek hizmetlerini yürütmek üzere başkanlıklar kurabilme yetkisi verilmiştir
(RG, 2017). Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilat Şeması güncellenmiş haliyle Şekil 1’de
sunulmuştur.
8.1.2.5.3. Aile Hekimliği Sistemi
Birinci basamak sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi, birey ihtiyaçları doğrultusunda koruyucu
sağlık hizmetlerine ağırlık verilmesi, kişisel sağlık kayıtlarının tutulması ve bu hizmetlere eşit
erişimin sağlanması amacıyla 24.11.2004 tarihinde “5258 Sayılı Aile Hekimliği Pilot
Uygulaması Hakkında Kanun” çıkarılmış ve sonrasında adı “Aile Hekimliği Kanunu” olarak
değiştirilmiştir (RG, 2004a & RG, 2004b). Bu sisteme pilot olarak ilk Düzce ilinde
başlanılmış, izleyen yıllarda tüm Türkiye’ye yayılmıştır. Aile Hekimliği sisteminde, temel
sağlık hizmetlerini güçlendirmek ve devletin sorumluluğu vatandaşla paylaşması hedeflenmiş,
sistemi desteklemek üzere Toplum Sağlığı Merkezleri oluşturulmuştur (Kasapoğlu,
2016:148). Bu kanuna göre, Aile Hekimliği sisteminde temel birim Aile Sağlığı Merkezidir
ve bu merkez en az bir aile hekimi ve bir aile sağlığı elemanından oluşmaktadır. Her aile
hekimine en az 1000, en çok 4000 kişi kayıt olabilmekte ve ödemeler kayıtlı kişi sayısına göre
yapılmaktadır. Tam gün esasına göre çalışan aile hekimleri, kişiye yönelik koruyucu
hizmetlerin bir bölümünden ve ayaktan tedavi hizmetlerinden sorumlu tutulmuştur. Her kişi,
bir aile hekimine kayıt yaptırmak zorundadır ve her birey farklı bir aile hekimi seçebilir.
Kırsal bölgede yaşayanlar için gezici hizmet sunulmaktadır (Öztek, Üner ve Eren, 2015:
1521-1522).
8.2. Türkiye’de Sağlık Hizmetleri Sunumu
8.2.1. Sağlık Hizmeti Veren Kurumlar, Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma ve
Sağlık İnsan Gücü
Türkiye’de sağlık hizmetlerinin temel hedefi, tüm nüfusa hakkaniyetli, erişilebilir ve yüksek
kalitede sağlık hizmeti sunmaktır. Ülkemizde sağlık hizmetlerinde TBMM politik kararlarda,
Sağlık Bakanlığı idari kararlarda, Maliye Bakanlığı mali işlerde ilk başta sorumlu olan
kuruluşlardır (Yıldırım ve Yıldırım, 2015: 350).
2002 ve 2015 yılları arasındaki yataklı tedavi kurum sayıları ve özellikleri incelendiğinde,
hastane sayısında ve hastane yatağı sayısında artış gözlendiği belirlenmiştir. Özellikle yoğun
bakım yatağı gibi nitelikli yatak sayısının yaklaşık altı kat arttığı, toplam yataklar içindeki
payının ise yaklaşık %12’den yaklaşık %60’a yükseldiği gözlenmiştir. Türkiye’de sağlıkta
dönüşüm kapsamında 2004 yılında pilot olarak başlatılan Aile Hekimliği sistemi
yapılanmasına göre 2015 yılında Aile Sağlığı Merkezi sayısı 6902’ye ve bu merkezlerin bağlı
olduğu Toplum Sağlığı Merkezi sayısı 970’e erişmiş, Sağlık Evi sayısı ise yaklaşık iki kat
artış göstermiştir. Dikey örgütleme modeline uygun olarak gereksinime göre açılan VSD ve
AÇSAP Merkezi sayısı 2002 den sonra azalma eğiliminde olmasına rağmen, günümüz ölüm
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nedenleri arasında önemli payı oluşturan kanserler ve kazalar için KETEM sayısı yaklaşık iki
kat, 112 Acil Yardım İstasyonu yaklaşık beş kat artmıştır. (Tablo 1)
Tablo 1. Türkiye’de Yataklı Tedavi ve Birinci Basamak Sağlık Kuruluşları, 2002-2015.
2002
2015
Yataklı Tedavi Kuruluşları
Hastane sayısı
1.156
1.533
Hastane yatağı sayısı
164.471
209.648
Nitelikli hastane yatağı sayısı
18.934
106.279
Birinci Basamak Sağlık Kuruluşları
Sağlık Ocağı
5.055
Aile Sağlığı Merkezi
6.902
Toplum Sağlığı Merkezi
970
Sağlık evi
2.899
5.544
Verem Savaş Dispanseri (VSD)
297
181
Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması (AÇSAP) Merkezi
298
182
Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM)
84
156
112 Acil Yardım İstasyonu
481
2323
Halk Sağlığı Laboratuvarı
83
Kaynak: Köse, MR., Başara, BB., Güler, C., Soytutan, İ., Aygün, A., Özdemir, TA. ve
diğerleri (2016), Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2015, Sistem Ofset Basım Yayın San. ve Tic.
Ltd. Şti., Ankara. s. 93-117.
Türkiye’de sağlık insan gücünün nitelik ve nicelik olarak arttırılması için uzun yıllar çaba
harcanmıştır. 2002 yılında 378.551 olan toplam sağlık insan gücü sayısı, 2015 yılında
yaklaşık iki kat artarak toplam 787.352 kişiye ulaşmış, bu sayı içinde hekimler önemli payı
oluşturmuştur. (Tablo 2)
Tablo 2. Türkiye’de Sağlık İnsangücü Dağılımı, 2002-2015.
Sağlık Personeli
2002
2015
Hekim
91.949
141.259
Diş hekimi
16.371
24.834
Eczacı
22.289
27.530
Hemşire
72.393
152.803
Ebe
41.479
53.086
Diğer sağlık personeli
50.106
145.943
Diğer personel ve hizmet alımı
83.964
241.897
Toplam
378.551
787.352
Kaynak: Çevrimiçi: http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=254 Alıntılandığı
Tarih: 12.09.2017.
Türkiye’de bin kişi başına 1,8 hekim, 2,6 hemşire-ebe ve 2,7 hastane yatağı düşmektedir
(Köse ve diğerleri, 2016). AB ülkelerinde bin kişiye 3,5 hekim, 8,7 hemşire-ebe, 5,4 hastane
yatağı, OECD ülkelerinde ise bin kişiye 2,8 hekim, 7,7 hemşire-ebe ve 3,8 hastane yatağı
düşmektedir. Göstergeler incelendiğinde AB ve OECD ülkelerinin hastane yatağı sayısında
azalma izlenirken, Türkiye’de bin kişi başına düşen hastane yatağı sayısında artış
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gözlenmiştir. Genel olarak 2002 yılından itibaren Türkiye’de bin kişi başına düşen hekim,
hemşire ve ebe sayılarında her iki ülke ortalamalarına göre daha fazla artış izlenmesine
rağmen henüz AB ve OECD ülkelerinin düzeyine erişilmesi için daha fazla çaba harcanması
gerektiği görülmektedir. (Tablo 3)
Tablo 3. Türkiye’nin Bazı Sağlık Göstergelerinin Uluslararası Karşılaştırmaları, 2002-2012.
Türkiye
AB
OECD
2002
2012
2002
2012
2002
2012
Hekim (1000 kişi başına)
1,4
1,8
3,2
3,5
2,5
2,8
Hemşire ve Ebe (1000 kişi başına)
1,7
2,6
8,7
7,0
7,7
Hastane yatağı (1000 kişi başına)
2,6
2,7
6,2
5,4
5,6
3,8
Kaynak:
Çevrimiçi:
http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=healthnutrition-and-population-statistics#, Alıntılandığı Tarih: 07.09.2017 & Köse, MR., Başara,
BB., Güler, C., Soytutan, İ., Aygün, A., Özdemir, TA. ve diğerleri (2016), Sağlık
İstatistikleri Yıllığı 2015, Sistem Ofset Basım Yayın San. ve Tic. Ltd. Şti., Ankara.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK)’na bağlı sağlık insan gücü yetiştiren kurum sayıları 2002-2003
öğretim yılına göre 2015-2016 öğretim yılında, tıp ve eczacılık fakültesi için iki kat, diş
hekimliği fakültesi için ise yaklaşık üç kat artmıştır. Öğretim üyesi sayıları da fakülte sayıları
ile aynı oranda artış göstermiştir. Bu öğretim yılları arasında bu fakültelere yeni kayıt olmuş,
mevcut kayıtlı ve yeni mezun olmuş öğrenci sayısı ise yaklaşık 2,5 kat artmıştır. (Tablo 4)
Tablo 4. Türkiye’de Sağlık İnsangücü Yetiştiren Kurumlar, Öğretim Üyesi ve Öğrenci
Sayıları, 2015-2016.
Kurumlar
Fakülte
Öğretim Üyesi
Öğrenci
2002201520022015200220152003
2016
2003
2016
2003
2016
Tıp Fakültesi
44
85
7.172
14.263
40.196
91.325
Diş Hekimliği Fakültesi
14
43
605
1.636
7.087
22.562
Eczacılık Fakültesi
11
25
354
726
5.978
13.547
Toplam
69
153
8.131
16.625
53.261
127.434
Kaynak: Köse, MR., Başara, BB., Güler, C., Soytutan, İ., Aygün, A., Özdemir, TA. ve
diğerleri (2016), Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2015, Sistem Ofset Basım Yayın San. ve Tic.
Ltd. Şti., Ankara. s. 204-205.
Ayrıca 2014 yılında YÖK’e bağlı lisans ve üzeri eğitim veren sağlık bilimleri fakültesi,
hemşirelik fakültesi ve sağlık yüksekokullarını içeren 121 kurum, ön lisans düzeyinde eğitim
veren 88 kurum vardır. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı lise düzeyinde eğitim veren toplam
425 sağlık meslek lisesi bulunmaktadır. Hem kurum sayılarının arttırılması hem de akademik
olarak insan gücü yetiştirmek için YÖK ve MEB tarafından gerekli girişimler yapılmaktadır
(YÖK, 2014: 11-12).
8.2.2. Sağlığın Finansmanı ve Sağlık Harcamaları
Sağlık hizmetlerinin finansmanında Beveridge Modeli, Bismarck Modeli ve Özel Sağlık
Sigortası olmak üzere üç temel finansman modeli vardır. Türkiye’de sağlık sisteminin
finansman yapısı karma bir özellik göstermekte, bir taraftan Bismarck Modeli (kamu ve özel)
uygulanırken diğer taraftan Beveridge Modeli (Kamu) uygulanmakta ve sistemin
finansmanında özel harcamalar da yer almaktadır. Sağlık hizmetlerinin finansmanında en
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temel ve güçlü kurum SGK’dır (Öztürk ve Uçan, 2017: 148). SGK tarafından yönetilen ve
sosyal sigorta modeli olarak adlandırılan GSS’de, finansman ile sağlık hizmeti üretimi
birbirinden kesin olarak ayrıdır ve hizmet satın alınması anlayışına dayanmaktadır. Sigorta
prim esasına dayan GSS’de prime esas kazancının %12,5’i geri ödemektedir. Sağlık
hizmetlerinde çalışanların finansal kaynak tahsisi ise maaş, kişi başı ödeme, hizmet başına
ödeme ve performansa dayalı ödeme olarak dört grupta ele alınmakta ve karma bir şekilde
kullanılmaktadır (Yıldırım ve Yıldırım, 2015: 350-352).
Sağlık harcamaları ─yatırım harcamaları hariç─ rehabilitasyon, tıbbi ürün, halk sağlığı
hizmetleri dahil kamu, özel ve cepten ödemeleri kapsayan toplam tüketim harcamalarıdır.
Türkiye’de 2015 yılında Gayri Safi Yurt İçi Hasılanın (GSYİH) %5,4’ü sağlık harcamalarına
ayrılmaktadır. Maaş ödemeleri gibi yatırım dışı harcamalar (cari sağlık harcaması) bu oranın
%5’ini oluşturmakta ve bu harcamaların %4,2’si kamu tarafından karşılanmaktadır. Cari
sağlık harcamalarının GSYİH içindeki payı Almanya’da %11,0, Norveç’te %9,3,
Yunanistan’da %8,1 iken, OECD ülke ortalaması %8,9 oranındadır. Türkiye cari sağlık
harcamasında Avrupa ülkelerinin gerisinde kalmaktadır. Toplam sağlık harcamaları içinde,
cepten yapılan sağlık harcamaları Yunanistan’da %35,4, İtalya’da %22,0, Norveç’te %14,5,
Almanya’da %13,0, OECD ülkelerinde %20,1 oranındadır. Türkiye’de cepten yapılan sağlık
harcamaları %16,6 oranında olup, OECD ülke ortalamasından daha iyi düzeydedir (Köse ve
diğerleri, 2016: 211-218). Ayrıca Türkiye’de tüketilen ilaçların %42,5’i orijinal, %55,1’i
jenerik (muadil) ilaçlardır. Toplam tüketilen ilaçların %78,1’i yerli, %21,9’u ithal ilaçlardan
oluşmakta; ilaç harcamalarına ayırılan payın %58,3’ü ithal ilaçlar için yapılmaktadır.
Türkiye’de tüketilen ilaçların %94,9’u geri ödeme kapsamındadır (Köse ve diğerleri, 2016:
169-171).
8.3. Türkiye’de Sağlık Göstergeleri
Demografik açıdan bakıldığında 2016 yılında nüfusu yaklaşık 79,5 milyon olan Türkiye,
OECD ülkelerinin yaklaşık iki katı, AB ülkelerinin ise yaklaşık üç katı büyüme hızına
sahiptir. Toplam bağımlı yaş nüfus oranı AB ve OECD ülkeleri ile benzerlik gösterse de,
Türkiye’de 0-14 yaş bağımlı nüfusun oranı, AB ve OECD ülkelerine göre daha fazla, 65 yaş
ve üstü ise daha düşük düzeydedir. Bu durum üretken çağ nüfusun AB ve OECD ülkelerinde
gittikçe azaldığını göstermektedir. (Tablo 5)
Tablo 5. Seçilmiş Bazı Demografik Göstergeler, 2016.
Göstergeler
Türkiye
AB
OECD
Nüfus (sayı)
79.512.426
511.497.415 1.289.937.319
Nüfus artış hızı (yıllık, %)
1,6
0,4
0,7
0-14 yaş bağımlı nüfus (%)
37,9
23,8
27,5
65+ yaş bağımlı nüfus (%)
11,6
30,0
25,3
Kaba doğum hızı (binde)
16,5
10,0
11,8
Kaba ölüm hızı (binde)
5,7
10,3
8,4
Fertilite hızı (kadın başına düşen çocuk)
2,1
1,6
1,7
78,0
81,1
80,3
Doğumda yaşam beklentisi (yıl)
(K:81, E:75) (K:83, E:78)
(K:83, E:77)
Kaynak:
Çevrimiçi:
http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=healthnutrition-and-population-statistics#, Alıntılandığı Tarih: 07.09.2017 & Köse, MR., Başara,
BB., Güler, C., Soytutan, İ., Aygün, A., Özdemir, TA. ve diğerleri (2016), Sağlık
İstatistikleri Yıllığı 2015, Sistem Ofset Basım Yayın San. ve Tic. Ltd. Şti., Ankara. s. 19.
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Türkiye’de 2015 yılında kaba doğum hızı binde 16,5 ile AB ve OECD ülkelerinden yüksek,
kaba ölüm hızı ise binde 5,7 ile bu ülkelerden düşük düzeydedir. Türkiye’de kadın başına
düşen çocuk sayısı 2,1’dir. AB ve OECD ülkelerinde kadın başına düşen çocuk sayısı 2’nin
altına düşmüş ve ülke kalkınması için önemli olan nüfus, kendini yenileyemez duruma
gelmiştir. Türkiye’de 2015 yılında doğumda beklenen yaşam süresi ortalama 78,0 yıldır
(kadın:81, erkek: 75 yıl). Türkiye, AB ve OECD ülkelerinin doğumda beklenen yaşam süresi
ortalamalarına ve cinsiyetlere göre karşılaştırıldığında çok az bir fark kalmıştır. (Tablo 5)
2015 yılı verilerine göre Türkiye’de gebeliğe bağlı nedenlerle anne ölüm oranı yüz binde 16
ile AB ülke ortalamasının iki katı bir orana sahip, ancak OECD ülkeleri ile yaklaşık benzer
düzeydedir. Yaşam boyu anne ölüm riskleri karşılaştırıldığında OECD ülkelerinde her 3900
kadından biri, AB ülkelerinde her 3800 kadından biri, Türkiye ise 3000 kadından biri üreme
çağının sonuna kadar dolaysız ya da dolaylı nedenlerle anne ölüm riski yaşamaktadır. 2015
yılında Türkiye’de her bin canlı doğan bebekten 7,1’i ilk 28 gün içinde, 11,6’sı bir yaşını
doldurmadan, 13,5’i ise beş yaşını doldurmadan ölmektedir. Beş yaş altı çocuk ölümlerinin
yaklaşık yarısını ilk bir ay içinde gerçekleşen bebek ölümleri, kalan çoğunluğunu ise bir
yaşını doldurmadan ölen bebekler oluşturmaktadır. Bu oranlar OECD ülkelerinden yaklaşık
iki kat, AB ülkelerinden ise yaklaşık üç kat daha yüksek düzeydedir. Bu durum sağlık
hizmetlerinde doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonu bakım hizmetleri ile anne-bebek ve
çocuk sağlığına yönelik sağlık hizmetlerine daha fazla ağırlık verilmesi gerektiğini
göstermektedir. (Tablo 6)
Tablo 6. Seçilmiş Bazı Sağlık Göstergeleri, 2015.
Göstergeler
Türkiye
AB
OECD
Anne ölüm oranı (100 binde)
16,0
8,0
14,0
Yaşam boyu anne ölüm riski (… anneden biri)
3000
3800
3900
0-28 günlük bebek ölüm hızı (binde)
7,1
2,6
3,7
Bebek ölüm hızı (0-365 günlük) (binde)
11,6
3,7
5,9
5 yaş altı çocuk ölüm hızı (0-59 aylık) (binde)
13,5
4,4
6,9
Toplam ölümler içinde bulaşıcı olmayan hastalıklardan
ölüm (%)
87,8
90,6
87,6
Toplam ölümler içinde bulaşıcı hastalıklar, annelik,
gebelik, besleme yetersizlikleri nedenleriyle ölümler (%)
5,5
5,0
6,7
30-70 yaş arası kardiyovasküler, kardiyorespiretuvar,
kanser ya da diyabet nedenleriyle gerçekleşen ölümler (%)
17,0
12,5
12,3
Kaynak:
Çevrimiçi:
http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=healthnutrition-and-population-statistics#, Alıntılandığı Tarih: 07.09.2017.
Kronik hastalıklar olarak da bilinen bulaşıcı olmayan hastalıklar dünyada tüm ölümlerin
yaklaşık %70’ini oluşturmaktadır. Bu hastalıklardan kardiyovasküler hastalıklar (17,7
milyon), kanserler (8,8 milyon), solunum yolu hastalıkları (3,9 milyon) ve diyabet (1,6
milyon) nedenleriyle gerçekleşen ölümler ilk dört sırada yer almaktadır. Erken yaş ölümlere
neden olan bu hastalıkların davranışsal risk faktörleri arasında tütün kullanımı, fiziksel
inaktivite, sağlıksız beslenme ve zararlı alkol kullanımı; metabolik risk faktörleri arasında ise
hipertansiyon (yüksek tansiyon), fazla kiloluluk, obezite, kanda şeker ve yağ düzeyinin
yükselmesi yer almaktadır (Çevrimiçi: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs355/en/,
Alıntılandığı Tarih: 20.10.2017).
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2003 yılında başlatılan tütün ile mücadelede Türkiye, DSÖ’nün belirlediği M-POWER
kriterlerinin tamamını karşılayan ve örnek gösterilen tek ülkedir. Kapalı alanlarda yapılan
partikül madde ölçümlerinde %90’a varan azalma saptanmıştır. Ülke genelinde
2008 yılında %31,2 olan sigara kullanma oranı, 2012 yılında %27,1’e düşmüş, 15 yaş üzeri
nüfusta sigara kullananların sayısı yaklaşık 2,2 milyon azalmıştır (Çevrimiçi:
http://havanikoru.org.tr/surec.html, Alıntılandığı Tarih: 27.09.2017). Türkiye’de kronik
hastalıklar ve risk faktörleri ile ilgili yürütülen çalışmada her iki erkekten birinin ve her beş
kadından üçünün fazla kilolu ve obez olduğu saptanmıştır. Buna bağlı olarak gelişen
hastalıklar değerlendirildiğinde ise toplumda yaklaşık her dört kişiden birinin hipertansiyon,
her on kişiden üçünün diyabet ve prediyabet (şeker hastalığı ve gizli şeker), her on kişiden
birinin ise kronik alt solunum yolu hastalığı olduğu saptanmıştır (Ünal ve diğerleri, 2013).
2015 yılı uluslararası karşılaştırmalar değerlendirildiğinde ise, Türkiye’de tüm ölümler içinde
bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan hastalıklardan ölümlerin payı OECD ve AB ülkeleriyle benzer
düzeyde, 30-70 yaş arasında %17,0 oranında olan kalp, solunum, kanser ya da diyabet
nedenleriyle ölümler ise AB ve OECD ülke ortalamalarından kısmen yüksektir. (Tablo 6)
Erken yaş ölümleri ile ölümle sonuçlanmayan, ancak uzun dönemli işlev kaybına yol açan
hastalıklar ve yaralanmalar nedeniyle kaybedilen yılları sayan mutlak bir sağlık kaybı ölçütü
olan DALY (Disability-Adjusted Life Year) değerlendirildiğinde: Türkiye’de 2000 yılında
yüz bin kişi başına düşen DALY 30448 iken, 2013 yılında 24548 DALY’e düşmüştür. Aynı
yıllarda AB ülkelerinde DALY’de gözlenen azalma %6,5, OECD ülkelerinde %3,3 oranında
iken, Türkiye 13 yıl içinde bu oranda yaklaşık %20 düzeyinde azalma sağlamıştır (Köse ve
diğerleri, 2016: 80). Türkiye’de yaşanan demografik dönüşümle beraber toplumdaki doğumda
yaşam süresinin artması, okullaşma oranındaki artış, sağlık teknolojisindeki gelişmeler,
bulaşıcı olmayan hastalık yükünün artması, sosyal güvenlik hizmetlerindeki talep artışı gibi
nedenler arz talep dengesinde farklılaşmaya yol açmış, bu durum sağlık hizmetlerini ve sağlık
harcamalarını etkilemiştir. Genel olarak geçmişten günümüze hastalıkların görülme sıklığında
ve ölüm sayılarında ciddi azalmalar sağlanmıştır. Ancak OECD ve AB ülkelerinin seviyesine
erişilmesi için kat edilmesi gereken mesafe olduğu görülmektedir (Öztürk ve Uçan, 2017:
145).
SONUÇ
Türkiye’de 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren sağlık hizmetlerinde batılılaşmanın etkileri
görülmeye başlamıştır. Cumhuriyetin ilanıyla birlikte devletin asli görevi haline gelen sağlık
hizmetlerinde ilk yıllar savaş yaralarının sarılması için uğraşılmıştır. Kurumsallaşma dönemi
olarak da nitelendirilen, 1960’lı yıllara kadar sağlıkta yapılanmanın sağlanması için çaba
harcanmış, bununla ilgili sağlık örgütleri oluşturulmuş, nitelik ve nicelik açısından insan gücü
arttırılmaya çalışılmış ve mevzuatlar oluşturulmuştur. 1960’lı yıllarda DPT’nin kurulmasıyla
planlı döneme geçilmiştir. Sosyalleştirme dönemi diye adlandırılan bu dönemde yasayla
belirlenen politikalara rağmen uygulamalar ve sonuçlar beklenen seviyede gerçekleşmemiştir.
Ayrıca belirlenen politikaların kimi dönemlerde iktidarların liberal politikalarıyla çeliştiği de
görülmüştür.
Küresel anlamda 1970’li yıllarda dünyada yaşanan ekonomik krizlerin yansımaları Türkiye’de
etkisini göstermiştir. IMF ve DB gibi uluslararası kuruluşların ekonomik yardımları,
ekonomide yapısal bir dönüşüm şartına bağlamaları, 24 Ocak kararlarının alınması ile
sonuçlanmış ve Türkiye’de 1980 sonrasında sağlıkta piyasalaşmanın arttığı, neo-liberalleşme
dönemine girilmiştir. 1960 Anayasa’sında devletin sorumluluğunda olan sağlık hizmetleri,
1980 Anayasasında düzenleyici ve denetleyici bir görev olarak tanımlanmıştır. Özelleştirme
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dönemi olarak tanımlanabilen bu dönemde, reform için teorik çalışmalar yapılmış, ancak aynı
oranda uygulamaya konulamamıştır.
2003 yılı sonrasında, 1980’li yıllardan itibaren gerçekleştirilmek istenen sağlıkta reform
çalışmaları sağlıkta dönüşüm olarak hayata geçirilmiştir. Bu dönüşümde sağlık hizmetlerinin
etkili, verimli ve hakkaniyetli bir şekilde organize edilmesi, finansmanının sağlanması ve
sunulması amaçlanmıştır. Sağlıkta dönüşüm programıyla SGK kurularak herkesi kapsayan
GSS oluşturulmuş, Sağlık Bakanlığı yeniden örgütlenmiş, Aile Hekimliği sistemi
kurulmuştur. Geçmişten günümüze sağlık hizmetlerinde gözlenen gelişmeler, hastalık
görülme sıklığı ve ölümlülükte azalma ile sonuçlanmıştır. 2000’li yıllarda sağlık alanında
yaşanan tüm bu gelişmelerin sağlıklı bir toplum oluşturmak için önemli bir adım olduğunu
ifade etmek mümkündür. Ancak, her ne kadar dönüşüm mahiyetinde bu gelişmeler ve ciddi
ilerlemeler kaydedilse de henüz beklenen düzeye erişilemediği de söylenebilir.
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GİRİŞ
Ülkelerin sosyal ve ekonomik gücü ile kültür seviyesi arasında yakın bir ilişki vardır. Kültür
seviyesi yüksek olan toplumların ekonomik gelişmesi de benzer biçimde yüksek olmaktadır.
Ülkelerin sanayileşmede istedikleri düzeye ulaşmasında çok sayıda eğitim görmüş beyaz
yakalı “whitecollar” ve mavi yakalı “bluecollar” işgücüne ihtiyaç vardır. Bu nedenlerden
dolayı ülkelerin eğitim seviyesinin bilinmesi önem arz etmektedir (Hiç,1994:4).Eğitim
kurumları ülkedeki diğer kurumlara benzer şekilde bir ihtiyaca cevap vermek amacıyla
kurulmuştur. Eğitim ve eğitim kurumları toplumdaki rolleri itibarıyla diğer kurumlardan daha
önemlidir. Teknik olarak eğitim sistemi bir üretimde bulunmamakla birlikte üretimin her
sürecinde önemlidir. Bu çerçevede bir ülkedeki eğitim sisteminin en önemli rolü öğrenciler,
profesyoneller ve vatandaşlar için daha parlak bir gelecek yaratmaktır. Öğrencilerin
yeteneklerinin geliştirilmesi onlara iyi bir kariyer ve iyi olanaklar elde etmelerini
sağlayacaktır.
Eğitimin bir ülke için önemli olmasının birçok nedeni vardır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir
(çevrimiçi:
https://www.importantindia.com/10509/importance-of-education/,Alıntılandığı
tarih 26.10.2017).
-Dünya vatandaşlığı: Eğitim, dünya vatandaşlığı ya da küresel vatandaşlık için bir
zorunluluktur.
-Ulusal çıkarın desteklenmesi: Eğitim ulusal çıkarları da teşvik eder.
-Gelişmekte olan ülkelerin omurgası: Eğitim, gelişmekte olan ülkelerin belkemiğini oluşturur.
-Ahlaki, manevi ve etik değerler: Eğitimli insanlar fırsat eşitliğini teşvik ederler.
-Eğitim iyi vatandaşlar üretir: Eğitim aynı zamanda iyi yetiştirilmiş ve akıllı insanlarda
ortaya çıkarır.
-Hayattan keyif alma: Eğitim insanların yeteneklerini geliştirerek iyi bir yaşam sürmelerini
sağlar.
-Ulusal kültürün aktarımı: Eğitim ulusal kültürün aktarılmasında önemli bir araçtır.
-Karakter: Eğitim bir kişinin karakterini oluşturmada da yardımcı olur.
-Okuryazarlık: Eğitim bir kişini okur-yazar olmasını sağlar.
-Merak: Eğitimli bir insan sürekli olarak yeni şeyleri bilimsel bir şekilde bilmek ve anlamak
ister.
-Entelektüel disiplin: Eğitim entelektüel disiplin ve entelektüel alçakgönüllülüğü geliştirir.
-Mükemmellik. Eğitimli bir kişi her zaman kusursuzluk ister.
-Geçim kaynağı kazanma: Eğitimli bir kişi hayatın temel materyal ihtiyaçlarını kolayca
karşılar.
-Yetişkin eğitimi: Yetişkinler arasında eğitim için acil bir ihtiyaç vardır.
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Sayılan bu önemlerinden dolayı ülke vatandaşları için eğitim, bilgi ve becerileri çalışma ve
talimatlar yoluyla kazanmanın sistematik sürecine atıfta bulunmaktadır. Öğretimi sağlayan
kişi öğretmen olarak bilinir. Eğitim alan ya da kazananlara öğrenci denir. Okul eğitimi, temel
eğitim veya ilköğretim, ortaöğretim ve daha yüksek ortaöğretim içerir. Bir okulda yetkin
öğretmenler ve iyi donanımlı altyapı bulunmalıdır. Okul eğitimini tamamladıktan sonra, bir
öğrenci daha ileri çalışmalar için bir kolej, üniversite veya enstitüye katılabilir. Ülkeler
açısından farklılıklar olsa da aşağı yukarı eğitim basamakları bu şekilde sınıflandırılmaktadır.
Türkiye, Batı Asya ile Güneydoğu Avrupa arasında yer almaktadır. Türkiye'de eğitim,
Kurtuluş Savaşı sonrasında Atatürk Reformları uyarınca kurulan ulusal bir sistemle
düzenlenmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye'deki tüm eğitim seviyelerinden, yani
okul öncesi eğitim, ilk ve orta öğretimden sorumludur. Türkiye'deki yükseköğretim sistemi,
Yüksek
Öğretim
Kurumu
tarafından
yönetilir
ve
denetlenir
(http://www.turkeyeducation.info/Education-System/Index.html).
9.1.TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ
9.1.1. Cumhuriyet
Geleneğinin İnşası

Öncesi

Dönem:

Orta

Asya’dan

Anadolu’ya

Eğitim

Türklerin eğitimle olan ilgisi tarihin her döneminde görülebilir. İslam öncesi dönemde
Türklerin eğitiminde yaşam tarzı etkin olmuştur. Genel olarak çocukların toplum içindeki
davranışlarını içeren eğitimde erkek ve kız çocukları ayrımı görülmektedir. Eğitimin genel
amacı topluma, doğal yaşama ve çevreye uygun ve uyumlu olmaktı (Doğan,2012:37). Türk
siyasi tarihinin ilk örneği olan Hun Devletinin çok geniş bir alanda devlet idare etmiş
olmasında eğitim sisteminin varlığı önemli bir rol oynamıştır. Hunların eğitim sistemini halk
eğitimi, yöneticilerin eğitimi, askeri eğitim ve mesleki eğitim olarak tasnif edebiliriz.
Hunların devamı olarak kabul edilen Göktürklerde eğitim Hunlara benzemekle birlikte daha
gelişmişti. Hunlarda görülmeyen 38 harfli bir alfabe kullanılmaktaydı. Bu alfabe ilk Türk
milli alfabesi olarak kabul edilir. Herhangi bir eğitim kurumunun varlığı bilinmese de
yöneticilerin ve halkın bu yazıyı bildiğini gösteren işaretler vardır. Göktürk devleti yerine
kurulan Uygur Devleti yerleşik hayata geçmiş olmalarından dolayı planlı ve örgün bir eğitim
ve öğretim olması ihtimali yüksektir. Uygurlar 14 harfli Soğd alfabesine bazı eklentiler
yaparak bir alfabe oluşturmuş ve bazı kitabeler dikmişlerdir. Bazı kitabeler Türkçe, Çince ve
Soğdak dilleri olarak üç dilde yazılmıştır. Uygurların kalem ve fırça kullanarak yazı
yazdıkları, yazdıklarını kitaba dönüştürdükleri, bunları ciltledikleri ve çoğaltmak için matbaa
kullandıkları yönünde işaretler vardır (Özkan,2015:6-18).
10. yüzyıl sonrası dönemde Türk eğitiminde İslam dininin etkileri görülmeye başlamıştır.
Türk toplumunda ilk kez medrese denen düzenli eğitim kurumları ortaya çıkmış ve
yayılmıştır. Medreselerin ortaya çıkması yanında dönemde “Gulamhaneler” olarak
adlandırılan bir sistemde mevcuttu. Gulamhane’de savaş ganimeti, esir pazarından satın alma,
hediye etme gibi yollarla temin edilmiş köleler devlet kademelerinde ve askeriyede istihdam
edilmek üzere eğitime alınırlardı (Doğan,2012:115). Türk eğitim tarihinin ilk belgesi “Orhun
Anıtları” olarak kabul edilmektedir. Orta Çağ’da “Farabi, İbni Sina ve Biruni” gibi Türk
filozofların varlığı eğitime verilen önemin göstergesidir. Bu dönemde eğitimin amacı dünyada
ve ahirette mutluluk sağlamak olduğu söylenebilir. Bunu sağlayanda kuramsal, düşünsel,
ahlaki ve uygulamalı erdemler ile estetik sanatlardır. Ayrıca eğitimle öğretim arasında fark
156

olduğu görüşü hâkimdir (Binbaşıoğlu,2014:25). Farabi ilk defa doğrudan eğitime yönelik
görüşler bildiren kişi olarak Tahsilu’s Saade (Mutluluğu Öğrenme) eserinde eğitimle öğrenme
arasındaki farkı incelemiştir. İbn-i Sina ise tıp alanında yazdığı eserlerle bu alandaki eğitimin
seviyesini göstermekle birlikte çocuk eğitimi konusunda görüşleri de vardır. Çocuğun 6
yaşında okula gönderilmesi gerektiğini ve 14 yaşına kadar okutulması gerektiğini belirtmiştir
(Özkan, 2015:23-25).
Türk dünyasının ilk edebi eseri “Kutadgu Bilig”dir. “Yusuf Has Hacip” tarafından yazılan
eser daha çok ahlaki davranışlar üzerinedir. Kitabın eğitimle olan ilgisi çocuk eğitimine
verdiği önemdendir. Benzer şekilde yine bir 11. Yüzyıl eseri olan “Keykavus”’a ait
“Kabusname”’de çocuk eğitimi ve sorunlarına yer vermiştir. İlk Türkçe sözlükte 11. Yüzyılda
Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmış “Divan-ı Lugat’it Türk” tür. Eser dil öğretmek amacıyla
yazılmış olup dil öğretiminde bir yöntem geliştirmiştir (Akyüz,2016,31-39). Bu dönemde
ayrıca Ahmet Yesevi, Edip Ahmet, Sâdi, Mevlâna, Yunus Emre ve Âşık Paşa’nın eğitime
çeşitli katkılar yapmışlardır.
Osmanlının kuruluşuna kadar geçen dönemde eğitim daha çok çocuk eğitimi üzerine
olmuştur. Osmanlılarda eğitimin genel özellikleri şu şekilde sıralanabilir. Medreseler yaygın
ve güçlü eğitim kurumlaydı. Azınlık çocuklarından üst düzey yönetici yetiştirilen Enderun
isimli bir eğitim kurumu vardı. İlköğretim 19. Yüzyıla kadar oldukça basit düzeydeydi.
Osmanlının son dönemine kadar ilkokul sonrası eğitim daha çok erkeklere yönelikti. Eğitimöğrenimin temeli dine dayanmaktaydı. Eğitim-öğrenimde kullanılan yöntem aktarmaya dayalı
ve ezberciydi. Tanzimat’a kadar eğitim her düzeyde ücretsizdi. Azınlık ve yabancıların eğitim
hakkı vardı fakat bu eğitim devlet denetimine tabi değildi. Eğitimde Türkçe, Arapça ve Farsça
karışımı bir dil kullanılması eğitimin ve bilginin toplumda yayılmasını güçleştirmiştir.
Eğitimde yenileşmeler 1770’li yıllarda öncelikle askeri okullarda görülmüştür
(Akyüz,2016:59-60).
Osmanlıda ayrıca azınlık ve yabancılara ait bir eğitim yapısı da mevcuttu. Özellikle
İstanbul’un fethinden sonra azınlık ve yabancıların okullarında artış görülmektedir. Rum
okullarının varlığı fetih öncesine dayanmakla birlikte fetih sonrası da devam etmiştir.
Bunların en önemlileri Fener Rum Mektebi ve 1805-1820 arasında faaliyet gösteren
Kuruçeşme Rum Üniversitesidir. Ermeni okulları 18. Yüzyılda açılmaya başlamıştır. 1745 ve
1828’de İstanbul kız mektepleri açılmıştır. Yahudi okulları diğer azınlık okullarından farklı
olarak Osmanlıya gelirken matbaalarını da getirmişlerdir. Bu azınlık okullarının ortak özelliği
sahip oldukları dilin varlığını korumaya yönelik bir eğitim benimsemeleridir. Azınlık okulları
yanında yine İstanbul’un fethinden sonra yabancı okullarda görülmeye başlanmıştır.
İstanbul’da açılan ilk yabancı okul Kasım 1583’te Fransız Saint-Benoit okuludur. 1629’da
Fransızlar Galata’da başka bir okul daha açmışlardır. Temmuz 1824’te ilk Protestan
Amerikan misyoner okulu açılmıştır. Bu tarihten sonra artan misyoner okullarının amacı
başka bir ülkeye etki etme aracıdır (Akyüz,2016:103-106).
Osmanlıda eğitim verilen okulları ise şu şekilde sınıflandırabiliriz (Binbaşıoğlu,2014:62-64);
Saray Okulları: Saraydaki çocukları eğitmeye ve çeşitli saray işlerinde kullanılmaya yönelik
okullardır. Şehzadegah Mehtebi, Enderun Mektebi ve Meşkhane’den oluşmaktadır.
Askeri Okullar: Orduya subay, devlete memur, askere müzik ve spor hareketleri öğreten
okullardır. Acemi oğlanlar mektebi, Mehterhane ve Cambazhane’yi içermektedir.
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Askeri Sanat Okulları: Silah ve askeri malzeme yapımını sağlayan okullardır. Tophane,
Askeri Sanat Mektepleri, Kılıçhane, Tüfekhane, Humbarahane’den oluşmaktadır.
Memur Okulları: Osmanlıda devlet memurları çalıştıkları yerde kendi kendilerine yetişirdi.
Bundan dolayı her kurum bir okul gibiydi. Bab-ı Ali Mektebi, Bab-ı Defterdar Mektebi, Bab-ı
Fatva Mektebi, Bab-ı Serasker Mektebi bu kapsamda okullar olarak sayılabilir.
Halk İçin Açılan Okullar: Halkın eğitimi için açılan okullar Sıbyan Mektebi ve Medreseler
olarak ikiye ayrılmıştır.
Meslek ve İhtisas Okulları: Bu okullar medreseden sonra bazı meslek ve uzmanlık alanları
için açılmış okullardır. Darülhadis, Darültıp, Darülhendese, Darül mesnevi, Medresetül Kuzât,
Medresetül vaizin, Darül Kur’an, Nakışhane, Mekteb-i Fünun-u Nücum ve Hattat Mektebi bu
amaçla açılmış okullara örnektir.
Bu okul ve medreseler 1908 yılına kadar değişik zaman ve yerlerde açılmıştır. Bu okullar
içinde Enderun Mektebi ve Medreseler önemli yer tutmuştur. Enderun’da eğitim 14 yıldı.
Medreseler ise özellikle Fatih Sultan Mehmet döneminde şekil değiştirmiştir. Bu dönemde
medreseler ilkokul öğretmeni yetiştirme özelliği kazanmıştır ve en iyi öğreticiler bu okullara
gönderilmiştir. Kanuni Sultan Süleyman döneminde genişleyen devletin tüm alanlarında
ihtiyaç duyulan eğitimli görevlilerin yetiştirilmesi için İstanbul’da Süleymaniye Külliyesi
yaptırılmıştır. Bu yapı birçok alanda eğitim veren kurumları bünyesinde barındırmıştır
(Akyüz:2016:67). Osmanlıda resmi eğitim kurumları yanında halk eğitim kurumları olarak
adlandırılan yapılanmalarda mevcuttu bunlar Camiler, Tekke ve Zaviyelerdir. Bunların
dışında halk eğitimine yönelik olarak kütüphane, rasathane, fetvahane, huzur dershanesi gibi
kurumlar ile bazı cemiyetlerin faaliyet yaptıkları bilinmektedir (Özkan,2015:72-74).
Medrese sisteminin 16. Yüzyıldan itibaren bozulmaya başlaması eğitimde bazı yeniliklerin
yapılmasını zorunlu hale getirmiştir. İlk düzenlemeler askeri okullarda batının etkisiyle
görülmüştür. Mühendishane-i.Bahri Hümayun, Tıphane-i. Amire, Cerrahhane-i. Mamure,
Mekteb-i. Ulum-ı Harbiye ve Müzika-ı Hümayun Mektebi gibi okullar açılmıştır. Bu
okulların açılmasında Avrupa’ya öğrenime gönderilen öğrenciler ve Avrupa’da elçi olarak
görevli kişilerin katkısı vardır. Tanzimat dönemine kadar Osmanlı’daki eğitim sisteminde bir
bütünlük söz konusu değildi. Tanzimat döneminde eğitimde modernleşmenin önündeki
engellerden biride eğitimde bir bütünlüğün olmamasıydı. 1824 yılında yayınlanan bir
fermanda ilköğretimin zorunlu olduğu belirtilse de bu sadece İstanbul için uygulanabilmiştir.
19. Yüzyılın başlarına kadar eğitim işlerini “Şeyhülislam” yürütürken, illerdeki yetkili
müftülerdi. Padişah II. Mahmut 1826’da Evkaf Nezareti’ni kurarak ülkedeki tüm eğitim
kurumlarının denetim ve gözetimini devlete aktarmıştır. 1839’da yeni okullar açılması
kararlaştırılmış ve ilkokul düzeyinde “Mahalle Mektebi” denilen okullar açılmıştır. Daha
sonra orta dereceli okul olarak “Rüştiye” denilen okullar açılarak çoğaltılmıştır.
(Binbaşıoğlu,2014:100-101). Yenileşme döneminde bunlara ek olarak yabancı dil öğrenimi ve
yabancı kitapların tercümesine önem verilmiştir.
Tanzimat döneminde (1839-1876) sultanlar eğitimin modernleşmesiyle yakından
ilgilenmişlerdir. Eğitimin devletin kamu görevi olarak tanımlanması ilk defa 1839 Tanzimat
fermanıyla gerçekleşmiştir (Gök,2007,247). Eğitimin maârif adı altında çağdaş bir çizgide yol
alması amaçlanmıştır. Bu dönemde Avrupa’nın liberal ve lâik görüşlerinin etkisi olsa da
eğitim kurumlarında Osmanlılık ideolojisi yansımıştır. Cemaatlere kendi okullarını açma izni
verilmesi bu okulların sayısının hızla artmasına neden olmuştur. Bu dönemde yapılmaya
çalışılan teorik eğitim politikaları pratiğe aktarmada başarısız olmuştur. Bu dönemde örgün
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eğitim kurumlarının açılmasına öncelik verilmiş olup, bu kurumlar açılırken medreselerin
tepkisinden kaçınılmaya çalışılmıştır. Eğitim sisteminin düzenlenmesi için Meclis-i Maârif-i
Muvakkat kurulmuştur. Ayrıca eğitimle ilgili reformalar yapmak ve tartışmak amacıyla
Meclis-i Maârif-i Umumiye kurulmuştur (Baytal, 2001:24-27). Osmanlı İmparatorluğu'nda ilk
kez 1869 (Maarif-i Umumiye Nizamnamesi) Genel Eğitim Yönetmeliği'nde ilköğretimin tüm
vatandaşlar için zorunlu ve ücretsiz olacağı açıklanmıştır. Fakat bu hiçbir zaman tam olarak
gerçekleştirilememiştir (Gök,2007,247). Bu dönemde açılan okullarda Fransız sistemi örnek
alınmıştır. Yönetici yetiştirmek amacıyla Mekteb-i Mülkiye, farklı kimlikteki çocukların
eğitimi için Galatasaray Sultanîsi ve fakir Müslüman-Türk çocuklarının eğitimi için
Darüşşafaka kurulmuştur. Üniversite düzeyinde eğitim vermek amacıyla kurulan Darülfünûn
istenilen başarıya ulaşamamıştır. Değişik alanlarda meslek okulları açılmıştır. Ziraat Okulu
1847’de açılmıştır. Öğretmen yetiştirmek amacıyla Dârül Muallim-i Rüşdi 1848’de ve
1870’de açılan ilk kız öğrenci okulu Dârül Muallimat bunlara örnek sayılabilir (Baytal,
2001:24-27).
1876-1908 arasında Sultan II Abdülhamit döneminde eğitim ve öğretim konularında gerçekçi
yaklaşımlar izlenmiştir. Bu dönemde eğitimle ilgili 20 kanun ve 39 nizamname
yayınlanmıştır. Bu kanun ve nizamnamelerde ilk, orta, lise ve üniversiteyle ilgili birçok konu
ele alınmıştır. Ayrıca Aşiret Mektebi, Hamidiye Sanayi Mektepleri ve bunların statüleri ile
ilgili kanun ve nizamnamelerde yayınlanmıştır (Talay,1991:102). Bu dönemde eğitim
merkezden taşraya kaydırılmıştır. İllerde eğitimle ilgili teşkilatlar kurulmuştur. İlköğretime
özel bir önem verilmiş, konuyla ilgili yasal düzenlemeler yapılıp ilköğretimle ilgili bir daire
kurulmuştur. Dönemin ortaokulları olan Rüştiyelerin açılmasına önem verilmiştir dönemde
toplam 423 rüştiye ve bu okullarda okuyan 200.000 öğrenci vardı. Bugünkü liselerin karşılığı
olan idadilerin açılması 1869 Maarif Nizamnamesi’nde öngörülmüştür. Buna göre hane sayısı
1000’den fazla olan yerlerde idadi açılacaktır. 1906’da 84’ü taşrada, 9’u İstanbul’da olmak
üzere 93 resmi idadi vardı. Ayrıca 11 özel 5’de askeri idadi mevcuttu (Özkan,2015:94-96).
Dönemde artan öğretmen ihtiyacını karşılamak için 4 olan Darulmuallinin sayısı 32’ye
çıkartılmıştır (Kodaman, 1999:150). Sultan II. Abdülhamid teknik eğitime de önem vermiştir.
Bu kapsamda erkek ve kız sanat okulları açılmıştır. Ayrıca polis, gümrük, ziraat, ipek
böcekçiliği, dil öğrenimi için okullar açılmıştır. Daha önceki dönemlerde üniversite kurma
teşebbüsleri olmuşsa da ilk üniversite 1900 yılında kurulmuş olan Darülfünun-ı Şahane’dir
(Özkan,2015:96-97).
Birinci Meşrutiyet dönemde mülkiye Mektebi yeniden yapılandırılarak eğitime başlamıştır.
Kapatılan Hukuk Mektebi yeniden açılmıştır. Yabancı dillerin öğrenimi için “Elsine Mektebi”
açılmıştır (Binbaşıoğlu, 2014:211). II.Meşrutiyet dönemi eğitimi üç bölümde değerlendirmek
gerekmektedir. Birinci bölüm 1908-1914 arası dönem. Bu dönem duraklama dönemidir.
İkinci bölüm 1915-1918 arası savaş dönemidir. Üçüncü ve son dönem ise 1919-1923 arası
mütareke dönemidir (Erkek, 2009:92).II. Meşrutiyet döneminde devletin çöküşünü eğitimin
ve öğretmenlerin kurtaracağı konusunda bir uzlaşı vardır. Balkan savaşları sonrası kızlar için
ilk kez yükseköğretim kurumu açılmıştır. Dönem sonunda geleneksel sıbyan(ilköğretim)
mekteplerinin çoğu kapatılmıştır. İlk resmi anaokullarının açılışı bu döneme rastlamaktadır.
Eğitimde drama kullanılmaya başlanmıştır. Öğretmen yetiştirmede yenilikler yapılmıştır.
Eğitimde mesleki örgütlenmeler başlamıştır. Ders programlarına hayata dönük dersler
eklenmiştir. Eğitim ve öğretimde kitap ve öğretmenden öğrenciyi araştırmaya yönlendiren
uygulamalara geçilmiştir. Ülkenin ilk eğitim haritaları oluşturulmuştur (Akyüz,2016:265267).
Milli mücadele döneminde eğitimle ilgili iki bakanlık bulunmaktaydı. Bunlardan birisi
Ankara’da TBMM’ne bağlı Maarif Vekâletidir. Diğeri ise İstanbul’da Osmanlı hükümeti
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içerisinde Maarif Nezaretidir. Bu dönemde eğitim ile ilgili çalışmalar etkin olmamakla
birlikte gelecekte yapılacak çalışmalara öncü olmuştur. Bu dönemde eğitimle ilgili kapsamlı
yenilikler yapılamamış sadece eğitim sisteminin durumu tespit edilmeye çalışılmıştır
(Özkan,2015:101-102). 1919-1922 dönemi savaş yılları olmasına rağmen eğitim tamamen göz
ardı edilmemiştir. Bu dönemde Ankara’da bir eğitim kongresi toplanmıştır.
Cumhuriyet öncesi eğitim sisteminin temel özellikleri şu şekilde özetlenebilir.
-İslam öncesi dönemde eğitimde yaşam biçimi etkiliydi. Çocukların ve gençlerin eğitiminde
toplumdaki törelerin etkisi vardı. Mesleki eğitim önemliydi.
-İslam sonrası dönemde planlı eğitim-öğretim kurumlarına (medreseler) geçilmiştir. Eğitimöğretim konusunda ilk kitaplar yazılmıştır. Yaygın eğitimde İslam’ın etkisi görülmüştür.
İslam’ın bilim ve eğitime ilişkin hükümleri takip edilmiştir. Arapça ve Farsçanın dildeki etkisi
artmıştır. Kullanılan yazı Arap yazısına dönüşmüştür.
-Osmanlının gerileme döneminde eğitimde ilk batılılaşma hareketleri “Zorunlu Uyanış” askeri
okullarda görülmüştür.
9.1.2. Cumhuriyetin İlk Yıllarında Eğitim (1923-1938): Yeniden Yapılanma ve
Kurumsallaşma Arayışları
1923 yılında Osmanlı İmparatorluğu’nun kalıntıları arasında yeni bir –ulus-devlet kurulması,
toplumsal, ekonomik, siyasi ve kültürel açıdan derin değişiklikler yarattı. Modernleşme süreci
19. Yüzyılda başlamış olsa da ulus-devletin ortaya çıkması Türk toplumunun batılılaşmasında
önemli bir adım olmuştur. Aslında yapılan bir dizi reform kentlerde ve toplumun batılı ve
eğitimli kesimde hızlı bir şekilde benimsendi. Laik modern eğitim sisteminin temeli bu
gelişimin yaşamsal bir parçasıdır (Gök,2007:274-248).
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan sonra önemli bir adım atıldı. 1924'te Eğitimin
Birleştirilmesi Hakkında Kanunun kabul edilmesi ile. Bu yasa ile yeni cumhuriyetin
modernleştirici kadrosu, Osmanlı dönemi eğitim kurumlarında laik ve din eğitimi arasındaki
mevcut ikiliği ortadan kaldırdı. Batı Avrupa modelinde, özellikle de Fransız sisteminde
biçimlenen ulusal “laik” eğitim sistemi kuruldu. 1868'de Fransa ile Osmanlı İmparatorluğu
arasında bir antlaşma ile başlayan saygın Galatasaray Lisesi (Galatasaray Lyceé) buna iyi bir
örnektir (Gök,2007:274-248). Bu okulun açılmasında 1863-1869 yıllarında Fransa Kamu
Eğitimi Bakanı olarak görev yapan reformcu Victor Duruy'un etkisi büyüktür
(Brickman,1984,5). Bu okul, Cumhuriyetin kurulmasından sonra ortaokullara örnek teşkil
etmiştir.
Cumhuriyetin ilk yıllarında ele alınan ilk konu çok düşük olan okuma-yazma oranlarının
artırılması olmuştur. Öğretmen ve eğitimcilerin toplum içerisinde değeri arttırılmaya
çalışılmıştır. 3 Mart 1924 tarih ve 430 Kanun Numarası ile kabul edilmiş olan Tevhid-i
Tedrisat kanunu ile tüm okullar Maarif Vekaleti’ne (Eğitim Bakanlığı) bağlanmıştır. Eğitim
demokratik ve laikleştirilmiştir. Bu kanun çerçevesinde öncelikle tarih ve dil konusunda milli
bir amaca yönelme başlamıştır. Eğitimde Latin harflerinin kullanılmasına başlanmıştır. Genel
eğitim yanında kadın eğitimine özel bir önem verilmiştir (Akyüz,2016:327-328). 1923 yılı
sonu itibarıyla eğitim ve öğretim olanakları aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Tablo1: 1923 Yılı Eğitim-Öğretim Olanakları
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İlköğretim Ortaokul
Okul
4894
72
Öğretmen
10238
796
Öğrenci
341941
5905
Öğrenci Oranı %
2,8
0,05

Lise
23
513
1241
0,01

Meslek Okulu
64
583
6547
0,054

Toplam
5053
12130
355634
2,96

Kaynak: Necdet Sakaoğlu, Cumhuriyet Dönemi Eğitim Tarihi, 1992, 21.
Darülfünun’un II. Meşrutiyet’teki eğitim potansiyeli Cumhuriyetin ilk dönemlerinin akademik
alt yapısını oluşturmuştur. Gerek yazılı eserleri gerekse ülkedeki etkinlikleri savundukları
eğitim görüşleriyle hem dönemlerinde hem de cumhuriyetin ilk yıllarında etkili olmuşlardır.
Bunlardan en önemlileri İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Halil Fikred Kanad, Sadrettin Celal Antel,
Hıfzırrahman Raşit Öymen, Nafi Atıf Kansu, Hasan Ali Yücel, Hasip Ahmet Aytuna ve
Osman Nuri Ergin olarak sayılabilir (Doğan,2012:374-380).
Cumhuriyet dönemi eğitimin temel amaç ve ilkeleri 8 Mart 1923 sayılı bir genelgede
belirtilmiştir. Bu genelgede eğitimin amaçları şu şekilde özetlenebilir. Yeni nesillerin milli
menfaatlere aykırı olmayan her görüşe saygı göstermesi, Okulların ülkeyi iktisadi olarak
geliştirecek nesiller yetiştirmesi, Güçlü ve azimli gençler yetiştirmek (Akyüz,2016:331). Bu
dönemde eğitim ve kültür alanında yapılan inkılâpları ise dört ana başlıkta toplayabiliriz.
Bunlar; Tevhid-i Tedrisat kanunu, Harf inkılâbı, Milli tarih anlayışı ve Dilde inkılâptır.
Tevhid-i Tedrisat Türk eğitim sisteminin yapılanmasında önemli bir yasal düzenlemedir (3
Mart 1924, 430 sayılı kanun). Osmanlının son döneminde giderek belirginleşen eğitimdeki
ikiliği ortadan kaldırmayı amaçlamıştır. Kanunla din ve mesleki eğitim kurumları Milli
Eğitim Bakanlığına bağlanmıştır. Daha sonra 1925’te askeri okullar Milli Savunma
Bakanlığı’na bağlanmıştır. Medreseler ve sıbyan mektepleri kapatılmıştır. Kapatılan bu
medreselerde okuyan (16.245) öğrenci yaş guruplarına ayrılarak yaşlarına uygun okullara
kaydedilmiştir. Bunun yanında daha sonraki yıllarda tartışma konusu olacak İmam Hatip
okulları kapatılan medreseler yerine açılmıştır. Başlangıçta sayıları az olan (29) bu okulların
programları Bakanlık tarafından hazırlanmaktaydı. 1925 sonrası sayıları azalan bu okullar en
son 1929-1930 öğretim yılında tamamen kapatıldı. Dini konularda uzman yetiştirmek
amacıyla İstanbul’da açılan İlahiyat Fakültesi’nin de ömrü çok uzun olmadı ve üniversite
reformundan sonra kapatıldı (Arı,2002:188). Sıbyan mektepleri ve medreseler için alınan
kararlar yabancı okullara ve azınlık okullarına karşıda uygulanmaya konuldu. Kurtuluş Savaşı
döneminde bu okulların işgal güçleriyle olan ilişkileri bu okulların denetim altına
alınmalarında etken olmuştur (Demirel,2009:4). Eğitimde laikliğe önem verilse de laiklik
anayasaya 1937’de girmiştir.
Harf inkılâbı Türk eğitim sistemindeki önemli değişikliklerden biri olmuştur. Harf inkılâbının
öncesinde 1927 yılında okur-yazarlık oranı kadınlarda %4, erkeklerde %13’tü. Ülkedeki genel
ortalama ise %8,16’dır. Okuma-yazma bilenlerin %5-6’sı eski yazıyı bilmektedir. 3 Kasım
1928’de kabul edilen harf inkılâbı böyle bir ortamda yapılmıştır. Bu kanunla okumayazmanın kolaylaştırılması, eğitim ve kültür düzeyinin yükseltilmesi, milli bir kültür
oluşturulması ve çağdaş uygarlığa yönelmek amaçlanmıştır. Bu çerçevede 1931 yılında Türk
Tarih Kurumu (TTK) ve 1932 yılında Türk Dil Kurumu (TDK) kurulmuştur. Okuma-yazma
bilen nüfus 1935’te %18’e, 1945’te ise %28’e yükselmiştir (TÜİK, 2010:19).
Milli tarih anlayışının ortaya çıkmasında özellikle Osmanlının son döneminde eğitim
sisteminde İslam tarihi ve Osmanlı tarihi dışında Türk tarihine değinilmiyor olmasıdır.
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19.yüzyılda Avrupa’da Türk tarihine yönelik başlayan araştırmalar İslamiyet’ten önceki
dönemi de kapsıyordu. Cumhuriyetin ilk yıllarında Türk tarihinin ana hatlarını ortaya koyacak
çalışmalar başlatıldı. Bu amaca yönelik olarak açılan kurumların ismi 1935’te Türk Tarih
Kurumu olarak değiştirildi.
Yine bu dönemde dilde yapılan inkılâbın temelini, dilin milli varlığı destekleyen en büyük
dayanak olduğu görüşüdür. Dil inkılâbı ile Türk dilinin yabancı dillerin egemenliğinden
kurtarılması amaçlanmıştır. Bu amaçla 1928 harf inkılâbı sonrasında okullarda Arapça ve
Farsça dersleri kaldırılmıştır. Bu konudaki çalışmalar ilerleyen dönemlerde amacından
saparak Arapçaya ve Farsçaya düşmanlık geliştirmiştir. (Özkan,2015:124)
Cumhuriyet döneminde yeni eğitim ve kültür politikalarının uygulanması için birçok çalışma
yapılmıştır. Özellikle alanında uzman yabancılardan Türk eğitim sistemiyle ilgili raporlar
istenmiştir. Bu dönemde “John Dewey”, “Paul Monroe”, “Alfred Kühne”, “Omer Buyse”,
“Albert Malche” başta olmak üzeri birçok akademisyen Türkiye’de inceleme yapmıştır.
Yapılan incelemeler genel olarak eğitmen eksiği, fiziki mekân yetersizliği, eğitim materyali
eksikliği ve ödenek tahsisi üzerine vurgu yapmıştır (Doğan,2012:390-396).
Yabancıların eğitim sistemi üzerindeki etkilerini olumlu olarak görenler olduğu gibi olumsuz
etkilerden de söz edilmektedir. Brickman’a göre Türk eğitim sistemi Dewey ve diğer batılı
eğitimcilerin katkılarından faydalanmıştır. 1926 yılında, Dr. Kuhne’nin raporu müfredat
reformunu vurguladı. Almanya'da iyi bilinmeyen Kuhne, pedagojik fikirleri neredeyse
Dewey'inkiler ile çakışan Almanya'nın uluslararası lider eğitimcisi Georg Kerschensteiner
tarafından Türkiye'ye önerildi. Teknik eğitim, seçkin bir Belçikalı eğitimci olan Omar Buyse
tarafından incelenmiştir. Bir Amerikan ekibi (Kemerrer Group) raporunda teknik, endüstriyel
ve mesleki eğitime büyük önem verdi (Brickman,1984,14). Buna karşılık alanında uzman
olmayan yabancılara yetki verilerek uygulamalara gidilmesi ve görüşlerin çok
sorgulanmaması bir eksiklik olarak görülmüştür.
Bu dönemde eğitim politikalarının uygulaması öncelikle örgün eğitim ve yaygın eğitim olarak
ikiye ayırabiliriz. Örgün eğitimin ilk basamağını İlköğretim oluşturmaktadır. 1920’de 3061
ilkokulda 3033 öğretmen bulunmaktaydı. Yani okulların çoğu tek öğretmenli okullardı.
Cumhuriyetin ilanından sonra eğitim parasız hale getirilerek 7-14 yaş arası çocuklar için
ilköğretim 1924 anayasasında zorunlu olmuştur. 1926’daki kanunla ilkokullar; Şehir ve
kasaba gündüz, Şehir ve kasaba yatılı, Köy gündüz ve Köy yatılı okulları şeklinde tasnif
edilmiştir. 1938 yılına gelindiğinde 6.700 okul, 764.691 öğrenci ve 15.775 öğretmen sayısına
ulaşılmıştır. Örgün eğitimin ikinci basamağını Ortaöğretim oluşturmaktadır. Ortaöğretim
kurumları 1926’daki kanunda şu şekilde tasnif edilmiştir. Ortaokullar, Liseler, İlk öğretmen
okulları ve Köy öğretmen okulları. Köy öğretmen okulları 1934’te kaldırılmıştır. Sistemin
üçüncü basamağında Mesleki ve Teknik Öğretim vardır. Bu okullar kalkınmada gerekli olan
teknik eleman eksikliğini gidermek için düşünülmüştür. Bu amaçla Ankara ve İstanbul’da kız
ve erkek teknik öğretmen okulları açılmıştır. Aile yapısına katkı yapması amacıyla kız
enstitüleri açılmıştır. Ayrıca kızlara yönelik meslek okulları ve akşam kız sanat okulları ve
gezici köy kursları açılmıştır. Örgün eğitimin son aşamasını Yükseköğretim oluşturmaktadır.
1930’a kadar Osmanlıdan kalan tek üniversite olan Darülfunun faaliyetlerine devam etti.
1933’te Darülfünun kapatılarak İstanbul Üniversitesi kuruldu. Ankara ve Van gölü çevresinde
de üniversite açılması planlanmıştır (Özkan,2015:126-130). Darülfünun’un İstanbul
Üniversitesi olarak yeniden kuruluşu sırasında öğretim kadrosunun üçte ikisini kaybetti ve
sadece Kemalist çizginin en güvenilir yandaşları görevlerine devam edebildi. Bu, sonraki
yıllar içerisinde Türk üniversitelerinin yaşadığı birçok temizlik hareketinin ilki idi
(Zürcher,1996:263).
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Yaygın eğitim ise ilk kez 14 Ağustos 1923’te TBMM’nde okunan programda yer almıştır. Bu
programda eğitim çocuk eğitimi, halk eğitimi ve seçkinlerin eğitim öğretimi olarak
sınıflandırılmıştır. Bu kapsamda halkın eğitimi için gece dersleri uygulanması ve çıraklık
okullarının kurulması planlanmıştır. Bu eğitim ve öğretim faaliyetleri için halk diliyle
yazılmış kitaplar yazdırılarak ülkenin her yerine dağıtılması amaçlanmıştır. 1926 yılındaki bir
kanunda ilköğretim çağını geçmiş ve hiç eğitim görmemiş yetişkinleri işe alan kuruluşların bu
kişilere ilköğretimi verme zorunluluğu getirilmiştir. Aynı yıl içerisinde Halkı Tenvir
Müdiriyet-i Umumiye adıyla ilk yaygın eğitim örgütü kurulması planlanmış fakat uygulamaya
geçirilememiştir. 1927 yılında yetişkinlerin yaygın eğitimi için Halk Derslikleri ve Halk
Konferansları yönetmeliği çıkartılmıştır. Türk alfabesiyle okuma-yazma öğretmek için
1928’de Millet Mektepleri adı altında kurslar açılmıştır. Bu kurslar 1932 yılına kadar etkin bir
şekilde faaliyet göstermişlerdir. 1930 sonrasında köylerde yetişkin okur-yazarlık eğitimi için
Halk Okuma Okulları açılmıştır. 19 Şubat 1932’de Halkevleri açılmıştır. 1950’de biri
Londra’da olmak üzere 478 Halkevi mevcuttu. Yine 1932’de Halkodaları faaliyete
başlamıştır. Halkevleri 1951 yılında Hazineye devredilerek kapatılmıştır (Vatandaş, 2010:54).
Cumhuriyetin ilk yıllarında eğitim sisteminin temel özellikleri şu şekilde sıralanabilir.
-Eğitimin yeniden kurulmaya ve düzenlenmeye çalışılması.
-Eğitimde amaç; İlköğretimin yaygınlaştırılması ve herkese okuma yazma öğretilmesiydi.
-Eğitimin amacı her düzeydeki okulda Cumhuriyet rejiminin gerektirdiği ihtiyaç duyulan yeni
nesiller yetiştirmekti.
-Eğitim kültür politikasında Millilik, Medenilik, Laiklik ve Batıcılık ilkeleri hâkim değerlerdi.
-Eğitim sisteminin her alanı için ödenek tahsisi gerekliydi.
9.1.3.1938-1950 Dönemi: Hasan Âli Yücel ve Eğitimde Hümanistleşme
Politikaları
Bu dönemde Türkiye’deki eğitim sistemi Avrupa’nın Roma ve Yunan uygarlıkları üzerine
kurduğu sisteme benzer bir yapı kurmayı amaçlamaktadır. Bu döneme “Hümanistleşme”
denilmesinin nedeni Milli Eğitim Bakanlığı görevinde en uzun süreli görev yapan Hasan Ali
Yücel’in uyguladığı eğitim politikalarıdır (Güler, 1989:54). Aşağıdaki tabloda döneme ait
ilköğretimdeki genel durum gösterilmiştir.
Tablo 2: İlköğretimin Genel Durumu 1940-1950
Öğretmen

Okul

Öğrenci

Şehirde

1.481

10.060

443.074

Köyde Öğretmenli (5 yıl)

11.038

19.317

1.018.759

Köyde Eğitmenli (3 yıl)

4.467

4.467

115.169

Toplam

6.986

23.844

1.577.002
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Kaynak: Salih Özkan, Türk Eğitim Tarihi, 2015, 165.

Cumhuriyetin ilk yıllarında radikal laiklikle boşalan dinin yeri milliyetçilikle doldurulmuştur.
Bu dönemde ise milliyetçilik de terk edilerek Latin ve Roma kültürü yerleştirilmek istenmişti.
Eğitim politikalarında bu değişiklik ülkenin ihtiyacı olan kalkınmanın bir gereği olarak
gösterilerek benimsetilmeye çalışılmıştır. Yüksek kültüre sahip Batılılar kalkınmayı
başarmıştır. Bundan dolayı Batılılaşmak ve Batı kültürünü almak kaçınılmaz olarak
gösterilmiştir. Bu amaca yönelik olarak ekonomik sorunların olduğu İkinci Dünya Savaşı
döneminde kapsamlı bir eğitim kültür seferberliği başlatılmıştır (Özkan,2015,149). 194041946 yılları arasında Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel, ilköğretimde İsmail Hakkı Tonguç
ve teknik eğitimde Rüştü Uzel bu seferberliğin önemli isimleri olmuştur. Eğitim hem nicel
hem de nitelik olarak geliştirilmeye çalışılmıştır. Bu amaca yönelik olarak etkin ve üretici bir
eğitim uygulaması yapılmıştır (Binbaşıoğlu, 2014:648).
Hasan Ali Yücel döneminde yapılan I. ve II. Milli Eğitim Şuraları dönemin eğitim sistemini
şekillendirmiştir. I. Eğitim Şurası 1939 yılında yapılmıştır. Bu şurada eğitim alanında
hümanizm ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Hasan Ali Yücel’in benimsediği hümanizm
politikasının kendi içinde çelişkileri vardır. Cumhuriyetin ilk yıllarında milliyetçilik
çerçevesinde Arapça ve Farsçanın kaldırılması sonrası boşluğun Latince ve Yunanca ile
doldurulacağı söylemi tezattır. I. Eğitim Şûrası’nda hümanist kültür adeta dayatılmıştır (Elbir
ve Karakaş,2007:384). Uygulamada 1940 yılında liselerde yeni bir kol olan “klasik kol”
kurulmuştur. Bu kolda Latince ve Yunanca dersleri verilmekteydi. Ayrıca bakanlık
bünyesinde tercüme büroları kurularak, yabancı dildeki eserler Türkçeye çevrilmeye
başlanmıştır (Özkan,2015:149). Sistemin yerleşmesi için klasik kol mezunlarının sınavlarında
Latince sorular sorulmuştur. Diğer liselerde ise tarih derslerinin içeriği değiştirilmiş YunanRoma mitolojisi konusu genişletilmiştir. Liselerde okuma saatlerinde yabancı kitap
tercümelerinin okunması teşvik edilmiştir. Liselerin yanında ortaokullarda ki tarih kitapları da
revize edilerek Yunan ve Roma kültür ve tarihi konuları ağılık kazanmıştır. 1949 yılında
liselerde okutulan tarih kitaplarında Türk tarihine 8 sayfa ayrılmışken Yunan tarihine 54,
Roma tarihine ise 52 sayfa ayrılmıştır (Elbir ve Karakaş,2007:384).
Tarih öğretimi konusunda Türk Tarih Kurumunun önceki dönemde hazırladığı Tür Tarihinin
Ana Hatları adlı eser bu dönemde değiştirilerek millilikten uzak hale getirilmiştir. Liselerde
okutulan tarih kitabı 1939 yılında revize edilerek kısaltılmış ardından 1942 yılında yeniden
gözden geçirilerek ilk halinin yarısına indirilmiştir. Bu kitabın birçok eksiği olduğu II. Milli
Eğitim Şurası’nda tespit edilmesine rağmen olduğu şekliyle okutulmasına devam edilmiştir.
Benzer durum edebiyat öğretiminde de görülmektedir. Liselerde okutulan edebiyat kitapları
bilgi yanlışlıklarıyla dolu olması yanında bilimsellikten de oldukça uzaktı. Edebi olmayan
kişilerin metinleri yanında Hasan Ali Yücel’e ait siyasi metinlerde kitaplarda yer almıştır.
Bunların yanında Türk edebiyatını ve Türklüğü inkâr eden parçalar seçilmiştir. Batı
klasiklerinin Türkçeye çevrilmesi önemli olmakla birlikte Türk edebiyatının tamamen
dışlanmış olması büyük eksikliktir. Yine ortaöğretim ve liselerde okutulan eserlerde laiklik
politikalarının gereği dine yönelik karalamaların olması da düşündürücüdür (Özkan,2015:158159).
Tablo 3: Ortaokul ve Lise Genel Durum 1940-1950
Resmi

Özel
164

Toplam

Ortaokul

330

51

381

Lise

58

30

88

Kaynak: Salih Özkan, Türk Eğitim Tarihi, 2015, 167.

Bir önceki dönemde Dewey, Kühne ve Buyer’in hazırladığı raporlar çerçevesinde ilk adımları
atılan meslek okulları ihtiyaç duyulan teknik insan gücünü arttırmak için çeşitlendirilmesi
amaçlanmıştır. Çıraklık okulları, Akşam sanat okulları, Gezici ve geçici kurslar, Orta meslek
okulları, Teknik okullar ve Mühendis okulları açılması planlanmıştır. İkinci Dünya Savaşı
planların tam olarak uygulanmasını engellemiştir. 1942-1943 öğretim yılından itibaren Erkek
Sanat Okulları, Erkek Sanat Enstitüsü haline dönmüştür. 1945 yılında ilk Kız teknik Öğretim
Olgunlaşma Enstitüsü Ankara’da açıldı (Özkan,2015,168-170).
I. ve II. Eğitim şuralar sonucunda Yükseköğretim ile ilgili kararlarda alınmıştır. Öncelikle
mevcut üniversitelerin bütçelerinin arttırılması, fiziki durumlarının iyileştirilmesi ve
yükseköğretimle ilgili yeni bir kanun çıkartılması önerilmiştir. Üniversitelerin ihtiyacına
yönelik olarak Ankara’da milli bir kütüphane kurulması, yükseköğrenim öğrencilerinin
barınma ve beslenme sorunları ele alınmıştır. Bunların yanında üniversitelerdeki asistan
sayısının arttırılması, üniversitelerin devlet kurumlarından faydalanma imkânları,
üniversitelerin kampüsleşmesi ve üniversitelere özerklik verilmesi de ele alınan konulardandı
(Dinç,2011,4). 1946’da Üniversiteler Kanunu çıkartılarak yeni bir düzenlemeye gidilmiştir.
Üniversitelere özerklik ve tüzel kişilikleri tekrar verilmiştir. Üniversitelerin görev ve
sorumlulukları belirlenmiştir. 1950’li yıllarda kurulacak üniversitelerin (Karadeniz Teknik
Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi) ilk
çalışmaları yapılmıştır.1946tarihli kanun en uzun süre geçerli kalmış (1946-1973)
yükseköğrenim kanunudur.
İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanya ve Avrupa ülkelerinden Türkiye’ye gelen
akademisyenler Türk üniversite ve bilim hayatına katkıları olmuştur. Bu katkıların en
önemlileri; öğretim üyesi yetiştirme, öğrenci yetiştirme, üniversite bünyesinde merkezlerin
kurulması ve Türkçe kitap sayısının artması olarak sayılabilir (Akyüz,2016:360).
Dönemde yaygın eğitim konusundaki en önemli gelişme Halkevlerinin açılmasıdır.
Halkevlerinin doğuşu toplumun iktisadi ve teknik gelişimi yanında sosyal ve politik olarak
geliştirilmesiyle ilgilidir. Açılan halkevleriyle gerçekleştirilen inkılapların halka geniş olarak
yayılması amaçlanmaktaydı. Halkevlerinin verdiği eğitimler genelde ücretsiz eğitimlerden
oluşmaktaydı ayrıca halk hizmetlerine harcanmak üzere ücretli etkinliklerde yapabilmekteydi.
Halkevleri yanında daha geniş kitlelere ulaşmak amacıyla Halkodaları açılmıştır. 1947 yılında
4170 tane Halkodası bulunmaktaydı (Özkan:2015:181-191). Yaygın eğitin konusunda bu
dönemdeki diğer önemli bir kurum ise “Köy Enstitüleri”’dir. Hazırlıkları 1935’te başlatılıp
denemesi 1937’de yapılan kurum 1940’da yasal zemine kavuşmuştur (Aysal,2005:267). Köy
Enstitüleri’nin açılmasında 1940 yılında nüfusun yalnızca yüzde 5’inin okuma yazma bilmesi
ve yüzde 75’inin köylerde yaşaması etkili olmuştur. Köy Enstitüleri’nin kuruluş amacı sadece
köylüye okuma yazma öğretmek değil, ülke kalkınmasında ve cumhuriyet ideolojisinin
sürdürülmesinde katkı sağlamaktı.
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Bu dönemde eğitim sistemindeki sorunlara bakacak olursak dönemin temel sorunlarından biri
ilköğretime devam sorunuydu. 1944 rakamlarına göre ilkokula 222-247.000 öğrenci girmekte,
buna karşın sadece 75.000 öğrenci ilkokulu bitirebilmekteydi. Bunun nedenleri olarak kız
çocuklarının okula gönderilmemesi, köylü çocukların yoksul olmalarından dolayı
okuyamaması ve erken yaşlarda çalıştırılması gösterilmektedir. Buda okuyan çocukların
kentlerde ve maddi durumu iyi olan aile çocukları olduğu sonucunu doğurmaktadır.
Türkiye’deki hümanist eğitim sisteminin ne olduğunun iyi bir şekilde incelenmemesi ve
topluma aktarılamaması istenen başarıyı getirmemiştir. Avrupa’nın gelişmiş ülkeleri aynı
tarihsel kaynaktan beslenmekte ve aynı ortak kültürün temsilcileri iken, Türklerin farklı bir
tarih ve kültürü olduğu göz ardı edilmiştir. Bu dönemde en önemli sorunlardan biride
Batılılaşmak adına yapılan yanlışlar olmuştur. Batılılaşmak adına milli kültür neredeyse yok
edilmiştir (Özkan, 2015,152).
1938-1950 dönemi Türk eğitim hayatının temel özellikleri şu şekilde sıralanabilir.
-Eğitimde Hümanistleşme (Batılılaşma) eğilimlerinin artması.
-Hasan Ali Yücel ve İsmail Hakkı Tonguç’un eğitim sistemindeki etkisi.
-Kız çocukların ve köylü çocukların ilköğretime devam sorunu.
-I. ve II. Milli Eğitim Şuraları
-1946 Üniversiteler Kanunu
-Alman ve Avrupalı akademisyenlerin Türkiye’ye gelmesi
-Halkevlerinin ve Halkodalarının açılması.
-Köy Enstitülerinin açılması.
9.1.4. Çok Partili Hayata Geçiş Sonrası (1950-1960):Yeni Bir Politika Arayışı
Olarak Amerikan Eğitim Sistemi Anlayışının Yükselişi
1946 yılı Türkiye’de hem çok partili sisteme geçişin hem de üniversitelerin çoğalmaya
başladığı yıl olmuştur. Üniversitelerin çoğalması bu kurumların ortak bir kanunda
yönetilmesini de gündeme getirmiştir. Bu dönemde Amerikan eğitim sisteminin
yaygınlaştırılması çalışmaları vardır. Bu çalışmaların başlangıcı 27 Aralık 1947 tarihinde
ABD ile yapılan eğitimde işbirliği anlaşmasıdır. Milli Eğitimimiz 27 Aralık 1947'de
imzalanan ''Fulbright Antlaşması'' ile ABD eğitim sistemini benimsemiştir. Bu tarihten
başlayarak 1950’li yıllarla birlikte eğitim sistemimizin felsefesinde bir kırılma
gözlemlenmektedir. Bu dönemde Türk eğitimciler yetiştirilmek üzere ya da yüksek lisans ve
doktora eğitimi için ABD’ye gönderilmeye başlanmıştır. Bu eğitimciler geri döndüklerinde
Amerikan yöntemini eğitim sistemimize önerir ve yerleştirirler. Eğitim sistemimizdeki bu etki
2000’li yıllara kadar sürmüştür (Hesapçıoğlu,2009:131).
Birinci Menderes Hükümeti (1950–1951) programında, geleneklere bağlı olmayan eğitim
sisteminin sorunları üzerinde durulmuştur. Geleneklerine bağlı olmayan bir eğitim sisteminin
bilimin hiçbir alanında gelişme gösteremeyeceği ifade edilmiştir. Hazırlanan programdaki
diğer bir konu ise eğitimin ülkenin her yerine yayılması hedefidir. İkinci Menderes hükümeti
(1951–1954) programında ise, ülkedeki farklı eğitim seviyelerine ait kurumların
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yönetimlerinin ortak hale getirilme ön plandaydı. İlk Menderes hükümeti programına göre
eğitim konusunda daha fazla detay içermektedir. Üçüncü Menderes hükümeti (1954–1955)
programı ise ilk iki Menderes hükümeti programına göre eğitim alanında daha yüzeysel
kalmıştır. Bağımsız bir ülkenin eğitiminin temelinin geleneklerine bağlı gençler olduğu
vurgulanmıştır. Gençlerin edineceği manevi değerler önemli olarak görülmüştür. Dördüncü
Menderes hükümeti (1955–1957) ve beşinci Menderes hükümeti (1957–1960) programları
eğitim konusunda herhangi bir yenilik sunmamıştır. Kendisinden önceki hükümet
programlarını temel almaktadır. (Güler,1989:62-63).
1949 yılında Demokrat Partinin gerçekleştirmiş olduğu ikinci büyük kurultayında kabul
edilen programında milli eğitim konusu detaylı bir biçimde ele alınmıştır. Kurultayda eğitim
sistemi mesleki eğitim ve ortaöğretimin şekillenmesi ağırlıkla yer almıştır. Bu eğitim
kurumları ülke ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenlenerek gelecek nesillerin entelektüel
bilgi yanında geleneksel değerlere sahip olarak yetiştirilmeleri amaçlanmıştır. 1949
Kurultayında belirlenen temel ilkeler aşağıdaki gibi özetlenebilir. (Karakök,2011:91).
-İlköğretim Milli Eğitimin temelidir.
-Ortaöğretim kurumları
düzenlenmelidir.

çağın

gerektirdiği

teknik

donanım

imkânlarıyla

yeniden

-Teknik öğretim yapan kurumlar ülkenin ihtiyaçları ve çağın gereklerine göre yeniden
düzenlenmelidir.
-Üniversiteler bilimsel ve yönetsel açıdan özerkliğe sahip olmalıdır. Ayrıca çeşitli bilim
dallarında çalışmak amacıyla üniversite bünyesinde araştırma merkezleri kurulmalıdır.
Üniversiteler entelektüel çalışmalar yanında özellikle ülke ihtiyaçlarına yönelik çalışmalara
ağırlık vermelidir.
1950–1960 arasında ilköğretimde göze çarpan ilk konu ülke kaynaklarının büyük bölümünün
ilköğretimde okullaşmanın gelişimine aktarılmasıdır. Bu harcamaların büyüklüğü okulöncesi
eğitime olan ilgiyi azaltmıştır. Bu dönemde okulöncesi eğitim daha çok aileler ve yerel
yönetimler tarafından ele alınmıştır. Okulöncesi çocukların eğitimi ilk kez 1949’da Dördüncü
Milli Eğitim Şûrası’nda, ele alınmış ve eğitimde ailenin önemine vurgu yapılmıştır. Beşinci
Milli Eğitim Şûrası’nda ise okulöncesi eğitim kurumları açılması konusuna yer verilmiştir.
Buna rağmen kaynakların temininde bireysel katkı ve yerel yönetimlerin katkısı beklenmiştir.
1957 yılında yapılan Altıncı Milli Eğitim Şurası’nda ilk defa okul öncesi eğitime ilköğretim
bünyesinde isteğe bağlı okullar olarak yer verilmiştir (Karakök,2011:92).

Tablo 4: Ana Okul ve Ana Sınıfları Sayıları
Öğretim Yılı

Okul Sayısı

Öğrenci Öğretmen

1950

52

1.760

71

1960

64

2.730

104

1950–1960 arası dönemde Türkiye’de İlköğretim temel özelliği, toplumun her kademesindeki
vatandaşların sahip olması gereken asgari özellikleri kazandıracak bir kurum olmasıdır.
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İlköğretim, bireyleri günlük yaşantılarında karşılaşabilecekleri sorunların çözümünde ve
toplumsal ilişkilerinde gerekli olan temel bilgileri sağlamaktadır. Bu çerçevede ilköğretim
temel eğitim ve yaşam boyu eğitimin temelini oluşturmaktadır. (Karakök,2011:92-93).
Sayılan özelliklerinden dolayı Demokratik Parti hükümetleri ilköğretimi eğitimin temeli
olarak kabul etmiştir. Bu temel çerçevesinde Demokrat Parti ilköğretimdeki ikiliğe son
verecek bir yapılanmaya gidilmesini benimsemiştir. (Özkan,2015,224). Demokrat Parti’nin
ilköğretimde belirlediği en önemli hedef, ilköğretimi tüm ülkeye özellikle de okulu olmayan
köylere götürebilmektir. Ayrıca ilköğretimin kalitesini yükseltmek ve yeni bir ilköğretim
kanunu hazırlamaktı (Kılıç,2008:54-55). Bu kapsamda hazırlanan kanun tasarısı kapsamında,
nedenlerle okul açılamayan köyler için yatılı ve gündüzlü bölge okullarının yeniden
düzenlenerek faaliyetlerine devam ettirilmesi kararlaştırmıştır. Demokrat Parti’nin ilköğretim
alanındaki gayretli çalışmaları olmakla birlikte bu çalışmalar süreklilik gösterememiştir.
Sonuç olarak ilköğretim alanındaki tek çalışma meclisten geçirilip kanunlaştırılamayan
İlköğretim Kanun Tasarısı’yla sınırlı kalmıştır.
Çok partili döneme geçilen 1946 yılı sonrasında ortaöğretimde nicelik ve nitelik yönündeki
tartışmalar önemlidir. Demokrat Parti ortaöğretimi nitelik olarak eksik görmesine rağmen
kendisinden önceki CHP hükümeti gibi niceliğe ağırlık vermiştir. Bu dönemde genel olarak
okulların düzenlenmesi yanında okulların her türlü eğitim aracı bakımından yetersizliklerinin
giderilmesi amaçlanmıştır (Özkan,2015: 224). Ortaöğretimin diğer bir kolu olan liselerde de
1946–1950 yılları arasında önemli bazı gelişmeler olmuştur. Dönemin başında liselerin
sayısının arttırılması amaçlanırken daha sonra liselerin sayısının artırılmasından çok
niteliklerinin artırılmasına önem verildi (Kılıç,2008:60). 1950’li yıllarda izlenen politikalar
önceki döneme göre belirgin bir kalite farkı yaratmıştır. 1957 yılında deneme okulu olarak fen
liseleri açılmış ve ileriki yıllarda çıkartılacak olan özel okullar yasasının temelleri atılmıştır
(Tangülü,2012,395). 1946–1950 yılları arasında yeni mesleki ve teknik okullar farklı amaçlar
için açıldı. Bunlar Ankara’da Kimya Sanat Enstitüsü, İzmir Motor Bakım Okulu, İstanbul
Matbaacılık Okulu, Pratik Sanat Okulları, Erkek ve Kız Sanat Okullarıdır. Bu okullara olan
ilginin artmasının temel nedeni ABD’den alınan teknik yardım çerçevesinde ülkeye gelen
teknik alet ve araçların çokluğudur. Bu okullar 1960’ın sonuna kadar sipariş atölyeleri olarak
ekonomiye önemli katkılarda bulunmuşlardır.
1950–1960 yılları arasında Demokrat Parti tarafından başlatılan hızlı kalkınma politikasına
paralel olarak kalifiye eleman yetiştirilmesi önem kazanmıştır. Bu çerçevede Türkiye’de
kalifiye eleman yetiştirilmesinde Yükseköğretim etkileri görülmekteydi. Bunun için
yükseköğretim geliştirilmesine özen göstermiştir. Bu kapsamda yeni ihtisas okulları açılmaya
çalışılırken mevcut okullarda geliştirilmiştir. Yüksekokullar nitelik ve nicelik bakımından
geliştirilirken, bu gelişime ayak uyduracak öğretmen yetiştiren okullara ayrı bir önem
verilmiştir (Özkan,2015:225). İhtiyaç duyulan öğretmenlerin yetiştirilmesi için Buca Eğitim
Enstitüsü, Yüksek İslam Enstitüsü yanında yeni akademilerde açılmıştır. Ankara İktisadi ve
Ticari İlimler Akademisi 1954 yılında; Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi ise
1958’de eğitime başlamıştır (Karakök,2011:95). Yükseköğrenim alanında 1946 yılında
çıkarılan 4936 sayılı Üniversiteler Kanunu 1973’ te çıkarılan 1750 sayılı Üniversiteler
Yasası’na kadar en uzun süre yürürlükte kalmış ve üniversitelerde önemli bir reform
gerçekleştirmiştir (Korkut,2003).
4936 sayılı üniversiteler yasasının getirdiği yenilikler şu şekilde özetlenebilir. Bu kanunla
birlikte üniversiteler özerklik ve tüzel kişilik kazanmıştır. Ayrıca üniversitelerin yerine
getirmekle yükümlü oldukları görevler ayrıntılı olarak belirlenmiştir. Kanun, öğretim kadar
araştırmaya da ağırlık vermiştir. Kanun, ayrıca, Üniversitelerarası Kurul adıyla yeni bir kurum
oluşturmuştur. Üniversitelerarası Kurul üniversitelerarası işbirliğinin sağlaması ve
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üniversitelerin ortak sorunlarını çözmesi açısından bir yeniliktir. Üniversitelerin taşraya
yayılma isteği ise daha sonraki dönemlere kalmıştır (Korkut,2003).
Amerikan eğitim sisteminin Türk eğitim sistemi üzerindeki etkilerini farklı işbirliklerinde
görmek mümkündür. Türk-Amerikan eğitim işbirliği sonucunda gerçekleştirilen projeleri şu
şekilde sıralayabiliriz: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, beslenme eğitimi, program geliştirme,
radyo ile eğitim, deneme liseleri, fen liseleri, barış gönüllüleri, Nebraska modelindeki Atatürk
Üniversitesi, Millî Eğitim Kolejleri, Robert Koleji ve tarımcı eğitim programları. Bu dönemde
eğitim yatırımları, Amerikalı uzmanların hazırladıkları raporları esas alınarak yapılmıştır.
Dönemde açılan Amerika tarzı eğitim kurumlarında uygulanan eğitimde, batı ve doğu
kültürlerini dengeleyecek biçimde eğitim programları uygulanmaya çalışılmıştır.
(Güler,1989:67). 1950-1960 döneminde gelen 154 uzmandan 151’inin Amerikalı olması bu
dönemde Amerikan sisteminin etkisini açık olarak göstermektedir.
Dönemin temel özelliklerini şu şekilde özetleyebiliriz.
-Eğitimde Amerikan etkisi
-Dini eğitimin tekrar başlaması.
-Yükseköğretimde yeni okullar
9.1.5. 1960-1980 Dönemi: Planlı Kalkınma Söylemi ve Eğitim Politikaları
Bu dönemin en belirgin özelliği Demokrat Parti’nin bir askeri darbe ile iktidardan
uzaklaştırılmış olması ve yeni bir anayasanın hazırlanmasıdır. 1961 Anayasası, içerisinde
bulunulan dönem itibariyle Türk Anayasacılık tarihinin birikimi göz önünde
bulundurulduğunda daha özgürlükçü bir anayasa olduğu yaygın olarak kabul edilmektedir.
1961 Anayasası’nın bir diğer önemli özelliği de planlı döneme geçişin yasal altyapısını
oluşturmuştur. Özellikle 1963-1967 yıllarını kapsayan Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ile
Türkiye’nin eğitime ilişkin resmi politikası ortaya konmuştur.
Bu dönemde, anayasanın özgürlükçü yapısından ötürü kültür ve eğitim politikaları, serbestçe
oluşurken bir yandan da bu serbestlikten yararlanan ve özellikle de üniversitelerde bazı
yasadışı faaliyetlerin görülmeye başlaması anarşik olayların peşinden gelmesini
geciktirmemiştir. Bu olayların sonucunda da demokratik rejime karşı 12 Mart 1971 Muhtırası
diye bilinen askeri müdahale olmuştur. Askeri yönetim döneminde anarşik olayların sebepleri
üzerinde durulurken eğitim politikalarının gözden geçirilmesi gündeme getirilmiştir (Abay,
2007: 414).
Eğitim politikalarının gözden geçirilmesini bir sonucu olarak 1973 yılında 1739 sayılı Milli
Eğitim Temel Kanunu çıkarılmıştır.
1750 sayılı Üniversiteler Kanununun temel ilkeleri şu şekilde sıralanabilir; Yükseköğretimin
bütünlüğü ve orta öğretimle ilgili düzenlemeler. Yükseköğretimin toplum gereksinimlerine
yönelmesi konusunda düzenlemeler. Yükseköğretimde fırsat ve olanak eşitliği sağlamaya
yönelik düzenlemeler, Eğitimde kaynakların etkin bir biçimde kullanılmasına yönelik
düzenlemeler, Yükseköğretim planlamasının örgütlenmesine yönelik uygulamalar ve Öğretim
ve öğrenim özgürlüklerinin güvenlik altında bulundurulmasına yönelik düzenlemelerdir
(Korkut,2003). Üniversiteler Kanunu bir takım yenilikler getirmiş gibi görünmesine karşılık
uygulamada üniversitelerin geniş bir çerçevede yeni uygulamalara geçtiği söylenemez.
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9.1.6. 1980-2000 Arası Dönem: Neoliberal Dönemde Eğitim Politikaları
12 Eylül 1980 tarihi, cumhuriyet döneminde demokrasinin kırılma noktalarından birisi olarak
tarihte yerini almıştır. Askeri darbe ile yönetimi ele alan Milli Güvenlik Konseyi, başta
anayasa olmak üzere temel yasaların birçoğunu değiştirmiştir.
1980 devriminden sonra, Batılı eğitim sisteminin yeni kuşaklardaki ahlaki değerleri
aşılamadaki başarısızlığı Ulusal Eğitim Politikasının merkezindeki konulardan biri olmuştur.
Bu ruhsal boşluğu doldurmak ve dışsal ideolojilerden kaynaklanan bazı radikal eğilimlerden
kaçınmak önemli görülmüştür. Kemalizm ve Atatürk devrimi doktrini, eğitim politikasının
ana yönü olarak gösterilmiştir. 1970 ve 1980 yılları arasındaki on yıl boyunca gerçekleşen
anarşist hareketler, kamuoyunda gençlere yönelik eğitim politikalarının uygun olup olmadığı
konusunda şüphe yaratmıştır. Bu nedenle beş yıllık planında aşağıdaki hedeflere değinilmiştir
(Zaim,1987,507):
-Ulusal servetin en önemli faktörü insandır ve eğitim yoluyla en üst düzeyde
değerlendirilmeli.
- Eğitim politikasının temel hedefi Atatürk ilke ve devrimlerine göre eğitim ve
ulusal, spritüel ve ahlaki değerleri sağlamaktır.
-Eğitimli gençler yetiştirmek için en iyi fırsatlar ve tesisler gereklidir.
-Kalitenin geliştirilmesi tüm eğitim seviyelerinde önemlidir.
-Eğitim sistemi tarafından verilen bilgilerin günlük yaşama uygun olması.
-Eğitim profesyonel orta düzey insan gücünü artırmaya ve geliştirmeli.
- Mesleki ve teknik eğitim öğretimde ilk önceliğe sahip olmalıdır.
-Öğrencinin her eğitim seviyesinde yabancı dil bilgisini geliştirmesi önceliklidir.
- Aile üyelerini eğitmek de bir milli eğitim politikası olmalıdır.
- Çocukluktan başlayarak eğitim süreci, yaşamın sonuna kadar devam etmelidir.
Türk Eğitim Sistemi’nin örgütsel ve yönetsel yapısı, 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu (Resmi Gazete, 12.05.1992) ve1739 sayılı Milli
Eğitim Temel Kanuna (Resmi Gazete, 24.06.1973) dayalı düzenlenmiştir. Buna göre
merkeziyetçi anlayışla yönetilen Türk Eğitim Sistemi merkez örgütü, taşra örgütü ve yurt dışı
örgütü biçiminde örgütlenmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın temel görevi, Milli Eğitim Temel
Kanununda belirtilen niteliklerde bireyler yetiştirmek üzere, her kademedeki eğitim
kurumlarının hizmetlerini planlamak, programlamak, yürütmek, izlemek ve denetim altında
bulundurmaktır (MEB, 1998:5).
1996-2011yıllarını kapsayan Eğitim Ana Planı’nda eğitimin amacı;
Demokratik eğitim ortamları ve sistem yapısı oluşturma,
Öğrenci merkezli, çevreye duyarlı eğitim programları oluşturma,
Öğretmeni sistemin stratejik uyarıcı ve dönüştürücü öğesi olarak kullanma,
Bireysel amaçları ile ülke hedeflerini bağdaştırma bilinci ve becerileri
kazandırma,
Türkiye’nin demokratik-girişimci-gelişimci insan örneğinin yetiştirilmesi ve
yaşam boyu eğitimle desteklenmesi, olarak belirtilmiştir (Dülger, 2004:189).
Türkiye’de 1990’lardan sonra ortaya çıkan bir başka eğitim politikası da eğitim
harcamalarının sadece devlet tarafından değil, hizmeti alan kesim tarafından karşılanmasıdır.
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Daha açık bir ifadeyle toplumsal faydanın büyük zorunlu eğitimin devlet aliyle
gerçekleşmesini içerir. Bununla birlikte bireysel faydanın toplumsal faydadan daha büyük
olduğu alanlarda ise hizmet bedelinin ödenmesinin sağlanmasını öngörmektedir. Bu sistemin
iyi bir şekilde işlemesi ve eğitimde eşitliğin sağlanabilmesi için düşük gelirli öğrencilerin özel
kesim ve devlet tarafından kredi ve burs gibi sistemlerle desteklenmesi gerekmektedir. (DPT,
1996:30).
Türk Eğitim Sistemi’nde eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması ancak 2000 sonrası dönemde
gündeme gelmiştir. Eğitimde fırsat eşitliği 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 8.
Maddesiyle Türkiye’nin öncelikli sorunlarından biri olarak tüm politika belgelerinde yer
almıştır. Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda fırsat eşitliğine yönelik olarak eğitimin
kalitesinin yükseltilmesi ve her kademedeki eğitimin yaygınlaştırılmasıyla fırsat eşitliği
sağlanması amaçlanmaktadır (DPT, 1996:318). Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda ise
eğitimde fırsat eşitliğini bozan yapılar üzerinde durulmuştur. Bu yapılar dengeli ve
sürdürülebilir kalkınma hedefi ile uyumlu bir nüfus yapısına ulaşmak amacıyla nüfusun
eğitim ve insan gücü yönünden niteliklerinin iyileştirilmesi, yaşam kalitesinin yükseltilmesi
ve bu alanlarda bölgeler ve yerleşim yerleri arasındaki farklılıkların giderilmesi öncelikli
olarak görülmüştür. Ayrıca eğitimin dezavantajlı gruplar için ulaşılabilir ve kullanılabilir
olması sağlanacağı vurgulanmıştır. (DPT, 2000:122).
Eğitim sisteminin örgütlenmesi ve yönetimine ilişkin bir diğer önemli politikanın, teknolojik
gelişmelere göre eğitimin yeniden yapılandırılması olduğu görülmektedir. Yedinci ve
Sekizinci Kalkınma Planları bu konuya ilişkin politikalar içermektedir. Yedinci Beş Yıllık
Kalkınma Planı’nın eğitimle ilgili temel hedefleri şu şekilde özetlenebilir. Öncelikle Kitle
eğitime ve uzaktan öğretime önem verilmelidir. Bunun yanında eğitimde teknolojinin
kullanımı arttırılmalı, bilgisayar destekli eğitime geçilmelidir (DPT, 1996, s.30). Yedinci
plana benzer şekilde Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda da eğitimin her kademesinde
teknolojinin kullanılması ön planda yer almıştır(DPT, 2000:97).
Eğitim sisteminin örgütlenmesi ve yönetimi kapsamında ortaya çıkan bir başka politika
yönelimi ise özel kesimin eğitime yönelik yatırımlarının artırılması çabaları ve mesleki
eğitimin geliştirilmesidir. Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda kurumsal ve hukuki
düzenlemeler kapsamında, özel kesimin eğitime yatırım yapmasının teşvik edilmesi amacıyla
625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nda ve mesleki eğitimi geliştirmek amacıyla 3308
sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu’nda gerekli değişiklikler yapılması
öngörülmektedir (DPT, 2000:98).
Dönemdeki önemli bir diğer gelişmede zorunlu eğitim 1997 yılında 5 yıldan 8 yıla çıkartılmış
olmasıdır. arasında artmıştır. 2003 yılı itibarıyla 375.000 öğretmene sahip kamu ve özel
eğitim kurumlarında 8 yıllık zorunlu ilköğretimi alan on milyondan fazla çocuk
bulunmaktadır. Bu seviyede brüt okullaşma oranı, ilgili yaş nüfusunun yaklaşık% 91,9'una
ulaşmıştır (Akşit,2007,131).
9.1.7. 2000 Sonrası Türkiye’de Eğitim: Nicel Artışlar ve Nitel Gelişmeler
Türkiye’nin 2000’li yıllarda milli eğitim sistemi performansı genel olarak ele alındığında şu
sonuçlara ulaşılabilir. Eğitimin her kademesinde okullaşma oranı artmıştır. Ayrıca okulların
teknolojik ve fiziki altyapısını geliştirme konusunda gelişme sağlanmıştır. Benzer şekilde
öğretmen sayısı, sınıfların büyüklüğü, öğretmen / öğrenci oranları konularında iyileşmeler
olmuştur. (Çelik, 2001). Bu dönemin diğer bir özelliği de eğitimde uluslararası bütünleşme
çabalarıdır. PISA (Programme for International Student Assessment - Uluslararası Öğrenci
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Değerlendirme Programı) ve PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study Uluslararası Okuma Becerileri Gelişim Projesi) gibi uluslararası karşılaştırma uygulamaları
görülmeye başlamıştır. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre, Türk Eğitim Sistemi
iki ana bölümden oluşmaktadır. Bunlar örgün eğitim ve yaygın eğitimdir. Örgün eğitim Okul
öncesi eğitim, İlköğretim, Ortaöğretim ve Yükseköğretim olmak üzere dört seviyeye
ayrılmıştır.
9.1.7.1. Örgün Eğitim
Örgün eğitimde aynı seviyede belirli yaş gruplarına ayrılmış bireyler bulunur. Belirli yaş
gruplarına göre ayrılmış bireyler belirli merkezlerde düzenli bir eğitime tabi oluralar. Örgün
eğitim; okulöncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretimi kapsamaktadır.
9.1.7.2. Okulöncesi Eğitim
Okulöncesi eğitim isteğe bağlıdır. Henüz ilköğretim çağına gelmemiş 3-5 yaş aralığındaki
çocukların eğitimini kapsar. Okulöncesi eğitim kurumları özel olarak kurulabilecekleri gibi
ilköğretim okullarına bağlı olarak ta açılabilir. Bu kapsamdaki eğitimler, anaokulları, ana
sınıfları, uygulama sınıfları, yuvalar ve kreş ve gündüz bakımevlerinde düzenli olarak
yürütülmektedir (MEB, 1998:47). Okulöncesi eğitimde temel amaç, çocukların bedensel,
zihinsel, duygusal gelişimini sağlamak yanında iyi alışkanlıklar kazanmasıdır. Bu eğitimdeki
amaç onların ilköğretime hazırlanmasını, koşulları elverişsiz çevrelerden gelen çocuklar için
ortak bir yetişme ortamı yaratılmasının sağlanmasıdır. Türkçe’nin doğru ve güzel
kullanılmasını sağlamakta diğer bir amaçtır (Resmi Gazete, 1973).
Türkiye’de okul öncesi eğitim düzeyleri şunlardır (UNESCO,2001):
0-36 ay (0-3 yaş) Kreş
37-60 ay (4-5 yaş) Anaokulu
61-72 aylık (6 yaşında) Okul öncesi Sınıfı
Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre,12 yıllık eğitim öncesinde, 2011-2012 eğitim öğretim
döneminde, 28.625 okul öncesi eğitim kurumu vardır. Bu rakam 2015-2016 eğitim öğretim
yılında 27.793’e gerilemiştir. Aynı dönemde öğrenci sayısında önceki döneme göre belirgin
bir değişim olmamış ve 2011-12 eğitim yılında 1 milyon 169 bin 556 olan öğrenci sayısı,
2015-16 eğitim öğretim yılında ancak 1 milyon 209 bin 661 olmuştur. (Eğitim Sen,2016:1).
7'nci Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın uygulama döneminin sonunda, okul öncesi eğitim için
okullaşma oranı %8,9 olarak gerçekleşmiştir. Okul öncesi eğitim için okullaşma oranının 8.
Beş Yıllık Kalkınma Planı kapsamında %16 olacağı öngörülmüştür (UNESCO,2001).

Tablo 4: Okul Öncesi Eğitimde Okul, Öğrenci ve Öğretmen Sayıları (Resmi)
Eğitim Yılı 2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

Okul

28.625

27.197

26.698

26.972

27.793

Öğrenci

1.169.556

1.077.933

1.059.495

1.156.661

1.209.661

Öğretmen

55.883

62.933

63.327

68.038

72.228
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Tablo 5: Okul Öncesi Eğitimde Okul, Öğrenci ve Öğretmen Sayıları (Özel)
Eğitim
Yılı
Okul
Öğrenci
Öğretmen

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2.848
110.652
12.754

3.641
124.724
15.221

3.927
135.905
14.994

4.372
171.648
16.719

4.658
191.670
18.083

Türkiye’de okulöncesi eğitim hizmeti farklı kurumlar tarafından yürütülmektedir. Bu farklılık
yürütülen eğitim hizmetinin niteliğinde farklılıklara yol açmaktadır. Ancak okul öncesi eğitim
kurumları arasında bütünlüğü sağlayacak yapısal bir girişimde bulunulmamıştır.
9.1.7.3. İlköğretim
Türkiye’de ilköğretim 6-14 yaş arasındaki çocukların eğitim ve öğretimini kapsar.
İlköğretimin temel amacı; her Türk çocuğunun iyi birer yurttaş olabilmesi için, gerekli temel
bilgi, beceri, davranış ve alışkanlık kazanmasını sağlamaktır. Bunun yanında milli ahlak
anlayışına uygun olarak yetişmesini, ilgi, yeti ve yetenekleri doğrultusunda hayata ve bir üst
öğrenime hazırlanmasını sağlamakta sitemden beklenen diğer çıktılardır. Türkiye’de
ilköğretim kız ve erkek ayrımı olmaksızın bütün yurttaşlar için zorunludur. Türkiye’de devlet
okullarında eğitim parasızdır. İlköğretim kurumları sekiz yıllık kesintisiz okullardan oluşur.
Bu okullarda ilköğretim eğitimini tamamlayan öğrenciler ilköğretim diploması almaya hak
kazanırlar. (Resmi Gazete, 1973).
Çağdaş toplumlarda üzerinde durulan en önemli eğitim politikalarından biri demokratik
yurttaşlık anlayışının geliştirilmesidir. İlköğretim, demokratik tutum ve becerilerinin
kazandırılması yönünde en önemli adımların atıldığı kademe olarak değerlendirilmektedir. 15.
Milli Eğitim Şurası’nda ilköğretimin yapıldığı yerlerde bazı kişisel gelişim uygulamaları
önerilmiştir. Bunlar temel olarak sorumluluk paylaşmak, takım çalışması, liderlik yapma, öz
eleştiri yapabilmektir. Bunlara ek olarak kurumun eleştirisi, adaylık-seçim-oylama ile görev
bölüşümü ve takibi gibi demokratik davranışları pekiştirici yaklaşım ve uygulamaların
özendirilmesi yanında yaratıcılık ve ifade becerilerinin geliştirilmesi önerilmiştir (MEB,
1996:58).
İlköğretimde uzun yıllar ele alınan temel konulardan biri zorunlu eğitimin süresidir.1739
Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nda zorunlu eğitimin süresinin 8 yıl olarak belirlenmesine
karşın uygulamaya ancak 1998 yılında çıkarılan 4306 Sayılı Kanun’la geçilebilmiştir. 15.
Milli Eğitim Şurası’nda AB’ye üye ülkelerde zorunlu eğitimin 8-12yıl arasında değiştiği
vurgulanmış, Türkiye’nin de bu yönde adımlar atmasının gerekliliği belirtilmiştir (MEB,
1996:49).
Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda ilköğretimin ilerleyen sınıflarından başlamak üzere,
eğitimin her kademesinde bilgisayarlardan yararlanılması tasarlanmıştır. Bu kapsamda
Bilgisayar Destekli Rehberlik yoluyla öğrenciyi tanıma ve yetenek ağırlıklı değerlendirmeye
dayanan etkin bir yönlendirme sistemi geliştirilmesi üzerinde durulmuştur. (DPT,2001:97).
Burada amaç ailenin ve okulun çocuğu tanıması, ayrıca çocuğun kendi kendini tanıması için
öncelikle öğretmen, yönetici, öğrenci ve velilerin eğitilmesinin önemi vurgulanmıştır. Ayrıca
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6. 7. ve 8. sınıflarda seçmeli derslere işlerlik kazandırılması öngörülmektedir. Öğrencilerin
bedensel ve psikolojik gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla spor ve sanat eğitimine önem
verilmesi, bu eğitimlerin daha etkili olabilmesi için ders dışı etkinliklerle de ağırlık
kazandırılması hedeflenmektedir (MEB, 1996:58).
Bilgi toplumunun en önemli yeterlilik alanlarında biri bilgisayar okuryazarlığı olarak
görülmektedir. 15. Milli Eğitim Şurası’nda bu düşünceden hareketle öğrencilerin teknolojik
gelişmenin vazgeçilmez bir parçası olan bilgisayar kullanımının özendirilmesi önerilmektedir
(MEB, 1996:58). Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planının sonunda %83 olan ilköğretim
okullaşma oranının, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı sonunda %100'e ulaşması
hedeflenmektedir. 2000-2001 eğitim-öğretim yılından itibaren bu okullarda 36.047 ilköğretim
okulu, 10.289.233 öğrenci ve 345.001 öğretmen bulunmaktadır (UNESCO,2001).
9.1.7.4. Ortaöğretim
Orta Öğretim, ilköğretim mezunları için en az üç yıllık eğitim veren genel liseleri, meslek ve
teknik liseleri kapsamaktadır. Ortaöğretimin amaçları, öğrencilere ortak genel kültür sağlamak
ve bunları çeşitli programlarla ilgi ve yeteneklerine uygun olarak yükseköğretim, yaşam ve
mesleki alanlara hazırlamaktır.(Resmi Gazete, 1973). Bu seviyedeki okullaşma oranı Genel
Liseler için %36,6, Mesleki ve Teknik Liseler için %22,8 ve toplam okullaşma oranı
%59,4'tür. Ortaöğretimde toplam öğrenci sayısı bu dönemde 2.128.957, bu rakamın toplam
nüfusa oranı% 3,4'tür (UNESCO,2001).
Türkiye’de ilköğretim ve yükseköğretimde atılan önemli adımlardan sonra, eğitim sisteminde
dikkatler ortaöğretim kademesine yönelmiştir. Bu durum15. Milli Eğitim Şurası’nda
ortaöğretimde yeniden yapılanma konusunu gündeme getirmiştir. 15. Milli Eğitim Şurası’nda
Milli Eğitim Temel Kanunu amaç ve ilkelerine göre, genel öğretim ile mesleki ve teknik
öğretimin amaçları yeniden tanımlanmıştır. Kanun, gelişmiş ülkelerin eğitimdeki düzeyine
ulaşmak amacıyla, eğitim programları ve derslerin yeniden düzenlenmesi gerektiği
belirtilmiştir. Bunun yanında artan nüfusun ve buna bağlı olarak sınıflarda yığılmalara bir
çözüm olarak yeni öğrenim teknolojilerinin devreye sokulması önerilmiştir. Türkiye’nin
gereksinim duyduğu insan gücünün yetiştirilmesi için ortaöğretim çağındaki öğrencilerin %
65’inin mesleki ve teknik ortaöğretime, % 35’inin genel ortaöğretime yönelmeleri ve
ortaöğretimin bu politikaya hizmet edecek biçimde yapılandırılması üzerinde durulmuştur.
Ayrıca insan gücü, eğitim, istihdam dengesi kurulması yönünde öneriler getirilmiştir
(MEB,1996:96).
Ortaöğretimde hizmet veren pek çok okul türü bulunmaktadır. Ortaöğretimin bu parçalı yapısı
özellikle merkezi örgütlenme, yönetim ve kaynakların etkili kullanılması açısından sorunlar
oluşturmaktadır. Ortaöğretimin parçalı yapıdan kurtarılarak okul türü yerine program türünü
temel alan bir yapıya kavuşturulması yönünde politikalar benimsenmiştir (MEB, 1996:45;
MEB, 1999:79; DPT, 2000:98).
Bu politikalar doğrultusunda, Talim ve Terbiye Kurulunun 07/06/2005 tarih ve 184sayılı
Kararı ile “Orta Öğretimin Yeniden Yapılandırılması” projesi çerçevesinde üç yıllık genel ve
mesleki teknik liselerin öğretim süresi 2005-2006 eğitim-öğretim yılından itibaren 4 yıla
çıkarılmıştır. Ancak ortaöğretimin mesleki ve teknik eğitim ağırlıklı olarak yapılandırılmasına
ilişkin hedeflere ulaşılamadığı görülmektedir. Ortaöğretimin mesleki ve teknik eğitim ağırlıklı
olarak yapılandırılması konusunda özellikle yükseköğretime giriş sistemi ve istihdam
boyutunda atılması gereken adımların olduğu söylenebilir (Başaran, 1994:93). 2005'teki
müfredat reformunun amacı, ulusal müfredatın odağını ve içeriğini üç aşamada önemli ölçüde
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değiştirmektir. İlk aşama, başta fen, sosyal bilimler, matematik ve Türkçe olmak üzere 1–5.
Sınıflar için yeni bir müfredat geliştirmek ve pilot çalışma yapmaktır (Akşit,2007,133).
Küreselleşme süreciyle birlikte yeni gereksinimlerin ortaya çıkması, mesleki ve teknik
eğitimde işyeri-okul bütünlüğünü sağlayacak, bireylerin mesleki becerilerinin ve uyum
yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik politikaların benimsenmesine yol açmıştır (DPT,
1996:318). Mesleki ve teknik eğitimin etkinliğinin artırılmasında benimsenen bir başka eğitim
politikası ise eğitim programlarının meslek standartlarına dayalı olarak düzenlenmesidir
(DPT, 1996:29). Meslek standartlarının belirlenmesine yönelik önerilen “Ulusal Mesleki
Yeterlikler Kurumu’na” ilişkin düzenleme kanun tasarısı aşamasında olduğundan bu işlevi
İŞKUR yerine getirmeye çalışmaktadır. AB ile bütünleşme sürecinde, özellikle işgücü
piyasalarının ihtiyacına yönelik mesleki ve teknik eğitim programlarının, uluslararası
standartlara ulaşmayı kolaylaştıracak bir yapılanma içinde yürütülmesi için meslek
standartları ile bu standartlara uygun sınav ve sertifikasyon sistemine ilişkin çalışmaların
tamamlanması gerekmektedir (MEB,1999:78).
Mesleki ve teknik eğitimde sağlık, eğitim, bilim-araştırma, turizm, iletişim, ulaşım ve çevre
sektörlerinin artan önemi göz önüne alınarak bu alanlarda nitelikli işgücü yetiştirilmesine
ağırlık verilmesine yönelik politikalar oluşturulmaktadır (DPT, 1996:29). Bu doğrultuda yeni
ortaya çıkan ve hızlı gelişim gösteren mesleklerin istihdam ve eğitim boyutunu dikkate alan
mesleki ve teknik eğitim programları desteklenmesi öngörülmektedir (DPT, 2000:106). Bu
okulların amacı, öğrencileri toplumun sorunları ile tanışan, ülkenin ekonomik, sosyal ve
kültürel gelişimine katkıda bulunan ve bunları yükseköğretime hazırlayan bireyler olarak
yetiştirmektir (UNESCO,2001).
Mesleki ve Teknik Eğitimin ortaöğretim bütünlüğü içinde yeniden yapılandırılması
konusunda tartışmak, çözüm önerileri üretmek üzere geniş tabanlı ve uluslararası katılımla
22-26 Şubat 1999 tarihlerinde 16. Millî Eğitim Şurası gerçekleştirilmiştir. Konuya ilişkin 16.
Milli Eğitim Şurası kararları incelendiğinde, mesleki ve teknik eğitim programlarının
işlevsellik taşıması, bireylerin istihdam edilebilir niteliklerle donatılması ve teknoloji
kültürünü kazanmaları, kız öğrencilerin mesleki ve teknik eğitime yönlendirilebilmesi, eğitim
programlarının iş analizlerine dayalı olarak modüler yaklaşımla geliştirilmesi, mesleki ve
teknik eğitim programları yerel düzeyde bağların kurulması ve bireylerin yükseköğretimde
mesleki eğitimlerini aynı yönde devam ettirmeleri şeklinde politikalar benimsendiği
görülmektedir (MEB,1999:41).
Mesleki ve teknik liseler, bireyleri iş ve meslek alanları için eğiten ve bunları yükseköğrenime
hazırlayan eğitim kurumlarıdır. Bu okullar (UNESCO,2001);
-Erkek Teknik Eğitim Okulları
-Kızlar için Teknik Eğitim Okulları
-Ticaret ve Turizm Eğitim Okulları
-Din Eğitim Okulları. Olarak sınıflandırılmaktadır. Bu okullardaki öğrencilerin
toplam sayısı 938.028 dir. Bu rakamın toplam nüfusa oranı% l,3'tür. Bu okullar genellikle
belirli bir alana yönelik olarak nitelikli insan gücü yetiştirmek için açılmıştır.
Ortaöğretimde önem taşıyan bir başka konu yöneltmedir. Yöneltme çalışmalarının
ilköğretimin altıncı yılından itibaren başlaması, ortaöğretim ve yükseköğretime doğru
sürdürülmesi benimsenmektedir (MEB, 1996:134). Bu anlayış çerçevesinde yükseköğretime
girişin, yöneltme sistemiyle elde edilen verilere dayandırılması hedeflenmekle birlikte,
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yükseköğretime olan talebin fazlalığı ve yöneltme sisteminin etkili işletilememesinin seçme
sınavını zorunlu kıldığı düşünülmektedir.
Yöneltme sisteminin etkili işletilemeyişi ortaöğretimden yükseköğretime geçişte ve mesleğe
atılma konusunda sorunlar oluşturmaktadır (Kılıç, 1999, s.167).Yükseköğretime girişte
yapılan sınav sayısı, sınavın içeriği, katsayılar vb. konularda gerçekleştirilen değişiklikler,
yükseköğretime giriş ile ilgili tutarlı eğitim politikalarına sahip olunamadığının bir göstergesi
olarak yorumlanabilir. 15. Milli Eğitim Şurası’nda belirtildiği gibi, MEB ve YÖK’ün
eşgüdüm ve işbirliği içinde olmalarıyla tutarlı eğitim politikalarının oluşturulabileceği ileri
sürülebilir (MEB,1996:142).
Türkiye’de Özel Eğitim Kurumları ise 625 sayılı yasa kapsamında faaliyet gösteren özel okul,
kurs ve eğitim merkezlerini kapsamaktadır. Bu kurumlar, Bakanlığın gözetimi ve denetimi
altında faaliyetlerini sürdürmektedir. Özel Türk Okulları, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan
gerçek ve tüzel kişiler tarafından açılan ilk ve ortaöğretim kurumlarıdır. Özel Yabancı
Okullar, yabancı uyruklular ve şirketler tarafından açılan ilk ve orta dereceli okullardır. Özel
Azınlık Okulları ise gayrimüslim topluluklar (Yunanca, Ermeni, Yahudi) tarafından açılan ilk
ve orta dereceli okullardır. Uluslararası Özel Eğitim Okulları, sadece Türk vatandaşları veya
Türk vatandaşları ile ortaklaşa olarak yabancı uyruklu şahıslar ve şirketler tarafından açılır.
Bu okullara sadece yabancı öğrenciler katılabilir (UNESCO,2001).

9.1.7.5. Yükseköğretim
En az iki yıl süren Yüksek Eğitim kurumları orta öğretime dayanmaktadır. Bu eğitim
kurumları, bilim politikaları doğrultusunda toplumun nitelikli insan gücünün ihtiyaçlarını
çeşitli düzeylerde karşılamayı amaçlamaktadır. Günümüzde ülkelerin eğitim seviyesi, fen ve
teknoloji düzeylerine göre belirlendi. Temel hedef, hem nitelik hem de nicelikte dünya
standartlarına ulaşmaktır.(Resmi Gazete, 1973).Yükseköğretim kurumları; üniversite, fakülte,
enstitü, yüksekokul, konservatuar ile uygulama ve araştırma merkezlerinden oluşmaktadır.
Yükseköğretim düzeyinde sorun alanlarından biri YÖK’ün yapısı ve işleyişiyle ilgilidir. Bu
tartışmalar doğrultusunda Yedinci ve Sekizinci Beş Yıllık kalkınma Planlarında
yükseköğretimin bürokratik ve merkeziyetçi yapıdan kurtarılması ve sistemde rekabeti
geliştirici düzenlemelerin yapılması; üniversitelerin idari, mali ve bilimsel özerkliklerinin
güçlendirilmesi yönünden politikalar bulunmaktadır. YÖK’ün üst düzeyde uzun dönemli
planlama ve eşgüdümleme işlevini yürüteceği bir yapıya kavuşturulması amaçlanmaktadır
(DPT, 1996:29; DPT, 2000:99).
Üniversitelerin yönetimi ve YÖK yapısında öngörülen değişiklikler üniversite ve fakülte
yönetimlerinin yetkilerinin artırılması, öğretim üyesi, araştırma görevlileri ve öğrencilerin
yönetime katılmalarının sağlanması yönünde düzenlemelerin yapılmasını amaçlamaktadır
(DPT, 1996, s.30). Yükseköğretimde son yıllarda gündemde olan bir başka politika ise,
eğitim-öğretimin uluslararası standartlara kavuşturulmasıdır (DPT, 1996, s.30). Özellikle
AB’ye üye olma girişimleri ve Bologna Deklarasyonu ile başlayan süreçte üniversitelerde
ulusal düzeyde akademik değerlendirme ve kalite kontrolünü amaçlayan yönetmeliğin
çıkartılması ve uygulamanın başlatılması bu doğrultuda atılan en önemli adımlardan biridir.
Bunların yanı sıra üniversitelerde kredi transfer sisteminin kurulması, akreditasyon, diploma
eki, gibi konularda çalışmalar yoğunlaştırılmıştır (YÖK, 2004:19).
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Yükseköğretimde sorun alanlarından biri de yükseköğretime giriş sistemidir. Her yıl sınav
yapısının değişmesi, ek puan uygulamalarındaki farklılıklar, katsayı farklılıkları gibi durumlar
(DPT, 2000:55-60)bu konuda tutarlı bir eğitim politikasına sahip olunamadığının göstergesi
sayılabilir. Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda yükseköğretime giriş sistemi,
öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine uygun programlara yerleştirilmesini sağlayacak ve fırsat
eşitliğini bozmayacak şekilde yeniden düzenleneceği ifade edilmektedir (DPT, 2000:99).
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GİRİŞ
Günümüzde özellikle bölgemizde yaşanan son gelişmeler sonrasında sivil toplum kavramı en
çok tartışılan kavramlardan birisi haline gelmiştir. Bugüne kadar yapılan akademik tartışmalar
dikkate alındığında sivil toplum kavramının ne anlama geldiği konusunda bir fikir birliği
bulunmamaktadır. Kavram üzerindeki bu belirsizlik ve uyuşmazlık, kavramın zaman
içerisinde farklı anlamlar kazanması veya kavrama farklı anlamlar yüklenmesinden
kaynaklanmaktadır. Bununla beraber bu kavramın tanımları üzerine araştırma yapan bazı
araştırmacılar sivil toplum kavramının tanımları incelendiğinde temel bazı ortak noktaların
varlığından bahsetmektedirler. Bugüne kadar yapılan sivil toplum tanımlarının hemen
hepsinde toplumun ya devlete karşı ya da devletten bağımsız gerçekleştirdiği
faaliyetlerin/eylemlerin kastedildiği görülmektedir. Bu farklı bakış açıları aslında sivil
toplumun insanların gönüllü eylemlerinden kaynaklandığını ve yine faaliyetlerini halkın özgür
iradeleri ile gerçekleştirdiklerini göstermektedir.
Doğup geliştiği ve kök saldığı yer olarak Batıya ait bir hareket olarak kendini kabul ettiren
sivil toplum, Batıya ait özellikleriyle Türkiye’ye gelişi, siyasi ve sosyal hayatta kendisine yer
bulması yirminci yüzyılın ilk çeyreğinden sonraya rastlamaktadır. Batının siyasi, sosyal,
tarihi ve kültürel şartlarının bir ürünü olan sivil toplumun Türkiye’ye aktarılması ve
uygulanmasıyla birlikte kavramın gerek içerik ve gerekse yapısal olarak belirli yönlerden bazı
değişikliklere ve dönüşümlere uğraması beklenen ve tahmin edilebilen bir sonuçtur.
Ülkemizde ilk etapta bu kavram akıllarda asker ve katı otorite karşıtı bir tavır alışı ve tutum
sergilemeyi çağrıştırmaktadır. Bu yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermemek ve kavramın
sınırlarını doğru çizmek için sivil toplumun ele alındığı bir metinde bu kavramın tanımının ve
tarihçesinin çerçevesinin iyi çizilmesi gerekmektedir. Bu amaçla bu bölümün ilk kısımlarında
sivil toplum kavramının tarihçesi ve tanımlarından bahsedilecektir. Bundan sonra sivil toplum
kavramının özelliklerini, sunduğu imkanları ve uygulama örneklerini dikkate alarak
demokrasi bünyesinde nasıl başarılı şekilde uygulanabileceği değerlendirilecektir. Diğer
taraftan demokratik uygulamaların ve demokratikleşme çabalarının da sivil toplum ile ilişki
yönlerini ve bağlantılarını ele almak konunun bütünlüğü açısından faydalı olacaktır.
Son bölümde ise sivil toplum örgütlenmelerinin Türkiye’deki gelişme seyri, konumu ve
gelecekteki yönelişleri incelenecektir. Özellikle Sivil toplumların Osmanlı’nın son
döneminden Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşuna, Türkiye Cumhuriyet’in kimlik inşa
sürecinden bugüne kadar toplumsal yapı içerisinde farklı şartlarda farklı anlamlar yüklenen
bir kurum olageldiği bilinmektedir. Gerek tek parti döneminde ve gerekse çok partili hayata
geçildikten sonra sivil toplum kuruluşlarının varlığından bahsedilebilirse de bunlar bu
kuruluşların belli amaçlar ve hedefler doğrultusunda devlet tarafından ya desteklenmiştir yada
baskı altına alınmıştır. Buna karşılık toplumun kendi hür iradesi ile oluşturduğu bu örgütlü
faaliyetlerinin dünyada ve ülkemizde hak ve özgürlüklerin gelişmesine ve yerleşmesine
olduğu kadar şehirleşmeye, eğitim ve kültür seviyesinin yükselmesine, gelir ve refah
seviyesinin artmasına bağlı olarak siyasi, sosyal ve ekonomik hayatın ayrılmaz bir parçası
haline geldiğine şahitlik etmekteyiz.
10.1. SİVİL TOPLUM KAVRAMI
Sivil toplum kavramı üzerine çok fazla farklı tanım ve izah tarzları bulunmaktadır. Her bir
dilde ve kültürde sivil toplumun algılanışı ve tanımlanması bu kavramın izahını
zorlaştırmaktadır. Bu farklı tanımlamalar ve düşüncelere değinmeden önce aslında bu
farklılıkların neden kaynaklandığını anlamamız gerekmektedir. Araştırmacılar bu farklı
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tanımların değişik bazı sebeplerden kaynaklandığını düşünmektedir (Kaldor, 2003). Buna
göre;
•
•
•
•

Terimin içeriğinin ve kapsamının zaman içerisinde değişmesi,
Normatif ve deskriptif yorumlar arasındaki farklılık bulunması,
İdealist ve realist tanımlamalar ve bunlar arası çatışma,
Tanımın objektif ve sübjektif yorumları ve bunlar arası farklılıklar,
Fert ve toplum; kamusal ve özel olanın tanımlarının farklılıkları.

Doğal olarak bu farklı tanımlamaların kaynağına yapılan vurgudan sonra sivil toplum
kavramının tanımlanması daha kolay olabilir. Siyaset bilimi ve sosyolojiye konu olan sivil
toplum kavramı ve bu kavram üzerine yürütülen tartışmalar aslında Machiavelli’ye ve onu
takip ederek de antik Yunana kadar uzanmaktadır. Sivil toplum üzerine yürütülen bu
tartışmalar da her bir düşünürün kavramın veya bu anlayışın farklı yönlerine vurgu
yapmasından ileri gelmektedir. Örneğin Hegel, Engels ve Marx daha materyalist bir bakış ve
anlayışıyla konuyu değerlendirirken Ferguson veya Tocquevelli örgütsel boyutu ile konuyu
işlemiştir. Son olarak ise Gramsci ve Harvel’a bakıldığından sivil toplumun ideolojik
boyutunu ele aldıklarını görmekteyiz (Braton, 1994: 52).
Sivil toplumun bu kabul gören ve genel olarak devletin sahip olduğu kamusal alan dışında bir
alana konumlandıran anlayış, 18. yüzyıl sonrası Batı dünyasında ortaya çıkmıştır. Eski
Yunan’dan aydınlanma çağına kadar gelen süreç içerisinde bu kavram devlet ile özdeş olarak
kullanılmıştır. Bu dönem içerisinde sivil toplum aslında fertlerin kamusal alan içerisinde sahip
oldukları bir takım hak ve sorumlulukları olarak kabul edilmektedir. Bu anlayış kavramın
içeriğinin değiştiği 18. yüzyıl filozofları tarafından kullanılmıştır. Sivil toplum ve devlet
arasında bir ayrım yapan ilk düşünür ise Hegel olmuştur. Hegel, “Hukuk Felsefesi” başlığı ile
kaleme aldığı kitabında aile kurumunu diyalektik bir gelişme içerisinde devlete dönüşünceye
kadar evrildiğinden bahsetmektedir. Aile ile devlet arasında kalan fertleri, grupları ve
kurumları sivil toplum olarak isimlendirmektedir (Pelczynski, 1984).
Marx’ın sivil topluma ilişkin görüşlerinde de yine bir Hegel etkisi veya eleştirisi göze
çarpmaktadır. Marx öncelikle Hegel’in devlete evrilen sivil toplum anlayışını ele alarak
bunun devlet ile olan ilişkisini sınıflandırmıştır. Sivil toplum anlayışına karşı Marx’ın iki
farklı anlayış ile yaklaştığı görülmektedir. İlk etapta Marx devlet ile sivil toplumun arasındaki
ilişki ve ilişkinin niteliği üzerinden Hegelci felsefeye bir takım eleştiriler getirmektedir. En
önemli eleştirisi ise politik alan ile devlet arasındaki ilişkinin izahına olmuş ve bu ilişkinin
küresellik iddiasına karşı çıkmıştır. Diğer bir farklı anlayış ise iktisat politikasına dayanan ve
sivil toplumun maddeci bir izahını yansıtmaktadır. Buna göre siyasal alan artı değer sonucu
oluşan sömürü düzeninde ortaya çıkan sınıfsal bölünmelerde şekillenen alandır
(Abdelrahman, 2004: 21).
Sivil toplumun örgütsel yönüne dikkat çeken yazarlar arasında sayabileceğimiz ilk düşünür
Adam Ferguson’dur. Ferguson yaşadığı dönem itibari ile sivil toplum devlet ayrımından çok
bahsetmemekle birlikte yazdığı “Sivil Toplum Tarihi Üzerine Bir Deneme” başlıklı eseri
dolayısıyla sivil toplum tarihçisi olarak bilinmektedir. Yine aydınlanma çağı düşüncesine
paralel olarak Ferguson da insanlığın ilkellikten medeniliğe doğru bir evrim geçirdiğini
savunmaktadır. Bu çerçeveden sivil toplum kavramı ile de aslında insanlığın doğa halinden
örgütlülüğe geçtiğini iddia etmektedir. Burada örgütlülük kavramı ile kast ettiği ise aslında
devlettir. Ferguson bu sebeple devlet ile sivil toplumun bir bütünlük arz ettiğini iddia
etmektedir (Forbes, 1978: XV).
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Örgütlülük üzerinden sivil toplumu değerlendiren bir diğer düşünür ise Tocqueville olmuştur.
Tocqueville Amerika da yaşamış bir düşünür olarak Amerikan toplumunun örgüt yapısından
çok etkilenmiştir. Örgütlenmenin Amerika’daki demokrasi anlayışını güçlendirdiği ve devlet
aygıtını kontrol altında tutma gibi çok yönlü katkıları olduğunu düşünmektedir. Bu düşünceler
ise Tocqueville’nin sivil toplum konusundaki düşüncelerini şekillendirmektedir. Tocqueville
demokrasi ve sivil toplum arasında çok güçlü bir bağın da olduğunu söylemektedir. Devlet
otoriterleştikçe fertlere ayrılan alanın daralacağından bahseden Tocqueville, demokratik bir
yönetim ile yani halkın yönetimi ile aşırılıkların engelleneceğini, özgürlüklerin korunacağını
iddia etmektedir. Devletin otoriterleşmesine engel olacak en önemli mekanizma olarak ise
sivil toplum yapılanmasını görmektedir (Yetiş, 2005: 19,20).
Sivil toplum üzerine kendine özgü bir yaklaşım ortaya koyan bir diğer yazar Vaclav
Havel’dir. Havel, sivil toplumu fikir hürriyetine sahip fertlerin yaşam alanı olarak görerek
ideolojik bir yaklaşım sergilemektedir ve sivil toplumu tanımlarken hür fertlerin gönüllü
eylemlerinden bahsetmektedir. Havel sivil toplumu devlete karşı bir yerde konumlandırarak
burada alternatif bir alandan bahsetmektedir. Bu alternatif alan içerisinde fertler kendi
özgürlüklerini devlete rağmen oluşturarak kendi hürriyetlerini yaşamaktadırlar (Klein, 2013:
48).
Sivil toplum üzerine bugüne etki eden en önemli düşünürlerden birisi Gramsci olmuştur.
Gramsci sivil toplumu; yalnızca Marx’ın iktisat politikasına dayandırdığı anlayış ile değil aynı
zamanda devletin ideolojik ve kültürel hegemonik alanı olarak da değerlendirmektedir. Devlet
aygıtı halk üzerinde yönetim ve zor kullanma aygıtları ile otoritesini kurarken sivil toplum
örgütleri kültür ve ikna aracılığı ile devletin hegemonyasına destek olmaktadır. Bu şekilde bir
değerlendirme Gramsci’nin sivil toplum kavramını da yine hegemonya üzerinden
tanımladığını göstermektedir. Sivil toplumun tanımını da hegemonyaya bağlayarak aslında
hegemonyanın iki temele dayandığını iddia etmektedir. Siyasal ayağını devletin oluşturduğu
hegemonyanın kültürel ayağı ise sivil topluma dayanmaktadır (Çaha, 2007: 38,39).
10.1.1. Sivil Toplum, Demokrasi, Devlet ve Ekonomi
Bugün günümüzde demokrasi halkın yönetimde söz sahibi olabilmesi adına geliştirilmiş ve
uygulanan en önemli yönetim sistemi olarak kabul edilmektedir. Halkın kendileri hakkında
alınan kararlara dahil olabilmesi ve yönlendirebilmesi adına en uygun (optimum) şartları
sağlamaktadır. Halkın yönetimde ya sınırlı ya da hiçbir şekilde katılma imkanı olmadığı
otoriter rejimlere karşın bugün demokrasiler tüm toplumlar için ulaşılması gereken bir
yönetim anlayışıdır. İşte aslında tam da bu noktada sivil toplum örgütlenmelerinin önemi
ortaya çıkmaktadır. Zira sivil toplum örgütlenmeleri yönetimde söz sahibi olmak isteyen
halkın kendisini örgütleyerek devlet aygıtına karşın hür iradelerini sergiledikleri bir alan
olarak durmaktadır.
Bu çerçevede en genel anlamıyla sivil toplum fertlerin örgütlü yapısı olarak
değerlendirildiğinde, demokraside örgütlülük kültürü üzerinden vatandaşların kendi
temsilcileri aracılığı ile kendi kendilerini yönetmeleri olarak ifade edilebilir. Bunun yanında
demokratik kültür içerisinde yerleşmiş olan güçler ayrılığı ilkesi sebebi ile kamusal alan
dışında örgütlenen fertlerin ferdi hakları güvence altına alınmaktadır. Güvence altına alınan
haklar sayesinde azınlıkların keyfi uygulamalar ve otoriterleşme gibi temayüller de
engellenmiş olmaktadır. Bu noktada birbirini tamamlayan siyasal ve medeni haklardan
bahsedilmektedir. Siyasal haklar demokratik mücadele içerisinde halkın temsilcilerinin
kullandıkları alanı ifade ederken, medeni haklar toplumsal hayat içerisinde fertlerin özgürlük
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alanlarını belirlemektedir (Walzer 1995: 65; Sarıbay, 1998: 32). Kısacası güçlü bir
demokrasinin en önemli şartlarından birisi güçlü bir sivil toplum anlayışıdır.
Sivil toplumu demokrasinin olmazsa olmaz şartlarından görmeyen yazarlar da bulunmaktadır.
Sivil toplum kültürünün hâkim olduğu tüm toplumların demokrasi ile yöneltilmesine karşın
tüm demokrasilerin sivil toplum kültürüne sahip olduğunu iddia etmek oldukça zor
görünmektedir (Ostner 1997: 377). Bu düşünce anlayışının arkasından da hemen hangi
demokrasilerin sivil toplum anlayışına sahip olmadığı ve kısıtladığı sorusu gelmektedir. Bu
şekilde bir anlayış olmasına karşın bu ikisinin birbirini tamamladığına ve birbirine önkoşul
ortamı oluşturduğuna dair gerek teoride ve gerekse de uygulamada örneklerin bulunduğu
söylenebilir.
Diğer taraftan demokrasinin dünya siyasi hayatının gündeminde bu kadar derin bir yer
edinmesinin yaklaşık bir asırlık bir olgu olduğu bilinmektedir. Buna karşılık nasıl oldu da
demokrasi ve sivil toplum arasında bu kadar sıkı bir ilişki ağı kurulmuştur? Bu durum
özellikle son demokratikleşme dalgası olarak kabul edilen ve geçtiğimiz yüzyılın son
dönemlerinde Latin Amerika ve Doğu Avrupa ülkelerinde yaşanan demokratikleşme dalgası
sonrasında belirginleşmiştir. Planlı ekonomiye dayanan, tek partili otoriter rejimlerden çıkan
bu ülkeler demokratik yapılara geçerken toplumsal ve siyasal yapı içerisinde bir boşluk
doğmuştur. Eski anlayış-mantalite ve felsefenin çöküşü sonrasında özellikle burada yaşayan
aydınlar ve düşünürleri farklı bir meşruiyet arayışlarına yöneltmiştir. Demir perdenin
yıkılması ile birlikte yine küresel anlamda yaygınlaşan feminist, çevreci ve öğrenci
hareketlerinin de yine bu geçiş ülkelerinde yoğunlaşmış olması bu toplumlarda sivil toplum
kavramını güçlendirmiştir (Zimmer, 2007: 206).
Sivil toplum kavramı üzerinden yürütülen bu tartışmaların soğuk savaş sonrasında bu kadar
fazla gündeme gelmesi konusunda da yazarların farklı düşünceleri bulunmaktadır. Gelişen
sürecin tesadüf olmadığını ve bu dönemin ortaya koyduğu şartlar içerisinde bu öne çıkmanın
değerlendirilmesinin gerektiğini vurgulayan yazarlar çoğunluktadır. Öncelikle bu dönem sona
erene kadar otoriter rejimlerin hemen hemen birçoğu sosyalist karakterli olup bu sosyalist
sistemlerin kendi iç dinamiklerinin evrilmesi sonrası değil dışarıdan veya yukarıdan gelen bir
darbe ile gerçekleştirmişlerdir. Doğal olarak topluma dışarından bir müdahale ile ortaya çıkan
bu yapıların topluma rağmen var olmayacağı aşikârdır. Tepeden inmeci anlayışın toplumun
sahip olduğu tarihsel değerlerden de uzaklaştığı ve topluma karşı zor kullanması da bu inşa
edilen sistemlerin ömrünü kısaltan diğer nedenler arasında sayılabilir (Çaha, 2007: 117,118).
Yirminci yüzyılın son yıllarında gündemdeki yerini bu kadar yoğun bir şekilde alan sivil
toplum yapısının doğu Avrupa ve Latin Amerika’daki karşılığı bu iken demokrasisini
konsolide etmiş ülkeler olarak kabul edilen Batı Avrupa ülkelerinde yoğun bir şekilde
gündeme gelmeye başlamasının farklı nedenleri bulunmaktadır. Özellikle temsili
demokrasinin girdiği krizi katılımcı demokrasi anlayışı üzerinin aşmaya çalışmıştır. İşte bu
geçiş dönemi içerisinde sivil toplum Batı toplumları içerisinde de gündeme getirilmiş ve
yoğun bir şekilde tartışılmıştır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta aslında soğuk savaş
sonrası dünyada gerek otoriter sistemlerden demokrasiye geçişte gerekse liberal devletler de
dönüşümde sivil toplum kavramı yoğun bir şekilde gündeme gelmiştir. Burada aslında
tartışılan konu devlet aygıtının dönüşümü ve bu dönüşüm içerisinde sivil toplumdur.
Burada gündeme getirilmesi gereken bir diğer nokta sivil toplum yapısının devletten bağımsız
düşünülemeyeceğidir. Devletlerin sivil toplum yapılarının oluşumunda ve devamında
oynadığı hayati role rağmen sivil toplum konularında devlet ile sivil toplum iki bağımsız bir
kavrammış gibi değerlendirilmesi de sorunlu bir alanı işaret etmektedir. Özellikle 20. yüzyıl
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düşünürleri arasında devlet aygıtının eylemlerine karşı ciddi bir şüphecilik söz konusudur.
Habermas devlet sistemin toplumları sömürgeleştirdiğinden bahsederken devleti ve toplumu
birbirine karşı iki farklı aktör olarak değerlendirmektedir. Benzer ifadeleri 20. yüzyılın ikinci
yarısından itibaren Huntington, Dahrendorf, Lerner, Apter, Pye gibi aydınlar farklı tarzlarda
kullanmışladır.
Devlet aygıtı genel anlamda değerlendirildiğinde otoriteyi, bürokrasiyi ve meşru şiddet
kullanma tekelini tek başına elinde bulunduran tek egemen olarak bulunmaktadır. Devletin bu
gücünün karşısında ise yalnızca halkın gönüllü ve ademi merkeziyetçi bir anlayışa dayanan
örgütlü sivil toplum anlayışı durmaktadır. Bu yapılar ise hedeflerine ulaşmak için hukuk ve
pazarlık güçlerini kullanırlar. Bu örgütlü yapılar sahip oldukları bu hukuki ve pazarlık
güçlerini devlete karşıda kullanabilirler. Bu güçleri ile karar alma üzerinde etki ve baskı
kurulabilir ve devletin kararları üzerinde yönlendirici bir güç oluşabilecektir. Bu durum yine
alınan kararların toplumun tamamında en azından meşrulaştırıcı bir etki yaratabilir. Burada
çevrenin örgütlenerek kendisinin karar alma sürecinde ki etkisinden değil alınan veya alınacak
kararları meşrulaştırıcı gücünün varlığından bahsedilmektedir (Götze, 1998: 28).
Burada elbette sivil toplum devletin monopol fiziki gücü karşısında sahip olduğu formel
hukuki ve pazarlık gücünü kullanabilmesi ise bizatihi devlet aygıtının desteğine ihtiyacı
vardır. Bu sebeple tam da bu noktada demokratik prensiplerle donatılmış bir devlet aygıtının
önemi ortaya çıkmaktadır. Zira bir çok düşünür ancak demokratik bir yönetme kültürüne
sahip devlet aygıtının sivil toplumun toplum içerisinde örgütlü faaliyetlerini kıskanmayacağı
ve kullanılmasına müsaade edeceğini iddia etmektedir (Molenaers ve Renard, 2009: 262). Bu
çerçeveden sivil toplumun faaliyetlerini yasal olarak garanti edecek bir otoriteye ihtiyaç
duyulacağı gibi var olan bu yasal düzene saygı duyacak bir devlet aygıtından da bahsedilmesi
önem arz etmektedir. Bu sebeple temel hak ve hürriyetler modern sivil toplum anlayışını
organize eden temel prensipler olarak kabul edilmelidir.
Sivil toplumun demokrasi ve devlet ile olan bu ilişki düzeyinden bahsettikten sonra
zikredilmesi ve açıklanması gereken konulardan bir tanesi de ekonomik yapıdır. Sivil toplum
devletten bağımsız bir yapıya sahip olması gerektiği gibi ekonomik yapıdan da bağımsız bir
yapı ve anlayışa sahip olmak durumundadır. Demokratik bir devlette ekonomik yapı dendiği
zaman serbest piyasa ekonomisinden bahsedildiği bilinmektedir. Bu durumu demokrasi
alanında yaptığı çalışmaları ile şöret hazanmış olan Robert Dahl “rekabetçi demokratik
siyasetin hüküm sürdüğü bir toplumda özgürlükten bahsedebilmek için orada yine rekabetçi
kapitalist ekonomik yapının var olması gerekir” sözü ile ifade etmektedir (1971: 58). Bu
durum devlet ile sivil toplum arasında var olan ikili karşıt yapıyı devlet, sivil toplum ve piyasa
ekonomisi arasındaki üçlü bir hale çevirmektedir. Bu sebeple sivil toplum alanı ve yapısı
devletten olduğu kadar iktisadi yapıdan da bağımsız bir anlayışa ve yapıya sahip
olabilmelidir. Burada bağımsız bir iktisadi anlayış için sivil ekonomi kavramını ön plana
çıkarak yazarlar bulunmaktadır (Murray, 2012:145).
10.1.2. Batı Dünyasında Sivil Toplumun gelişimi
Bugün sivil toplum kavramını tanımlayan ve geliştiren medeniyet olarak kabul edilen Batı
dünyasında da bu kavram ve yapı bir anda ortaya çıkmamıştır. Sivil toplumun gelişimi
incelenirken genellikle üç dönem üzerinden değerlendirmeler yürütülmektedir. Birinci dönem
olarak genellikle eski yunan şehir devletlerinden başlayan ve yeni çağın başlangıç
dönemlerine kadar uzanan bir anlayıştan bahsedilir. Bu dönem içerisinde özellikle antik
dönem içerisinde siyasal bir cemaatte vurgu yapılarak bu cemaatin eylemlerini gerçekleştirme
isteği ve bu istek için aldıkları inisiyatiflere vurgu yapılmaktadır. Bu dönemin her ne kadar
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sadece erkeklerin vatandaş kabul edildiği bir dönem olsa da bu yapı içerisinde kendi kendine
organize olmak ve kendi kendini yönetmek (societas civilis) ile siyasi otoritenin birbirinden
ayrılmadığını görmekteyiz (Heidbeink, 2006: 15).
Sivil toplum ve siyasal düzen arasında ayrım ise mutlakiyetçi yapıların ortaya çıkmasından
sonra belirginleşmeye başlamıştır. Avrupa’da uzun yıllar süren din savaşları sonrasında ortaya
çıkan feodal devletler en üst otorite olarak kabul edilirken bu durum kamusal ve siyasal alanın
ayrılması fikrini de ortaya atmıştır. 17 yüzyılda ise özellikle Hobbes ve Bodin gibi düşünürler
devlet aygıtı ve otoritesi ile burjuva toplumundan bahsetmektedir. Bununla birlikte sivil alan
devletin tecavüzlerinden korunması gereken bir alan olarak yöneticilerin himayesine
devredilmektedir (Heidbeink, 2006: 15-16). Burada özellikle devlet merkezli bir anlayışa
sahip olan bu felsefi anlayış içerisinde devlet aygıtı ve onun ortaya çıkışını ve çıkış şartlarını
iyi anlamak ve analiz etmek gerekmektedir.
Kıta Avrupasında yaşanan bu düşünce anlayışına karşın Anglosakson dünyada farklı bir sivil
toplum anlayışı gelişmeye başlamıştır. Devlet merkezli bu kıta Avrupa anlayışına karşı fert
merkezli bir anlayış içerisinde Locke, Hume, Smith ve Ferguson düşüncelerini görmekteyiz.
Bu yazarlar arasında özellikle sivil toplum kavramının ilk defa kullanan Locke’un düşünceleri
sivil toplum açısından ciddi önem arz etmektedir. Locke’a göre fertler sahip oldukları
mülkiyetlerini korumak için kendi aralarında bir sözleşme yaparlar. Fertlerin kendi aralarında
gerçekleştirdikleri bu sözleşme ile kurdukları bütünlüğü Locke sivil toplum olarak
adlandırmaktadır. Bu sözleşmenin ikinci aşamasında ise devlet oluşturulmaktadır. Kısacası
Locke, Hobbes’un devlete vurgu yapan anlayış içerisinde öncelikle sivil toplumu merkeze
alarak daha sonra ancak ikinci aşamada devleti oluşturtmaktadır (Dunn, 1996).
18. yüzyıl sonrası bilimsel dünya değerlendirildiğinde artık kavramsal anlamda tam bir sivil
toplum ve devlet otoritesi arasında tam bir ayrılıktan söz etmek mümkündür. Bu süreçte yine
özellikle Anglosakson anlayış üzerinden götürülmüş ve domine edilmiştir. Bu dönem
özellikle modern burjuva toplumunun Avrupa toplumlarındaki baskın karakteri ve geleneksel
toplumdan bu toplum anlayışına geçiş sürecinde sivil toplum sürekli gündemde olmuştur.
Özellikle Ulus devletlerin baskın karakteri ile toplumun üzerindeki baskın gücü üzerinde
Adam Smith gibi düşünürler fertlerin kendi çıkarlarını gerçekleştirebilecekleri alanlar
üzerinden sivil toplumu tartışmalarının merkezine çekmiştir. Bu dönem içerisinde özellikle
Anglosakson gelenek içerisinde sivil toplum gelenekselden moderne geçiş süreci içerisinde
fertlerin hak ve özgürlüklerini destekleyecek bir model ve anlayış olarak düşünülmüştür.
Ancak sivil toplum burjuva sınıfının toplumsal yapı içerisindeki yerini pekiştirecek ve iktisadi
ve politik bir takım haklar kazanmasına sebep olabilecektir (Reichardt, 2004: 36).
Liberal görüşler karşısında yine 18. Yüzyıl içerisinde Kıta Avrupa’sında farklı bir düşünce
üzerinden sivil toplum anlayışında bir gelişme söz konusudur. Burada ön plana çıkan düşünce
anlayışı Hegel ve Marx olarak gösterilebilir. Hegel sivil toplumu değerlendirirken ne
özgürlüklerin teminatı olarak görmekte ne de kendinden öncekiler gibi bir sözleşmeyle
geliştiğini düşünmektedir. Tarihsel evrim içerisinde sivil toplumun toplumlar içerisinde var
olduğunu söyleyen Hegel, sivil toplumu devlete bağlı olmayan fert, grup ve kurumlar olarak
değerlendirmektedir. Fakat Hegel’in düşünceleri üzerine yine Kıta Avrupası içerisinde Marx
sivil toplumun devlete bağımlı olduğu anlayışına zıt olarak devletin sivil topluma bağlı
olduğunu iddia etmiştir. Sivil toplum ile burjuva sınıfını eş anlamlı kullanan Marx açısından,
burjuva sınıfı sivil toplum sayesinde devlet üzerindeki denetimi inşa etmektedir (Reichardt,
2004: 40).
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Bu noktadan sonra artık sivil toplumun tarihsel gelişiminin değerlendirmeleri içerisinde iki
farklı anlayışın varlığından bahsedilecektir. Bunlardan birincisi liberal anlayış ve gelenek
olarak değerlendirilirken diğer taraftan komunitarist yorumlara dayanan Marksist gelenek
gelmektedir.
Sivil toplum konusunda 20. yüzyıl Batı dünyası değerlendirmeleri dikkate alındığında uzun
bir süre bu konunun unutulduğu ve yoğun bir şekilde tartışılmadığı görülmektedir. Buna
karşılık geçtiğimiz yüzyılın sonları ile birlikte gerek literatürde gerek siyasal ortamlarda ve en
önemlisi toplumsal alan içerisinde sıklıkla tartışılan bir konu haline geldiğini görmekteyiz. Bu
son dönem sonrası tartışmaları ve gelişmeleri üçüncü dönem olarak değerlendirmekteyiz. Bu
yıllarda özellikle yapılan çalışmalara 1970’li yıllar ile birlikte hız kazanan sosyal hareketler
damgasını vurmuştur. Bu sosyal hareketler ve aktivistlerin doğu Avrupa ve Latin Amerika
gibi bölgelerde yoğun bir şekilde otoriter devlet aygıtına karşı kendi düşünce ve
özgürlüklerini savunmaları ve bunu bir hak olarak talep etmeleri sivil toplum tartışmalarını
tekrar yoğun bir şekilde gündeme taşımıştır (Zimmer, 2007).
Genel olarak son güncel tartışmalar ışığında sivil toplumun tarihsel gelişimi içerisinde
günümüzde artık dört farklı konsept üzerinden sivil toplum tartışmalarının yürütüldüğü
söylenmektedir. Birinci anlayış olarak dayanışma ve cemaat anlayışları üzerinden yürütülen
komunitarist anlayış gelmektedir. Bugün bu komunitarist anlayışa sahip yazarların birçoğu
neo- Tocquevelli’ci olarak değerlendirilmektedir. Bu düşünceye temsil eden hemen bütün
yazarlar sivil toplumun toplumsallaştırıcı etkileri ve toplumsal sermayeyi ve güveni nasıl
ürettiği ile ilgilenmektedir. İkinci yaklaşım ise daha çok demokrasi teorilerinden beslenen bir
anlayışı yansıtmaktadır. Bu düşünce sivil toplumu liberal demokrasiler toplum içerisinde
mayalandığı ve adeta bir kuluçka merkezi işlevi gördüğü alanlar olarak değerlendirmektedir.
Toplum fertlerinin özgürlük alanı olarak kabul edilen sivil toplum kendi kendine örgütlenme
ve eşit olmanın garantisi olarak değerlendirilmektedir (Reichardt, 2004: 42-44).
Liberal sivil toplum anlayışı ise günümüz de var olan üçüncü tip tahayyüldür diyebiliriz. Bu
anlayışa göre sivil toplum devlet veya herhangi başka bir merkezi yapı tarafından idare
edilmeyen, toplum fertlerinin kendi iradeleri ile inşa ettikleri kurumları temsil etmektedir.
Burada özellikle aktiviteye yönelik araçları bulabilen, özgüven sahibi, korku bilmeyen ve bu
anlamda korku için bir sebebi de olmaya aktif vatandaş kavramı ön plana çıkmaktadır. Son
sivil toplum konsepti olarak ise karşımıza söylem kuramı üzerinden yapılan değerlendirmeler
gelmektedir. Bu anlayış Habermas’ın yazılarında yoğun olarak hissedilmek ile birlikte bu
ifade tarzı kamusal alan diye yeni bir kavram ortaya atmıştır. Habermas’a göre kamusal alan
sivil toplum içerisinden çıkan özgül bir alan olarak karşımızda durmaktadır. Bu toplumsal
yapı içerisinde sivil toplum yönetsel ve iktisadi alanlardan özerk bir şekilde var olan kamusal
alanların oluşturduğu bir temel üzerine yükselmektedir (Reichardt, 2004: 45).
10.2. TÜRKİYE’DE SİVİL TOPLUM
İçinde bulunduğumuz dönem itibari ile sivil toplum kavramının geçmişte hiç olmadığı kadar
gündemde olduğunu ve tartışılmakta olduğunu temaşa etmekteyiz. Bu durum aslında yalnızca
tartışılmamakta aynı zamanda sivil toplum faaliyetleri hem ülke genelinde yaygınlaşmakta
hem de sivil toplum örgütlerinin üye sayısında ciddi artışlar gözlemlenmektedir. Nicel
anlamda yaşanan bu gelişmelere karşılık nitel anlamda Türkiye’nin sivil toplum açısından
çokta istenen düzeyde olmadığı sürekli konuşula gelmektedir. Bunda elbette Türkiye’deki
sivil toplum hafızasının çok gerilere gitmemesinden ve tecrübe birikimi anlamında çokta
istenen düzeyde olunmamasının etkisi büyüktür.

188

10.2.1. Türkiye’de Sivil Toplumun Tarihsel Gelişimi
Türkiye’de sivil toplum deyince elbette çok geçmişe uzanan bir tecrübemizin olmadığı
bilinmektedir. Özellikle Osmanlı devletinde var olan katı merkezi otorite ve politik kültür
bugün anladığımız manada sivil toplumun gelişmesine olanak vermemiştir. Hatta o dönem
tartışmaları dikkate alındığında merkezi otoritenin dışında otonom örgütlenmelere müsaade
edilmemiştir. Buna karşın devlet aygıtı ile fertler arasında bir takım aracı kurumların varlığı
bilinmektedir. Bu aracı kurumlar arasında loncalardan, dini kurum ve cemaatlerden, vakıflar,
hisbeler, tarikatlar yerel eşraflar sayılabilir (Buluş, 2009:24).
Osmanlı döneminde özellikle esnafların bir araya gelerek oluşturdukları Loncalara dikkat
edilmesi gerekmektedir. Loncalar esnafın toplanarak kendi günlük ve dönemlik işlerini
görüştükleri yeri ifade etmek için kullanılmaktadır. Bu toplantı yerine yalnızca Müslümanlar
değil o bölgedeki gayri Müslümlerinde katıldığı bilinmektedir. Loncaları kethüda ve yiğitbaşı
olarak adlandıran idareciler yönetmekteydi. Esnaf arasında fikir alışverişlerinin
gerçekleştirildiği bu alanlarda ortaya çıkmış olan anlaşmazlıklarda kadıya veya yukarıya
aksettirilmeden çözüme kavuşturulmaya çalışılırdı. Ayrıca yöre esnaflarının düzen ve
teamüllere uyup uymadıkları ve bölgelerinde ki esnaf çalışmalarını yoklamak ve düzenlemek
loncaların görevleri arasındaydı (Pakalın, 1993: 369).
Osmanlı merkezi otoritenin kontrol alanı çerçevesinden değerlendirildiğinde devletin
kontrolünün en az olduğu yapılar tarikatlar olmuştur. Osmanlının kuruluşu döneminde de
etkin rol oynayan tarikatlar arasında en meşhurları Mevleviye, Halvetiye, Rıfaiye tarikatlarını
sayabiliriz. Tarikatların toplum içerisinde yaygın olması ve çoğu zaman merkezi otoriteye
karşı toplumsal muhalefetin mayalandığı alanlar olması sebebi ile o dönem sivil toplum
yapılanması olarak değerlendirilebilir. Hatta bazen tarikatların önderlik ettikleri isyan
hareketleri ile merkezi otorite tehdit hissetmiştir.
Osmanlı döneminde var olan ve bugünkü sivil toplumun öncülü olarak kabul edebileceğimiz
bir diğer kurum hisbe teşkilatıdır. Bu teşkilat yapısının temelleri Hz. Peygambere kadar
uzanan ve İslam hukukuna dayanan bir özelliği bulunmaktadır. Sözlük manası ecir talep
etmek veya sırf Allah rızası için bir eylem yapmak anlamına gelen hisbe bugünkü
belediyecilik hizmetlerine denk düşen veya bazen aşan hizmetleri bulunmaktaydı. Hisbelerin
o dönem içerisindeki görevleri arasında Allah’a ve kamuya ait haklar üzerinden toplumda
bunlara uyulup uyulmadığının denetimi, özel hak ve hürriyetlerin muhafazası ile sosyal
güvenlik haklarının korunması sayılabilir (Gündüzöz, 2012: 119).
Osmanlıda var olan güçlü bürokratik yapıya rağmen, toplumsal yapı içerisinde bugünkü sivil
toplum anlayışına temel teşkil edebilecek yapılanmaların var olduğu aşikardır. Elbette
devletin görece kontrolüne karşın bu yapıların bir çoğu cumhuriyete kadar varlıklarını
sürdürmüşlerdir. Osmanlıda bu yapıların çoğu zaman merkezi bürokrasinin taşradaki uzantısı
olarak görev yapan bu yapıların bu özellikleri bu yapılar arasında özerklik oluşmasına engel
olmuştur. Devlet ve sivil toplum arası ilişkiler açısından değerlendirdiğimizde tanzimat ile
birlikte başlayan modernleşme hareketleri sonrasında en azından düşünsel anlamda ciddi
değişim ve dönüşümler yaşanacaktır. Modernleşme hareketi öncesinde devlete bağımlı bir
sivil toplum örnekleri var ise de bu son dönemde çöküşte olan devleti kurtarma refleksleri
devleti daha da güçlendirmiştir. Bu devleti kurtarma ve yaşatma refleksi üzerinden
şekillendirilen siyasal ve toplumsal yapı Türkiye cumhuriyetine de bırakılan en önemli
mirastır.
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Türk toplumsal ve siyasal yapısının temel özelliklerinden birisi bürokratik seçkinci bir
anlayışa sahip olmasıdır. Bu yapı Osmanlı’dan miras olarak Türkiye Cumhuriyetine geçmiş
bir anlayış olarak karşımıza çıkmaktadır. Yine Osmanlı’dan miras alınan bir diğer husus ise
devletin bekası için mücadele ve bu husus toplumu bir arada tutmanın ön koşulu olarak
algılanmıştır. Devletin bekası durumu toplumsal kaygı ve arzulardan daha üstün tutulmuş ve
bu sebeple herhangi bir muhalefete yer verilmemiştir. Zira siyasal ve toplumsal muhalefet bir
çok savaştan çıkmış devletin bekasına bir tehdit olarak telakki edilmiştir. Bu anlayışın sonucu
olarak tek parti döneminde ciddi bir tek tipleştirme politikaları takip edilmiş ve bu durumda
sivil toplumu hareketlendirecek aktörler işlevsiz kalmıştır.
Diğer bir tarafta özellikle tek parti döneminde yürütülen modernleşme ve batılılaşma
politikalarında amaç muasır medeniyet seviyesine çıkmaktır. Bu hedefe ilerlerken devletin
bürokratik elitleri sivil toplumu kendi önlerinde adeta bir engel olarak telakki etmişlerdir. Zira
sivil toplum demek farklılıkların yansıması ve örgütlenmesi demek olacaktır. Fakat bu dönem
elitleri bu tür farklılıkları oluşturulan yeni toplumsal yapının önünde tehdit olarak algılamıştır.
Örneğin türk ocakları kapatılmış ve yerine devlet eliyle halk ocakları kurulmuştur. Belli bir
dönem yine sendikal faaliyetlerin tamamına yasaklar getirilmiştir. Bu çerçeveden 1923-50
yılları arasında faaliyet gösteren tek dernek olarak karşımızda devletin bizatihi kendi
desteklediği halk evleri olmuştur (Çaha, 2007: 193).
Bu sosyal ve siyasal politikaların yanında aslında CHP’nin altı okunda var olan devletçilik
ilkesi üzerinden de bir değerlendirme yapılması gerekmektedir. Zira bu ilke gereği o dönem
içerisinde sivil ve asker yöneticiler üzerinden ekonomi iktidarın pekiştirilmesi için bir araç
haline dönüştürülmüştür. Ekonominin tamamının devlet aygıtı tarafından yönetildiği bir
ortamda zaten devletten bağımsız sivil toplum yapılanmalarının doğmasını beklemek çok da
rasyonel olmayacaktır.
Türkiye açısından hukuki olarak 1946 yılında fakat fiili olarak 1950 yılında çok partili hayata
geçiş bir çok açıdan bir dönüm noktası niteliğindedir. Yaklaşık 27 yıl süren bir tek parti
hegemonyasından bir kopuş anlamına gelen bu durum toplumsal yapı açısında da elbette
önemli bir takım sonuçlar doğurmuştur. Öncelikle demokrat parti toplumsal aktörlerin siyaset
algısında ciddi bir değişimin başlayacağı algısının müsebbibi olmuştur. İlk yapılan
düzenlemelerden birisi tek parti döneminde yasaklanmış olan bir çok örgüte bu dönemde
tekrar kurulma müsaadesi verilmiştir (Çaha, 2007: 221). Bu dönem içerisinde sivil toplum
örgütlenmelerinde nicel olarak sayıca bir artış söz konusu olsa bile bunu nitel anlamda henüz
doğrudan siyasetten bağımsız örgütlenmeler olarak görmek yanlış olacaktır.
Bu dönem içerisinde DP’nin halk içerisinde bulunan geçmiş dönemin muhalifleri ile olan
ittifakı üzerinden bürokrat karşıtlığı üzerinden bir duruşu olmuştur. Bu durumu ise kasvetli
halkı kravatlı idarecinin zulmünden kurtaracağız diyerek te sloganlaştırmışlardır. Fakat bu
üslup ve siyaset tarzı DP’yi bir açmazın içine sokmuştur. Buna göre hem oy desteğini
koruyacaksın hem de seçkinlerin gerçekleştirmiş olduğu devrimler ile ters düşmeyeceksin. Bu
ikilem DP döneminde devletçi elit ile özellikle DP ye oy veren toplumsal kesim arasındaki
uçurumu keskinleşmesine sebep olmuştur. 1960’lara yaklaşırken yaşanan ekonomik sıkıntılar
ve bunlara karşı siyasi iktidar tarafından verilen otoriter tepki ve ardından ülkede darbe ile
neticelenen bir süreç başlamıştır. Nitekim 1960 darbesi ile beraber Türk toplumsal ve siyasal
yapısında yeni bir dönem başlayacaktır.
1960 sonrası dönem içerisinde ise özellikle gönüllülük üzerinden kurulan derneklerde bir
artışın arttığı görülmektedir. Fakat bu dönem içerisinde çok önemli bir faktör bu gönüllülük
üzerinden kurulan dernekleri gerçek anlamda bir sivil toplum anlayışının gelişine engel
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olmuştur. Özellikle bu dönem içerisinde siyasi yelpazede var olan bir çok küçük marjinal parti
ve diğer partilerin sivil toplum örgütlenmeleri ile kurdukları organik bağ bu örgütlerin tam bir
sivil toplum örgütü olmasını engellemiştir. 1971 yılında verilen askeri muhtıra sonrasında ise
bu yapıların varlığına ciddi sınırlamalar getirilmiştir. Bu sebeple askeri müdahaleler sivil
toplumu devletin çekim alanı içerisine çekmeye ve onların özerkliklerini kısıtlamaya
çalışmıştır.
10.2.2. Günümüzde Sivil Toplum
Sivil toplumun Türkiye’nin gerek akademik gündemine gerekse toplumsal ve siyasal
ajandasına 1980’ler sonrasında girmeye başlamıştır. Elbette bu durum Latin Amerika ve Doğu
Avrupa gibi bölgelerde gerçekleşen değişim ve dönüşüm hareketlerinden bağımsız
düşünülmemelidir. 1982 anayasası sendika ve derneklerin kurulmasında ciddi kısıtlamalar
getirmesine rağmen sivil toplum örgütlenmeleri toplum içerisinde ciddi teveccüh görmüştür.
Hatta geçmiş dönem tecrübenin yansıması olarak çıkarılan siyasi partiler kanunu, sivil toplum
ile siyasi partiler arası organik bağı engellemeye çalışılmıştır. Burada aslında anayasal olarak
müsaade edilen sivil toplum örgütleri farklı kanallardan getirilen kısıtlamalar ile çok
arzulanmadığı hissettirilmiştir. Ama bazı araştırmacılar bu durum içerisinde paradoksal bir
şekilde sivil toplumlara teveccühü arttırmıştır. Bunda darbe öncesi dönemde yaşanmış olan
aşırı siyasallaşmanın sonucu olarak siyasetten uzaklaşma arzusunun etkisi olabilir.
Bu dönem yaşanan önemli gelişmelerin elbette toplumda fertlerin örgütlenmelerini
kolaylaştırdığı yadsınamaz bir gerçekliktir. Bu gelişmelerden en önemlilerinden bir tanesi hiç
şüphesiz kitle iletişim araçlarıdır. Kitle iletişim araçları siyasi elitlerin devletçi zihniyetini
daha çok toplumcu alana doğru evirmiştir. Televizyon ve radyoların yaptıkları yayınlar ile
yeni bir kamusal alan inşa ettikleri o dönem içerisinde tartışılan ve söylenen en önemli
gerçekliklerin başında gelmektedir. Siyasilerin yanında toplum içerisinde bulunan aydınlar ve
kanaat önderlerinin düşünceleri de toplumda bulunan fertlere sansürsüz ve eksiksiz bir şekilde
ulaşma imkanı yakalamıştır. Kitle iletişim araçları üzerine konuştuğumuz zaman özellikle
özel ve uydu kanallarının açılıyor olması bu medya organlarının merkezi otorite tarafından
yönlendirme ihtimalini de minimize etmektedir. Halk gerek kendi ülkesi içerisinde muhalif
düşünceleri serbestçe duymakta ve kendi düşüncelerini yine serbestçe toplumun diğer
üyelerine ulaştırabilmekteydi.
Bu dönem içerisinde yine 1983 yılında iktidara gelen Turgut Özal ve onun izlediği
politikalarında sivil inisiyatiflerin önünü açtığı yadsınamaz bir gerçektir. Öncelikle Özal
sürekli olarak geçmişten miras kalan devletçi politikaları eleştirerek liberal bir anlayış üzerine
siyasetini şekillendirmiştir. Toplumsal ve siyasal hayat içerisinde temel değer olarak devlet ve
devlet aygıtı yerine toplumu yerleştirmiştir. Devleti korunması gereken bir aygıt olarak değil
toplumun refah seviyesini yükseltmek için bir araç olarak değerlendirmiştir. Elbette bu
söylem ve politik anlayış toplumda da bir değişim ve dönüşüme sebep olmuştur. Nitekim bu
dönem içerisinde KİT’lerin özelleştirilmeleri, merkezi otoriteden yerel yönetimlere doğru
yetki devri, belediyelere aktarılan fonların arttırılması ve piyasa ekonomisinin ön plana
çıkarılması Batılı anlamda bir sivil toplumun doğması açısından önemli adımlar olarak
değerlendirilmelidir (Çaha, 2007: 228).
1990’lı yıllardan bahsetmeden önce özellikle 1980’li yıllarda yukarıda yaşanan temel bir
takım değişimleri doğurduğu sonuçların gelecek dönemleri etkilediğini bilmemiz lazım. Bu
dönem ilk defa kurulan sivil toplum kuruluşları devletin politikasında belli bir takım
değişiklikler yapmaya çalışmışlarıdır. Toplum içerisinde farklılığın ve çeşitliliğin varlığı sivil
toplum üzerinden resmen kabul edilmiştir. Bu dönem özellikle Osmanlının sonlarından
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itibaren siyasi kültürümüze girmiş olan devletin bekası, ulusal güvenlik veya ulusal bilinç gibi
kavramlar yerine fert için veya toplumsal refah için var olan bir devlet anlayışına doğru bir
evrilme söz konusudur. Bu düşünce anlayışının da ileride sivil toplumun ülkemizde
gelişimine katkı sağladığına da şahitlik edeceğiz.
Sivil toplumun Türkiye özelinde değerlendirildiğinde esas yükselişini 1990’lı yıllarda
gerçekleştirmiştir. Bu dönem içerisinde özellikle Avrupa’da bulunan STK’lar
düşünüldüğünde çok ciddi pozitif adımların atıldığı görülecektir. Özellikle bu dönem sivil
toplum faaliyetlerinin gerçekleştirdikleri eylemler ile toplumsal hareketliliği artırdığı
gözükmektedir. 1995 yılında gerçekleştirilen ve derneklerin örgütlenebilme ve siyasi
faaliyetlerde bulunabilme konusunda yasaklarının kaldırılmasının bunda elbette büyük etkisi
bulunmaktadır. Bu eylemler aslında bir diğer taraftan aydınlar ve düşünürler arasında yağın
olan sivil toplum retoriğinin toplum içerisinde bir karşılığının ortaya çıktığına da delil olarak
gösterilebilir.
Bu dönemde artık medya ve basın konusunda yaşanan gelişmelerin daha da etkili bir şekilde
toplum ve siyasal hayatta etkili olduğunu görmekteyiz. Medya artık insanlara bilgi ulaştıran
bir araçtan da öte kendisi bizatihi bir sivil güç olduğunu göstermeye başlamıştır. Bu dönem
elbette yerel yönetimlerde yaşanan gelişmeler ve yerel yönetimlerin güçlenmesi ile sivil
toplum daha da canlanmaya başlamıştır. Nitekim bilindiği gibi birçok düşünür sivil toplumun
canlanabilmesi için güçlü yerel yönetimler ve merkezi otoritenin mümkün olabildiğince zayıf
olması gerektiğini savunmuştur. Yerel yönetimler özellikle toplumsal ve siyasal hayatta
katılımcı demokratik bir siyasal kültürün oluşabilmesi için önem arz etmektedir (Keleş,
53,54).
1990’lı yıllarda sivil toplum yapılanmasının başarısını göstermesi açısından İslamcılık
hareketini gösterebiliriz. Aslında özellikle cumhuriyetin kuruluşu ile birlikte ötekileştirilen
İslami söylem ve İslami Hareket uzun yıllar boyunca siyasetin için yer alamadı. 1969 yılında
ilk defa siyasi parti kurarak partileşen Türk İslami hareketi sürekli olarak parti kapatmaları ve
kovuşturmalar ile karşı karşıya kalmıştır. Fakat özellikle 1980’ler sonrasında kurdukları sivil
toplum örgütleri sayesinde 1990’lı yılların ortalarında birinci parti olmayı başarmışlardır.
Elbette bu başarıları 28. Şubat post-modern darbesi ile sonuçlanmıştır ama kendilerinin
siyasette kazandıkları başarı tamamen sivil örgütlülük üzerinden gerçekleşmiştir.
Bu dönem içerisinde yine 1996 yılında İstanbul’da gerçekleştirilen Habitat II zirvesinden
sonra sivil toplum hiç olmadığı kadar siyasal ve toplumsal aktörlerin gündemine girmiştir.
Bunun yanında özellikle soğuk savaşın bitmesi ve dünyada özellikle devlet kaynaklı otoriter
anlayışlara karşı verilen mücadele Türkiye’de ciddi bir bilincin oluşmasına kaynaklık etmiştir.
Ekonomik alanda kısıtlamalar ve engeller bu dönem içerisinde iyice gevşetilmiş ve piyasa
ekonomisi kendini daha da hissettirir hale gelmiştir. Bu durum özellikle toplum içerisinde
daha özgür ve özerk yapıların oluşmasına fırsat tanımıştır. Fakat bu dönemin en önemli
özelliği ise toplum içerisinde örgütlenme konusunda ciddi bir bilinçlenmenin oluşmasına
rağmen devlet ve bürokratik yapının henüz buna hazır olmadığı görülmüştür.
28 Şubat gibi bir post modern darbe sonrası girdiğimiz milenyum dönemi bu sürecin daha
başlangıcında yaşadığımız büyük deprem ve ekonomik kriz Türkiye’de siyasetin seçim
sonrası büyük bir değişim yaşamasına sebep olmuştur. Bu dönem içerisinde yine Avrupa
birliğine giriş süreci çerçevesinde gerçekleştirilen reformlar sivil toplum yapılanmasına ciddi
katkılar sunmuştur. Bu dönem sivil toplum ve onun işlevleri konusunda tartışmanın içeriğinde
de bir değişiklik söz konusudur. Sivil toplum bu dönem içerisinde artık demokrasinin ve
demokrasinin konsolide edilmesinde ciddi bir gereklilik olarak telakki edilmektedir. Bu
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durumda elbette hem yerel hem de küresel gelişmelerin etkili olduğu ve yönlendirdiği
yadsınamaz bir gerçekliktir. Diğer taraftan bu süreç içerisinde istikrarsız bir mirasın üstüne
arzulanan siyasi ve ekonomik istikrar içinde yönetici elitler içerisinde sivil toplumun rolü
anlaşılmıştır.
2000’li yıllar sivil toplum yapılanmalarının toplum içerisinde ciddi somut projeleri hayata
geçirdikleri bir dönem olarak karşımızda durmaktadır. Bunda elbette gelişen teknolojik
gelişmeler ve bu gelişmelerin halka yansıması önemli rol oynamıştır. Özellikle ulaşım ve
iletişim imkanlarındaki gelişmeler gerek kurumlar arası iletişimi kolaylaştırmış gerekse
gerekse sivil toplum kurumlarının fertlere ulaşımını kolaylaştırmıştır. Elbette burada en
önemli araç olarak karşımıza facebook, twitter ve youtube gibi kitle iletişim araçları
çıkmaktadır. Bu dönemde özellikle Avrupa Birliği uyum yasaları sonrasında sivil toplum
örgütlerinin inisiyatif aldıklarına da şahitlik etmekteyiz.
2000’li yıllarda sivil toplum üzerinde etkili olan olaylara sırasıyla bakacak olursa ilk sırada
saymamız gereken olan 2001 yılı ekonomi çöküştür. Özellikle toplumda yıllardır var olan
güçlü devlet ve katı merkezi otorite anlayışı ortaya çıkan aşırı yoksulluk, işsizlik ve
eşitsizlikler neticesinde ilk defa bu kadar keskin bir şekilde sorgulanır olmuştur. Geçmiş
yıllarda özellikle milli bütünlük uğruna katlanılan bir çok sıkıntıya karşılık ekonomik çöküntü
ve beraberindeki yolsuzluk haberleri toplumda devlete karşı ciddi bir güvensizlik
oluşturmuştur. Tamda bu noktada devlet aygıtının sivil toplum üzerinden devletin yeniden
yapılandırılması tartışmaları ortaya çıkmıştır. Zira sivil toplum yalnızca halkın yönetiminin ve
demokratikleşme yolunda önemli bir aktör olmayacak aynı zamanda devletin imaj kaybının
telafisi içinde bir araç olarak telakki edilmiştir.
Bununla beraber bu dönem içerisinde sivil toplum açısından önemli bir diğer olay ise 2002
yılında gerçekleştirilen millet vekili seçimleri ve bu seçimler sonrasında parlamentonun kahir
ekseriyetinin tek parti iktidarı ile yenilenmesi olmuştur. Zira bu şekilde öncelikle yıllardır
devlet yönetiminde olan yöneticilerin tasfiyesi gerçekleştiği gibi yeni ve eski devlet aygıtının
dönüştürmek isteyen bir kadro iktidara gelmiştir. Bu durum koalisyonlar sonrası dönem
açısından ciddi bir politik istikrar getirmiş ve bu durum toplumsal beklentiyi çok üst düzeye
getirmiştir. Hükümetin de sürekli olarak daha demokratik Türkiye vurgusu ve o dönem itibari
ile bu konuda sürekli gündemde bulunan sivil toplumdan beklentileri arttırmıştır.
Sivil toplum anlayışında yaşanan değişiklikler bu dönem açısından değerlendirildiğinde
üçüncü ve belki de en önemli olay Türkiye’nin AB ile olan ilişkilerinde yaşanan
derinleşmedir. 1999 yılında gerçekleşen Helsinki zirvesi ve Türkiye’nin aday ülke statüsü
kazanması önemli bir dönüm noktasıdır. Bundan sonra müzakere sürecinin başlaması ve bu
süreç içerisinde de merkezi otoritenin toplumun lehine zayıflatılması sivil toplum açısından
önemli bir rahatlatma olmuştur. Bu süreçte güçlü bir devleti radikal bir biçimde baştan
aşağıya yeniden yapılandırılmaya çalışan yeni bir hükümet, toplumda demokratik ve
ekonomik istikrar olasılığını ve beklentisini arttırmıştır. Bu durum sivil toplum yapısına ve
kuruluşlarına yansımıştır.
SONUÇ
Türk toplumunda sivil toplumun ilk örnekleri Osmanlı devleti döneminde ortaya çıkmıştır.
Özellikle Osmanlı döneminde yerleşmiş olan güçlü bir merkezi otorite sivil toplum ile
bürokrasi arasında bir ayrımın ortaya çıkmasına engel olmuştur. Bu olay Batı Avrupa’da sivil
toplumun ortaya çıkaran ekonomik ve siyasal toplumsal şartların Türk toplumunda ortaya
çıkmasına engel olmuştur. Batılı anlamda sivil toplum tanımı devletin kontrolünden uzak
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duran ve serbest piyasaya dayalı bir yapıdan bahsediyorsak bunun Osmanlı döneminde
olmadığı bir gerçektir. Osmanlı’nın özellikle son dönemlerinde devleti çöküşten kurtarmak
amacıyla devletin bekası ve güvenlik gibi kavramlar üzerinden devletin amaca dönüşmesi
sivil toplum için uygun ortamın oluşmasına bir diğer engel olmuştur.
Cumhuriyet bir çok alanda gerçekleştirdiği devrimler ile Osmanlı toplumsal ve siyasal
yapısından uzaklaşmış olsa da siyasi kültür açısından ciddi bir mirası devralmıştır. Burada
kast edilen en önemli durum merkezi otorite üzerinden seçkinci bir bürokratik elit ve bunların
tanımladığı siyasal anlayış. Bu dönem içerisinde özellikle yeni gerçekleştirilen devrimlerin
halka benimsetilmesi üzerinden devlet aygıtı toplum ve siyaset içerisinde farklı düşüncelere
ve oluşumlara yer vermemiştir. Buna karşılık tek parti dönemi sonrasında özellikle DP
döneminde yeni bir takım örgütlerin kurulmasına müsaade edilmiştir. Ama bu kuruluşlar sivil
toplumun genel özelliklerini yansıtmaktan uzak bir duruş sergilemişlerdir. Özellikle 1980lere
kadar halkın kurduğu kuruluşların neredeyse tamamı bir siyasi partiye eklemlenerek
siyasallaşmış ve bu durum onları politize ederek marjinalleştirmiştir.
1980 sonrası dönem ise sivil toplum açısından ciddi bir ortam oluşmasına imkan sağlayan bir
takım gelişmelere sahne olmuştur. Özellikle Turgut Özal ile birlikte gerçekleştirilen politik ve
ekonomik reformlar bu dönem içerisinde sivil toplum anlayışının mayalanması için uygun
zemini hazırlamıştır. 1990’lı yıllar ise toplumun gelişen kitle iletişim ve ulaşım araçları
üzerinden daha fazla özgür alan talep ettiği bir dönem haline gelmiştir. Toplumun
bilinçlendiği ama devletin de bir o kadar merkezi gücünü gerek terör gerekse siyasi
istikrarsızlıklardan dolayı vatandaşlarına gösterdiği bir dönem olmuştur.
2000’li yıllar ile birlikte yaşanan belli bir takım gelişmeler sivil toplumu ciddi anlamda
gelişmesine sebep olmuştur. 2001 krizi toplumsal yapı içerisinde yaşattığı şok ile
demokratikleşme gibi yeni bir takım arayışları ve talepleri gün yüzüne çıkarmıştır. 2002
yılında bu arzu ve talepler seçimlere yanışmış ve yeni kurulmasına rağmen AK parti tek
başına iktidara gelmiştir. Bu iktidar döneminde özellikle Avrupa Birliği uyum paketleri bir bir
yürürlüğe sokulmuş ve devlet otoritesinin gücü halkın lehine azaltılmıştır. Yine ekonomik
alanda gerçekleştirilen reformlar ile toplumsal refah seviyesi arttırılarak sivil toplum için
arzulan ortam hazırlanmış/hazırlanmaya çalışılmıştır. Yalnız son dönemlerde özellikle gerek
coğrafyamızda ve gerekse ülkemizde 15 Temmuz ile beraber yaşadığımız olaylar merkezi
otoriteyi ulusal güvenlik ve devletin bekası gibi kavramlar etrafında tekrar güçlendirmiştir. Bu
durum elbette sivil toplum açısından arzulan toplumsal ve siyasal ortamın oluşmasına engel
olabilmektedir.
Sonuç olarak günümüzde ülkemizin geldiği nokta itibari ile sivil toplum açısından çok ciddi
bir mesafe kat etmiş durumdayız. Bununla beraber daha efektif bir sivil toplum anlayışı için
aşılması gereken bir takım geleneksel sıkıntılarımızın olduğu aşikardır. Bunlar arasında
öncelikle güçlü devlete karşılık zayıf toplum yapısına sahip bir Türk siyasi kültürü
bulunmaktadır. Özellikle zayıf toplumsal yapının temel sebebi geliştirdiğimiz sivil toplum
anlayışımızın bile devlete bağımlı gelişmesi bunun en büyük sebeplerindendir. Bunun yanında
halen daha gerek siyasal yapımız içerisinde gerekse toplumsal yapı ve sivil toplum
örgütlenmelerinde demokrasiyi içselleştirememiş olmamız bizim mücadele etmemiz gereken
bir diğer sorunumuzdur.
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TÜRKİYE’NİN NÜFUS YAPISI
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GİRİŞ
Dünyada, milletlerin uzun süre varlıklarını sürdürebilmeleri, kalıcılıklarını sağlayabilmeleri
ve bir kültür oluşturabilmeleri her şeyden önce o milleti oluşturan insanların sayısına ve belki
de daha önemlisi insanların niteliğine ve yapılarına bağlı bulunmaktadır. Bu çerçevede
ülkelerin nüfusu ile ilgili bazı hususları, nüfusun gelişmesini ve yapısını araştırmak ve analiz
etmek büyük önem taşır. İktisadi bakımdan gelişmiş bir ülke aynı zamanda büyk bir nüfusa
sahip olduğunda, siyasi ve iktisadi güç kaynağı olarak nüfusun olumlu yönlerinden
faydalanabilir. Bununla birlikte gelişmekte olan bir ülkede hem fazla nüfus bulunuyorsa ve
hem de o ülkede hızlı bir nüfus artışı varsa birçok sosyal-ekonomik sorun ortaya çıkmaktadır.
Bu nedenle, nüfusa ilişkin beklentiler uzun vadeli politikaların belirlenmesinde hayati
parametrelerin başında gelmektedir. Bu beklentilerin dinamikleri ve siyasi kararlar üzerindeki
etkisi politika yapım sürecinde hükümetler için büyük bir önem taşımakta ve bir nevi yol
haritası olmaktadır. Zira toplumların demografik yapısı çok farklı parametrelerin
değerlendirilmesinde kullanılmaktadır. Emek arzı ve istihdam konusu, eğitim yatırımları,
konut politikaları demografik yapı ile yakından ilişkilidir ve yaş gruplarının toplam nüfus
içerisindeki ağırlıklarına göre belirlenmektedir.
Nüfusun durumu, her zaman iki temel etkene bağlı olarak belirlenmiştir. Bunlar, doğurganlık
ve ölüm sayısıdır. Tarih boyunca nüfustaki gelişmeler göz önünde bulundurulduğunda, nüfus
artışının önemsenmeyecek düzeyde kaldığı söylenebilir. Elbette, daha öncesiyle
kıyaslanamayacak hızlı bir artışın olması nüfusu kontrol altına almayı zorunlu kılmıştır. 18.
yüzyılda ortaya çıkmaya başlayan ekonomik ve toplumsal dönüşümlerin temelinde de bir
başka devrim yani nüfusa ilişkin değişimin yattığını da unutmamak gerekir. Yüzyıllar
boyunca doğal etkenlerin belirlediği doğurganlık ve ölüm oranları, 18'inci yüzyılın sonunda
insanın müdahale edebileceği bir alan durumuna gelmiştir. Sağlık alanındaki bu gelişmeler
ortalama yaşam süresini yükseltmiş, ilk toplumlara ait nüfus düzeni tümden değişikliklere
uğramıştır. Sağlık hizmetleri gelişmiş, ölüm oranları düşmüştür.
Bundan dolayı, ülkeler nüfuslarını kontrol altında tutmak için nüfus politikalarına
başvurmaktadırlar. Türkiye de özellikle gelişmiş ülkeler ile karşılaştırıldığında çok genç bir
nüfusa sahiptir. 1960 yılından beri planlı bir şekilde nüfus politikası uygulayan Türkiye’nin
nüfusu bugün 82 milyona ulaşmıştır. Pek çok araştırmada Türkiye’nin demografik fırsat
penceresinde bulunduğu ileri sürülmekte ve fakat bu fırsatı çok da iyi kullanamadığı yönünde
de çeşitli eleştiriler getirilmektedir. 1920’li yıllardan 1960’lı yıllara kadar nüfus artışını teşvik
eden devlet ve hükümetler, 1960’lı yıllardan itibaren nüfus artışını kısıtlayıcı politikalara
başvurmuşlardır. 2000’lerin ortasından itibaren ise yeniden nüfus artışını teşvik eden
politikalara bir dönüşün yaşandığını söylemek mümkündür. Bu çalışmada, Türkiye’nin nüfus
yapısı tarihsel perspektifte ele alınarak, demografik dönüşüm çerçevesinde bir analiz
yapılacaktır. Dolayısıyla çalışmada öncelikle, nüfusun tanımı, nüfusla ilgili kavramlar ve
demografi üzerinde durularak nüfus teorileri incelenecektir. Ardından Türkiye’de uygulanan
nüfus politikaları üç ana dönem itibariyle değerlendirilecektir. Son olarak da demografik
dönüşüm açısından Türkiye’nin nüfus yapısı incelenecektir.
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11.1. Nüfus ve Nüfus Teorileri
11.1.1. Nüfus ve Demografi Kavramları
Bir yeri yerleşim birimi yapan temel unsurun başında o yerleşim biriminde yaşayan insanlar
gelmektedir. Dolayısıyla, bir yerleşim birimi ve yahut mekân insandan ayrı düşünülemez. Bu
temel unsur, o yerleşim biriminde yaşayan insanların sayısal niceliği ile birlikte niteliğinin
ortaya konulması açısından da önemlidir. İnsanların çeşitli nedenlerden dolayı topluluk
halinde yaşamaya başlamaları sosyal olayları şekillendiren esas nedeni oluşturur.
Arapça’da nefs kelimesinin çoğulu olan nüfus, insan topluluğu anlamına gelmektedir. Genel
bir tanımlamayla, sınırları belli olan bir alanda ya da yerde, belirli bir anda yaşayan insanların
meydana getirdikleri bir topluluk olarak tarif edilmektedir. Bir ülkede ya da yerde nesiller
boyu hayatını sürdüren insan topluluğu olarak da ifade edilebilecek olan nüfus kavramı, başta
Demografi olmak üzere, Coğrafya, Sosyoloji, Ekonomi, Tarih, Biyoloji ve Tıp gibi bilim
dalları ile yakından ilgilidir (Gümüş, 1998: 62-65).
Bir ülkenin ve toplumun uzun vadedeki politikalarının belirlenmesinde başat faktörü nüfus
oluşturmaktadır. Nüfusun büyüklüğü ve yapısı, kalkınma planlarının üzerine bina edildiği
temel yapıyı teşkil etmektedir. Diğer taraftan nüfus, gelir ile birlikte bir ekonomide mal ve
hizmetlere olan talebin kompozisyonunu ve miktarını belirlemektedir. Nüfusun büyüklüğü,
yapısı, bilgi ve beceri düzeyi, üretim sisteminin temel girdisini oluştururken sosyal refah
politikalarının belirlenmesinde önemli bir unsurdur (DPT, 2001: 3).
Kısaca nüfus coğrafyası olarak ifade edilebilecek olan demografi, Yunanca'da demos (halk,
nüfus) ve graphos veya graphia (yazmak, çizmek) kelimelerinin birleşmesinden meydana
gelen bir kelime olan nüfus bilimi anlamına gelmektedir. Nüfusun hacmi, yapısı ve gelişmesi
başta olmak üzere nüfusu çeşitli yönleriyle inceleyen bilim dalıdır (Murat, 2006: 32). Nüfus
araştırmalarında nüfusun yapısı ve kompozisyonu ile nüfusun miktar ve yapısında meydana
gelen gelişmeler önemli rol oynamaktadır. Nüfusun yapısı; yaş, cinsiyet vb. açılardan nüfusun
dağılımıdır. Nüfusun miktar yapısındaki değişiklikler ise doğum ve ölümlerdir. Bunların
dışında göçler, evlenmeler ve boşanmalar da nüfus hareketlerini anlatmaktadır.
Buradan hareketle, demografinin nüfusu kapsadığı ortaya çıkmaktadır. Doğum, ölüm,
evlenme ve boşanma ve bir bölgede yaşayan kişi sayısı demografinin alanına girmektedir.
11.1.2. Nüfus Teorileri
Bu bölümde klasik nüfus teorisi, optimum nüfus teorisi, demografik geçiş teorisi ve yeni
nüfus teorileri incelenmektedir.
11.1.2.1. Klasik Nüfus Teorisi
Klasik İktisatçılardan Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill ve Thomas Robert
Malthus gibi iktisatçıların nüfusla ilgili olarak düşünceleri klasik nüfus teorisinin temelini
oluşturmaktadır. Bunlar arasında en çok bilinen Malthus'un teorisidir. Nüfusla ilgili karamsar
bir çözümleme olan bu teori, İngiltere'de endüstri devrimi sırasında ileri sürülmüştür.
Malthus'un yaptığı hesaplara göre; nüfusun artışı geometrik bir ilerleme yasası ile
gerçekleşmekte, bu ise nüfusun 25 yılda bir kat artmasına yol açmaktadır. Buna karşın, doğal
kaynakların artışı aritmetik bir ilerlemeye tabi olmakta, daha ağır bir hızla artmaktadır. Bunun
sonucunda da dünyaya gelen insan, gıda bulamama sorunuyla karşı karşıya kalacaktır (Keleş
ve Hamamcı, 2002: 61). Nüfusun hızlı artışına, geç evlenme, cinsel ilişkiden uzak durma gibi
önlemler alınmadığında gıda maddeleri artan bu nüfusa yetmeyecek ve pozitif önlemler
denilen savaşlar, açlık, sefalet gibi ölümleri yükseltecek olan önlemler devreye girecektir
(Murat, 2006: 64).
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Malthus, nüfus teorisinde iyi belirlenmemiş bir nüfus artışı varsayımı formüle ederken tarım
sektöründeki teknik gelişmelere yer ayırmamakta, daha doğrusu teknik gelişmenin etkisini
küçümsemektedir. Ekonomik gelişmenin tarımsal üretimi düzelttiği, toprağın verimini
artırdığı, teknik ilerlemenin beslenme sorunlarına katkıda bulunduğu ihmal etmiştir. Bununla
birlikte, Malthus'un belirttiği gibi nüfus artış hızı çizgisi, geometrik bir ilerleme göstermemiş
asimetrik bir ilerleme kaydetmiştir. Nüfus artışı, aşırı bir doğurganlıktan çok ölüm oranının
düşmesinden kaynaklanmıştır (Keleş ve Hamamcı, 2002: 61).
11.1.2.2. Optimum Nüfus Teorisi
19. yüzyılın sonlarından başlayarak pek çok iktisatçının da görüş belirttiği nüfus konusu, daha
çok kıtlık kanunundan hareket edilmiş ve bu doğrultuda bir toplumsal yapıda nüfusun
ulaşabileceği en faydalı ya da en uygun (optimum) büyüklük araştırılmıştır. John Stuart Mill,
nüfus belli bir yoğunluğa ulaşıncaya kadar, nüfus artışlarının yararlı olacağını, belli bir nüfus
yoğunluğunun aşılmasının ardından kişilerin refah düzeyinin olumsuz yönde etkileneceğini
belirtmiştir. Bu doğrultuda optimum nüfus, “belirli bir amacı en tatminkâr şekilde
gerçekleştirebilecek nüfus miktarıdır.” şeklinde tanımlanmıştır (Murat, 2006: 36).
11.1.2.3. Demografik Geçiş (Evrim) Teorisi
1940'lı yıllarda dünya nüfusunda yaşanan artış sonucu gündeme gelen Demografik Geçiş
(Evrim) Teorisi, sanayileşme ile doğum ve ölüm oranları ve dolayısıyla gelişme hızı
arasındaki ilişkiyi açıklayan bir teoridir (Murat, 2006: 37). Yüksek doğurganlığa sahip
ülkelerin düşük gelire, yüksek gelire sahip olan ülkelerin ise düşük doğurganlığa sahip
olduğunu, kişi başına düşen gelirin demografik geçişi kontrol ettiğini anlatmaktadır. Sosyal,
ekonomik ve kültürel faktörlerle etkileşim içerisinde olan demografi uzun bir süreçtir
(Neumayer, 2006: 327-330). Bu nedenle, toplumlarda demografik değişimlerin belli bir kalıba
uyup uymadığı araştırılmaya başlanmıştır ve “demografik evrim” ya da “demografik geçiş”
modeli geliştirilmiştir. Blacker'in öne sürdüğü teze göre toplumlar demografik değişme
açısından beş aşamadan geçmektedir (Murat, 2006: 37-38).
Demografik geçiş teorisinin birinci aşamasında, doğum ve ölüm oranları yüksektir. İkinci
aşamada ise doğurganlık yüksek ancak ölümler azdır. Üçüncü dönemde doğurganlık azalmaya
başlamakla birlikte ölüm oranları hızla düşmeye başlamıştır. Dördüncü aşama, denge aşaması
olup, doğum-ölüm oranları dengesi sağlanmıştır. Blacker'in tezinin son aşaması ise
doğumların ölüm düzeyinin altına düşmekte olduğu nüfus azalmasıdır.
Günümüzde, Blacker'in tezi üç aşamalı olarak da incelenebilmektedir. Birinci aşamada
doğurganlık ve ölümlülük belirli bir düzeyde dengededir. Özellikle, basit tarım koşullarında
hayatını sürdüren toplumlar ekonomik açıdan sermaye birikiminden oldukça uzaktırlar. Basit
tarımsal üretimde, ürünlerini toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde üretmektedirler.
Modern anlamdaki teknolojik dönüşümden söz etmek mümkün olmamakla birlikte, oldukça
düşük ve marjinal düzeyde bir ilerlemeden söz edilebilir. Bu süreçte ölüm oranlarının
yüksekliği görülmektedir. Bunun nedeni olarak da üretimin kısıtlı olmasının yanı sıra hijyen
bilgisinin ve tıbbi imkanlarının yetersizliğini de eklemek mümkündür. Bundan dolayı
beslenme, bakım ve tedavi şartlarının elverişsizliği ölüm oranlarını artırmaktadır. Bu
dönemde çocuk iktisadi açıdan faydalı ve maliyeti yüksek olmayan bir unsur olarak
görülmektedir. Blacker’in ileri sürdüğü demografik geçişin ikinci aşamasında, ekonomik
gelişmenin arttığı, iş bölümü ve uzmanlaşmanın geliştiği, teknolojik gelişme ve ilerlemenin
hız kazandığı ve toplumun daha çok piyasaya yönelik üretim yaptığı görülür. Ayrıca bu
dönemde ulaştırma ve haberleşme araçları da gelişmiştir. Refah artışı yaşam düzeyindeki
iyileşmeleri beraberinde getirmiş ve sağlık koşullarında da iyileşmeler olmuştur. Artan
toplumsal refah ve iyileşen sağlık koşulları, çocuk ölümlerinin azalmasını sağlamıştır.
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Genellikle Batı Avrupa ülkelerinin 18. yüzyılın sonlarından itibaren ve 19. yüzyılda bu ikinci
aşamadan geçtiği kabul edilmektedir. Blacker’in demografik geçiş teorisinin üçüncü
aşamasında nüfus artış hızı, gelişen ekonomiyle birlikte çok yavaşlamaktadır. Ekonomik
gelişme bir taraftan çocuğun ekonomik alanda değerini azaltırken, bir taraftan da kadının
ekonomik rolünü artırmaktadır (Yanardağ ve Özgen, 2003).
11.1.2.4. Yeni Nüfus Teorileri
1950'lerden sonra demografik değişkenlerle bağlantılı çeşitli makro ve mikro ekonomik
modeller ortaya atılmıştır. Nüfusa ağırlık veren bu modeller arasında en çok bilineni Coale ve
Hoover’in yeni nüfus teorisidir (Yumuşak, 1998). Bu model işgücünün nitelik ve
büyüklüğünün değişmediğini ileri sürmektedir. Modelde, yatırımların büyümeye yönelik
bütün harcamalar olarak ve sosyal refah harcamalarının tümünü kapsayacak şekilde ele
alındığı görülmektedir. Modelin temel denkleminde milli gelirin artışı yatırımlarla sermaye
hasıla katsayısının bir fonksiyonu olarak ortaya konulmaktadır. Bu çerçevede modele göre
sosyal refah harcamaları ve tasarruflar nüfus artışı ile doğrudan ilişkilidir. Dolayısıyla,
nüfustaki artış ya da azalışlar tasarrufları ve yatırım harcamalarının bileşimini etkilemekte ve
böylece toplam üretim ve gelir değişmektedir (Yanardağ ve Özgen, 2003).
Enke’nin kurmuş olduğu modelde ise; milli geliri yükseltmeye yönelik kalkınma projeleri ile
doğumları azaltma programına yönelik eşit miktardaki harcamaların ortalama gelir üzerindeki
etkilerini karşılaştıran aritmetik bir hesap vardır. Nüfus artışını geciktirmede harcanacak
kaynakların, hasıla artışını hızlandırmada harcanacak kaynaklardan belki de 100 misli daha
fazla kişi başına gelir artışına katkıda bulunacağı yolundadır (Yanardağ ve Özgen, 2003).
Yeni nüfus teorisyenlerinden biri de Phelps’a aittir. Phelps nüfusun sürekli artmasının kişi
başına düşen gelir ve tüketim harcamaları üzerindeki etkisinin olumsuz olduğunu ortaya
koymaktadır. Bundan dolayı, Phelps kişi başına düşen gelir ile doğum oranı arasında bir
rekabetin olduğunu iddia etmektedir (Meadows, 1990: 123).
Ester Boserup’un modeli Malthusyen demografik geçiş modelinin tersidir. Buna göre model
yiyecek üretim kapasitesinin artmasının nüfusun artmasına liderlik edeceği üzerine kuruludur.
Öyle ki tarım sektöründe nüfusun yaratacağı baskıya göre teknolojinin kullanılacağını
savunmaktadır. Boserup’a göre yüksek yoğunluktaki bir nüfusta iş gücü yoğun teknolojiler
kullanılacaktır. Buna karşın nüfus yoğunluğunun düşük olduğu durumda ise tarımda daha çok
iş gücü tasarrufuna yönelinerek tarımsal teknoloji geliştirilebilecektir (Winfrey ve Darity,
2002: 62-63).
Harvey Leibenstein ve Gary Becker ise “Doğurganlığın Ekonomisi” modelini
savunmaktadırlar. Leibenstein, ailelerin çocuktan üç türlü fayda sağladığını iddia etmektedir.
Bu faydalardan ilki, çocukların tüketim malı olarak aileye verdiği zevk ve neşeden dolayı
sağladığı faydadır. İkinci olarak, çocuğun belli bir yaştan sonra sağladığı üretici rolü
gelmektedir. Böylece çocuk çalışmaya başladıktan sonra haneye gelir sağlayan bir faktör
olarak görülmektedir. Son olarak da ebeveynlerin yaşlılığında veya hastalık sürecinde
çocukların sosyal güvenlik rolü üstlenmesinden kaynaklanmaktadır. Leibstein’e göre gelir
artışı çocuktan üretim aracı sağlama arasında negatif bir korelasyon bulunmaktadır. Becker
ise gelir artışı olduğunda ailelerin daha çok çocuk talep edeceklerini iddia etmektedir. Bunu
da ailelerin çocuk sahibi olma hususunda tüketim malı satın alıyormuş gibi hareket ettikleri
hususu ile ilişkilendirmektedir.
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11.2. Türkiye’de Nüfus Politikaları
Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşundan sonra uygulanan nüfus politikaları üç farklı dönemde
incelenebilir. Birinci dönem, Cumhuriyet’in ilanından başlayarak 1960’lı yıllara kadar devam
eden ve nüfus artırmaya yönelik politikalardır. İkinci dönemde, 1960’lı yıllardan 2000’li
yıllara kadar ise nüfusun azaltılmasına yönelik politikaların uygulandığı görülmektedir.
Üçüncü dönemde ise, 2000’li yılların ortalarından itibaren yeniden nüfusu artırmaya yönelik
politika ve söylemlerin yükselişe geçtiğini söylemek mümkündür.
2.1. Cumhuriyetin İlanından Planlı Kalkınma Dönemine Nüfus Artırmayı Amaçlayan
Politikalar
Türkiye’de nüfusa ilişkin politikalar ilk defa Atatürk’ün 1920’li yıllardaki söylevlerinde ele
alınmaya başlamıştır. Türkiye’de nüfusun artırılması gerektiği, ulusal sağlık problemlerinin
çözümlenmesi, ölüm oranlarının azaltılmasına ilişkin çeşitli görüşlerin yanı sıra fertlerin
üretim için vasıf kazandırılması yönünde de nüfusun niteliğine ilişkin görüşler açıklayarak,
nüfusu “büyük millet olmanın gereği” olarak nitelemiştir (Oktay-Yüksel, 2013: 36). Diğer
taraftan, Cumhuriyeti ilanından önce 1 Mart 1922’de ve 1 Mart 1923’te yaptığı Meclis açılış
konuşmasında nüfusun ülkenin en önemli meselelerinden biri olduğunu belirtmiştir (Güriz,
1975: 42-43).
Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren nüfusun artırılması yönünde memurlara çocuk zammı,
altı çocuklu ailelere ikramiye ve madalyalar verilmesi gibi politikalara başvurulmuş (Zaim,
1997: 108), 1926 tarihli Türk Ceza Kanunu’nda isteyerek düşük yapmak suç olarak
düzenlenmiş ve 1936 yılında yapılan düzenleme ile “ırkın devamlılığını ve sağlığını tehlikeye
düşürmek” suçu hüküm altına alınmıştır. Cumhuriyet tarihinin ilk nüfus sayımı olan 1927
tarihli sayımda nüfus 13 milyon 648 bin olarak tespit edilmiş, ancak askerlik ve vergi gibi
faktörlerden dolayı 250 bin ilâ 400 bin arasında bir nüfusun beyan edilmediği ilişkin
tahminler vardır (Doğan, 2011: 298).
Diğer taraftan, Balkan Savaşları başta olmak üzere Osmanlı’nın son dönemlerinden ve
cumhuriyetin ilk yıllarında Kırım’dan, Kafkasya’dan ve Balkanlar’dan Anadolu’ya yoğun bir
göç yaşanmıştır. Özellikle Batı Trakya’dan mübadele yoluyla Türkiye’ye göç nüfusun
kompozisyonunun şekillenmesinde önemli bir rol oynamıştır (Özbay, 2015). Mübadele
yoluyla yaşanan göçlerin yanı sıra Hatay’ın 1939 yılında Türkiye topraklarına katılması da
nüfusun artmasına neden olan bir diğer önemli olaydır (Murat, 2006: 67-75).
Tablo 11.1. 1927’den 1960’a Türkiye’de Nüfusun Değişimi
Sayım Yılı
1927
1935
1940
1945
1950
1955
1960
Kaynak: TÜİK.

Nüfus
13.648.270
16.158.018
17.820.950
18.790.174
20.947.188
24.064.763
27.754.820
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Yıllık Nüfus Artış Hızı (‰)
21,10
17,03
10,59
21,73
21,75
28,53

Türkiye’de nüfusu artırıcı politikaların izlendiği 1927’den 1960’lı yıllara kadar nüfusun
yaklaşık 2 kat arttığı ve 28 milyona yaklaştığı görülmektedir. Cumhuriyetin ilk yıllarından
itibaren askeri, siyasi ve ekonomik nedenlerle nüfusun artırılması politikalarının
uygulandığını söylemek mümkündür. Nicelik açısından savunulan bu görüşün yanı sıra
nüfusun niteliğinin de geliştirilmesi, fertlere vasıf kazandırılması başta olmak üzere eğitim
politikaları da bu doğrultuda uygulamaya konulmuştur.
11.2.1. Planlı Kalkınma Döneminden 2000’li Yıllara Nüfus Artışını Sınırlayıcı
Politikalar
Cumhuriyetin ilanından sonra yaklaşık 40 yıllık bir sürede nüfusun 2 kat artması ve nüfus
projeksiyonları Türkiye’de nüfus politikalarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiği
tartışmalarına yol açmıştır. 1961 yılında Devlet Planlama Teşkilatı’nın kurulması ile birlikte
hazırlanan kalkınma planları nüfus artışını sınırlayıcı çeşitli politikaları içermektedir.
Bu doğrultuda çıkarılan Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda, nüfusun yapısı ve buna ilişkin
değişmelerin gerçekte diğer bütün kurumları belirleyen bir unsur olarak kendini kabul ettirdiği
ve bu nedenle nüfus değişkeninin ilk hareket noktası olarak ele alınması gerektiği
belirtilmiştir. Planda, nüfusun artmasının ve kentlere akınıyla birlikte sanayileşme
politikalarına hız verilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Bu doğrultuda, ülkede işgücü ve sermaye
seferberliğinin başlatılması ve sanayileşme hamlesinin karma ekonomik düzenle
gerçekleştirilmesi gerektiği ve bunun da mevcut toplumsal yapıda bir temel tercih olması
hususu da göz önünde bulundurularak yeni bir nüfus politikası ortaya konulmaktadır. Ayrıca,
planda hızlı nüfus artışının olumsuzluklarına da vurgu yapılarak, hızlı nüfus artışının
ekonomik gelişmeyi engellediği belirtilmiş ve nüfus planlaması bir kamu politikası olarak
sunulmuştur. Önerilen bu kamu politikası, sağlık personelinin nüfus planlaması konusunda,
isteyenlere gebeliği önleyici yöntemler konusunda bilgi verilmesini de kapsamaktadır (DPT,
1963: 67).
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda, 1960-1965 döneminde binde 26,1’lik nüfus artış hızının
olduğu, nüfus artış hızını azaltmak için nüfus politikasında bir değişiklik yapmanın gerekli
olduğu, nüfusu yavaşlatmak için nüfus politikasında bir değişiklik yapmanın gerekli olduğu
ifade edilmiştir. 1965’ten bu yana da yeni bir nüfus politikasının uygulandığı belirtilerek yeni
politikanın temelini aile planlamasının oluşturduğu vurgulanmıştır. Yani, “nüfus planlaması”
yerine “aile planlaması”na bir geçiş yapılmıştır. İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde
nüfus konusuna bakış açısında bazı değişiklikler olurken aynı zamanda hükümetlerin ilgisinin
azaldığı görülmektedir (DPT, 1968: 47-48).
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda, Türkiye’nin nüfusunun 1970 sayım sonuçlarına göre
35,7 milyonu bulan büyüklüğü, yüzde 2,7 oranındaki doğal artış hızı, 0-14 genç yaş
grubundaki nüfusun toplam içinde yüzde 41,1’e ulaşan yüksek payı ve yurt düzeyindeki
dengesiz dağılımı ile ekonomik ve sosyal gelişmeyi iki yönlü etkilediği vurgulanmıştır.
Türkiye’de gerek doğum, gerek ölüm oranları azalmışsa da gelişmiş ülkelerle yapılan
karşılaştırmalar bu oranların yine de yüksek bir düzeyde bulunduğunu göstermektedir. Öte
yandan bu planda, aile planlaması ile sağlık hizmetleri planlamasının bir arada yürütülmesi
(aile planlaması ile ana ve çocuk sağlığı hizmetlerinin birleştirilmesi) gerektiği belirtilmiş ve
bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlar arasında iş birliğinin geliştirilmesine karar verilmiştir
(DPT, 1973: 106-108).
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Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda, doğurganlık düzeyinde gerek ülke, gerek bölge
ölçeğinde belirli bir azalmanın göze çarptığı, 1960'larda 6,19 olan toplam doğurganlık
oranının 1970–1975 arasında 4,97'ye düşeceğinin tahmin edildiği belirtilmiştir. Planda, nüfus
yapısındaki bu değişmelere ek olarak bölgeler arası farklılaşmanın eski özelliğini koruduğu
vurgulanmıştır. Buna göre, doğurganlık oranı, Batı ve Güney Anadolu Bölgelerinde, Doğu ve
Karadeniz Bölgelerine göre daha düşük düzeyde gerçekleşmektedir. Öte yandan, 1967 - 1968
yıllarında 6,1 olan kırsal alandaki doğurganlık oranı 1973'te 5,3'e düşmüştür. Bu veriler,
Türkiye'de doğurganlığın önemli bir değişme içinde olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca
ülkedeki hızlı toplumsal değişime bağlı olarak, istenilen doğurganlık düzeyinde de bir düşme
görülmektedir. Bu planda sosyal, ekonomik ve demografik faktörlerin karşılıklı etkilerini ve
nüfus politikasının, sosyal ve ekonomik politikaların bir türevi olduğu da vurgulanmıştır. Aile
planlamasının ise, bir önceki planda olduğu gibi ana-çocuk sağlığı hizmetleriyle birlikte ele
alınması gerektiği üzerinde durulmuştur (DPT, 1979: 24-25).
Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda, sosyal ve ekonomik alandaki değişmeler ile nüfus
artığı ve nüfusun hareketliliğinin, birbirlerini karşılıklı olarak etkileyen unsurlar olduğu, refah
artışına paralel olarak nüfus artış hızının düştüğü belirtilmektedir. Nüfusun sağlık, eğitim,
barınma ve beslenme imkânları artırılması; sosyal güvenlik ve sosyal yardım hizmetlerinin
yaygınlaştırılması ve özellikle göç veren ve doğurganlığın yüksek olduğu illerde yaşayan
nüfusun bu hizmetlerden faydalanmasının sağlanacağı vurgulanmıştır. Özellikle aile ve ana çocuk sağlığının korunması amacıyla aile planlamasının diğer sağlık hizmetleri ile
bütünleştirileceği, bu alanda eğitim ve uygulama için gerekli tedbirler alınacağı ve yeterli
teşkilatlanmaya gidileceği politika olarak benimsenmiştir (DPT, 1985: 125).
Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda Türkiye'nin toplam nüfusunun 1994 yılında 61,8
milyona yükseleceğinin tahmin edildiği, plan döneminde, 0-14 yaş grubunun payı azalacağı,
buna karşılık 15-64 ve 65'in üstündeki yaş gruplarının payı, V. Plan döneminde olduğu gibi
artmaya devam edeceği belirtilmiştir. Bağımlı nüfusun azalmasıyla çalışma çağındaki nüfusun
yükünün azalacağı ve bağımlılık oranı düşeceği ifade edilmiştir. Yine bu programda nüfus
artış hızının yüksek olmasının ekonomik büyüme sosyal gelişmeyi engellediği, bu nedenle
nüfus artış hızını azaltmaya yönelik politika ve programların uygulanması gerektiği
önerilmiştir (DPT, 1990: 284-285).
Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda ülke genelinde demografik yönden yapısal bir değişim
olmakla birlikte bölgelerarası farklılıkların devam ettiği belirtilmiştir. Özellikle son yıllarda
yurt dışından göçlere, sığınmalara ve kaçak işçi akımına maruz kalan ülkenin göç alan bir
ülke niteliği kazandığı da ayrıca planda öne çıkan hususlardan biri olmuştur. Göç yoluyla
gelen kişilerin demografik, sosyal ve ekonomik niteliklerini gösteren istatistiklerin
yetersizliği, bu konu ile ilgili iktisadi ve sosyal politikaların geliştirilmesinin güçleşmesine yol
açtığı ifade edilmektedir. Planda öne çıkan bir diğer husus da aile planlamasına yönelik
hizmetlerin yaygınlaştırılması ve sunulan hizmetlerin etkinliğinin artırılması olmuştur. Planın
stratejisinde ise bireyin refahını daha hızlı artırabilmek için nüfus artış hızını yavaşlatması ve
kalkınma hedefleriyle uyumlu bir nüfus yapısının oluşturması bir amaç olarak belirtilmiştir
(DPT, 1996: 34-35).
Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda ise yıllık nüfus artış hızı ve toplam doğurganlık
hızında tedrici düşüşün devam etmekte olduğu belirtilmiştir. Öte yandan, ülkede
sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasını teminen nüfusa ilişkin dinamikler ile doğal doğal
kaynaklar, ekonomik faaliyetler, teknolojik gelişme ve kültürel yapı arasındaki dengenin her
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seviyedeki planlama ve politika geliştirme süreçlerinde göz önünde bulundurulması
ihtiyacının devam etmesi gerektiği vurgulanmıştır (DPT, 2000: 79-80).
Tablo 11.2. 1965’ten 2000’e Türkiye’de Nüfusun Değişimi
Sayım Yılı
1965
1970
1975
1980
1985
1990
2000
Kaynak: TÜİK.

Nüfus
31.391.421
35.605.176
40.347.719
44.736.957
50.664.458
56.473.035
67.803.927

Yıllık Nüfus Artış Hızı (‰)
24.62
25.19
25
20.65
24.88
21.71
18.28

Nüfus artışını sınırlayıcı politikaların uygulandığı bu dönemde, nüfus 2 kattan daha fazla
artarak 2000 yılında yaklaşık 68 milyona yaklaşmıştır. Her ne kadar nüfus artışını engelleyen
politikalar izlenmiş olsa da 1965-1975 yılları arasında yoğun bir nüfus artışının yaşandığı
görülmektedir. 1960’lı yıllardan itibaren tarımda makineleşmenin etkisiyle kırsal alandan
kente yoğun bir göç yaşanmış olsa da dönem itibariyle kırsal alan hala yoğun bir nüfusu
barındırmaktadır. İnsan faktörünün tarım alanında bir ihtiyaç olarak görülmesinden dolayı bu
dönemde nüfus artışının yüksek olduğunu söylemek mümkündür. Öte yandan kentleşmenin
yoğun bir biçimde arttığı 1990’lı yıllarda itibaren nüfus artış hızının baskılandığı da nüfus
artış hızında yaşanan düşüşlerden görülmektedir. Kentsel alanda çocuğun yüksek maliyeti,
eğitim düzeyinin artması, kadınların emek piyasasına girişlerinin artması, eğitim düzeyinin
artmasından kaynaklanan evlenme yaşının yükselmesi gibi nedenlerden dolayı nüfus artış
hızının düşmeye başladığı söylenebilir.
11.2.3. Nüfus Artışını Destekleyici Politikalara Dönüş
Türkiye’de 1990’lı yıllardan itibaren nüfus artış hızının düşmeye başlaması nüfus
politikalarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiği ile ilgili tartışmaları başlatmıştır. 2007
yılında hazırlanan Dokuzuncu Kalkınma Planı’nda, demografik göstergelerde görülen
iyileşmeler ve bu iyileşmenin plan döneminde ve uzun vadede devam edeceği beklentisi
dolayısıyla Türkiye’nin nüfus yapısının gelişmiş ülkelerin nüfus yapısına nispeten benzemeye
başladığı belirtilmektedir. Nüfusun yaş yapısında da önemli değişimlerin beklendiği ve 2005
yılından itibaren oransal ve rakamsal olarak düşmeye başlayan 0-14 yaş grubu nüfusun bu
eğilimi uzun vadede devam edeceği, çalışma çağı ve yaşlı nüfusun oranı ve sayısı ise sürekli
olarak artığı vurgulanmaktadır (DPT, 2006: 69).
Öte yandan, 2008 yılından itibaren Akparti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çeşitli
mecralarda “en az 3 çocuk doğurun” telkini, Türkiye’de yaklaşık 40 yıldır uygulanan nüfus
politikalarının yeniden gözden geçirileceğine ilişkin ipuçları vermekteydi. Özellikle sosyal
güvenlik sistemi reformu süresince yapılan projeksiyonlar Türkiye’nin hızlı bir şekilde
yaşlandığını, çalışma çağındaki nüfusun azaldığını, bağımlılık oranının arttığını, doğum
oranlarının azaldığını, ortalama yaşam süresinin arttığını göstermektedir (Gümüş, 2012).
Dolayısıyla, 2008 yılından itibaren nüfus artırıcı politikaların desteklendiği söylenebilir. Bu
doğrultuda, 2014-2018 dönemini kapsayan Onuncu Kalkınma Planı’nda doğurganlık hızının
tedricen artırılması gerektiğine ilişkin bulgulara rastlamak mümkündür. Nüfusun 2012 yılı
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sonu itibariyle 75,6 milyona ulaştığı, 2006 yılında nüfus artış hızının binde 12,2 iken, 2012
yılında binde 12'ye düştüğü, 2006 yılında 2,12 çocuk olan toplam doğurganlık hızının 2012
yılında 2,08’e gerileyerek, nüfusun kendini yenileme seviyesi olan 2,10’un altına indiği
vurgulanarak, eğitim ve gelir seviyesinin yüksek olduğu toplum kesimlerinde bu hızın 1,02’ye
kadar düştüğüne dikkat çekilmiştir. Diğer taraftan tedbir alınmaması durumunda 2038
yılından itibaren çalışma çağı nüfusunun, 2050 yılından sonra ise toplam nüfusun azalmaya
başlayacağı belirtilerek, nüfus politikalarıyla doğurganlık hızının artırılması ve yaşlanan
nüfusa yönelik etkin ve uygun zamanlı politikaların geliştirilmesi ihtiyacı bulunduğu
vurgulanmaktadır (DPT, 2013: 54-55).
Tablo 11.3. 2000’li Yıllardan Günümüze Türkiye’de Nüfusun Değişimi
Sayım Yılı
2000
2010
2011
2012
2015
2016
2017
2018
Kaynak: TÜİK Nüfus İstatiskleri

Nüfus
67.803.927
73.722.988
74.724.269
75.627.384
78.741.053
79.814.871
80.810.525
82.003.882

Yıllık Nüfus Artış Hızı (‰)
18.28
15.88
13.49
12.01
13.4
13.5
12.4
14.7

2000 yılından itibaren nüfus yaklaşık 15 milyon artarak 2018 yılı sonu itibariyle yaklaşık 82
milyona yaklaşmıştır. Her ne kadar özellikle 2008 yılından itibaren nüfusu artırıcı politikalar
uygulansa da yıllık nüfus artış hızının dalgalanmalar gösterdiği ve hatta düşmeye devam ettiği
görülmektedir.
11.3. Türkiye’nin Demografik Dönüşümü
11.3.1. Türkiye’de Nüfus Artış Hızında Görülen Yavaşlama
Cumhuriyet tarihinin ilk nüfus sayımı olan 1927 tarihli sayımda 13 milyon 648 bin olarak
tespit edilen nüfusun, askerlik ve vergi gibi faktörlerden dolayı beyan edilmeyenler de dahil
edildiğinde nüfusun yaklaşık 14 milyon olduğu söylenebilir. Siyasi, askeri ve ekonomik
nedenlerden dolayı nüfus artırıcı politikaların uygulandığı 1960’lı yıllara kadar nüfusun
yaklaşık 2 kat arttığı Tablo 11.3’ten görülmektedir. 1960’lı yıllardan 2000’lere kadar nüfus
artışını sınırlayan politikalara ve nüfus artış hızındaki yavaşlamaya rağmen yaklaşık 2 kattan
daha fazla arttığı Tablo 11.3’ten görülmektedir. 2000’li yıllardan itibaren nüfus artış hızındaki
yavaşlamaya paralel olarak nüfus yaklaşık 67 milyondan günümüze 82 milyona çıkmıştır.
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Grafik 11.1. Türkiye’de Nüfus Artış Hızında Değişim

Kaynak: TÜİK (2018).
Öte yandan, 1960’lı yıllarda hızlı nüfus artışının ekonomik gelişmeyi engellediği görüşünden
hareketle nüfus artışını sınırlayıcı politikaların geliştirildiğini söylemek mümkündür. Grafik
1’de de görüldüğü gibi 1960’lı yıllarda ‰30’a yaklaşan nüfus artış hızı, 1960’lı yıllardan
itibaren kademeli olarak azalmaya başlamış, 1990’lı yıllarda ‰20’lere ve son yıllarda ise
‰12’lere kadar azalmıştır.
Diğer taraftan nüfus artış hızının azalması ile ilgili olarak doğurganlık oranı da azalmıştır.
1960’lı yıllarda yaklaşık 6 olan kadın başına doğurganlık hızı 2017 itibariyle nüfusun
yenilenme hızı olan 2.1 düzeyine gerilemiştir. Nüfus projeksiyonlarına göre bu oranın
önümüzdeki yıllarda biraz daha azalacağı göz önünde bulundurulduğunda Türkiye’de genç
nüfusun zamanla azalacağı ve yaşlı nüfusun ise artacağı söylenebilir.
11.3.2. Nüfusun Kaba Doğum ve Ölüm Hızlarındaki Değişim
Birinci Dünya Savaşı’nın sona ermesi ve Cumhuriyetin ilanından itibaren ekonomik ve sosyal
hayatın normale dönmesi kaba doğum hızının yüksek olmasını sağlamıştır. Öte yandan,
işgücü ihtiyacı nedeniyle nüfusu artırıcı politikaların izlenmesi, nüfusun yoğun olarak
yaşadığı kırsal alanda üretim için nüfusa ihtiyacın artması 1960’lı yıllara kadar nüfusun hızlı
bir şekilde artmasına neden olmuştur. Özellikle 1960’lı yıllar kaba doğum hızı ile kaba ölüm
hızı arasındaki farkın en yüksek olduğu dönemi göstermektedir. 1990’lı yıllarda ‰25
düzeyine gerileyen kaba doğum hızı ile kaba ölüm hızı arasındaki farkın azaldığı görülecektir.
2000’li yıllardan itibaren nüfus artış hızının düşmesi, doğurganlığın azalması demografik
dönüşümün bir sonucudur. Bu dönemde, kentleşmenin ve kentsel nüfusun en yüksek seviyeye
ulaşması, eğitim imkânlarının artması ve evlilik yaşının gecikmesi, kadınların eğitim ve
çalışma hayatında artan bir biçimde yer almaları, kentsel alanda bakım maliyetlerinin artması,
iş-yaşam dengesinin sağlanamaması gibi nedenlerden dolayı kaba doğum hızının düştüğü
söylenebilir. Öte yandan, nüfus projeksiyonlarından kaba ölüm hızında nüfusun
yaşlanmasının da etkisi ile birlikte bir artışın gerçekleşeceğini söylemek mümkündür.
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Grafik 11.2. Kaba Doğum Hızı ve Kaba Ölüm Hızındaki Değişme

Kaynak: HÜNEAE (2008).
11.3.3. Doğuşta Yaşam Beklentisindeki Değişim
Demografik dönüşümün göstergelerin bir diğeri de doğuşta yaşam beklentisindeki değişimdir.
Doğuşta yaşam beklentisinin genel itibariyle Türkiye’de sürekli artma eğiliminde olduğu
görülmektedir. 1940’lı yıllardan günümüze yaklaşık 40 yıldan fazla bir artışın gerçekleştiğini
söylemek mümkündür. Özellikle sağlık hizmetlerine erişim imkânlarının artması ve sağlık
alanındaki gelişmeler insanların daha uzun süreli yaşamalarını sağlamıştır. Bu gelişmeler,
yaşlı nüfusun toplam nüfus içerisindeki payının hızla artmasına neden olmaktadır. Doğum
oranındaki azalma, ortanca (medyan) yaşın yükselmesi ve yaşlı nüfusun artması göz önünde
bulundurulduğunda 2000’li yılların ortalarından itibaren demografi politikalarının gözden
geçirilmesi ve nüfus artışının teşvik edilmesine ilişkin izlenen politikaların haklılığını ortaya
koymaktadır. Öte yandan, yaşlanan bir toplumun ihtiyaç duyacağı sağlık ve sosyal
politikaların bugünden planlanması için çalışmaların yürütülmesi gerekmektedir.
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Grafik 11. 3. Doğuşta Beklenen Yaşam Beklentisindeki Değişim

Kaynak: HÜNEAE (2008).
11.3.4. Nüfusun Yaş Dağılımındaki Değişim
Doğum hızındaki azalma nüfusun yaşlanma oranını artıracak, başka bir deyişle medyan yaşı
yükseltecektir. Diğer taraftan demografik dönüşümde bir diğer değişken yaşlanma indeksinin
yükselmesidir. Son olarak yaş piramidinin değişmesidir.
Genel olarak bakıldığında, gelişmiş ülkelerde medyan yaşın yüksek, az gelişmiş ülkelerde
medyan yaşın düşük olduğunu söylemek mümkündür. Çünkü gelişmekte olan ülkelerde
doğurganlık oranı yüksektir.
Yaşlanma indeksinin yükselmesi ise hem doğurganlık oranlarının düşmesi hem de doğuşta
beklenen yaşam beklentisindeki artıştan kaynaklanmaktadır. Bu da bağımlılık oranları ile
yakından ilişkilidir. Bu doğrultuda, gelişmekte olan ülkelerde yaşlanma indeksi düşükken,
gelişmekte olan ülkelerde ise yaşlanma indeksi yüksektir.
Gelişmekte olan ülkelerde geniş tabana sahip bir yaş piramidi söz konusu iken gelişmiş
ülkelerde daha dar tabana sahip bir yaş piramidi söz konusu olacaktır. Öte yandan yaşlanmaya
bağlı olarak gelişmiş ülkelerde yaş piramidinin üst kısmı genişlemeye başlayacaktır.
Grafikte Türkiye’de ortanca (medyan) yaşa bakıldığında ortanca yaşın 1990’larla birlikte
hızla yükseldiği görülmektedir.
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Grafik 11.4. Türkiye’de Ortanca Yaşın Değişimi

Kaynak: TÜİK (2018)
Yaşlılık indeksine ilişkin veriler göz önünde bulundurulduğunda yaşlı nüfus oranı (65+)
Türkiye’de 2013 yılında %7,7 iken nüfus projeksiyonlarına göre bu oran 2023’te %10,2,
2050’de %20,8 ve 2075’te %27,7 oranına yükselecektir. Yaşlı nüfus oranı ve diğer yaş
grupları karşılaştırıldığında yaşlı nüfus artış oranının daha hızlı yükseldiği görülecektir. Diğer
taraftan, 2013 yılında yapılan projeksiyonlara göre potansiyel faal nüfus olan 0- 17 yaş grubu
düşerken 65 yaş grubu artmaktadır. Bir başka ifade ile aktif nüfus azalmaktadır (TÜİK, 2013).
Grafik 11.6. Türkiye’de Yaş Piramidinin Değişimi

Kaynak: HÜNEAE (2008).
Grafik 6’da yer alan Türkiye’nin nüfus piramidine bakıldığında, 15-19 yaş grubunun 10-14
yaş grubundan, 10-14 yaş grubunun 5-9 yaş grubundan, 5-9 yaş grubunun ise 0-4 yaş
grubundan daha fazla olduğu görülmektedir. Doğurganlık hızının azaldığı toplumlarda bu
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tipte bir yaş piramidini görmek mümkündür. Bu da Türkiye’nin demografik dönüşümünün
önemli göstergelerinden biridir.
11.4. Türkiye’de Nüfus Yapısının Özelliklerine İlişkin Değişmeler
11.4.1. Türkiye’de Kentsel ve Kırsal Nüfus
Türkiye’de 1927 yılında yapılan ilk nüfus sayımında nüfusun %75.8’i kırsal alanda,
%24.2’sinin ise kentsel alanda yaşadığı tespit edilmiştir. Bu dönemde nüfus daha çok kırsal
alanda tarımsal üretimle ve hayvancılıkla uğraşmaktadır. İkinci Dünya Savaşı’na kadar
kentsel ve kırsal nüfusta çok fazla değişim gözlenmemiştir. Ancak, tarımda makineleşmenin
artmasıyla kırsal alandan kente doğru yoğun göç başlamış ve kentsel nüfus 1960’da %31.9’a,
1980’de %43.9’a, 2000’de %64.9’a ve 2010’da %76.3’e yükselmiştir. 2012 yılında yeni
büyükşehir belediyelerinin kurulmasına ilişkin çıkarılan 6360 sayılı kanunla, büyükşehir
belediyelerine bağlı köyle mahalleye dönüştürülerek büyükşehir sınırlarına dahil edilmiş ve
böylece bu hukuki düzenlemeye dayalı idari değişiklikle de kentsel nüfusu %90’ların üzerine
çıkarmıştır.
Tablo 11.4. Türkiye’de Kentsel ve Kırsal Nüfusun Yıllara Göre Değişimi (1927-2018)
Yıl

Kentsel
Oran (%)
Kırsal Nüfus Oran (%)
Nüfus
1927
3.305.879
24.2
10.342.391
75.8
1940
3.802.642
24.4
13.474.701
75.6
1960
8.859.731
31.9
18.895.089
68.1
1980
19.645.007
43.9
25.091.950
56.1
2000
44.006.274
64.9
23.797.653
35.1
2010
56.222.356
76.3
17.500.632
23.7
2013
70.034.413
91.3
6.633.451
8.7
2015
72.523.134
92.1
6.217.919
7.9
2018
75.666.497
92.3
6.337.385
7.7
Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçları, 2007-2018

Toplam
13.648.270
17.820.950
27.754.820
44.736.957
67.803.927
73.722.988
76.667.864
78.741.053
82.003.882

11.4.2. Nüfusun Okur Yazarlık Oranındaki Değişim
Türkiye’de nüfusun niteliği açısından okuryazarlık oranı önemli bir parametredir.
Cumhuriyetin ilanından itibaren eğitim alanında başlatılan okuma-yazma seferberlikleri nüfus
içerisinde okuryazarlık oranını artırmayı hedeflemiştir. Eğitim alanında yapılan reform ve
iyileştirme çabalarının bir sonucu olarak 2000’li yıllar gelindiğinde nüfusun yaklaşık
%90’ının okuryazar olduğu görülmektedir. 2017 yılı verilerine göre ise nüfusun %96.7’si
okur yazardır. Nüfusun eğitim yapısı ile ilgili bir diğer önemli gelişme de kadın okuryazar
oranındaki değişimdir. 1980’lerde %50’lerde olan okur yazar oranı özellikle kadınların
eğitimi hususunda yapılan teşviklerle 2017 yılı itibariyle %94.5’e yükselmiştir. Kuşkusuz
okuryazarlık oranındaki bu değişimin yanı sıra zorunlu eğitimin 2012 yılında yapılan
değişiklikle 12 yıla çıkarılması ve 2000’li yıllarda açılan yeni üniversitelerle birlikte eğitim
düzeyi ile ilgili de önemli değişmeler yaşanmış ve ortaöğrenim ve yükseköğrenim mezun
sayısında önemli bir artış yaşanmıştır.
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Tablo 11.5. Türkiye’de Okur Yazarlık Oranındaki Değişim (1927-2017)
Yıl
Toplam
Erkek
Kadın
1935
19.2
29.3
9.8
1950
32.5
45.5
19.4
1960
39.5
53.6
24.8
1980
67.5
80.0
54.7
2000
87.3
93.9
80.6
2010
94.0
97.8
90.1
2015
96.2
98.7
93.7
2017
96.7
99.0
94.5
Kaynak: TÜİK, Genel Nüfus Sayımları & TÜİK, Ulusal Eğitim İstatistikleri
11.4.3. Uluslararası Göç
Uluslar arası alanda gündemi meşgul eden göç olgusu, başta demografik yapı olmak üzere,
ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel açıdan pek çok ülkenin önemli sorunları arasına girmiştir.
Türkiye de son yıllarda göç alanında önemli gelişmelerle karşı karşıyadır. Ulusal ve yerel
düzeyde göçle ilgili sorunların çözümlenmesi ve göçmenlere yönelik sosyal politikaların
organizasyonu için İçişleri Bakanlığı bünyesinde Göç İdaresi Genel Müdürlüğü kurulmuştur.
Türkiye’ye yönelik uluslar arası göç demografi ile de yakından ilişkilidir.
Türkiye jeopolitik konumundan dolayı göçmenler tarafından Asya ve Afrika’dan özellikle
Avrupa’ya bir transit geçiş ülkesi olarak kullanılmıştır. Aşağıdaki tabloda yıllar itibariyle
yasadışı yollardan Türkiye’ye giriş yapan düzensiz göçmen sayısı verilmektedir. Türkiye’ye
yasadışı yollardan girip de yakalanan düzensiz göçmen sayısında son yıllarda büyük bir artış
yaşandığı görülmektedir. Düzensiz göçmenlerin çoğunlukla, Afganistan, Irak, Pakistan ve
farklı Afrika ülkelerinden geldiği bilinmektedir.
Tablo 11.6. Yıllara Göre Yakalanan Düzensiz Göçmen Sayısı
Yıl
Yakalanan Düzensiz Göçmen Sayısı
2005
57.428
2010
32.667
2014
58.647
2015
146.485
2016
174.466
2017
175.752
2018
268.003
Kaynak: Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Verileri
Türkiye’ye 2000’li yıllardan bu yana gelen göçmen sayısındaki artış Türkiye’nin göç alan
ülke konumuna dönüşmesine neden olmuştur. Bunda, Türkiye’nin bir transit ülke konumunda
olmasının yanı sıra Ortadoğu’da yaşanan siyasi istikrarsızlıkların da rolü büyüktür. 2010
yılının sonunda Tunus’ta başlayan isyan dalgasının başta Kuzey Afrika ülkeleri olmak üzere
Ortadoğu’ya da sıçraması siyasi istikrarsızlıklara ve iç savaşlara neden olmuştur. İsyan
hareketlerinin 2011 yılı Mart ayında Suriye’ye de sıçraması ülkede bir iç savaş yaşanmasına
neden olmuş ve Suriye halkı Ürdün ve Türkiye başta olmak üzere çeşitli ülkelere sığınmak
zorunda kalmıştır. İlk defa 2011 yılının Nisan ayında Türkiye’ye giriş yapan Suriyeli
sığınmacılar, 2012 yılından itibaren kitlesel bir şekilde göç etmiştir. Göç İdaresi Genel
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Müdürlüğü’nün verilerine göre 2018 yılında Türkiye’de kayıtlı toplam sığınmacı sayısı
3.426.786’dır. Türkiye’ye Suriyeli göçüne yönelik tartışmalar bugün hala gündemin ana
konularından birini oluşturmaktadır. Suriyeliler’in ülkelerine geri dönüp dönmeyeceklerinden
uyum ve bütünleşmeye, eğitimden ve sağlık politikalarından sosyal politikalara kadar pek çok
husus bu göç sürecinin yönetilmesinde bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.
Tablo 11.7. Yıllara Göre Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyeliler
Yıl
Yakalanan Düzensiz Göçmen Sayısı
2012
14.237
2013
224.655
2014
1.519.286
2015
2.503.549
2016
2.834.441
2017
3.426.786
2018
3.623.192
Kaynak: Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Verileri
SONUÇ
Antik Yunan site devletlerinde nüfusun büyüklüğü ve nüfus planlaması üzerinde önemle
durulduğu göz önünde bulundurulduğunda doğurganlığa egemen olma düşüncesinin çok eski
tarihlerden beri önemini koruduğunu söylemek mümkündür. Platon ve Aristo Atina sitesinin
nüfusunun artma eğilimine karşı tavır aldığı bilinmekte olup, onlara göre çatışmanın kaynağı
kalabalık nüfustur. Bu yüzden nüfusun artış hızı ve nüfusun mekân üzerinde yer değiştirmesi,
uzun süredir insanlığın temel sorunu olma özelliğini korumaktadır.
Demografik yapıdaki değişmeler tarihsel süreçte doğal bir seyir izlemekte ve biyolojik ve
sosyokültürel bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Nüfusun kendini yenileyebilmesi, nüfus
yapısının değişmesi oldukça uzun bir süreçte gerçekleştiğinden, nüfusa herhangi bir müdahale
yapılacağında sonradan telafisi mümkün olmayan sonuçları da göz önünde bulundurmak
gerekir. Bu yüzden nüfus politikaları çok dikkatli oluşturulmalıdır. Dünya coğrafyasında her
ülke, nüfus artış hızını içinde bulundukları ekonomik ve sosyal şartlara göre dengede tutmayı
hedeflemektedir. Nüfus artış hızının düşük olduğu ülkelerde bir yandan emek arzında
yetersizlik söz konusu iken diğer yandan da yaşlı nüfus ve bağımlılık oranının yüksekliği bir
sorun olarak ortaya çıkacaktır. Nüfus artışı hızının yüksek olduğu ülkelerde ise genç nüfus
için yeterli imkanların sağlanamaması nedeniyle, eğitimden sağlığa kadar pek çok alanda en
temel ihtiyaçlardan yoksun yaşamak zorunda kalan bir nesil oluşacaktır.
Türkiye bugün 80 milyonun üzerinde genç nüfusa sahip bir ülkedir ve yapılan projeksiyonlara
göre demografik geçiş sürecinin son aşamasındadır. Bugün özellikle Avrupa Birliği
ülkelerinin nüfusunun yaşlanma sürecine girdiği göz önünde bulundurulduğunda, Türkiye'nin
şu anki nüfusu küresel dinamikler açısından oldukça önemlidir. Genç nüfusun eğitim yoluyla
nitelikli hale getirilmesi öncelikli hedefler arasında olmalıdır. Nüfusun en geniş kesimi olan
15-64 yaş arası olarak tanımlanabilecek kesim ise hızla genişlemiştir. Genç nüfusun yüksek
olması emek arzının yüksek olmasına neden olmuş ve genç nüfus için yeni iş alanlarının
oluşturulması zorunluluk arz etmiştir. Genç nüfusun yanında, Türkiye’de yaşam koşullarının
iyileşmesi, sağlık hizmetlerinin genişlemesi nedeniyle 65 yaş üzeri nüfus da artmaktadır.
Ayrıca, eğilimin artış yönünde devam edeceği nüfusa ilişkin projeksiyonlardan
anlaşılmaktadır. Bu da yaşlılara ilişkin politikalar üretilmesini zorunlu kılmaktadır. Yine
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nüfusa ilişkin verilere bakıldığında Türkiye’de nüfusun 2020 yılından itibaren yaşlanma
sorunuyla karşılaşması muhtemeldir. Bunun yanında nüfus dikdörtgen bir konuma gelmekte,
bebekler azalmakta yaşlı sayısı artmaktadır. Bu nedenle, Türkiye nüfusu bir süre sonra
yaşlanma tehlikesi ile karşı karşıya kalacaktır. Yaşlı nüfus arttığında ise sosyal güvenliğe
ilişkin yeni düzenlemelere ihtiyaç duyulması muhtemeldir.
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12. TÜRKİYE’DE GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK VE SOSYAL POLİTİKA
Bölüm Yazarı:
Öğr. Gör. Bilal AKYOL
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GİRİŞ
Gelir ve refah meseleleri ve bunlarla ilişkili kavramlar olan ekonomik eşitsizlik ve sosyal
refah, uzun ve zengin bir geleneğe sahiptir. Bütün ilahi dinlerin olduğu kadar felsefi akımların
ve siyasi öğretilerin gelir, refah, eşitlik, yoksulluk, adalet ve yardımlaşma konularının
günümüze kadar şekillenmesinde izlerini görmek mümkündür. Bu gelenek ilk insan Hz.
Âdem’den başlayıp insanlığın her dönemine ışık tutan, adaleti ve hakkaniyeti savunan bütün
peygamberlerin hayatlarını ve öğretilerini kapsamaktadır. İnsanlığa bu anlamda en mükemmel
ve ideal adaleti, eşitliği ve kardeşliği sunan mesajı getiren son peygamber Hz.
Muhammet(sav)’in bütün hayatı ve insanlığa hediye ettiği Kuran, bu alandaki en önemli
kaynak durumundadır. Batıda ise, Hammurabi Yasalarından, Aristo’nun, Aquino’lu
Thomas’ın, J.J. Rousseau’nun ve bazı 19. yüzyıl sosyalistleri, filozofları ve iktisatçılarını bu
geleneğe dâhil etmek mümkündür.
İktisatçılar uzun zamanlardan beri ekonomik politikaların, fertler ve hanehalkları arasında
fakirlik gelir dağılımı üzerindeki etkilerini ölçmekle meşgul olmuşlardır. Bu konularda doğru
değerlendirmelere ve sonuçlara ulaşmak için titiz ve tatmin edici yöntemler geliştirmek her
zaman zor bir görev olarak kabul edilmiştir. Zamanla ekonomik analizde sağlanan ilerleme ve
hanehalkı verilerinin sağlıklı şekilde elde edilir olması, bu alandaki çalışmaları iyileştirmiştir.
Bununla birlikte, bu konuyla ilgili literatürün gelişmesi ve zenginleşmesi, yapılan
araştırmaların daha titiz ve daha güvenilir yapılması yolunda ilerlemeleri beraberinde
getirmiştir. Kısmen, küreselleşmenin toplumsal etkileri konusunda yapılan şiddetli
tartışmaların bir sonucu olarak, ekonomik politika hedeflerin ve toplumsal taleplerin giderek
yoksulluğun azaltılması ve dağılımı sonuçlarına odaklanmasını zorunlu hale getirmiştir.
Ancak Batıda Pareto’ya (1895) kadar gözlenen gelir ve refah dağılımı konuları ve bu
çerçevede ortaya çıkan eşitsizlik sorunları titiz model tarifleriyle, parametre tahminleriyle ve
sosyoekonomik analizle desteklenmemekteydi. Gerçekten de Pareto (1895), gelir dağılımı
şekilleri olan I, II ve III modellerini belirlemiş, analiz etmiş ve uygulamıştır. Pareto (1897)
gelir dağılımı, nüfus dinamikleri ve sosyal hareketlilik arasında cereyan eden karşılıklı
etkileşimin de gösterildiği bir kısmı içeren daha detaylı bir istatistiksel ve sosyoekonomik
analiz sağlamaktadır. Gini (1909, 1912a, 1930a, 1930b, 1952) bu temalara temel katkılar
sağlamıştır.
Neo-liberal politikaların ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel alanlarda üstünlük kazanması
ve yaygınlaşması ile birlikte küreselleşme ve artan rekabete paralel olarak uluslararası
ticaretin ve finansal akımların serbestleştirilmesi ve ülke ekonomilerini hızlı ve büyük çaplı
sarsıntılara açık ve çaresiz hale getirmesi, ekonomik krizleri sıklaştırmış ve olağan hale
getirmiştir. Bu gelişmelerin tahmin edilen ve fakat arzu edilmeyen sonucu ise, gelir dağılımı
adaletsizliğinin ve yoksulluğun artış göstermesi olmuştur. Günümüzde ülkeler arasındaki
zenginlik dağılımına bir göz atıldığında, durumun ne kadar kötü olduğu hakkında bir fikir
sahibi olmak mümkün olmaktadır. Bir araştırmanın sonuçlarından hazırlanan veriler,
Avrupa'nın dünyanın toplam servetinin 1/3'nü, ABD'nin ise ikinci 1/3'nü elinde
bulundurduğunu göstermektedir. Dünyanın geri kalanı ise üçüncü 1/3'ne sahip olduğuna işaret
etmektedir. Dünya nüfusunun yarısından fazlasını oluşturan Çin, Afrika ve Güney Amerika
ise dünya servetinin üçüncü 1/3'nin yarısını elde etmektedir. Dünya nüfusunun büyük bir
kısmında yüksek fakirlik ve eşitsizliğe sebep olan kaynakların eşit olmayan dağılımı, aynı
zamanda fırsatların da haksız ve adaletsiz dağıldığını da göstermektedir. Eşitsizlik ve
yoksulluk konusundaki endişelerin son dönemlerde artmış ve günümüzde birçok ülkenin
siyasi gündeminde önemli bir unsur haline gelmiştir. Bu aynı zamanda BM, OECD, IMF ve
Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşların da reform gündeminde yer alan küresel bir sorun
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olarak dikkatleri üzerinde toplamış bir konudur. 2015 yılında Birleşmiş Milletler’e üye
ülkeler, 2016'dan 2030 yılına kadar kamu politikalarını yönlendirmeyi amaçlayan 17 Küresel
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi üzerinde anlaşmaya varmışlardır. Bu hedefler arasında,
ülkelerin kendi bünyelerinde ve ülkeler arasında eşitsizliklerin azaltılması ve yoksulluğun
ortadan kaldırılması bulunmaktadır. Bu hedefler arasında dikkat çeken hususlar şunlardır:
-Günümüzde dünya nüfusunun% 75'inden fazlası, 1990'lı yıllara kıyasla gelir dağılımının
eşitsiz bir şekilde dağılmış olduğu toplumlarda yaşamaktadır.
- Gelişmekte olan ülkelerden elde edilen veriler, nüfusun en fakir % 20'lik kısmı içinde yer
alan çocukların hâlâ beş yaşından önce ölme ihtimali, en zengin ülkelerdeki kesim
çocuklarından üç kat yüksektir.
-Dünyada bugün 836 milyon insan hala aşırı yoksulluk içinde yaşamaktadır.
-Gelişmekte olan bölgelerdeki beş kişiden biri günde yaklaşık 1,25 dolardan az bir gelirle
yaşamaktadır
-.Dünyada beş yaşın altındaki yedi çocuktan birinin boyu, yaşına göre yetersizdir (Villar,
2017: 2-3).
Son yıllarda sık rastlanan sert ve sıcak tartışmaların, derinleşen toplumsal adaletsizlik ve
eşitsizlik konularında yoğunlaştığı görülmektedir. Bir görüşe göre küresel iş ve finans
imkânlarının en tepesindeki kazançlar ve ödüllerin dağıtılması, giderek daha orantısız ve
haksız hale gelmektedir. Bu ise küresel bir adaletsizlik, eşitsizlik ve yoksulluk sorununa işaret
etmektedir. Bu küresel eşitsizlik ve adaletsizlik ise, küresel iş ve finans gücüne yön verenlerin
dünya ekonomisine daha büyük ekonomik katkı yaptıklarından değil, piyasa gücünün ve ona
dayalı olan siyasi gücünün, ekili küçük bir zümrenin ellerinde yoğunlaşmasının ürünü olarak
ifade edilmektedir. Bu doğrultuda geliştirilen değerlendirmelerin üzerinde durduğu en önemli
konu, gelirin ve servetin çok eşitsiz dağıldığı toplumların yaygın sosyal huzursuzluklara ve
hasarlara maruz kalmaları ihtimalinin daha yüksek olduğudur. Bu gelişmeler aynı zamanda,
her ülkede ortaya çıkan siyasi, sosyal ve ahlaki kutuplaşmaların sonuçlarının gözler önüne
serilmesine hizmet etmektedir. Bir ülkede uygulanan politikalar sonucunda artan refahtan
küçük bir grubun büyük kazanç elde etmesine ve bunu istismara dönüştürmesine izin
verilmesi, ülke ekonomisi ve küresel ekonomi için kötü bir sonuç olarak ortaya çıkmaktadır.
Bunun sebebi ise, ekonomik istikrar ve dinamizm ile uyumlu olan eşitsizliğin bir sınırının
bulunmasıdır. Bu sınırın son zamanlarda ciddi ölçüde ihlal edildiği, genel kabul gören bir
gelişmedir (Lansley, 2012: 1-3).
Türkiye’de, birbirini tetikleyen bu iki sorunun boyutları merak ilgi çekicidir. Bir ülkede elde
edilen gelirin fertler ve haneler arasında nasıl bölüşüldüğünü gösteren gelir dağılımı ve elde
edilen gelirin kişinin temel ihtiyaçlarını karşılamaktan yoksun olmasını veya karşılasa dahi
toplumdaki diğer fertlerin yaşam standartlarının altına kalmasını ifade eden yoksulluk sorunu,
Türkiye açısından ele alınacaktır. Bu ünite, Türkiye’de Gelir Dağılımı, Türkiye’de Yoksulluk
ve Türkiye’de Sosyal Politika olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde gelir
dağılımının tanımı ve hesaplama yöntemlerini öğrendikten sonra Türkiye’de gelir
dağılımındaki eşitsizliğin boyutlarını inceleyeceğiz. İkinci bölümde ise yoksulluk tanımlarına
yer verilecek ve Türkiye’deki yoksulluk oranlarını analiz ederek kısaca sebepleri
incelenecektir. Son bölümde ise sosyal politikanın tanımları dikkate alınarak Cumhuriyet
tarihi boyunca yoksulluk ve gelir dağılımı adaletsizliği ile mücadele amacıyla sosyal politika
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alanında yapılan düzenlemeler ve uygulanan politikalar incelenecek ve bu mücadelede ana
aktörler olan aile, devlet ve sivil toplum kuruluşlarının fonksiyonları üzerinde duracağız.
12.1. TÜRKİYE’DE GELİR DAĞILIMI
Ekonomik eşitsizlik ve yoksulluk, bir toplumda fırsatların ve imkânların asimetrik-dengesiz
dağılımının en önemli yönlerini oluşturmaktadır. Bu eşitsizlik ve yoksulluk, hakların ve
özgürlüklerin anayasa ve yasalarla garanti edildiği ülkelerdeki eşitsizliğin bir şekli olarak
kabul edilmekte ve temel kamusal hizmetlerin (sağlık, eğitim, işsizlik ödeneği ve emeklilik
aylığı gibi) asgari seviyede sağlandığı ülkeleri yakından ilgilendirmektedir. Birçok ülkede
demokratik hükümetler, siyasi gündemlerinde ekonomik eşitsizliği ve yoksulluğu azaltmayı
açık bir hedef olarak belirlemektedir.
Gelir dağılımı, belirli bir dönem içinde bir ekonomide oluşturulan toplam gelirin, dağılım
araçları ve politikaları yoluyla toplumdaki kişiler ve gruplar arasında paylaştırılmasını ya da
bölüşülmesini ifade etmektedir (Alabaş, 2015: 256). Ekonomideki gelir dağılımı, ekonomik
faaliyet sonucu elde edilen toplam üretimin-gelirin üretim faktörlerine göre dağıtılmasının
incelenmesi şeklinde olabilir ve bu durum gelirin fonksiyonel dağılımı olarak
tanımlanmaktadır. Ayrıca toplam gelirin fertlere veya hanehalkına göre incelenmesi şeklinde
de olabilir ki buna da kişisel gelir dağılımı adı verilmektedir (Campano ve Salvatore, 2006:
3). Bir ülkedeki farklı bölgelerin o ülkede elde edilen toplam gelirden almış olduğu paya
bölgesel gelir dağılımı, bir ekonomideki farklı sektörlerin o ülke ekonomisinin toplam
gelirinden elde ettiği paya ise sektörel gelir dağılımı adı verilmektedir (Aykaç, 2013: 3-8).
Devletin vergi ve harcamalarla hiçbir müdahalede bulunmadığı varsayımı altında, piyasa
mekanizmasının işleyişinin sonucunda meydana gelen gelir dağılımı birincil gelir dağılımı
olarak adlandırılır. Fakat devletin herhangi bir müdahalesinin olmadığı ve tamamen piyasa
güçlerinin belirlediği bir gelir dağılımının adil olması beklenemez. Bu yüzden devlet gelir
dağılımına etki eden bazı düzenlemelerde bulunur. Devletin birincil gelir dağılımını asgari
ücret düzenlemesi, vergiler ve kamu harcamaları gibi yollarla etkilemesi sonucu meydana
gelen gelir dağılımına ikincil gelir dağılımı adı verilir. Mesela, devletin asgari ücreti zorunlu
tutması veya sektörler temelinde bazı güvenlik ve sağlık önlemlerinin alınmasını zorunlu hâle
getirmesi gelirin birincil dağılımını etkileme gücünü ve gayesini gösterir. Bunun yanında
devlet, vergiler ve harcamalar yoluyla gelir dağılımını etkiler. Örneğin artan oranlı vergi
tarifesi ile devlet, geliri yüksek olanları daha yüksek oranda vergilendirir. Böylece herkesin
vergi sonrası kullanılabilir geliri aynı oranda azalmaz, yüksek gelire sahip olan kesimdeki
fertlerin gelirindeki azalma daha yüksek oranda gerçekleşmiş olur. Kullanılabilir gelirin
harcanması safhasında ise devlet dolaylı vergileri yürürlüğe koyarak kişilerin refahının bir
kısmını alıp kamu gelirine ilave etmektedir. Gelir dağılımını düzeltmek amacıyla yüksek
gelirlilerin satın aldıkları malları daha yüksek oranda vergilendirerek gelir dağılımını
etkilemesi ise bir diğer geliri yeniden dağıtıcı politikadır (Sağbaş, 2013: 68).
Gelir dağılımında oluşan adaletsizliklerin giderilmesi amacıyla, toplumun varlıklı
kesimlerinden toplanacak vergiler, kamu harcaması yoluyla düşük gelir gruplarına
aktarılmaktadır. Devlet, bu sayede, bir taraftan kamu harcamaları ile finanse ettiği
hizmetlerden toplumun yoksul kesimlerini bedelsiz olarak faydalandırırken, diğer taraftan
işsiz, kimsesiz ve güçsüzlere doğrudan yardımda bulmaktadır. Bu şekilde yapılmakta olan
kamu harcamaları, sonuçta gelir dağılımında adaletin sağlanmasına önemli ölçüde katkıda
bulunmaktadır (Pehlivan, 2015, s. 78).
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Gelir dağılımının adaletsiz olduğu ülkelerde ekonomik ve toplumsal huzursuzluklar ve
sıkıntılar baş göstermektedir. Bu ülkelerde sosyal barış bozulmakta, suç eğilimleri artmakta,
toplumsal kargaşa baş göstermekte ve siyasal ve ekonomik istikrarsızlıklar sıklıkla
görülmektedir. Ayrıca gelir dağılımında adaletin sağlanmasına yönelik politikaların başarılı
bir şekilde uygulanmasıyla ekonomik büyüme hızlanmakta ve sürdürülebilir hale gelmekte,
toplumun eğitim ve sağlık imkânları gelişmekte ve genel refah düzeyinin yükselmesini
sağlayarak sosyal barış ve ekonomik kalkınma için sağlam bir temel sağlanmış olmaktadır
(Aykaç, 2013: 4-5).
Gelir dağılımındaki eşitsizliklerin ölçülmesi amacıyla çok sayıda eşitsizlik ölçütü
geliştirilmiştir. Bu ölçütlerden en çok kullanılanı Lorenz Eğrisi yardımıyla hesaplanan Gini
Katsayısı yöntemidir. Lorenz Eğrisi, koordinat eksenlerinden birisi üzerinde kümülâtif olarak
milli gelir yüzdelerinin, diğer eksen üzerinde ise, nüfus yüzdelerinin gösterilmesi ile elde
edilir. Eğri üzerinde bulunan her nokta, milli gelirin yüzde kaçının nüfusun yüzde kaçına
dağıtıldığını göstermektedir. Şekil üzerinde bulunan 45 derecelik doğru, toplumu meydana
getiren fertler arasında milli gelirin tam olarak eşit dağıtıldığını ifade etmektedir ki bu eğriye
“mutlak eşitlik doğrusu” denilmektedir. Mutlak eşitlik doğrusu üzerinde herkes, milli gelirden
aynı miktarda payı almaktadır. Ancak, hiçbir toplumda bu şekilde tam bir gelir dağılımı
eşitliğine rastlamak mümkün değildir. Bu sebeple toplumdaki kesimlerin milli gelirden elde
ettikleri payı gösteren Lorenz eğrisi, hiçbir zaman düz doğru şeklinde değildir. Lorenz eğrisi
mutlak eşitlik doğrusundan uzaklaştıkça gelir dağılımı adaletsizliği büyümektedir (Pehlivan,
2015: 306-307).
Lorenz eğrisi üzerinde en yüksek gelirli %20’lik kesimin gelirden aldığı payın, en düşük
gelirli %20’lik kesimin gelirden aldığı payla karşılaştırılması gelir dağılımının eşitlikten
uzaklığını göstermek açısından çarpıcı bir karşılaştırma sağlamaktadır. Bir ülke için gelir
dağılımı eşitsizliğinde zamanla bir iyileşmenin mi, yoksa bir bozulmanın mı olduğunu
görmek amacıyla farklı ülkelerdeki gelir dağılımları birbirleriyle karşılaştırılır (Gürsel,
Levent, Selim, ve Sarıca, 2000, s. 33-37). Böylece, elde edilen veriler analiz edilerek,
uygulanması düşünülen yeni politikalar için politika yapıcılara ve uygulayıcılara yol
göstermek amacıyla kullanılır.
Şekil 14.1: Lorenz Eğrisi
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Kaynak: Pehlivan (2015), Kamu Maliyesi, Trabzon, s306
Şekil 14.1’de bir ülkede gelir dağılımı adaletsizliği-eşitsizliği Lorenz Eğrisi ile gösterilmiştir.
Şekle göre nüfusun ilk %20’lik dilimi gelirin %7’sini alırken son %20’lik dilimi ise gelirin
%35’ini almaktadır. Şekil 14.1 yardımıyla Gini Katsayısı, kırmızı renkli mutlak eşitlik
doğrusu ile mavi renkte gösterilen Lorenz Eğrisi arasındaki A bölgesinin alanı ile A ve B
bölgelerinin alanlarının toplamına bölünerek hesaplanmaktadır:
Gini Katsayısı22 = A/A+B
Gelir dağılımı, kısa, orta ve uzun vadede, ekonomik konjonktür, büyüme, sosyal ve kültürel
değişmeler, yapısal ve kurumsal değişmeler gibi faktörlere bağlı olarak sürekli değişiklik
göstermektedir. Örneğin işsizlikte meydana gelen bir artış, gelir dağılımını hem işsizlerin hem
de ücret karşılığı çalışan bireylerin aleyhine etkileyebilmektedir (Gürsel vd., 2000: 17).
Nüfusun kır/kent dağılımı, çalışanların kamu/özel sektör dağılımının yanı sıra vasıf ve eğitim
seviyesi, sendikalaşma ve toplu pazarlıktan yararlanma dereceleri, ekonomik faaliyetlere
katılan aktif nüfusun statüsü ile eğitim ve vasıf seviyesi gelir dağılımı açısından önemlidir.
Ayrıca ekonomik faaliyetlerin sektörel dağılımı ve teknolojik yapısı, eğitim ve sağlık
hizmetlerinin gelişme seviyesi ve toplumun bu hizmetlere erişilebilirliği, genel olarak kamu
hizmetlerinin seviyesi, kalitesi ve farklı kesimlerin yararlanma derecesine ilaveten uluslararası
iş bölümünde ülkenin sahip olduğu yer ve rekabet gücü de gelir dağılımı üzerinde genel
olarak etkili olmaktadır.
12.1.1. Türkiye’de Gelir Dağılımının Gelişimi: Mehter Adımlarıyla İlerleme
Türkiye için bireysel gelir dağılımı araştırmalarının ilki 1963 yılında, beyanname ile gelir
vergisini ödeyen yükümlülerin gelir vergisi beyanlarına dayanarak o dönemki adı Devlet
İstatistik Enstitüsü (DİE) olan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılmıştır. Daha
sonraki dönemde 1968, 1973, 1986 yıllarında çeşitli araştırmalar yapıldıysa da 1987 yılında
DİE tarafından yapılan nüfus tabakaları, bölge ve kır-kent ayrımında gelir ve tüketim
farklılaştırmasını belirlemek amacıyla “Hane Halkı Gelir ve Tüketim Harcamaları Anketi”
Türkiye genelini kapsayan ilk ankettir. Bu anketlerin ikincisi de 1994 yılında yine DİE
tarafından yapılmıştır (TÜSİAD, 2000: 29-31). DİE’nin 1994 yılındaki anketinden sonra 2002
yılına kadar bu konuda Türkiye’de herhangi bir çalışma yapılmamış; 2002 yılından itibaren
ise TÜİK tarafından 2005 yılına kadar her yıl düzenli olarak Hanehalkı Bütçe Anketleri
uygulanmaya başlanmıştır. 2006 yılından itibaren TÜİK tarafından, gelir dağılımı,
yoksulluğun düzeyi ile kompozisyonuna, yaşam koşulları ve sosyal dışlanmaya yönelik
veriler üretmekle birlikte eşdeğer hanehalkı kullanılabilir gelirine göre tanımlanmış gelir
dağılımı sonuçları da açıklayan Gelir ve Yaşam Koşulları araştırması yayımlanmaya
başlanmıştır (Dağdemir, 2013:104).
Tablo 14.1 Eşdeğer Hanehalkı Kullanılabilir Fert Gelirine Göre Gini Katsayısı
Gini katsayısı
22

Son yıllarda Gini katsayısı daha anlaşılabilir olması açısından kaynaklarda 100’le çarpılarak
gösterilmeye başlanmıştır
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1994(a)

2002(a) 2005(a) 2008(a) 2011(a) 2013(a) 2014(a) 2017(b)

TÜRKİYE 0,49

0,44

0,42

0,41

0,404

0,400

0,391

0,405

Kaynak: (a) http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1011 Erişim 03.09.2017
(b)
TÜİK
Gelir
ve
Yaşam
Koşulları
Araştırması,
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27823 Erişim 04.10.2018

2017

Tablo 14.1 ‘de Türkiye’ye ait 1994-2015 yılları arasında bazı yıllara ait eşdeğer hanehalkı
kullanılabilir fert gelirine göre Gini katsayıları verilmiştir. Yukarıda da belirtildiği gibi, Gini
katsayısı küçüldükçe gelir dağılımındaki adalet artmaktadır. Gini katsayısı, 1994 yılında 0,49
seviyelerindeyken, 2017 yılında 0,405’e düşmüştür. Bu da gelirin 1994 yılına nazaran 2017
yılında daha adil dağıtıldığını göstermektedir. Fakat bu düşüş anlamlı bir düşüş değildir.
Fakat sadece Gini katsayısına bakarak gelirin daha adil dağıtıldığını söyleyebilmemiz
mümkün değildir. Gelirin, nüfusun yüzdelik dilimlerine nasıl dağıldığına bakarak daha net ve
sağlıklı yorum yapabiliriz.

Tablo 14.2: Gelire Göre Sıralı %20'lik Gelir Dağılımı
Gelir grubu
Anket yılı

Birinci % 20

İkinci %20

Dördüncü %
20
18,5

Beşinci % 20

8,5

Üçüncü %
20
11,5

1963(a)

4,5

1968(a)

3,0

7,0

10,0

20,0

60,0

1973(a)

3,5

8,0

12,5

19,5

56,5

1978(a)

2,9

7,4

13,0

22,1

54,7

1983(a)

2,7

7,0

12,6

21,9

55,8

1986(a)

3,9

8,4

12,6

19,2

55,9

1994(a)

4,9

8,6

12,6

19,0

54,9

2002(b)

5,3

9,8

14,0

20,8

50,0

2005(b)

6,1

11,1

15,8

22,6

44,4

2009(b)

6,2

10,7

15,3

21,9

46,0

2015 (b)

6,3

10,9

15,5

22,0

45,3

2017 (c)

6,3

10,7

14,8

20,9

47,4

223

57

Kaynak: (a) (Gürsel vd., 2000), (b) http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1011 Erişim
03.09.2017
Tablo 14.2’de Türkiye’de gelire göre sıralı %20’lik gelir dağılımı oranları verilmiştir.
Türkiye’de yıllar itibariyle yüzdelik gruplar açısından gelir dağılımına baktığımızda, gelirden
en düşük payı alan Birinci %20’lik grubun gelirden almış olduğu pay 1963 yılında %4,5
seviyesindeyken 1994 yılında %4,9’a, 2015 yılında ise %6,3’e yükselmiş durumdadır. En
zengin %20’lik grubu oluşturan Beşinci %20’lik grubun gelirden aldığı pay ise 1963 yılında
%57 iken 1994 yılında %54,9’a 2015 yılında ise %45,3’e gerilemiş durumdadır. Bu da gelirin
2015 yılında 1963 yılına nazaran daha adil dağıldığını göstermektedir. Bu durumun
gerçekleşmesinde ekonomide tarımın ağırlığının azalmasının büyük etkisi vardır. Aynı
zamanda yukarıda da açıklandığı üzere, bu veriler hesaplanırken kullanılan yöntemlerin ve
kapsamlarının farklı olmasından dolayı, bu dağılımları karşılaştırırken ihtiyatlı olmamız
gerekmektedir . Bu bakımdan 2002 yılından itibaren elde edilen verileri kıyaslamak daha
isabetli olacaktır. 2002 yılında en düşük payı alan %20’lik kesim gelirin %5,3’ünü alırken
2017 yılında bu değer %6,3’e yükselmiştir. En zengin %20’lik kesim 2002 yılında gelirin
%50’sini alırken 2017 yılında bu değer %47,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu da gelir dağılımında
her nekadar bir düzelme olsa da kayda değer bir ilerleme olmadığını ortaya koymaktadır.
12.2. TÜRKİYE’DE YOKSULLUK
Basit bir ifadeyle insanların temel ihtiyaçlarını karşılayamaması olarak tanımlanan
yoksulluğu, dar ve geniş anlamda olmak üzere iki şekilde tanımlayabiliriz. Dar anlamda
yoksulluk, hayatta kalabilmek için gerekli beslenme ihtiyaçlarının karşılanamaması ve
barınacak bir yere sahip olamamak olarak tanımlanırken, geniş anlamda yoksulluk ise bireyin,
gıda, giyim ve barınma gibi temel ihtiyaçları yaşamını idame ettirmesi için yeterli olmasına
karşın toplumun ortalama refah seviyesinin altında kalması durumu şeklinde
tanımlanmaktadır.
Yoksullukla mücadelede en önemli ve etkili role sahip araç olarak kamu hizmetleri
uygulanmaktadır. Kamu hizmetlerinin yoksullara yönelik katkıları iki kısma ayırarak
açıklanabilir: Bunlardan birincisi, doğrudan hayat standardını artırıcı bir özelliğe sahip olan
kamu hizmetleridir. Hükümetler geniş bir yelpazede bu hizmetleri ve kamu mallarını
sübvanse ederler ve halka sunarlar. Bu sayede tüketiciler bu hizmetlere ve kamusal mallara
düşük maliyetli ya da sıfır maliyetli olarak sahip olmuş olurlar. İkinci olarak ise, bazı kamu
hizmetleri; beşerî sermayeyi geliştirme ve kuvvetlendirme imkânı veren, iş aramaya ve işe
yerleşmeye katkıda bulunan, vasıf ve kabiliyetlerini geliştirme fırsatı veren, daha iyi sağlık ve
eğitim hizmetleri sunarak verimliliği ve refahı artıran özellikleriyle yoksulluğu azaltıcı rol
oynarlar. Bunlara ilaveten iş-aile dengesini kolaylaştıran, aileyi güçlendiren ve çocukların
daha sağlıklı, kültürlü, ahlaklı ve özgüvenli yetiştirmeye katkı yapan özellikleriyle gelir
dağılımının en alt kesiminde bulunanların gelirlerini arttırıcı rol oynarlar (Kenworthy, 2011:
63).
Sosyal güvenlik ise yoksulluğun hafifletilmesi ve önlenmesi bağlamında tarih boyunca en
yaygın ve en etkili sonuç alınmasını sağlayan bir politika aracı olarak hedeflenmiştir. Sosyal
yardım, sosyal sigorta, işverenlerin zorunlu katkıları ve sosyal yardımlar gibi farklı sosyal
güvenlik tedbirleri, farklı yönleriyle yoksulluk sorununun çözümlenmesine yönelik çare
arayışları olarak uygulama alanı bulmuştur. Sosyal yardım, ihtiyaç sahibi insanlar arasında
yoksulluğu hafifletmek için yıllardır yaygın olarak müracaat edilen bir tedbir şeklidir. Ayrıca
sosyal sigorta yoluyla işsizlik, hastalık, analık engellilik ve emeklilik sistemleri aracılığıyla
işçilerin yoksulluğa düşmesi engellenmeye çalışıldığı gibi bu tehlikeye maruz kalanlar da en
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hızlı şekilde bu durumdan kurtarılmaya çalışılmıştır. Genel olarak bu çerçevede ele alınan
tedbirlerin nihai gayesi, çeşitli sebeplerle muhtaç duruma düşmüş ve zorlayıcı şartlara maruz
kalmış insanları, ihtiyaçlarının esiri olmaktan kurtarmak ve kendi kendine yeter hale
gelmesini sağlamaktır. Birçok ülkede geniş ailelerin gelirlerini arttırmak için sosyal yardımlar
en etkili tedbirler olarak uygulama alanı bulmuştur. Bununla birlikte, özellikle 2.Dünya
Savaşından sonra başlayan sosyal güvenlik alanındaki iyileştirici çabalara rağmen, sosyal
güvenlik her zaman yoksulluğun önemli ölçüde azaltılması hedefine ulaşmamıştır. Finansman
imkânlarının yetersiz kalması, idari zorlukların baş göstermesi, primlerin zamanında ve
yeterince tahsil edilememesi, sosyal güvenlikten yararlananların ve yararlanma imkânlarının
genişletilmesi, haksız yararlanma ve istismarların artması ve yaşanan diğer sorunlar bu
programların etkililiğini genellikle kısıtlamıştır (Midgley ve Tang, 2010: 16).
12.2.1. Türkiye’de Yoksulluğun Genel Görünümü
Yoksulluğun boyutlarının ölçülmesi amacıyla Sivil Toplum Kuruluşları ve TÜİK araştırmalar
yapmaktadır. Yoksulluk ile ilgili çalışmalarda kullanılan en temel veri kaynağı, TÜİK
tarafından hesaplanan hanehalklarının gelir, harcama ve sosyal durumlarıyla ilgili
bilgilerinden derlenen, hanehalkı gelir ve tüketim harcamaları araştırmaları oluşturmaktadır.
TÜİK, Dünya Bankası ile ortaklaşa yürüttüğü, hanehalkı bütçe verilerine dayanarak belirli
aralıklarla “Yoksulluk Çalışması” adıyla Türkiye’de yoksulluğun profili, sebepleri ve
sonuçları üzerine çalışmalar yayınlamaktadır. Bunların ilki 2004 yılında yayınlanan “2002
Yoksulluk Çalışması” sonuncusu ise “2015 Yoksulluk Çalışması” adıyla yapılan araştırma
verileri 2016 yılında kamuoyu ile paylaşılmış, burada satın alma gücü paritesine göre
hesaplanan kişi başı 2,15 dolar ve 4,3 dolar sınırlarına göre tahmin edilen yoksulluk
oranlarına yer verilmiştir.
Günlük 1,25$ aşırı yoksulluk sınırı olarak kabul edilmekte ve dünyadaki en yoksul 15 ülkenin
ortalama yoksulluk sınırının ortalamasını yansıtmaktadır (Metin, 2016:159). Fakat bu değer
2005 yılı için Dünya Bankasının kabul ettiği aşırı yoksulluk sınırıdır. 2011 yılında yapılan
güncelleme ile bu değer 1,90$ olarak hesaplanmıştır (WorldBank,2017).
Tablo 14.3: Yoksulluk Sınırı Yöntemlerine Göre Fert Yoksulluk Oranları, 2002-2015

Fert yoksulluk oranı (%)

Yöntemler
2002

2005

2007(3)

2008

2009

2010

2013 2014 (5) 2015 (5)

Türkiye
Gıda yoksulluğu (açlık)(4)

1,35

0,87

0,48

0,54

0,48

.

.

.

.

Yoksulluk (gıda+gıda dışı) (4)

26,96

20,50

17,79

17,11

18,08

.

.

.

.

Kişi başı günlük 1 $'ın altı (1)

0,20

0,01

.

.

.

.

Kişi başı günlük 2.15 $'ın altı (1)

3,04

1,55

0,52

0,47

0,22

0,21

0,06

0,03

0,06

Kişi başı günlük 4.3 $'ın altı (1)

30,30

16,36

8,41

6,83

4,35

3,66

2,06

1,62

1,58

Harcama esaslı göreli yoksulluk(2)(4) 14,74

16,16

14,70

15,06

15,12

.

.

.

.

0,64

0,07

0,25

0,06

.

.

.

.

.

.

.

Kent
Gıda yoksulluğu (açlık)(4)

0,92
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Yoksulluk (gıda+gıda dışı) (4)

21,95

Kişi başı günlük 1 $'ın altı(1)

0,03

Kişi başı günlük 2.15 $'ın altı(1)

2,37

0,97

0,09

0,19

0,04

0,04

Kişi başı günlük 4.3 $'ın altı (1)

24,62

10,05

4,40

3,07

0,96

0,97

9,89

8,38

8,01

6,59

.

Harcama esaslı göreli yoksulluk(2)(4) 11,33

12,83

10,36
.

9,38
.

8,86
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

0,02

.

.

0,64

.

.

.

.

.

Kır
Gıda yoksulluğu (açlık) (4)

2,01

1,24

1,41

1,18

1,42

.

.

.

.

Yoksulluk (gıda+gıda dışı)(4)

34,48

32,95

34,80

34,62

38,69

.

.

.

.

0,46

0,04

.

.

.

.

4,06

2,49

1,49

1,11

0,63

0,57

0,13

.

.

38,82

26,59

17,59

15,33

11,92

9,61

5,13

.

.

19,86

26,35

29,16

31,00

34,20

.

.

Kişi başı günlük 1 $'ın altı

(1)

Kişi başı günlük 2.15 $'ın altı

(1)

Kişi başı günlük 4.3 $'ın altı (1)
Harcama esaslı göreli yoksulluk

(2)(4)

.

.

.

.

.

Kaynak: TÜİK “Yoksulluk Çalışması” 2015
(1) 1 $’ın SGP üzerinden TL karşılığı olarak ilgilli yılın cari değerleri kullanılmıştır.
(2) Eşdeğer fert başına tüketim harcaması medyan değerinin %50'si esas alınmıştır
(3) 2007 yılından itibaren yeni nüfus projeksiyonları kullanılmaktadır.
(4) 2010 yılından itibaren metodolojik revizyon çalışmaları nedeniyle hesaplanmamaktadır.
(5) 2014 yılından itibaren örneklem tasarımında yeni idari bölünüş temel alınmıştır; bu nedenle kır ve kent düzeyinde tahmin
üretilmemiştir.

En basit yoksulluk ölçütü olan yoksulluk sınırı, yoksulluk sınırının altında yeralan bireylerin
veya hane halklarının sayısıdır. Yoksul sayısı tek başına bir ölçüt olarak kabul
edilemeyeceğinden toplam hane halkı veya toplam nüfus sayısı içindeki yoksulların oranı
daha kabul edilebilir bir ölçüm yöntemidir (Canbey Özgüler, 2014:147). Tablo 14.3’de
Yoksulluk sınırı yöntemine göre 2002-2015 yılları arasındaki döneme ait fert yoksulluk
oranları vermiştir. 2009 yılı verileri incelendiğinde gıda+gıda dışı yoksulluk oranlarına göre
Türkiye’de yaklaşık her 5 kişiden birinin yoksul olduğu görülmektedir. 2005
yılından
itibaren günlük 1$’ın altıda gelire sahip olan kimse kalmamıştır. Kişi başı günlük 2.15$’ın
altında gelire sahip olan fertlerin oranı ise 2002 yılında %3,04 seviyesindeyken 2015 yılında
%0,06’ya düşmüştür. Harcama esaslı göreli yoksulluk oranı ise hala %15,12 gibi yüksek bir
seviyededir. Kent-Kır ayırımda ise kırsal kesimde yoksulluk oranlarının yüksekliği göze
çarpmaktadır. Özellikle harcama esaslı göreli yoksulluk oranı kırsal kesimde %34,2 gibi
oldukça yüksek bir seviyedeyken kentlerde %6,59 gibi düşük bir seviyededir.
Tablo 14.4: Yoksulluk Sınırı Yöntemlerine Göre Fert Yoksulluk Oranları, 2002-2015

Hanehalkı tipi

50%
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60%

Yoksulluk
sınırı (TL)
Toplam

Yoksul
sayısı Yoksulluk
(Bin kişi) oranı (%)

Yoksulluk
sınırı (TL)

Yoksul
sayısı
(Bin kişi)

Yoksulluk oranı
(%)

7 944

10 622

13,5

9 532

15 864

20,1

Tek kişilik hanehalkı

7 944

296

8,2

9 532

435

12,1

65 yaşın altında

7 944

111

5,4

9 532

178

8,7

65+ yaş

7 944

185

11,9

9 532

257

16,6

Erkek

7 944

93

6,4

9 532

129

8,9

Kadın

7 944

203

9,4

9 532

306

14,2

7 944

714

3,8

9 532

1 260

6,7

7 944

151

2,6

9 532

254

4,4

7 944

219

6,6

9 532

328

9,9

Bağımlı çocuğu
olmayan diğer hanehalkı

7 944

344

3,6

9 532

678

7,1

Bağımlı çocuğu olan
hanehalkı

7 944

9 612

17,0

9 532

14 169

25,1

Tek yetişkinli, en az bir
bağımlı çocuğu olan

7 944

209

17,9

9 532

306

26,3

İki yetişkinli, bir
bağımlı çocuğu olan

7 944

310

3,8

9 532

616

7,5

7 944

790

6,6

9 532

1 598

13,4

7 944

4 075

34,3

9 532

5 624

47,3

7 944

4 228

18,1

9 532

6 025

25,8

9 532

0

0

Bağımlı çocuğu olmayan
hanehalkı
İki yetişkinli;
yetişkinlerin ikisi de 65 yaşın
altında
İki yetişkinli;
yetişkinlerden en az biri 65
ve daha fazla yaşta

İki yetişkinli, iki bağımlı
çocuğu olan
İki yetişkinli, üç ve
daha fazla bağımlı çocuğu
olan
Bağımlı çocuğu olan
diğer hanehalkı
Hanehalkı tipi
belirlenemeyen

7 944 0

0

Kaynak: Tüik Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması
Tablo 14.4’te 2017 yılına ait eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirine ve hanehalkı tipine
göre yoksul sayıları ve yoksulluk oranları verilmiştir. Tablodaki verilerde eşdeğer fert başına
hesaplanan medyan gelirin belirli bir oranı (%50’si ve %60’ı) yoksulluk sınırı olarak
tanımlanmıştır. Ortalama gelir bir ülkedeki toplam gelirin o ülkenin toplam nüfusuna
bölünmesi suretiyle hesaplanmaktadır. Bu gelirler küçükten büyüğe doğru sıralandığında ise
en
ortada
yer
alan
sayı
medyan
geliri
vermektedir
(http://bildiginekonomi.net/2014/05/ortalama-ve-medyan-gelir/ Erişim:13.10.2018). Buna
göre %50 yoksulluk sınırı esas alındığında Türkiye’deki hanelerin %13,5’i yoksul olarak
tanımlanmaktadır. Bu oran bağımlı çocuğu olmayan hane halklarında %3,8’e düşerken iki
yetişkinli ve 3 veya daha fazla çocuğu olan hane halklarında %34,3’e yükselmektedir.
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Şekil 14.3: 15-24 Yaş Grubundaki Nüfusun İşgücüne Katılma Oranları
42,4
42

43

Oranlar (%)

42
41
40

39,3
38,2

37,4

38
37
1995

38,7

38,4

39

2000

2005

2010

2015

2020

Yıllar

Kaynak: https://biruni.tuik.gov.tr/isgucuapp/isgucu.zul Erişim: 06.09.2017
Şekil 14.3’te Türkiye’de 15-24 yaş grubundaki nüfusun işgücüne katılma oranları verilmiştir.
15-24 yaş aralığı orta ve yükseköğretim yaşıdır. Bu aralıktaki fertlerin eğitime devam
etmeleri, işgücü piyasasına daha vasıflı ve tecrübeli bir şekilde dâhil olmalarına imkân
sağlayacaktır. Bu da daha yüksek ücretlerle ve aldıkları eğitime uygun işlerde çalışmalarını ve
dolayısıyla daha verimli çalışmalarına imkân verecektir. Bu yaş grubundaki nüfusun işgücüne
katılma oranının yüksek olması, az önce saydığımız sebeplerden ötürü yoksulluğu
tetiklemektedir.
Eğitim seviyesi ve eğitimin kalitesi, ülkedeki yoksulluk oranını etkileyen temel sebeplerden
biridir. Okul çağındaki çocukların ve gençlerin emek piyasasına girmesi ve çalıştırılması
yerine eğitime devam etmesi, çocukların ve gençlerin çalışma hayatında olduğu kadar şahsi,
ailevi ve toplum hayatında da ihtiyaç duyacakları beşerî sermayelerini geliştirme ve temel
bilgi ve becerilere sahip olmalarını sağlayacaktır. Böylece sahip oldukları vasıf, yetenek ve
tecrübeyle hem iş dünyasında ve hem de toplum hayatında daha olgun, daha disiplinli ve daha
sorumlu kişiler olarak kendilerine ve ailelerine olduğu kadar ülkelerine de katkı yapan fertler
olarak yerlerini almış olacaklardır.
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Şekil 14.4: Çocukların İşgücü Piyasası Yerine Okula Yönlendirilmesi

Kaynak: ILO, World Report on Child Labour 2015
Nitekim TÜİK tarafından yayınlanan 2015 yılı Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması bu
durumu doğrular niteliktedir. Şekil 14.5’te görüldüğü gibi eğitim seviyesi arttıkça yoksulluk
oranı ciddi bir şekilde azalmaktadır.

Şekil 14.5: Eğitim Seviyesi Yoksulluk İlişkisi

Kaynak: TÜİK, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21584 Erişim 08.09.2017
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TÜİK verilerine göre Türkiye’de 2016 yılı sonu itibariyle, işgücünün yaklaşık olarak %20’si
tarım sektöründe istihdam edilmektedir. Son yıllarda tarımda çalışanların payında ciddi
düşüşler olmasına rağmen gelişmiş ülkeler ile karşılaştırıldığında bu oran yüksektir. Tarım
sektöründe verimlilik düşüktür ve bu sebeple kendi hesabına veya ücretsiz aile işçisi olarak
çalışanların büyük bir kısmının bu sektörde çalışıyor olması Türkiye’de yoksulluk oranının
yüksek olmasının nedenlerinden biridir (Gündoğan, 2007: 99)
12.3. TÜRKİYE’DE SOSYAL POLİTİKA
Sosyal politika kavramı, literatürde “dar anlamda” ve “geniş anlamda” olmak üzere iki farklı
şekilde ele alınmaktadır. İşçi ve işverenler arasında yaşanan sosyal ve ekonomik çıkar
çatışmasından doğan sorunları azaltmak, işçi sınıfını sanayileşme ile beraber gelen sosyal
riskler ve tehlikelere karşı korumak, çalışma şartlarını ve hayat standartlarını iyileştirmek dar
anlamda sosyal politikanın konusunu oluşturmaktadır (Güven, 2013: 13). Fakat günümüzde
sosyal politikayı işçi ve işverenlerin sınıfı çelişkileri ve çatışmaları ile sınırlamak mümkün
değildir. 2.Dünya Savaşından sonra sosyal devlet anlayışında yaşanan büyük ilerlemeler,
sosyal politikanın alanını hayli genişletmiştir. Sosyal devlet anlayışının benimsenmesi ve
uygulamaların bu alanda derinleştirilmesiyle önemli başarılar kaydedilmiştir (Çetin, 2017:
25). Devletin görevi bundan sonra sadece işçi işveren ilişkilerini düzenlemek veya çıkar
çatışmalarını çözmekle sınırlı kalmayıp toplumdaki çalışan-çalıştıranlar dışında tüm
kesimlerin refah ve mutluluklarını artırmak ve sosyal barışı sağlamak şeklinde kabul edilmeye
başlanmıştır. Bu amaçla ekonomiye müdahale etmek ve toplumun tamamının refah düzeyini
arttırmayı hedefleyen politikalar uygulamak, sosyal devletin en belirgin özelliği olmuştur. Bu
durum, sosyal politikanın artık “işçi-işveren sorunları” ile sınırlı kalmayacağı ve sosyal
devletin fonksiyonlarının toplumdaki bazı kesimlere yönelik dar kalıba sığdırılamayacağı
anlamına gelmektedir. Bu anlayışın benimsenmesi ve uygulamaların bu doğrultuda
şekillenmesiyle burada geniş anlamda sosyal politika kavramı ortaya çıkmıştır. Geniş anlamda
sosyal politika, toplumsal düzende huzursuzluğa neden olan tüm ekonomik ve sosyal
sorunlarla ilgilenmektedir. Bir başka ifade ile geniş anlamda sosyal politikayı toplumsal
refahın arttırılması ve sosyal barışın sağlanması, her alanda eşit fırsatlar sunulması ve
insanların güven içinde yaşatılması amacıyla toplum içindeki zıtlıkların, gerginliklerin ve
çatışmaların çözümlenmesine yönelik üretilen ve uygulanan politikalar olarak tanımlamak
mümkündür (Bozkır, 2015: 5).
Sosyal politikanın amaçları arasında yer alan toplumun tüm kesimlerinin refahını arttırmak ve
böylece sosyal barışı sağlamak, bir ülkenin istikrar içinde kalkınması ve yaşaması için son
derece önemlidir. Diğer taraftan toplumsal refahın artmasının temel şartlarından birinin de
toplumdaki yoksulluk oranının azaltılması olduğunu hatırdan çıkarmamak gerekir. Yoksulluk
esas olarak iki gruba ayrılmaktadır. İlki, hanehalkı veya kişinin yiyecek, giyecek, barınma,
sağlık ve ısınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılayamama durumu olarak tanımlanan “mutlak
yoksulluk” olarak ifade edilmektedir. İkincisi ise insanların temel ihtiyaçlarını karşılayabildiği
halde toplumun ortalama gelir düzeyinin altında kalmasını ifade eden “göreli yoksulluk”
olarak ele alınmaktadır. Ortalama gelir düzeyi, aritmetik ortalama veya ortanca (gelirler en
küçükten en büyüğe sıraya dizildiğinde tam ortadaki gelirin değeri) eşdeğer gelir düzeyinin
hesaplanması ile bulunur (Gürsel vd., 2000).
Yoksulluğun temel nedenleri gelir dağılımındaki eşitsizlikler, işsizlik, enflasyon, ekonomik
faaliyetlerin sektörel ve bölgesel olarak dağılımı, ekonomik krizler, siyasi ve sosyal
istikrarsızlıklar, aile bağlarının zayıflaması, hanehalkı büyüklüğü ve yapısı, emek piyasasının
işleyişinde görülen aksaklıklar olarak sıralanabilir (Yüksel Arabacı, 2015:186-187).
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Yoksulluk sorunu ile mücadelede temel aktör tarih boyunca aile olmuştur. Sanayi devrimi
sonrası ortaya çıkan çalışma ilişkileri, çocuk ve kadın emeği başta olmak üzere bir sömürü
düzeni yaratmıştır. Yeni düzende düşük ücretler ve ağır çalışma koşulları korkunç bir geçim
sıkıntısı ile sağlıksız ve mutsuz bir toplum meydana gelmiştir. Başlangıçta sadece olup biteni
izleyen kamu organları ortaya çıkan salgın hastalıklar, kitlesel sefalet ve toplumsal patlama
riski karşısında müdahaleci bir pozisyona geçmiştir (Tuna vd, 1981:201-202). Sanayi
devriminden itibaren ve özellikle 2.Dünya Savaşından başlayıp Fordist modelin sona
ermesine kadar, sosyal devlet anlayışının benimsenmiş olmasının ve bir refah toplumu
meydana getirme gayesi ile tam istihdam hedefinin devlete bir görev olarak yüklenmesinin bir
sonucu olarak devletin, yoksullukla mücadelenin tek ve en önemli aktörü haline geldiği
bilinmektedir. 1970’li yıllardan itibaren küresel çapta izlenmeye başlanan neo-liberal
politikalar sonucu devletin sosyal politikadaki hareket alanının daralması ve bu alandaki
yetkilerinin bir kısmını yerel yönetimlere, sivil toplum kuruluşlarına devretmesi sonucu bu
birimler de bu mücadelenin belli başlı taraflarından biri haline gelmişlerdir. Ayrıca,
sendikalar, kooperatifler, yardım kuruluşları gibi sivil toplum örgütleri de yoksullukla
mücadelede katkıları hiçbir şekilde inkâr edilemez aktörler olmuşlardır. Bunlara ilaveten bazı
sosyal hizmetlerin de piyasalaştırıldığını belirtmek gerekir. Böylece ‘refah karması’ şeklinde
yeni bir yaklaşımın geliştiğine tanıklık etmekteyiz. Şimdi bu aktörleri sırasıyla inceleyelim.
12.3.1. Aile
Türkiye’de aile, sosyal politikanın temel aktörüdür. İşsizlik, yoksulluk ve diğer ferdi ve ailevi
zorluk hallerinde öncelikle aile ve akraba dayanışması devreye girmektedir. Bu şekilde, aile
dayanışması sayesinde fertlere sahip çıkılmakta ve sosyal dışlanmaya engel olunmaktadır.
Aile ve akraba dayanışması işsizlik, yoksulluk ve diğer zorluk hallerinde bir taraftan fertlere
sosyal yardım temin ederken aynı zamanda canlı tutulan sosyal bağlantılar yoluyla sosekonomik ve psikolojik destekler sağlamakta, işsiz kalan ferdin iş bulabilmesi için akrabalar
devreye girebilmektedir. Hastalık ve diğer zorlayıcı ve yıkıcı etkisi olan durumlarda da aile ve
akraba dayanışması ve destekleri, fertler için önemli ve her zaman geçerli olan bir sigorta
niteliği taşımaktadır. Bunun yanında çalışan kadınların çocuklarına büyük annelerin bakması,
kadının çalışarak işgücü piyasasına girmesini kolaylaştırırken, ev ekonomisine katkıda
bulunmasına da imkân sağlamaktadır (Kesgin, 2012).
12.3.2. Devlet
Türkiye’de yoksullukla mücadeleye yönelik politikalar dönemler itibarıyla farklılıklar
göstermiştir. Cumhuriyetin ilk kurulduğu yıllardan bu yana yoksulluk sorununa karşı verilen
mücadele, sürekli gelişme ve çeşitlenme eğiliminde olmuştur. Öncelikle, Türkiye’de
dönemlere göre sosyal politika ile ilgili yapılan yasal düzenlemeleri ele almak, konunun
gelişme seyrini anlamaya yardımcı olabilir. Dönemlere göre sosyal politikanın ele alınması,
her dönemin farklı ekonomik ve siyasal özelliklerini görmeye ve politika tercihlerini
anlamaya imkân verecektir.
•

1923-1945 Dönemi: Liberal Devletten Korumacı Devlete
Cumhuriyetin kuruluşundan 1932 yılına kadar olan dönemde dünya genelinde
uygulanmakta olan liberal iktisat anlayışı Türkiye’de de hâkim olmuştur. Nitekim 17
Şubat-4 Mart 1923 tarihleri arasında yapılan İzmir İktisat Kongresi’nde de ekonomik
kalkınmanın özel sektör eliyle gerçekleşmesi stratejik bir karar olarak ortaya çıkmıştı.
Fakat bu yaklaşımın bir gereği olarak bu yönde devlet tarafından teşvikler verilmesine
rağmen savaştan yeni çıkmış, altyapısı ve müteşebbis kesimi çok yetersiz olan bir
231

ülkede ayrıca sermayeyi elinde bulunduranların büyük bir kısmını nüfus mübadeleleri
yoluyla dışarıya kaptırmış olmanın verdiği dezavantajlar sonucu başarılı
olunamamıştır.
Türkiye’de devletin sosyal politika alanında yaptığı ilk çalışma henüz Cumhuriyet ilan
edilmeden önce, 1921 yılında kabul edilen kanunlardır23. Bu kanunlar ile arta kalan
kömür tozlarının işçilerin genel yararına ayrılması öngörülmüş, günlük çalışma süresi
8 saat olarak belirlenmiş, 18 yaşından küçüklerin yeraltı işlerinde çalıştırılmaları ve
zorunlu çalıştırma yasaklanmıştır. Ayrıca asgari ücretlerin belirlenme yetkisi üçlü bir
komisyona verilmiş, kömür işçileri için iş kazası, ihtiyarlık ve hastalık kollarını içeren
ilk sosyal sigorta düzenlemeleri yapılmıştır. 1926 yılında yürürlüğe giren Borçlar
Kanunu’nu ile ilk kez bireysel iş ilişkileri düzenlenmeye çalışılmıştır. 1930 yılında
1580 sayılı “Belediyeler Kanunu” yürürlüğe girmiş ve bu yasa ile yerel yönetimlerin
kimsesizler ve sakatlara yardım faaliyetlerinde bulunması, ayrıca işyerlerinde sağlık
denetimlerinin yapılması konularında yükümlülükler getirilmiştir (Şişman, 2017).
1929 Büyük Buhranı sonrası sosyal devlet anlayışına doğru bir gelişme yaşanmaya
başlanmıştır. Devlet bu dönemde çeşitli sanayi işletmeleri kurarak devletçi bir
ekonomi politikası ile yeni istihdam imkânları sağlamıştır. Kurulan İktisadi Devlet
Teşekküllerinde göreli olarak yüksek ücret, beslenme ve barınma gibi temel desteklere
ve imkânlara yer verilmiştir. Bu dönemde kurulan fabrikalar ülke genelinde dengeli
bir kalkınmayı sağlamak amacı ile yurdun çeşitli bölegelerine dağıtılmıştır. 1930
yılında Umumî Hıfzıssıhha Kanunu yürürlüğe girmiş, bu kanunla kadın ve çocukların
çalışma şartlarına ilişkin geniş düzenlemeler yapılmıştır. Türkiye 1932 yılında
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’ ne üye olmuş ve bu tarihten sonra uluslararası
standartlara göre çalışma hayatına yönelik düzenlemeler yapılmıştır. 1936 yılında
3008 Sayılı İş Kanunu kabul edilmiş ve bu kanun 1 yıl sonra yürürlüğe girmiştir.
Fakat bu kanunun 10’dan fazla işçi çalıştıran işyerlerini kapsamış, sendikal hak ve
özgürlükler konusunda bir ilerleme içermezken grevi yasaklamış, zorunlu hakem
uygulamasını getirmiştir. İkinci Dünya Savaşı döneminde reel ücretler savaş öncesi
döneme göre %54’lük bir gerileme göstermiş ve gelir dağılımında ciddi bir bozulma
yaşanmıştır. 1940 yılında Milli Korunma Kanunu kabul edilerek İş Kanunun birçok
uygulaması yürürlükten kaldırılmıştır. Bu kanunla çalışma hayatına yönelik olarak
daha önceki düzenlemelere nazaran olumsuz birtakım düzenlemeler yapılmıştır. Bu
kanuna dayanarak çıkartılan Toprak Mahsulleri Vergisi ile tarım ürünlerine ve
çiftçinin elindeki hayvanlara düşük bedeller karşılığında devletçe el konulmuş,
tarımsal ürünlerin azami satış fiyatları belirlenmiştir. Ayrıca tarımsal ürünlere aşar
vergisine benzer nitelikte ayni vergiler getirilmiş, etnik bir temelde uygulanan Varlık
Vergisi ile vatandaşların ödeyecekleri vergi miktarları servet tespit komisyonlarında
belirlenmiş ve 15 gün içinde ödemeyen kişilerin mallarına haciz konulmuş veya
bedeni kabiliyetlerine göre kamu hizmetlerinde çalıştırılmışlardır (Şişman, 2017).
•

1945-1960 Dönemi: Çok Partili Hayat Geçiş ve Dışa Açılma
II. Dünya Savaşı sonrasında Türkiye’de çok partili hayata geçilmiş ve dışa açık, liberal
bir ekonomi anlayışı 1946’dan 1950’li yılların ortalarına kadar hâkim olmuştur. Özel
sektörün genişlemekte olan talebi karşılayamaması ile sosyal ve siyasal koşullar

“Zonguldak ve Ereğli Havza-i Fahmiyesinde Mevcut Kömür Tozlarının Amale
Umumiyesine Olarak Füruhtuna Dair Kanun” ve “Ereğli Havza-i Fahmiyesi Maden
Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanun”
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sonucu 1954 yılından itibaren liberal ekonomi anlayışından uzaklaşılmış, mevcut
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin (KİT) bütçeleri arttırılırken yeni KİT’ler kurulmuştur.
Böylece ekonomide kamunun ağırlığı artmıştır. Bu dönemde ücretlilerin toplam
işgücü içindeki payı bu dönemde hızlı bir artış göstermiş, hızlı bir kentleşme
yaşanmış, kentsel yoksulluk, olumsuz barınma ve sağlık koşulları gibi sorunlar ortaya
çıkmaya başlamıştır. Kentleşme sonucu aile yapısındaki değişimler, sosyal güvenliğe
duyulan ihtiyacı şiddetlendirmiş ve sosyal güvenlik alanında bazı gelişmeler
yaşanmaya başlamıştır.
1945 yılında “Çalışma Bakanlığı’ ve ‘İşçi Sigortaları Kurumu” kurulmuş ve
sonrasında da ardı ardına kurulan sigorta kolları ile sosyal güvenlik alanında önemli
gelişmeler sağlanmıştır. 1946 yılında Cemiyetler Kanunu değiştirilerek sınıf esasına
dayalı derneklerin kurulmasını yasaklayan hükümler yürürlükten kaldırılmış, 1947
yılında “5018 sayılı İşçi ve İşveren Sendikaları ve Sendika Birlikleri Hakkında (ki)
Kanun” kabul edilerek yürürlüğe girmiş ve Türkiye’de sendika kurma hakkı ilk kez
özel bir kanunla tanınmıştır. Fakat bu kanunla sendikalara toplu pazarlık ve grev hakkı
verilmemiş, ayrıca bu sendikalara üye olma hakkı 3008 sayılı İş Kanunu’nda tanımı
yapılan işçi ve işverenlerle sınırlandırılmıştır. 5434 Sayılı yasa ile kurulan Emekli
Sandığı 1950 yılında yürürlüğe girmiştir. 1951 yılında hafta tatili günü için işçilere
yarım günlük ücretlerinin ödenmesi, bir kanunla hükme bağlanmış fakat 1956 yılında
bu kanunda değişiklik yapılarak hafta tatili tam günlük ücrete dönüştürülmüştür. 1951
yılında asgari ücrete ilişkin uygulamaları içeren yönetmelik yürürlüğe konulmuş,
1951-1952 yılları arasında Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak körler ve sağırlar
okulları açılmış ve böylece Türkiye’de sakatlar ilk defa temel ve özel eğitimleri
yönünden kamusal politikalara konu olmuşlardır. 1952 yılında ilk işçi konfederasyonu
olan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) kurulmuştur. 1953 yılında
Deniz İş Kanunu ile Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştırılanlar Arasındaki
Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunlar yürürlüğe girmiştir. Sosyal Yardımlar
konusundaki ilk hukuki düzenleme olan “6972 sayılı Korunmaya Muhtaç Çocuklar
Hakkında Kanun” 1957 yılında yürürlüğe girmiştir. Sanayi kesiminde çalışan işçiler
daha önceki dönemlere oranla önemli ölçüde çoğalmış, hemen hemen aynı yıllarda,
hızlı nüfus artışına karşı kırsal alanda yeni istihdam imkânları yaratılamamış, kamu
hizmetlerindeki yetersizlikler ve toprak düzenine ilişkin sıkıntılar ve benzeri
nedenlerle, kırsal kesimden büyük kentlere doğru kitlesel göç hareketleri yaşanmıştır.
Bu sosyal ve ekonomik gelişmeler neticesinde, kente gelip tutunmaya çalışan ailelerde
çalışan fert sayısının artması ihtiyacı doğmuş ve bu durum tüm üyeleri ile çalışmak
zorunda bırakmıştır. Bu süreç sadece işçi statüsünde çalışanların salt sayılarında değil,
aynı zamanda demografik özelliklerinde de önemli değişiklikler yaşanmıştır. Bu
dönemde milli gelirde artışlar sağlanmış, toplam istihdam içinde ücretlilerin payı
yükselmiş, İş Kanunu kapsamına girenlerin sayısı artış göstermiştir (Şişman, 2017).
•

1960-1980 Dönemi: Anayasal Güvence Altında İkinci Kuşak Haklar ve
Sendikalaşma
27 Mayıs 1960 tarihinde gerçekleşen darbe, Türkiye’de sosyal politika bağlamında
önemli bir dönüm noktası olma özelliği kazanmıştır. Darbe sonrası kabul edilen 1961
Anayasası ile devlet “demokratik, sosyal hukuk devleti” olarak tanımlanmış, ikinci
kuşak haklar olarak kabul edilen ekonomik ve sosyal haklara da anayasada yer
verilmiştir. Ayrıca grevli ve toplu sözleşmeli sendikal hak ve özgürlükler ilk defa
anayasal güvence altına alınmıştır. Benzer şekilde çalışma hakkı, zorla çalıştırma
yasağı, kadın ve çocukların çalıştırılması, dinlenme hakkı, ücretlerde adaletin
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sağlanması; sosyal güvenlik, sağlık, konut ve öğretim hakkı; kooperatifçiliğin
gelişmesi ile tarım ve çiftçinin korunması bağlamında düzenlemelere yer verilmiştir
(Tokol, 2015: 70).
1963 yılında 274 sayılı Sendikalar Kanunu ile 275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve
Lokavt Kanunu çıkarılmış, fakat kamu personeli 274 sayılı yasanın kapsamı dışında
tutulmuştur. 1965 yılında Devlet Personeli Sendikaları Yasası çıkarılmış, yasa ile bu
sendikalara siyaset, toplu pazarlık, grev ve toplantı-gösteri yürüyüşü yasağı
getirilmiştir. 1971 yılında yapılan anayasa değişikliği ile de kamu personeli için
sendikalaşma hakkı sadece işçilere tanınmıştır. Yine 1965 yılında 506 sayılı Sosyal
Sigortalar Kanunu kabul edilmiş, 1971 yılında 1475 Sayılı İş Kanunu yürürlüğe
girmiştir. Fakat basın ve deniz işkolunda çalışanlar ile tarım ve hayvancılık sektörü bu
yasanın kapsamı dışında bırakılmıştır. 1974 yılında Sosyal Güvenlik Bakanlığı
kurulmuş ve SSK ile BAĞ-KUR bu bakanlığa bağlanmıştır. 1975 yılında 1927 sayılı
yasa ile İş Kanunu’nda değişiklikler yapılmış, böylece kıdem tazminatı miktarı 15
günden 30 günlük ücrete çıkarılırken, yararlanma şartı üç yıldan bir yıla indirilmiştir.
1976 yılında 2022 sayılı “65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk
Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun” kabul edilmiştir. 1978 yılında
dönemin başbakanı Bülent Ecevit ile Türk-İş genel başkanı Halil Tunç arasında 20
Temmuz 1978 tarihli ‘Toplumsal Anlaşma” imzalanmıştır. Kamu kesiminde işçi
işveren ilişkileri, ücret politikası, toplu pazarlık, iş hukuku ve yönetime katılmaya
ilişkin ayrıntılı hükümler içeren bu anlaşma 14 ay yürürlükte kalmıştır (Çelik, 2014:
219-222).
•

1980-2000 Dönemi: Serbest Piyasa Ekonomisine Geçiş
1980’li yıllar Türkiye’de tekrar liberalleşme çabalarının olduğu, ekonomide dışa
açılma ve serbest piyasa ekonomisine geçişin yaşandığı yıllardır. 24 Ocak 1980
tarihinde yürürlüğe giren ve liberal bir karakter taşıyan 24 Ocak İstikrar Tedbirleri,
Türkiye ekonomisinin ve sosyal politikasının en büyük dönüm noktalarından biri
olmuştur. Bu kararlarla, %32,7 oranında devalüasyon yapılmış, devletin ekonomideki
payının küçültülmesi ve tarım destekleme alımları sınırlandırılması ve gübre, enerji ve
ulaştırma alanları dışında tüm kamusal mal ve hizmetlerdeki sübvansiyonlar
kaldırılmıştır. Dış ticaret serbestleştirilerek, yabancı yatırımların teşvik edilmesi
öngörülmüştür. Fakat bu kararlar dönemin siyasi ortamında hızlı bir şekilde hayata
geçirilememiştir. 12 Eylül 1980 tarihinde yapılan askeri darbe, bu kararların hızlı
uygulamaya konulmasının yolunu açmıştır. 7 Kasım 1982 tarihinde halk oylaması ile
kabul edilen ve 1961 Anayasası’na nazaran daha katı ve kısıtlayıcı olan 1982
Anayasası yürürlüğe girmiştir.
Bu dönemde ekonomi dışa açılmış, ihracat önem kazanmış ve ithal ikamesiyle
korunan yerli sanayi uluslararası rekabete açılmıştır. Bu gelişmeler aynı zamanda
Türkiye’nin uluslararası piyasalarla yüzleşmesini de beraberinde getirmiştir. Diğer
taraftan 1980 öncesinde ekonomik krizlerin ve darboğazların bir sonucu olarak IMF
gibi uluslararası kuruluşlardan borç ve destek alma geleneğinin izleri 1980 sonrasında
da devam etmiştir. IMF ve Dünya Bankası gibi kuruluşların Türkiye ekonomisinde
önemli aktörler haline gelmiş, böylece sosyal devlet anlayışında zayıflama yaşanmaya
başlanmıştır. Aynı yıl 12 Eylül 1980 darbesinden sonraki dönemde ülke yönetimini
eline alan Milli Güvenlik Konseyi tarafından, sendikal faaliyetler askıya almış, grevler
yasaklanmış, ücretlerin ve diğer sosyal hakların belirlenmesi yetkisi toplu sözleşme
düzeninden Yüksek Hakem Kurulu’na verilmiştir. Ayrıca memur maaşları, emekli
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ikramiyeleri ve kıdem tazminatlarında ve tarıma yönelik destekleme politikalarında
büyük çaplı gerilemeler yaşanmıştır (Boratav, 2015: 152-153). 1983 yılında Çalışma
Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Bakanlığı birleştirilerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı kurulmuştur. Ayrıca, 1983 yılında 2828 sayılı kanunla “Sosyal Hizmetler ve
Çocuk Esirgeme Yasası” yürürlüğe girmiş, 1986 yılında 3296 sayılı kanunla kurulan
Sosyal Yardımlaşmayı ve Dayanışmayı Teşvik Fonu (SYDF) kurulmasıyla Türkiye’de
yoksulluk sorunu ile ilgili ilk defa hak temelli ve kurumsal mücadele de başlamıştır.
Bu, Türkiye’de sosyal politika alanında önemli bir paradigma değişikliğinin simgesel
bir örneğidir.
Türkiye 1990’lı yılları bazı sebeplerden dolayı sık sık değişen koalisyon
hükümetlerinden dolayı siyasi krizlerle geçirmiş, aynı zamanda 1994 yılında büyük
çaplı bir ekonomik kriz yaşamıştır. 1992 yılında halk arasında “Yeşil Kart Kanunu”
olarak bilinen 3816 sayılı “Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin
Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun” yürürlüğe
girmiştir. 1999 yılında 4447 sayılı “İşsizlik Sigortası Kanunu” ile çalışma gücü ve
arzusu bulunduğu halde işini kaybeden kişilerin yatırdıkları prim miktarı ve süresi ile
orantılı olarak belirli bir süre işsizlik ödeneği almaları öngörülmüştür. Bu kanuna göre
oluşacak işsizlik fonuna devlet %1 işveren %2 ve işçi de %1 oranında prim
ödeyecektir. Ayrıca kanun işsiz kalanlara İŞKUR tarafından mesleki eğitim verilerek
işgücü piyasasına daha vasıflı bir şekilde dönmeleri amaçlanmıştır.
•

2000 Sonrası: AB Yolunda Türkiye
2000’li yıllar Türkiye’de özellikle sosyal güvenlik sistemi açısından tarihi
dönüşümlerin yaşandığı yıllar olmuştur. 2001 yılında yaşanan ekonomik kriz sonucu
yapılan 3 Kasım 2002 seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi tek başına iktidar
olacak ve anayasayı değiştirebilecek meclis çoğunluğunu sağlayacak bir oy oranı
almıştır. Ayrıca diğer partilerin seçim barajı altında kalması sonucu muhalefet olarak
sadece Cumhuriyet Halk Partisi meclise girebilmiştir. Bu durum yapılması öngörülen
reformların hayata geçirilebilmesini kolaylaştırmıştır. Bu dönemde IMF ile yapılan
Stand-By anlaşmaları ve Avrupa Birliği ile yürütülen müzakerelerle demokrasi, adalet
ve sosyal politika alanında büyük ilerlemeler kaydedilmiştir. Özellikle sosyal politika
alanında büyük dönüşümler yaşanmıştır.
2000 yılında ÇSGB yeniden yapılandırılarak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, İş
Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü kurulmuş ve Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi
Hizmetleri Genel Müdürlüğü yeniden yapılandırılmıştır. 2004 yılında SYDF’nun
idaresi Başbakanlık’a bağlı bir genel sekreterlikten bir genel müdürlüğe
dönüştürülerek daha ciddi bir kurumsal kimlik kazanmış, gelirlerini arttırıcı birtakım
düzenlemeler yapılmıştır. Bu sayede yoksullukla mücadelede SYDF’nun etkinliği ve
kapsama alanı genişlemiştir. 2005 yılında “engellilerin temel hak ve özgürlüklerden
faydalanmasını teşvik ve temin ederek ve doğuştan sahip oldukları onura saygıyı
güçlendirerek toplumsal hayata diğer bireylerle eşit koşullarda tam ve etkin
katılımlarının sağlanması ve engelliliği önleyici tedbirlerin alınması için gerekli
düzenlemelerin yapılması” amacıyla 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun yürürlüğe
girmiştir. Dönemin göze çarpan en büyük gelişmesi, 31.05.2006 tarihinde kabul edilen
ve SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı şeklinde ayrı ayrı örgütlenen primli sosyal
güvenlik sisteminin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çatısı altında birleştirilmesini
öngören 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu olmuştur. Bu
sayede meslek yapısına göre örgütlenmiş olan sosyal güvenlik kurumları, tek çatı
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altında birleştirilerek aralarındaki mevzuat farklılıkları kaldırılmıştır. 16.02.2006
tarihinde Tarım ve Köy İşleri Bakanlığının 2007/14 numaralı tebliği ile “tarım
sektörünün ve kırsal alanın, kalkınma hedef ve stratejileri doğrultusunda geliştirilmesi
ve desteklenmesi için tarımsal faaliyette bulunan çiftçilere, ürün ve girdi fiyatlarını
doğrudan etkilemeden ödeme yapılması amacıyla ”Doğrudan Gelir Desteği Ödemesi
Yapılmasına Dair Tebliğ’’ yürürlüğe girmiştir.
29 Haziran 2011 tarihinde 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile “Sosyal
hizmetler ve yardımlara ilişkin ulusal düzeyde politika ve stratejiler geliştirmek,
uygulamak, aile bütünlüğünün korunması ile aile refahının artırılmasına yönelik sosyal
hizmet ve yardım faaliyetlerini yürütmek, toplumun sosyal yardım ve korumaya
ihtiyaç duyan kesimlerine yönelik yardım faaliyetlerini düzenli ve etkin biçimde
yürütmek; yoksullukla mücadeleye ilişkin ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesini
koordine etmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar
arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak” gibi amaçlarla Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı (ASPB) kurulmuş, SYDF bu bakanlığa bağlanmıştır. Bakanlığın
görev alanlarından biri olarak sosyal hizmet ve yardımlardan yararlanan kişilerin
merkezi bir sistemde oluşturulacak veri tabanı ile kontrol etmek ve izlemek olarak
belirlenmiştir. Türkiye’de devlet eliyle yapılan sosyal yardımların bu bakanlık çatısı
altında toplanması hem mevzuat farklılıklarını ortadan kaldırmış hem de yoksul
kişilerin verilen yardımlara ulaşmasını kolaylaştırmıştır.
633 sayılı KHK ile ayrıca ASPB’na bağlı olarak Özürlüler İdaresi Başkanlığı ile
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne (SHÇEK) bağlı
Özürlü Bakım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Yaşlı Bakım Hizmetleri Dairesi
Başkanlığı’nın birleştirilmesiyle “Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü”
kurulmuştur. 2013 yılında 6462 sayılı kanunla 9463 Sayılı Kanunda “özürlü” olarak
geçen ibareler “engelli” olarak değiştirilmiş, Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel
Müdürlüğü’nün adı “Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü” olarak
değiştirilmiştir.

Türkiye’de, sosyal güvenlik sistemi primli ve primsiz olmak üzere temel olarak ikiye
ayrılmaktadır. Primli sosyal güvenlik sistemi ile daha önceden prim yatırmış olmak şartıyla
kişiler ve yakınları, hastalık, işsizlik, yaşlılık ve ölüm çeşitli sosyal risklere karşı
korunmaktadırlar. Prim ödeme gücü bulunmayan kişiler içinse herhangi bir prim ödeme
şartının bulunmadığı kurumsal sosyal yardımlar devreye girmektedir. Bu anlamda Sosyal
Güvenlik Kurumu Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü (PÖGM), Sosyal Hizmetler ve Çocuk
Esirgeme Kurumu (SHCEK), Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Genel Müdürlüğü (SYDGM) ve yerel vakıfları, il ve ilçe belediyeleri tarafından
yürütülmekte olan birçok sosyal yardım mekanizmasından bahsetmemiz mümkünüdür.
SYDGM, yerel kesimde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDVler) aracılığıyla
sosyal yardım dağıtmakta, çocukların eğitim ve sağlık hizmetlerinden faydalanması şartıyla
verilen Şartlı Nakit Transferi uygulamalarını yürütmekte ve ilköğretime mali transfer
yapmaktadır (örnek olarak ilköğretimde okul kitaplarının ücretsiz dağıtılması fon üzerinden
karşılamaktadır). PÖGM ise halk arasında “2022 maaşı” veya “üç aylık” olarak bilinen 65
yaş ve engelli maaşlarının tahsis ve ödeme işlemlerini yapmaktadır. SHÇEK evde bakım
aylıklarının kontrolünü ve dağıtımını yürütürken, Vakıflar Genel Müdürlüğü ise temelde
açtığı aşevleri ve kapsamı hayli dar olan muhtaçlık aylığı konularında faaliyet göstermektedir.
İl ve ilçe belediyeleri ise çoğunlukla ayni olmak üzere, birbirlerinden farklı ve son on yılda
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daha düzenli ve bilinçli hale gelen ve mali olarak ciddi miktarlara ulaşan sosyal yardım
faaliyetlerini yürütmektedirler (Yakut Çakar ve Yılmaz, 2009: 27-38).
İşsizleri ekonomik yönden desteklemeyi amaçlayan pasif istihdam politikaları ile iş arama
zorluklarını gidermeye, yeni istihdam alanları açmaya ve emek piyasalarına girişi
kolaylaştırmaya dayanan pasif istihdam politikaları (Tekeli, 2016:130-134) konusunda da
devletin işsizlik sigortası, ücret garanti fonu, kısa çalışma ödeneği, kıdem tazminatı, ücret ve
istihdam sübvansiyonları, kendi işini kuranlara yardım programları, doğrudan kamu istihdamı,
mesleki eğitim programları, ve özellikle İŞKUR aracılığı ile eşleştirme ve danışmanlık
hizmetleri konularında çalışmaları vardır.
12.3.3. Yerel Yönetimler ve Sosyal Politika
Sanayi devriminden itibaren ortaya çıkan hızlı kentleşme süreci, altyapı yetersizliği, gelir
yetersizliğine bağlı olarak; temel ihtiyaç maddelerine ulaşamama sorunu, barınma, sağlık,
eğitim ve kültür gibi sorunlara yol açan hızlı bir nüfus artışını meydana getirmiştir. Bunun
sonucu olarak da kentsel yoksulluk sorunu ortaya çıkmıştır. 1970’lerden itibaren
uygulanmaya başlanan neo-liberal ekonomi politikaları sonucu merkezi yönetimlerin sosyal
politika alanlarındaki etkinliklerinde azalma merkezi yönetime ait bazı görev ve yetkilerin
yerel yönetimlere devredilmesine yol açmıştır. Ayrıca sanayi devrimi sonrasında, başlangıçta
amacı sadece işçi haklarını korumak ve geliştirmek olan sosyal politika, ilerleyen dönemlerde
işsizler, gençler, yaşlılar, kadınlar, özürlü vatandaşlar gibi dezavantajlı ve yoksul
sayılabilecek grupların da yaşam standartlarının yükseltilmesi gibi amaçları da kapsar hale
gelmiştir. Bu alanda aile, dini kurumlar ve Sivil Toplum Kuruluşlarının da çabaları yetersiz
kalmıştır. Bu grupların yaşam standartlarının yükseltilmesi görevi de yine yerel yönetimlere
düşmüştür. Yerel yönetimlerin sosyal işlevlerindeki artış asli görevlerinin yanı sıra, insanların
kültürel ve sosyal hayatlarına yönelik katkıda bulunan ve muhtaç bireylere yardımlar
sağlayarak yoksulluğun etkisini azaltmaya yönelik faaliyet gösteren ve “Sosyal Belediyecilik”
kavramı ile ifade edilen belediyeciliği ortaya çıkarmıştır. Yerel farklılıklar konusundaki
hâkimiyetleri, kendi bölgelerinde sosyal yardımları uygulama konusundaki avantajları
merkezi yönetime nazaran yerel yönetimlerin sosyal politika uygulamalarındaki etkinliklerini
arttırmaktadır (Yılmaztürk ve Güler, 2017).
Türkiye’de de uluslararası gelişmelere paralel olarak yerel yönetimlere merkezi yönetimler
tarafından sosyal politikaya yönelik bazı görevler verilmiştir. Bu bağlamda çıkarılan çeşitli
kanunlar gereği belediyelere ve büyükşehir belediyelerine sağlık hizmetleri vermek, toplumun
özellikle dezavantajlı kesimlerine yönelik ekonomik, sosyal ve kültürel hizmetlerde
bulunmak, spor tesisleri kurmak, çcuk ve kadınlar için koruma evleri açmak gibi bir takım
görevler verilmiştir (Gürler Hazman, 2010).
Aydın (2008) tarafından yapılan bir araştırmaya göre yoksul vatandaşlara, belediyelerin
%70’inden fazlası gıda, %60’a yakını giyecek ve yarıdan fazlası nakit yardımlarda
bulunmaktadır. Yine aynı çalışmada belediyelerin yoksul kesimlere yönelik nikâh ve sünnet
organizasyonları, öğrenci bursları, amatör spor kulüplerine malzeme ve araç tahsisi, yakacak
yardımları, Ramazan çadırları ve aşevleri, kadın ve çocuk sığınma evleri ile huzur evlerinin
yanı sıra sağlık taramaları yaptıkları, bazı belediyelerin imkanları doğrultusunda poliklinikler
kurduklarına da yer verilmiştir.
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12.3.4. Sivil Toplum Kuruluşları
Sivil toplum kuruluşları sosyal problemlerin çözümü konusunda devlete yardımcı olmak veya
devletin yetersiz kaldığı hallerde gönüllü olarak faaliyette bulunmaktadırlar. Sosyal politika
konusunda en önemli sivil toplum örgütlerini hiç şüphesiz sendikalar oluşturmaktadır (Şenkal,
2011: 62-63). Sendikaların yanı sıra kooperatifler ve yardım dernekleri sivil toplum
kuruluşlarına örnek olarak verilebilir.
Sendika, işçilerin veya işverenlerin çalışma ilişkilerinde ortak ekonomik ve sosyal hak ve
çıkarlarını korumak ve geliştirmek için en az 7 işçi veya işverenin bir araya gelerek bir iş
kolunda faaliyette bulunmak üzere oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kuruluşlardır (Sendikalar
Kanunu, md.2). Sosyal politikanın en önemli araçlarından biri olan sendikalar, sendikalara
işlevsellik sağlayan toplu iş sözleşmeleri ile işçi ve işveren arasında güç dengesinin kurulması
bağlamında faaliyet gösteren temel ve evrensel kurumlardır. Sendikalar, emeğin sermaye
karşısında her zaman güçsüz durumda olduğu gerçeği ile var olan savunma mekanizmasıdır.
Amacı emeğin sermaye tarafından ezilmesinin önüne geçerek, iki taraf arasında güç dengesini
oluşturmak ve işçi sınıfı için insan onuruna yaraşır bir yaşam kalitesi sağlamaktır. Bu noktada
sendikalar sadece işveren sınıfına karşı değil, aynı zamanda işçi sınıfını devletin uygulamaya
çalıştığı bazı politikalara karşı da korumak zorundadırlar. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi
devlet, gelirin yeniden dağıtımı konusunda baş aktördür (Güven, 2013: 105-106). Örneğin
ülkemizde asgari ücret, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işveren temsilcileri ve işçi
temsilcileri ile belirlenmektedir. Asgari ücret belirlenirken son sözü devlet söylemekte
olduğundan bu konuda sendikaların devlete yapacakları baskı, ücretin işçi lehine artması
konusunda yardımcı olabilmektedir. Yine iş kanunları ve çalışma koşullarıyla ilgili
düzenlemeler yapılırken sendikaların elinin devlete karşı güçlü olması devletin işveren sınıfı
lehine düzenlemeler yapmasının önüne geçebilecektir. Yapılan çalışmalar uzun dönemde
sendikaların gelir dağılımını uzun dönemde değiştirmemesine karşın kısa dönemde ücretlerde
artışa neden olduğunu ortaya koymuştur (Balcı, 1999:193)
Kooperatifleri, çeşitli kişi ya da grupların, daha fazla kazanç ve daha fazla üretim artışı
sağlamak ya da tükettikleri malları maliyetini düşürmek amacıyla maddi, manevi güç ve
olanaklarını birleştirdikleri örgütler olarak tanımlayabiliriz (Özdemir, 1980). Bu örgütler ilk
olarak işçiler arasında “kendi kendine yardım” hareketi olarak ortaya çıkmış ve zamanla daha
fazla tüketici ve üretici kesimlerini kapsayan bir hareket halini almışlardır. Bu örgütler,
toplumdaki güçsüz kesimlerin ekonomik anlamda savunulmasını sağlayan, demokratik ve
özgün bir yapıya sahip, ekonomik ve sosyal demokrasinin temel kurumlarıdır. Sosyal adalet
ve eşitliğin sağlanması, sosyal gelişmenin ilerlemesi ve sosyal demokrasi hedefleriyle etkin
bir sosyal politika aracıdırlar (Güven, 2013: 128). Türkiye’de kooperatifçilik uygulaması ile
olarak “memleket sandıkları” ile 1863 yılında başlamış fakat batıdaki gibi amacına
ulaşamayınca bu sandıklar kapatılarak yerlerine aynı amaçla 1888 yılında modern bir finans
kurumu olan Ziraat Bankası kurulmuştur. Esas gelişmesini ise Cumhuriyet döneminde
gösterebilmiştir. Türkiye’de hali hazırda 26 farklı türde 84.232 kooperatif faaliyet
göstermekte olup bunların yaklaşık %16’sını tarımsal ve hayvansal üretim kooperatifleri,
%65’ini konut kooperatifleri, %3,5’ini ise tüketim kooperatifleri oluşturmaktadır
(http://koop.gtb.gov.tr/kooperatifler-hakkinda/turkiyede-kooperatifcilik).
Tarım
kredi
kooperatifleri çiftçilere üretimlerine destek olmak veya yeni yatırımlar yapmaları amacıyla
bankalardaki yüksek faizli krediler yerine düşük, bazen sıfır oranlı krediler sağlamaktadırlar.
Türkiye’de tarım sektöründe genellikle küçük çiftçi kesimleri mevcuttur. Bu kimselerin
üretimleri genellikle kendi tüketimlerini karşılayabilmekte bu da yeni yatırımlar için tasarruf
yapabilmelerini engellemektedir. Ayrıca bu kişilerin bankalardan kredi alabilmeleri için
gerekli teminatları gösterebilmeleri oldukça zordur. Bu nedenle küçük çiftçilerin yeni
238

yatırımlar yaparak üretimlerini arttırabilmeleri için bu alanda faaliyet gösteren kooperatiflere
ihtiyaçları
vardır
(http://www.tarimkutuphanesi.com/TARIM_KREDI_KOOPERATIFLERININ_CALISMASI
_00502.html).
Ayrıca Türkiye’de STK olarak faaliyet gösteren birçok yardım kuruluşu ve dernek mevcuttur.
Bu dernekler ve kuruluşlar yoksul kesimlere yardım faaliyetlerinde (Deniz Feneri, Yeryüzü
Doktorları, Cansuyu vb.) veya toplumdaki dezavantajlı gruplara yönelik (Altınokta Körler
Derneği, Lösev, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği vb.) faaliyetlerde bulunmaktadırlar. Bu
kuruluşlar hayırsever kişilerden topladıkları yardımları ihtiyaç sahiplerine ileten bir köprü
vazifesi görmektedirler. Dernekler yoksullukla mücadelede yaptıkları ayni ve nakdi yardımlar
ile birlikte TÜSİAD ve MÜSİAD gibi derneklerin yoksulluk ve yoksullukla mücadele
bağlamında çalışmalar ve raporlamalar gibi faaliyetler göstermektedirler. Ayrıca doğal afet,
terör saldırıları, göç gibi olağandışı durumlarda da yine bir takım yardım organizasyonları
yürütmektedirler (Öztürk, 2015: 219-220). Türkiye’de 111.506 dernek faaliyet göstermekte
olup, bunların 5668’i insani yardım derneği, 326’sı yaşlı ve çocuklara yönelik dernekler,
363’ü şehit yakını ve gazi dernekleri, 1391’i ise engelli dernekleridir
(https://www.dernekler.gov.tr/tr/AnasayfaLinkler/derneklerin-faaliyet-alanina-gore.aspx).
Yoksullukla mücadelede Türkiye’de tarihsel bir altyapıya sahip olan vakıflar da bu bağlamda
önemli bir vazife görmektedirler. Vakıflar, toplumsal servetin önemli bir bölümünün hukuken
tekrar geri dönüşü mümkün olmayacak bir şekilde özel mülkiyet olmaktan çıkararak, zengin
kesimden fakir kesimlere dönüştürmektedirler (Öztürk, 2015: 222). Vakıflar Genel
Müdürlüğü 2016 yılı verilerine göre Türkiye’de 2.731 sosyal yardım vakfı, 1693 sağlık vakfı,
1482 sosyal hizmet vakfı, 480 mesleki eğitim, 236 personele yardım vakfı bulunmaktadır
(https://www.vgm.gov.tr/Documents/webicerik199.pdf, Erişim: 29.10.2017).
SONUÇ
Türkiye’deki gelir dağılımının seyrini incelediğimizde 1994 yılında Gini katsayısı 0,49 olarak
hesaplanırken 2015 yılında 0,397 seviyesine düşmüştür. Bu da gelir dağılımında bir
iyileşmenin olduğunu bize göstermektedir. Yoksulluk oranlarında da benzer bir tablo
karşımıza çıkmaktadır. TÜİK verilerine göre kişi başı günlük harcaması satın alma paritesine
göre 2,15 Dolar seviyesinin altında kalan fert oranı 2002 yılında %3,04 iken bu oran 2015
yılında %0,06 seviyesine gerilemiştir. Bu iyileşmenin nedenleri olarak kentleşme oranındaki
artış, istihdamda tarım sektörünün payının düşmesi, kişi başına gelirdeki artış, enflasyon
hızındaki düşüş, okullulaşma oranına bağlı olarak eğitim seviyesindeki artış, yabancı sermaye
yatırımlarındaki artış gösterilebilir. Tüm bunların yanında devletin, özellikle 1976 yılında
2022 sayılı yasa ile başlayan ve yoksullukla doğrudan mücadele amacını güden yasal ve
yapısal düzenlemeler ile SYDV’ları aracılığıyla yapılan yardımlar hem yoksulluğun
azaltılmasında hem de gelir dağılımında geçmiş dönemlere nazaran daha adil dağılımın
sağlanmasında önemli rol oynamıştır. Toplumda da yoksul kesimlere yönelik artan duyarlılık,
STK’ların daha etkin çalışmaları ve çalışmalarını kamuoyuna pazarlama konusundaki
başarıları da yoksullukla mücadeleye önemi yadsınamaz bir katkı sağlamıştır.
Türkiye’de kentleşme oranına ait rakamlara baktığımızda gelir dağılımı çalışmalarının ilk
yapıldığı yıllar olan 1960’larda %31’ler seviyesinde olan kentleşme oranı 2000 yılında
%64,9’a 2015 yılında ise %92,1’ yükselmiştir.
İstihdam profiline baktığımızda ise TÜİK verilerine göre 2005 yılında tarımda istihdam
edilenlerin oranı %25 iken bu oran 2015 yılında %20,6’ya gerilemiştir.
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Türkiye’de son yıllarda dalgalanmalar yaşanmasına rağmen kişi başına düşen artan bir eğilim
göstermektedir. 2001 yılında cari fiyatlarla 3.000 Dolar seviyelerinde seyreden kişi başına
düşen milli gelir 2015 yılında 9.261 Dolar seviyesine yükselmiştir.
Enflasyon oranları konusunda ise, Türkiye’de 90’lı yıllarda üç haneli sayılara kadar yükselen
enflasyon oranları 2000’li yıllardan itibaren net bir düşüş eğilimi göstererek tek hanelere
inmiştir. Bu da satın alma gücünün zayıflamasının önüne geçmiştir. Zira toplumda
enflasyondan en fazla zarar gören kesim genellikle dar ve sabit gelirlilerdir. Bu kesimlerin
gelirlerinin yükselen fiyatlara uyum göstermesi çok zordur.
TÜİK tarafından yayınlanan Eğitim İstatistiklerine göre Türkiye’de okullaşma oranı
Ortaöğretim bazında 1997 yılında %37,87 olarak hesaplanırken 2015 yılında bu oran
%67,37’ye yükselmiştir. Üniversite sayılarında da benzer şekilde bir iyileşme göze
çarpmaktadır. 1933 yılında sadece 1 üniversiteye sahip olan Türkiye, üniversite sayısını 1992
yılında 50’ye, 2006 yılında 67’ye, 2015 yılında ise 108’e yükseltmeyi başarmıştır. Yukarıda
da belirttiğimiz gibi eğitim seviyesinin artması yoksulluk oranının düşmesinde çok önemli bir
etkendir.
Türkiye’de yukarıda da bahsettiğimiz gibi yoksullukla mücadele bağlamında 1976 yılında
yürürlüğe giren 2022 sayılı yasa bir kilometre taşıdır. Bu tarihten itibaren devlet artık
yoksullukla doğrudan mücadele bağlamında elini taşın altına koymuş, yoksullara yönelik
doğrudan gelir transferleri yapmaya başlamıştır. SYDV vakıfları, belediyeler vb. kurum ve
kuruluşlar yoluyla aynî ve nakdi yardımlar yapılmaya başlanmıştır.
2000’li yıllardan itibaren Deniz Feneri derneğinin öncülüğünü yaptığı, gönüllü yardım
kuruluşlarının faaliyetlerini halka tanıtmaları sonucunda bu derneklere yönelik teveccüh
artmış, bu sayede daha fazla yardım toplanarak daha fazla muhtaç ailenin yardımlara
ulaşmasının yolu açılmıştır. Bu konudaki en önemli sıkıntı ise Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakıflarında olduğu gibi ortak bir yardım veri tabanının olmayışıdır. Bu sebeple
farklı yardım kuruluşlarından aynı aileler yararlanabilmekte ve ellerindeki kıt kaynakların
daha etkin kullanılabilmesi konusunda sıkıntı yaşanabilmektedir. Bu bağlamda Aile ve Sosyal
Politikalar bünyesinde kurulacak ve SYDV’ları ile gönüllü yardım kuruluşlarının erişebileceği
bir veri tabanı ve bu kurumun koordinasyonunda iş bölümüne dayalı bir sosyal yardım sistemi
yardımların daha etkin kullanılmasında önemli bir işlev görebilecektir.
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GİRİŞ
Türkiye’nin toplumsal yapısını ortaya koymak ve toplumsal yapıdaki değişimi analiz etmek
için çalışma hayatında yaşanan gelişmeler ve dönüşümleri de incelemek gerekir. Türkiye’de
çalışma hayatının inşasında kuşkusuz Osmanlı devletinden devralınan bir sosyal ve ekonomik
mirasın varlığı söz konusu olsa da Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte kurumsal yapının yeni
baştan inşa edildiğini söylemek mümkündür. Özellikle, kurumsal yapılanmada Çalışma
Bakanlığı’nın kurulması, çıkarılan İş Kanunları, sosyal güvenlikle ilgili çeşitli düzenlemeler
çalışma hayatının şekillenmesinde önemli gelişmelerdir. Ancak, bu gelişmeler yaşanan askeri
darbelerle zaman zaman kesintiye uğramıştır.
1980’li yıllarda meydana gelen askeri darbe ve o dönemde uygulanan 24 Ocak kararları
çalışma hayatında önemli değişiklikleri beraberinde getirmiştir. Küresel ekonomide yaşanan
gelişmeler, krizler, siyasi istikrarsızlıklar nedeniyle 1990’lı yıllarda çalışma hayatı oldukça
çalkantılı geçmiştir. 1999 yılının sonlarında Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinde yeni
gelişmelerin olması Türkiye’de çalışma hayatında bazı değişiklikleri de gündeme getirmiş ve
2000’li yıllar Türkiye’de çalışma hayatı açısından önemli reformlar yapılmıştır.
Bu çalışmada, Türkiye’de çalışma hayatının temel yapısı ve son dönemde yapılan
düzenlemeler incelenecektir.
13.1.TÜRKİYE’DE ÇALIŞMA HAYATININ DEMOGRAFİK YAPISI: KAVRAMLAR
VE TEORİK ÇERÇEVE
Türkiye’de çalışma hayatının demografik yapısının ortaya konulmasında bir takım temel
kavramların bilinmesi gereklidir. Burada, Türkiye İstatistik Kurumunu verilerinden de
yararlanılarak konuya ilişkin temel kavramlar ve özet bilgiler aktarılacaktır. Kuşkusuz nüfus
hareketleri ve nitelikleri işgücü piyasalarını yakından etkilemektedir. Bir ülkede iktisadi
sistem, işgücü, işgücünün niteliği, istihdam, işsizlik, nüfusun yaş dağılımı, eğitimi gibi
unsurlar geleceğin şekillenmesinde önem kazanmaktadır. Türkiye’de işgücünün yapısında
yıllar itibari ile aktif nüfusa da paralel olarak bir artışın yaşandığı görülmektedir. İşgücünün
cinsiyet olarak dağılımında erkek işgücünün kadın işgücüne nazaran önemli bir ağırlığı
bulunmaktadır (Kalkınma Bakanlığı, 2014a)
13.1.1.Çalışma Çağındaki Nüfus
Çalışma çağındaki nüfus, genellikle, zorunlu temel eğitimi bitirme yaşı ile emeklilik yaşı
dikkate alınarak tanımlanmaktadır. Ülkelerdeki zorunlu temel eğitim süreleri ve emeklilik
yaşları farklılık göstermekle birlikte yaygın olan yaş sınırları 15-64 yaşları olarak ortaya
çıkmaktadır. Bu bağlamda 15-64 yaşları arasındaki kişiler çalışma çağındaki nüfusu
oluşturmaktadır (Gündoğan, 2013: 7). Türkiye için, çalışma çağındaki nüfus kurumsal
olmayan sivil nüfus içindeki 15 ve daha yukarı yaştaki nüfus olarak tanımlanmıştır.
Türkiye’de 15 ve daha yukarı yaştaki nüfus 2017/Mayıs ayında yaklaşık 59.781 bin olarak
tahmin edilmektedir.
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Tablo 1: Yurtiçi İşgücü Piyasasında Gelişmeler
15 ve Daha
Yukarı Yaştaki
Nüfus

İşgücü

İşgücüne
Katılma Oranı

İstihdam

İşsiz

İşsizlik Oranı

2010

52.541

25.641

48,8

22.594

3.046

11,9

2011

53.593

26.725

49,9

24.110

2.615

9,8

2012

54.724

27.399

50,0

24.821

2.518

9,2

2013

55.608

28.271

50,8

25.524

2.747

9,7

2014

56.986

28.786

50,5

25.933

2.853

9,9

2015

57.854

29.678

51,3

26.621

3.057

10,3

2016

58.720

30.535

52,0

27.205

3.300

10,9

2017

59.894

31.643

52,8

28.189

3.454

10,9

Kaynak: (Kalkınma Bakanlığı, 2017)
13.1.2. Aktif /Faal Nüfus
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Hanehalkı İşgücü Araştırmalarında kurumsal ve kurumsal
olmayan nüfus kavramlarına yer verilmektedir. Kurumsal nüfus, günlük hayat ihtiyaçlarını,
yasal bir düzenlemeye dayalı olarak kurulan özel/tüzel kurum/kuruluşlarda kısmen/tamamen
karşılanan, bireysel karar ve davranışlarında yetkili otoritenin kurallarına kısmen/tamamen
bağımlı olarak hareket eden, ancak bireysel harcamalarına karar verebilen kişilerin hayatlarını
sürdürdükleri alanlarda yaşayan nüfus şeklinde tanımlanmaktadır. Bu tanıma göre; okul, yurt,
otel, çocuk yuvası, huzurevi, hastane ve hapishane ile kışla ve ordu evlerinde ikamet edenler
kurumsal nüfusa dâhildir ve bu kişiler hanehalkı işgücü anketinde kapsam dışında
tutulmaktadır (TÜİK, 2007: 8).
Kurumsal olmayan sivil nüfus ise kurumsal yerlerde, yani okul, yurt, otel, çocuk yuvası,
huzurevi, özel nitelikteki hastane, hapishane, kışla/orduevinde ikamet edenlerin dışında
hanelerde ikamet eden nüfusu anlatır (TÜİK, 2007: 8). Aktif/faal nüfus, kurumsal olmayan
nüfus içerisindeki 15 ve daha yukarı yaştaki nüfustan oluşmaktadır. Aktif nüfus = İşgücü +
İşgücüne dahil olmayanlar şeklinde formüle edilebilir (Gündoğan, 2013: 8).
Türkiye’de aktif nüfus demografik göstergelere paralel olarak artmaya devam ettiği
görülmektedir. Son 30 yılda ikiye katlanarak yaklaşık 60 milyona yükselmiştir.
13.1.3. İşgücü ve İşgücüne Katılma Oranı
İşgücü, bir ülkedeki nüfusun ekonomik faaliyete katılan kısmını ifade eder. Çalışma çağında
oldukları hâlde bazı insanlar çalışmak istemeyebilirler veya çeşitli sebeplerden dolayı
çalışamaz durumda olabilirler. Bununla birlikte 15 yaşın altındaki bazı çocukların veya 64
yaşın üzerindeki bazı kişilerin çalışma çağında olmadıkları oldukları hâlde çalışmaları söz
konusu olabilir. Bu bağlamda çalışma çağında oldukları halde çalışmak istemeyenler,
çalışmasına mani bir engeli olanlar, askerlik yapanlar, ev kadınları, öğrenciler ve mahkumlar
gibi gözetim altında tutulanların çıkarılması ve çalışma çağı dışında oldukları halde çalışmak
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zorunda olan kişileri (çocuklar, yaşlılar) ilave edilmesiyle sivil işgücüne ulaşılır (Gündoğan,
2013: 7).
İşgücü, ekonomik anlamda mal ve hizmetlerin üretimine katılan ile katılmaya hazır olanları
kapsar (Ekin, 1968). Ülkede çalışanlarla iş arayanların toplamı işgücünü oluşturur. İşçiden
başka her ne sıfatla olursa olsun hizmet edenler de bu kapsamdadır (Ülgener, 1995: 83). Bu
bağlamda işgücü = istihdam edilenler + işsizler şeklinde formüle edilebilir.
Aktif nüfus içerisinde işgücünün nispi ağırlığını gösteren işgücüne katılma oranı, işgücünün
aktif nüfusa oranını ifade eder (Gündoğan, 2013: 12).
Grafik 1: Yurtiçi İşgücü Piyasasında Gelişmeler
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Kaynak: Kalkınma Bakanlığı, 2017
Türkiye’de işgücüne katılma oranı 2005 yılında 44,9 iken, 2006 ve 2007 yıllarında sırasıyla
44,5 ve 44,3 olarak düşüş göstermiş, ancak 2009 yılından itibaren artış göstermiştir. Nitekim
2017 yılında işgücüne katılma oranı %53 olarak gerçekleşmiştir. Türkiye’de işgücüne katılım
oranı, yaklaşık %70’lerde seyreden OECD ülkelerinden yaklaşık yirmi puan daha aşağıda yer
almakla birlikte işgücüne katılım ve istihdam oranlarının cinsiyete ve kent ve kır ayrımına
göre büyük farklılıklar göstermektedir (Kalkınma Bakanlığı, 2014b: 44).
Türkiye’de işgücü piyasasını, hızlı nüfus artışına bağlı olarak ortaya çıkan güçlü işgücü arzı,
düşük istihdam oranları, azalan işgücüne katılımı, yüksek işsizlik oranları, istihdamın yaygın
olarak küçük ölçekli işletmelerde olması şeklinde nitelemek mümkündür (Kalkınma
Bakanlığı, 2014b: 44).
Kadınların işgücüne katılma oranı halen Avrupa Birliği ve OECD ülkelerinden çok düşük
olmakla birlikte son yıllarda yükselme eğilimine girmiştir. İstihdamın niteliği, verimlilik,
gelirin adil dağılımı, işletmelerin rekabetçiliği gibi birçok konuyu yakından ilgilendiren
işgücü katılımının düşüklüğü, Türkiye işgücü piyasasının önemli sorun alanlarından biri
olmaya devam etmektedir. İşgücüne katılım oranında erkekler ve kadınlar arasında büyük
farklar bulunmaktadır. Erkeklerin işgücüne katılım oranları AB ortalamalarına yakın iken
kadınların işgücüne katılımları ise çok düşük seviyede seyretmektedir. Türkiye’de %29,5
düzeyinde olan kadınların işgücüne katılımı OECD ülkeleri içinde en düşük orana sahip
olması bu durumu teyit etmektedir. İşgücünün kadın-erkek ve kentsel-kırsal şeklindeki
ayrımına bakıldığında Türkiye’de işgücüne katılım problemin ağırlıklı noktası kentsel
kadınların işgücüne katılım oranının düşüklüğü şekilde tezahür etmektedir. Kırsalda kadınlar
kentlere oranla yaklaşık %50 daha fazla işgücüne katıldıkları görülmektedir. 12 yıllık zorunlu
eğitime geçilmesi, kadınların çalışma hayatına katılımı konusunda yapılan bir takım hukuki
düzenlemeler, hizmetler sektöründeki kadınlara yönelik talebin artması gibi temel eğilimler
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özellikle kentlerdeki kadınların işgücüne katılımını arttıracağı beklentisini güçlendirmiştir.
Kentlerdeki kadınların işgücüne katılma oranlarındaki artışına ilişkin veriler de bunu durumu
teyit eder niteliktedir (Kalkınma Bakanlığı, 2014a: 95).
13.1.4. İşgücüne Dâhil Olmayanlar
TÜİK, İşgücüne Dâhil Olmayanları, işsiz veya istihdamda bulunmayan kurumsal olmayan
çalışma çağındaki nüfus şeklinde belirtilmektedir (TÜİK, 2017). Kalkınma Bakanlığı (2014a:
63), işgücüne katılımın önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini, işgücüne katılım
bakımından dezavantajlı grupların katılımını teşvik edecek yeni uygulamaların gündeme
getirilmesi gerektiğini ve kadınların işgücüne katılımının artırılması için çocuk bakım ve okul
öncesi eğitim hizmetlerinin daha karşılanabilir hale getirilebilmesi için yerel yönetimler ile
devletin etkin politikalar üretmesi gerektiğini vurgulamaktadır.
Öte yandan, ekonomide emek arzı ile emek talebinin vasıf yönünden buluşması eğitimistihdam ilişkisi açısından önemlidir ve emek talebinin içeriği ise sürekli değişmektedir. Bu
nedenle, eğitim kurumlarının müfredatlarının yeni gelişmelere göre sürekli olarak
güncellenmeli, işbaşı eğitimlerine önem verilmeli ve eğiticilerin de bu güncelleme
programlarına alınmalıdır (Kalkınma Bakanlığı, 2014a: 64).
Eğitim-mesleki eğitim-istihdam arasındaki bağ güçlendirilmelidir. Hayat boyu öğrenme
süreçlerini teşvik edici politikalar geliştirilmelidir. Etkin bir mesleki rehberlik ve danışmanlık
sistemi geliştirilmelidir (Kalkınma Bakanlığı, 2014a: 65).
13.1.5. İstihdam ve İstihdam Oranı
Ekonomideki bütün üretim faktörlerinin istihdam edilmesi, bir başka ifadeyle üretime
koşulması, hiçbir kaynağın atıl ve boş kalmaması makroekonominin temel hedeflerinden
biridir. Sözlük anlamıyla bir şahsı hizmete alma anlamında olan istihdam, dar ve geniş
anlamıyla ele alınabilir. Geniş anlamıyla istihdam ekonomide üretim faktörlerinin (emek,
sermaye, teşebbüs ve doğal kaynaklar) bütününü içerirken, dar anlamda yalnızca, üretim
faktörlerinden emeği temsil eder (Akbıyık, 1995: 11). İstihdam, hizmete hazır emek
faktörünün üretimde kullanılmasıdır. Başka bir ifadeyle istihdam, “bir ülkede çalışmak istek
ve yeteneğinde bulunan kişilerin mal ve hizmet üretiminde kullanılması"dır (Akbıyık, 1995:
16).
Tablo 2: İstihdam Oranları
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

İstihdam Oranı (%)

39,8

41,3

43,1

43,6

43,9

45,5

46,0

46,3

47,7
Mayıs

İşsizlik Oranı (%)

13,1

11,1

9,1

8,4

9,0

9,9

10,3

10,9

10,2

Tarım Dışı İşsizlik Oranı (%)

16,0

13,7

11,3

10,3

10,9

12,0

12,4

13,0

12,2

Genç Nüfusta İşsizlik Oranı (%)

22,9

19,9

16,8

15,8

17,1

17,9

18,5

19,6

19,8
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İstihdam oranı, istihdamın, kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus içindeki oranı şeklinde
hesaplanır (TÜİK, 2017; Gündoğan, 2013: 9). İstihdam oranları 2005 yılında %40,6 iken,
2006, 2007 ve 2008 yıllarında düşüş göstermiş, 2009 yılında ise 39,8 olarak son 10 yılın en
248

düşük oranında gerçekleşmiştir. Ancak, 2010 yılından itibaren istihdam oranlarında artış
olmuş, nitekim 2017 yılında istihdam oranı %47,7 olarak gerçekleşmiştir.
13.1.6. İşsizlik ve İşsizlik Oranı
İşsizlik, gelişmişlik düzeylerinden bağımsız olarak hemen hemen bütün ülkelerin yaşadığı
temel bir sorundur. İşsizlik, Türkiye ekonomisi için de önemli bir problem alanıdır.
İstihdam, emek arzı ile emek talebinin karşı karşıya gelmesiyle oluşur. Emek talebinin emek
arzını karşılayamaması, yani emek arzının fazlalığı işsizliği ifade eder. İşsizlik “cari ücret
düzeyinde çalışmaya razı olup da, iş bulamayanların oranını” ifade eder (Paya, 1997: 27). Bir
başka ifade ile işsiz “çalışma irade ve iktidarında olup da, cari ve geçer ücret üzerinden ve
ayrıca kanun yahut örf ve adetle tayin edilmiş saatler zarfında bir iş aradığı halde bulamayan
kimsedir” (Ülgener, 1995: 83).
TÜİK, işsiz nüfus kapsamını referans dönemi içinde istihdam halinde olmayan kişilerden iş
aramak için son dört hafta içinde iş arama kanallarından en az birini kullanmış ve 2 hafta
içinde işbaşı yapabilecek durumda olan kurumsal olmayan çalışma çağındaki tüm kişileri
kapsayacak şekilde belirlemektedir. TÜİK, ayrıca, üç ay içinde başlayabileceği bir iş
bulmuş/kendi işini kurmuş ancak işe başlamak/işbaşı yapmak için çeşitli eksikliklerini
tamamlamak amacıyla bekleyenleri de işsiz nüfus kapsamına dâhil etmektedir (TÜİK, 2017).
İşsiz nüfusun işgücü içindeki oranı işsizlik oranını verir (TÜİK, 2017).
2005 yılında %9,5 olan işsizlik oranı, 2009 yılında %13,1’e yükselmiştir. Bu yıldan sonra
azalma eğilimine giren işsizlik oranı 2012 yılında %8,4’e gerilemiş, bu yıldan sonra tekrar
yükselme eğilimine girmiştir. Nitekim 2017 Mayıs ayında işsizlik oranı %10,2 olarak
gerçekleşmiştir.
13.1.7. İstihdamın Yapısı (Tarım-Sanayi-Hizmetler)
Bir ülkedeki ekonomik faaliyetleri tarım, sanayi ve hizmetler olmak üzere üç sektör altında
tasnif etmek mümkündür. İstihdamın sektörel dağılımı incelendiğinden 2005 yılında tarımın
istihdamdaki payı %25,5 iken 2017 yılında bu oran %19,6’ya gerilemiştir. Tarımın toplam
istihdamdaki payı nispi olarak azalmakla birlikte hala yüksek seviyede seyretmektedir. Aynı
dönemde sanayinin istihdamdaki payı %21,6’dan %18,9’a gerilemiştir. Hizmet sektörünün
istihdamdaki payı ise 2005 yılında %52,9 iken 2017 yılında %61,5 olarak gerçekleşmiştir.
Tablo 3: Sivil İstihdamın Sektörel Dağılımı
2010
Tarım
Tarım (%)
Sanayi
Sanayi (%)
Hizmetler (*)
Hizmetler (%)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017/

5.084

5.412

5.301

5.204

5.470

5.483

5.305

5.577
Mayıs

23,3

23,3

22,1

21,2

21,1

20,6

19,5

19,6

4.615

4.842

4.903

5.101

5.315

5.332

5.296

5.386

21,1

20,8

20,5

20,7

20,5

20,0

19,5

18,9

12.15
9
55,6

13.012

13.733

14.297

15.148

15.805

16.604

17.525

55,9

57,4

58,1

58,4

59,4

61,0

61,5
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İnşaat

1.434

1.680

1.717

1.768

1.912

1.914

1.987

2.146

6,6

7,2

7,2

7,2

7,4

7,2

7,3

7,5

16.77 17.854 18.636 19.397
4
Sivil İsitihdam
21.85 23.266 23.937 24.602
8
(*) İnşaat sektörü, hizmetler sektörü içerisinde değerlendirilmiştir.

20.463

21.138

21.900

22.911

25.933

26.620

27.205

28.488

İnşaat (%)
Tarım Dışı İstihdam

Kalkınma Bakanlığı, 2017

13.2. TÜRKİYE’DE ÇALIŞMA HAYATI: KURUMLAR VE POLİTİKALAR
Hukuk kişilerin kişilerle ve toplumla/devletle olan ilişkilerini düzenleyen, uyulması gerekli
olan ve uyulmaması halinde bir takım müeyyidelerin söz konusu olduğu kurallar bütünüdür.
Hukuki düzenlemeler, çalışma hayatının kurumsal yapısının oluşmasında önemli bir rol
oynamaktadır. Çalışma hayatı, bir anlamda hukuki düzenlemelerle somutlaşır. Bu bölümde
çalışma hayatının kurumsal yapısının oluşmasına katkı sağlayan hukuki düzenlemelerden
özetle bahsedilecektir.
13.2.1. Türkiye’de Emek Piyasalarında Reform ve Dönüşüm
1980’li yıllardan itibaren hız kazanan küreselleşme, ithal ikameci sanayileşme politikasından
ihracata dönük sanayi politikasına geçiş ve neoliberal politikaların yükselişi endüstri
ilişkilerinin yeniden yapılanmasına neden olmuştur. Çalışma hayatında teknolojik değişim,
bilginin üretim sürecindeki fonksiyonun artması gibi sebepler çalışma ilişkilerini etkilemiştir.
1971 yılında kabul edilen ve 30 yıldan fazla yürürlükte kalan 1475 sayılı İş Kanunu bu zaman
zarfında pek çok değişikliğe uğramıştır. Avrupa Birliği ve Uluslararası Çalışma Örgütü gibi
kurum ve kuruluşların normlarına uyum sağlama zorunluluğu, mevcut ekonomik, sosyal ve
siyasi şartlar ile birlikte düşünüldüğünde emek piyasalarının reforma tabi tutulması bir
zorunluluk olarak görülmüştür. Bu doğrultuda emek piyasaları ile ilgili çeşitli reformlar
yapılmıştır.
13.2.1.1. Emek Piyasalarında Değişime Uyum: 4857 sayılı İş Kanunu
Türkiye’de Cumhuriyetin kuruluş yıllarından itibaren çalışma hayatının kanunlarla
düzenlenmesi fikri benimsenmiştir. İşçi ve işveren ilişkilerini düzenleyen temel kanun
niteliğinde olan İş Kanunları da, Cumhuriyet tarihi sürecinde izlenen iktisadi ve sosyal
politikalarından ile siyasal gelişmelerden etkilenmiştir. Bu etkiyi ilk iş Kanunu olan 1936
tarihli 3008 Sayılı İş Kanununda, 1967 tarihli 931 Sayılı İş Kanununda, 1971 Tarihli 1475
Sayılı İş Kanununda ve 2003 tarihli 4857 Sayılı İş Kanununda da görmek mümkündür. 2003
tarihli 4857 sayılı İş Kanunu gerekçesinde bu durum detaylıca izah edilmiştir (TBMM, 4857
Gerekçe, 2003, İş Kanunu Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu
Raporu (1/534), https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem22/yil01/ss73m.htm, 2003).
Cumhuriyet ilan edilmeden hemen önce toplanan İzmir İktisat Kongresi (1923), cumhuriyetle
birlikte bir taraftan iktisadi hayatın hangi politikalar ekseninde şekilleneceği ile ilgili
politikalar belirlerken diğer taraftan çalışma hayatı ile ilgili çeşitli düzenlemeler getirmiştir.
Bu düzenlemeler, işçi grubunun girişimi ile günlük iş süresinin sınırlanması, ara dinlenmesi,
maden ocaklarında çocukların ve kadınların çalıştırılmaması, ücretin para ile ve düzenli bir
biçimde ödenmesi gibi konularda yapılmıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarında çalışma hayatı ile
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ilgili çeşitli düzenlemeler yapılmış olsa da kapsamlı düzenleme 1936 tarihli ve 3008 sayılı İş
Kanunu ile yapılmıştır. 1930’lu yıllarda devletçilik ilkesinin benimsenmesiyle birlikte devlet
sadece iktisadi hayatı düzenlemekle kalmamış ve bizzat aktör olarak emek piyasalarında
yerini almıştır. Bu doğrultuda çıkarılan 3008 sayılı İş Kanununun devletçilik modelini
benimseyerek kalkınma modeli geliştiren, sosyal sorunun bilinci içinde olan tek partili bir
rejimin ürünü olduğunu ileri sürmek mümkündür.
II. Dünya Savaşının sona ermesi ve Türkiye’nin çok partili sisteme geçiş çabaları ve
demokrasi arayışlarıyla ortaya çıkan atmosferde, Türkiye’de çalışma hayatını önemli ölçüde
etkileyecek gelişmelere sahne olmuştur. Nitekim bu dönemde Cemiyetler Kanununda
değişiklik yapılarak serbestçe örgütlenme alanında ilk adımlar atılmıştır. Bu çerçevede 1947
yılında 5018 sayılı ilk Sendikalar Kanunu kabul edilmiş ve Çalışma Bakanlığı, İşçi Sigortalar
Kurumu gibi resmi kuruluşlar oluşturulmuştur. Uluslararası Çalışma Örgütü ile yakın ilişkiler
içine girilerek, 1950 yılında iş kanununda önemli değişiklikler yapılmış ve özel iş
mahkemeleri kurulmuştur.
1960 sonrası dönemde de bazı eksiklikler olmasına rağmen çalışma ilişkilerinin
kurumsallaşması hususundan önemli adımlar atılmıştır. 1961 Anayasası ile birlikte ilk kez
sosyal devlet ilkesi benimsemiştir. Bu çerçevede, grev hakkı ile donatılmış sendikal ve toplu
pazarlık hakları tanınmış, sosyal içerikli yeni haklar anayasada açıkça belirtilmiştir. Bu
gelişmeler neticesinde 3008 sayılı İş Kanununun yerini alacak yeni bir Kanun zorunluluğu
ortaya çıkmış ve 1967 yılında 931 sayılı İş Kanunu bu gerekçelerle çıkarılmıştır. 931 Sayılı
ikinci İş Kanunu Anayasa Mahkemesi tarafından şekil yönünden iptal edilmiş, ortaya çıkan
hukuki boşluğun doldurulması için 1971 yılında bazı değişikliklerle 1475 sayılı İş Kanunu
kabul edilmiştir.
1970’li yıllarda, dünyada yeni bir teknolojik devrim çalışma hayatını yakından etkilemeye
başlamıştır. 1980’li yıllarla birlikte küreselleşmenin hız kazanması, teknolojik gelişmeler,
bilginin üretim sürecindeki işlevinin artması gibi faktörler çalışma hayatını derinden
etkilemeye başlamıştır. 2000’li yıllara doğru Avrupa Birliği, Uluslararası Çalışma Örgütü,
Dünya Bankası gibi uluslararası kurum ve kuruluşların normları ve dönemin siyasi, iktisadi ve
sosyal şartları da göz önünde bulundurularak 2003 yılında 4857 Sayılı İş Kanunu kabul
edilmiştir.
4857 sayılı İş Kanunu, alt işverenlik, çalışma saatlerine esneklik kazandırılması, geçici iş
ilişkisi, kısmi çalışma, çağrı üzerine çalışma, denkleştirme modelinin getirilmesi, serbest
zaman imkânının tanınması gibi bir takım düzenlemelerle işçi ve işverenin çalışma şartlarını
kendi ihtiyaçlarına göre farklı şekilde belirlenmesine imkân tanımıştır. 2016 Yılı Programında
işgücü piyasasında etkinliğin artırılması amacıyla güvenceli esnek çalışma, kıdem tazminatı,
alt işverenlik, özel istihdam büroları aracılığıyla geçici iş ilişkisi kurulması, aktif ve pasif
işgücü programları gibi alanlarda sosyal diyalog mekanizmaları güçlendirilmesi ihtiyacının
devam ettiği vurgulanmaktadır (Kalkınma Bakanlığı, 2016: 151).
13.2.1.2. Kamuda Yaygınlaşan Bir Çalışma Şekli: Alt İşverenlik
Bir işverenin işyerinde yürüttüğü faaliyetleri kendi personeliyle yerine getirmesi olağan bir
durum iken çeşitli mali ve teknik sebeplerden dolayı işverenlerin, bazen işin bir bölümünü
başka bir işverenin işçileri vasıtasıyla yapmaları da söz konusu olabilmektedir (Akyiğit, 2015:
28). Özellikle, teknolojik gelişmelerin ortaya çıkardığı yeni uzmanlık alanları, maddi
imkânsızlıklar, kamudaki kadro kısıtlığı, amansız rekabet şartları gibi bir takım ekonomik ve
teknik sebeplerden dolayı işverenler, kendi istihdam ettikleri işçilerle birlikte başka işverenin
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işçilerinin devreye girdiği alt işveren ilişkisi gibi düzenlemelere de yönelmektedirler
(Şahlanan, 2014: 469). 1980’li yıllardan itibaren küreselleşme süreci, ekonomik ve teknolojik
gelişmeler işletmeleri, üretim ve istihdamı dışsallaştırma stratejilerine; yani, işyerlerinde
gerçekleştirecekleri hizmet ve mal üretimini, kendi işçileriyle birlikte başka işveren ve onun
işçileri aracılığıyla gerçekleştirme yoluna sevk etmiştir (Güzel, 2010: 15). Günümüzde
istihdamın dışsallaşması artan bir ivme ile yaygınlaşmaktadır. İstihdamın dışsallaştırılmasının
en eski ve yaygın görünen biçimi, alt işverenliktir (Yenisey, 2009: 19). Alt işverenlik,
işverene işyerindeki mal veya hizmet üretimini başka bir işverenin işçileri vasıtasıyla
gerçekleştirme imkânı sağlayan bir uygulamadır (Kalkınma Bakanlığı, 2014a: 68).
Alt işverenlik İş Hukuku tarafından yasaklanmamakla birlikte temel bir istihdam modeli
olarak değil; bir istisna model olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle alt işverenlik
kapsamında işçilerin korunması amacıyla önemli güvenceler ve sınırlamalar getirilmektedir
(Güzel, 2010: 15). Alt işveren, başka bir işverenden iş alan ve işçilerini söz konusu işverene
ait işyerinde çalıştıran işverendir. Bu bağlamda alt işverenlikte bir işverenin işinin bir kısmını,
bir parçasını, aralarındaki sözleşmeye göre bir başka işverene terk etmesi olgusu
gerçekleşmelidir (Mollamahmutoğlu, 2004). 1475 sayılı İş Kanunu’nda “diğer işveren”
kavramı olarak ifade edilen alt işverenlik, özellikle artış göstermeye başladığı 1980’li
yıllardan sonra, “taşeron”, “tali işveren”, “alt ısmarlanan”, “alt işveren”, “alt işletici”,
“aracı”, “ikinci işveren” gibi kavramlarla da ifade edilmiştir (Şafak, 2004: 113; Aykaç,
2010: 12). 2013 tarihli 4857 sayılı İş Kanunu’nda söz konusu ilişki “alt işveren” kavramıyla
düzenlenmiştir.
4857 sayılı İş Kanunu’nun 2 maddesine göre, bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya
hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin
gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için
görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran diğer işveren ile iş aldığı
işveren arasında kurulan ilişkiye asıl işveren-alt işveren ilişkisi denir. Alt işveren
Yönetmeliğinin 3 maddesinde ise alt işveren, “bir işverenden, işyerinde yürütülen mal veya
hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin
gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan, bu iş için görevlendirdiği
işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran gerçek veya tüzel kişiyi yahut tüzel kişiliği
olmayan kurum ve kuruluşları” şeklinde tanımlanmıştır.
İşyerindeki mal/hizmet üretimini dışsallaştırmanın tipik örneklerinden biri olan alt
işverenlikte, asıl işverenin kendi işyerinde kendi işçileri ile gerçekleştireceği bir üretim, başka
bir işverenin işçileri aracılığıyla yerine getirilmektedir (Güzel, 2004: 38). Bu nedenle asıl
işveren, alt işverenin işçilerine karşı o işyeriyle ilgili olarak Kanundan, iş sözleşmesinden
veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden, alt işveren
ile birlikte sorumludur.
Asıl-Alt işverenlik ilişkisinde ortaya çıkan problemlerin başında, şartları oluşmadan asıl-alt
işverenlik ilişkisinin kurulması gelmektedir. Bazı durumlarda teknolojik sebep olmadan asıl
işler bölünerek alt işverenliğe verilmekte; bazı durumlarda ise yardımcı işlerde alt işveren
ilişkisi kurulmasına rağmen alt işveren işçilerin sevk ve idaresine asıl işverenler müdahale
etmektedirler. İş Kanunu’nun 2. maddesi ve bu maddeye istinaden çıkarılan Alt İşverenlik
Yönetmeliği, Kanuna aykırı bir şekilde kurulan asıl –alt işveren ilişkisine yönelik bir takım
müeyyideler getirmiştir. Söz konusu müeyyideleri hukuki ve cezai müeyyideler olarak tasnif
etmek mümkündür.
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İş Kanunu, asıl işverenin işçilerinin alt işveren tarafından işe alınarak çalıştırılmaya devam
ettirilmesi suretiyle haklarının kısıtlanamayacağını veya daha önce o işyerinde çalıştırılan
kimse ile alt işveren ilişkisinin kurulamayacağını, aksi halde ve genel olarak asıl işveren alt
işveren ilişkisinin muvazaalı işleme dayandığı kabul edilerek alt işverenin işçilerinin
başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçisi sayılarak işlem göreceğini hüküm altına almıştır
(İşK/2). Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişleri tarafından şartlar oluşmadan ve
kanuna aykırı biçimde kurulan asıl-alt işveren ilişkilerine yönelik incelemeler yapılmakta ve
muvazaanın tespiti halinde müfettiş raporuna itiraz edilebilmektedir. Söz konusu rapora itiraz
edilmezse veya mahkeme muvazaalı işlemin tespitini onamışsa alt işverenin işçileri
başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçileri sayılmaktadır.
13.2.1.3.Geçici İş İlişkisi ve Özel İstihdam Büroları
Piyasa şartları ve çalışma hayatında esneklik ihtiyacı, farklı çalışma biçimlerini ortaya
çıkartmaktadır. İlk kez 4857 Sayılı İş Kanunda yer alan ve İş Kanunu’nun en çok tartışılan
düzenlemelerinden biri olan geçici iş ilişkisi, 2016 yılında yapılan değişikle farklı bir nitelik
kazanmıştır. Buna göre geçici iş ilişkisi, özel istihdam bürosu aracılığıyla gerçekleşebileceği
gibi holding bünyesi içinde/aynı şirketler topluluğuna bağlı başka bir işyerinde görevlendirme
yapılmak suretiyle de ortaya çıkmaktadır. Özel istihdam bürosu aracılığıyla geçici iş ilişkisi,
Türkiye İş Kurumunca izin verilen özel istihdam bürosunun bir işverenle geçici işçi sağlama
sözleşmesi yaparak bir işçisini geçici olarak başka bir işverene devretmektedir. Kanunda
devrin gerçekleşeceği alanlar ve süreler belirtilmiştir. İşverenin, devir sırasında yazılı rızasını
almak suretiyle bir işçisini, holding bünyesi içinde/aynı şirketler topluluğuna bağlı başka bir
işyerinde iş görme edimini yerine getirmek üzere geçici olarak devretmesi hâlinde de geçici iş
ilişkisi kurulmuş olur.
13.2.1.4.Kısmi Çalışma
En eski ve yaygın olarak uygulanan esnek çalışma biçimi olan kısmi süreli çalışma, İş
Kanunun getirdiği önemli düzenlemelerden biridir. Batı ülkelerinde oldukça yaygın bir
uygulama olan kısmi çalışma, işçi ve işverenin anlaşarak normal çalışma süresinden daha az
sürede çalışmasını anlatır. İş Kanunu kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçiye yönelik
ayrımı yasaklamıştır. Söz konusu kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılan işçi salt iş
sözleşmesinin kısmî süreli olmasından dolayı tam süreli emsal işçiye göre farklı işleme tâbi
tutulamaz.
13.2.1.5.Çağrı Üzerine Çalışma
Çağrı üzerine çalışma, işverene, işin yerine getirilmesini kendi durumuna göre ayarlama hakkı
veren bir esnek kısmi çalışma türüdür (Demircioğlu & Centel, 2012: 85). Çağrı üzerine
çalışma özellikle talebin arttığı dönemlerde konaklama ve eğlence yerlerinde, gazetecilik
işletmelerinde, marketlerde, inşaat sektöründe, tahmil ve tahliye işlerinde ortaya
çıkan/çıkabilecek bir çalışma biçimidir (ÇSGB, 2014b: 30). Çağrı üzerine çalışma, son
zamanlarda özellikle otel, lokanta ve eğlence iş kolunda yaygınlaşmış olmasına rağmen
Türkiye’de henüz çok sınırlı olan bir çalışma ilişkisidir (Eyrenci, 2003).
13.2.1.6.İş Sürelerinin Esnekleştirilmesi/Denkleştirme Modeli
4857 Sayılı İş Kanunu, iş sürelerinin uygulanmasında önemli değişiklikler yapmıştır. 4857
Sayılı İş Kanunu, 1475 Sayılı İş Kanunundaki katı çalışma süresine esneklik kazandırmıştır.
1475 Sayılı İş Kanunu’nun özellikle işveren kesimi tarafından en çok şikâyet edilen
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hususlarının başında, haftalık çalışma süresinin iş günlerine “eşit” dağıtılmasının emredici bir
biçimde hükme bağlaması gelmekteydi (1475/61). 4857 Sayılı İş Kanunu ise, haftalık çalışma
süresinin çalışılan günlere eşit dağıtılması esasını korumakla birlikte, bunun aksinin
kararlaştırılabilmesine imkân hazırlamıştır (4857/63). Buna göre, hizmet akitleriyle/tarafların
anlaşmasıyla/toplu iş sözleşmeleriyle, haftalık çalışma süresinin çalışılan günlere farklı
şekilde dağıtılması mümkündür. Ancak Kanun, çalışma süresinin farklı dağıtılmasında 2
sınırlama getirmiştir. Buna göre günlük çalışma süresi 11 saati aşamayacaktır (günlük azami
çalışma süresi). İki aylık denkleştirme dönemi öngörülmüştür.
13.2.1.7.Serbest Zaman
4857 sayılı İş Kanunu’nun, 1475 sayılı eski İş Kanunu’nda yaptığı önemli değişikliklerden
biri de fazla çalışmaya ilişkin düzenlemedir. 4857 sayılı Yasa ile fazla çalışmanın 90 işgünü
ve günde 3 saatlik sınırlaması yılda 270 saat olarak düzenlenerek fazla çalışmaya bir esneklik
kazandırılmış; 1475 sayılı Yasa’da var olmayan ve “fazla süreli çalışma” ismi ile yeni bir
düzenleme getirilmiş; işçinin yaptığı fazla çalışmalara karşılık talep etmesi halinde serbest
zaman kullanmasına imkân tanınmıştır.
13.2.1.8.İş Güvencesi
Çalışanlar için ekonomik ve sosyal açıdan karşılaşılabilecek en büyük risk, herhangi bir
nedenle işlerini kaybetmektir. Yarınından emin olmadan çalışma ve her an iş sözleşmesinin
feshiyle karşılaşma psikolojisi, işçinin işinde verimli çalışmasına engel olmaktadır. Çalışma
hayatında verimi artıracak ve işçiyi feshe karşı koruyacak uygulamalar, her zaman
güncelliğini korumaktadır. Bu bağlamda iş güvencesi de çalışma hayatımızın son kırk yılda
belli aralıklarla gündeme gelmiş ve çok fazla tartışılmıştır. İşçinin iş sözleşmesinin işveren
tarafından yapılacak fesihlere karşı korunması, iş hukukun temel amaçlarındır (Şen, 2003; Çil,
2007: 28). İş güvencesi kavramıyla anlatılmak istenen, işçinin işinde devamlılığın sağlanması,
işinin teminat altına alınması ve objektif ve haklı neden olmaksızın işten çıkarılmamasıdır
(Çelik, 1981: 43).
4857 Sayılı İş Kanununun 18-21 maddelerinde düzenlenen iş güvencesine göre, otuz veya
daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş
sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin,
işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorunluğu
getirmiştir. İşveren fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve fesih sebebini açık ve kesin bir
şekilde belirtmek zorunluluğu bulunmaktadır. Belirsiz süreli iş sözleşmesi, işçinin davranışı
veya verimi ile ilgili bir nedenle feshedilmesi halinde, ona önce hakkındaki iddialara karşı
savunma fırsatı verilmesi zorunludur. İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep
gösterilmediği/gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin
tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde iş mahkemesinde dava açabilir. Taraflar anlaşırlarsa
uyuşmazlık aynı sürede özel hakeme götürmeleri mümkündür. İşverence geçerli sebep
gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece veya özel hakem
tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işveren, işçiyi bir ay içinde
işe başlatmak zorundadır. İşçiyi başvurusu üzerine işveren bir ay içinde işe başlatmaz ise,
işçiye en az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlü olur.
Kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için işçiye en çok dört aya kadar doğmuş
bulunan ücret ve diğer hakları ödenir. 65. Hükümetin programında iş güvencesine yönelik
yapılan tartışmalara yönelik olarak İş güvencesi ve kıdem tazminatı hususlarının tüm sosyal
taraflarla görüşülerek çalışanın hak ve hukuku gözetilmek suretiyle birlikte ele alınacağı ifade
edilmiştir (Başbakanlık, 2016: 52).
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13.2.1.9.Kıdem Tazminatı
İş sözleşmesinin sona ermesinin en önemli hukuki sonuçlarından biri olan kıdem tazminatı, iş
kanununda belirtilen asgari bir çalışma süresini doldurarak işçinin iş sözleşmesinin belirli bir
nedenle son bulması durumunda işveren tarafından işçiye veya mirasçılarına ödenen paradır
(Akyiğit, 2005: 236; Topaloğlu & Camkurt, 2007: 41). Günümüze kadar birçok değişiklikler
geçiren ve niteliği hep tartışılan Kıdem tazminatı, yaşlılık sigortası karşılığı olarak İş
Hukuku’na 3008 sayılı İş Kanunu ile 1936 yılında girmiştir. 65 Hükümetin programında
kıdem tazminatı sisteminde yaşanan sorunların çözümü amacıyla ilgili sosyal taraflarla
istişare içinde gerekli mevzuat düzenlemesi yapılacağı, bu kapsamda gerek Üçlü Danışma
Kurulunda gerekse diğer sosyal diyalog mekanizmaları çerçevesinde konunun
sonuçlandırılması sağlanacağı ifade edilmiştir (Başbakanlık, 2015: 11). 2016 Yılı
programında ise kıdem tazminatı fonu oluşturulmasına yönelik çalışmaların devam edeceği
vurgulanmaktadır (Kalkınma Bakanlığı, 2016: 148). Günümüzde kıdem tazminatını bir
fondan karşılanmasına yönelik ciddi tartışmalar sürdürülmektedir (Akbıyık & Koç, 2011:
278).
13.2.1.10. İşsizlik Sigortası Kanunu
İşsizlik, ülkelerin mücadele etmek zorunda oldukları önemli sorunların başında gelmektedir.
Devletler işsizlik mücadelede çeşitli politikalar uygulamaktadır. Bu politikalar ana hatlarıyla
aktif ve pasif istihdam politikalarıdır. İşsizlik sigortası da pasif emek piyasası politikalarının
başında gelmektedir. İşsizlik sigortasının amacı, muhtemel işsizlik riskine karşı çalışanın
geleceğine güvenle bakmasına ve yarınından emin olmasına imkân hazırlamaktadır.
İşsizlik sigortası, “bir iş ya da iş yerinde çalışırken, çalışma istek, yetenek, sağlık ve
yeterliliğinde olmasına karşın tamamen kendi istek ve kusuru dışında işini kaybeden
çalışanlara bir yandan yeni bir iş bulunmasına gayret edilirken, diğer yandan da bunların
işsiz kalmaları nedeni ile uğradıkları gelir kaybını kısmen de olsa karşılayarak, kendisinin ve
ailesinin zor duruma düşmesini önlemek amacı ile belli süre ve ölçüde ödemeyi kapsayan,
sigortacılık tekniği ile faaliyet gösteren, Devlet tarafından kurulmuş, zorunlu bir sigorta
koludur”.
Türkiye’de işsizlik sigorta kolunun kurulmasına ilişkin çalışmalar 1959 yılında başlamış ve
1999 yılında 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunun kabul edilmesine kadar geçen 40 yıllık
uzun bir sürecin sonunda yürürlüğe girmiştir (Görücü vd., 2012: 132). 4447 Sayılı İşsizlik
Sigortası Kanunu’nun 47. maddesi işsizlik sigortasını; “bir işyerinde çalışırken, çalışma istek,
yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, herhangi bir kasıt ve kusuru olmaksızın
işini kaybeden sigortalılara işsiz kalmaları nedeniyle uğradıkları gelir kaybını belli süre ve
ölçüde karşılayan, sigortacılık tekniği ile faaliyet gösteren zorunlu sigorta” şeklinde
tanımlamaktadır.
1999 yılında 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile işsizlik sigortası uygulaması
başlatılmıştır. İşsizlik sigortası ile 1 Haziran 2000 tarihinden itibaren prim toplanmaya
başlanmış ve Şubat 2002 tarihinden itibaren de işsizlik ödenekleri verilmeye başlanmıştır.
Kanuna göre işsizlik sigortası primlerinin toplanmasından SGK, diğer her türlü hizmet ve
işlemlerin yapılmasından da Türkiye İş Kurumu bünyesinde oluşturulan İşsizlik Sigortası
Fonu görevli, yetkili ve sorumlu kılınmıştır. Ayrıca, 4447 sayılı Kanun’a göre işsizlik
sigortasından sağlanan yardımlar; işsizlik ödeneği verilmesi, işsizlik süresince tedavilerinin
sağlanması, yeni bir iş bulma veya işsize yeni bir işe girebilmesi için meslek geliştirme,
edindirme ve yetiştirme eğitimi hizmetleridir. İşsizlik sigortası yoluyla yapılan nakdi yardımla
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işsizlerin gelir kayıplarını bir ölçüde de olsa gidermenin yanı sıra, işgücünü sürekli, etkin ve
verimli çalıştırarak insangücü israfını en aza indirmek hedeflenmiştir (Gümüş, 2012).
13.2.2. Sosyal Güvenlik, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Sendikalar İle İlgili Düzenlemeler
13.2.2.1. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
Sosyal güvenlik, bir toplumu oluşturan herkesi, her tehlikeye karşı koruma kapsamına alma
ve insanlara yaşadıkları toplum içinde insan haysiyetine yaraşır bir hayat standardı sağlama
amacı taşır ve esasta bir gelir transferi niteliğindedir. Sosyal güvenlik, belli prensiplere göre
işlemek zorunda olan bir sistemdir.
1990’lı yıllardan itibaren nimet-külfet dengesinin bozulması nedeniyle Türk sosyal güvenlik
sistemi finansman krizine girmiştir. Kurum açıklarının genel bütçeden karşılanması yoluna
gidilmiştir. Aslında, sosyal güvenlik sistemi açığı sorunu, bir gelir bölüşüm sorunudur. Çünkü
sosyal güvenlik sisteminin aktüeryal dengesini sağlamak üzere alınacak her türlü önlem ya
işçi, ya işveren, ya emekli, ya da devlet kesimi üzerine yük getirecektir. Doğal olarak bütün
kesimlerde, kendilerine en az zarar verecek olan yöntemi tercih etmektedirler.
Sosyal Güvenlik Reformuyla emeklilik harcamalarının finansal sürdürülebilirliğini sağlamak
emeklilik parametrelerinde bir takım değişiklikler yapılmıştır. Bunları; emeklilik yaşının
yükseltilmesi, prim ödeme gün sayısının artırılması, prime esas kazanç kapsamının
genişletilmesi ve prime esas kazanç üst sınırının yükseltilmesi, aylık bağlama oranlarının ve
kazanç güncelleme katsayısının düşürülmesi şeklinde gelir artırıcı ve gider azaltıcı önlemler
olarak sıralamak mümkündür (Kalkınma Bakanlığı, 2014a: XII).
Sosyal Güvenlik bakımından 2000’li yıllar, sosyal güvenlik reformunun gündemi meşgul
ettiği dönemdir. Özellikle 16.5.2006 Tarih ve 5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu
ile 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu sosyal güvenlik
reformunun önemli mevzuat düzenlemleridir. Sosyal güvenlik reformu; adil, kolay erişilebilir,
yoksulluğa karşı etkin koruma sağlayan mali açıdan sürdürülebilir bir sosyal koruma
sisteminin oluşturulması amacını gütmektedir (ÇSGB, 2005: 22). Sosyal güvenlik reformu
birbirini tamamlayan dört ana unsurdan oluşmaktadır. Birinci unsuru, genel sağlık sigortasının
hayata geçirilmesi oluşturmaktadır. Böylece bütün nüfusa hakkaniyete uygun, koruyucu ve
tedavi edici kaliteli bir sağlık hizmeti hedeflenmektedir. İkinci unsur, dağınık bir halde
yürütülen primsiz ödemeler ve sosyal yardımların bir araya getirilerek nesnel yararlanma
ölçütlerine göre bütün ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak bir sistemin kurulması hedefidir.
Üçüncü unsur, sağlık dışındaki kısa ve uzun vadeli sigorta kollarının yer aldığı tek bir
emeklilik sigortası rejiminin hayat geçirilmesidir. Dördüncü ve son unsur ise yukarıda
belirtilen üç temel unsura ilişkin hizmetlerin etkin ve vatandaşların günlük hayatını
kolaylaştıracak şekilde sunulmasına imkân sağlayacak yeni bir kurumsal yapının meydana
getirilmesidir (ÇSGB, 2005: 22).
Yapılan mevzuata değişiklikleriyle kadınlarda 58 ve erkeklerde 60 olarak uygulanmakta
olan emeklilik yaşı, kademeli olarak 65’e çıkarılmıştır. Aylık bağlama oranında değişikliğe
gidilmiş ve %2 olarak belirlenmiştir. Sosyal Devlet anlayışının gereği olarak devlet, tahsil
ettiği prim miktarının ¼’ü oranında katkı sağlamaya başlamıştır. Bağ-Kur’lular için öngörülen
basamak sistemi kaldırılıp beyan sistemi getirilmiştir. Cenaze yardımı (Ödeneği) miktarını,
içinde sosyal taraf temsilcilerinin de bulunduğu SGK Yönetim Kurulu belirlemeye
başlamıştır. Kadın sigortalılara, doğum nedeniyle çalışamadıkları süreleri borçlanabilme
imkânı getirilmiştir. Özürlü çocuğu bulunan kadınlara, erken emekli olma imkânı getirilmiştir.
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İsteğe Bağlı Sigortalılık kolaylaştırılmıştır. Asgari İşçilikte Uzlaşma imkânı getirilmiştir. Ölen
sigortalının geliri olmayan ana babasına belli bir oranda (% 25) aylık bağlanma hakkı
getirilmiştir. Sosyal Güvenlik Destek Primi 4/a (SSK)’lı olarak çalışma haricinde
kaldırılmıştır. Genel Sağlık Sigortası (GSS) uygulaması hayata geçirilmiştir. 18 Yaşından
küçüklerin herhangi bir şart aramaksızın sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlanmıştır.
Geliri düşük vatandaşların, terörle mücadele aylığı alanların GSS Primi devlet tarafından
karşılanmaktadır (SGK, Sosyal Güvenlik Reformuyla Getirilen Önemli Yenilikler, 2008,
http://212.175.131.61/article.php?category_id=49&page=2&article_id=500,
2008)
Kısa
vadeli sigorta kolları prim oranı yüzde 1 ile 6,5 oranında farklı olarak tahsil edilirken tüm
işyerleri için %2 olarak sabitlenmiştir.
13.2.2.2. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
Çalışma hayatı; istihdam, çalışma şartları, sosyal güvenlik, mesleki eğitim, iş sağlığı ve
güvenliği gibi birçok alanı kapsamaktadır. Çalışma hayatının önemli bir kısmını oluşturan iş
sağlığı ve güvenliği, başta çalışan ve işveren olmak üzere bütün toplumu doğrudan
ilgilendiren aynı zamanda ulusal ve uluslararası düzeyde ele alınması gereken bir husustur
(TBMM, 2012). İş sağlığı ve güvenliği sisteminin yeterince uygulanmaması neticesinde
ortaya çıkan iş kazaları, çalışanlara, işverenlere ve topluma ciddi maliyetler getirmektedir.
Dünyada iş kazası ve meslek hastalıkları nedeniyle yılda yaklaşık 2 milyon 300 bin kişi
ölmektedir (Koç, 2015: 65).
İş kazalarının önlenebilir olduğu gerçeğinden hareket eden 6331 Sayılı İş Sağlığı ve
Güvenliği Kanunu, önleyici ve iyileştirici bir yaklaşımla işverenlere işyerinden ve yaptıkları
işten kaynaklanan tehlike ve risklere karşı çalışanlarının sağlığını ve güvenliğini korumak,
işyeri hekimi istihdam etmek, risk değerlendirmesi yapmak, işe başlamadan önce sağlık
taraması yaptırmak gibi birtakım yükümlülükler getirmiştir.
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu önemli değişiklikler ve yenilikler getirmiştir.
Şöyle ki; bazı istisnalarla birlikte tüm çalışanlar iş sağlığı sağlık ve güvenliği kanunu
kapsamına alınmıştır. Kuralcı yaklaşım yerine önleyici yaklaşım tercih edilmiştir. İşyerleri
tehlike durumlarına göre (az tehlikeli/tehlikeli/çok tehlikeli) sınıflandırılmıştır. İşyerlerine iş
güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi zorunluluğu getirilmiştir. İşyerleri için ortak sağlık ve
güvenlik birimi oluşturulma zorunluluğu getirilmiştir. Küçük işletmelere devlet desteği
sağlanmıştır. İşyerlerinde risk değerlendirmesi zorunlu hale getirilmiştir. Çalışanlar işe
başlamadan önce sağlık taraması zorunluluğu ve belli periyotlarla tekrar zorunluluğu
getirilmiştir. İş kazası ve meslek hastalıklarında etkin kayıt dönemi başlatılmıştır. İşyerleri
acil durumlara karşı hazır hale getirilmesi yükümlülüğü getirilmiştir. İş sağlığı ve güvenliğine
çalışan katkısı sağlayacak çeşitli mekanizmalar getirilmiştir. Çalışanlara iş sağlığı ve
güvenliği eğitimi verilmesi zorunluluğu getirilmiştir. İşyerinde belli şartlarda iş sağlığı ve
güvenliği kurulları oluşturulması zorunlu hale getirilmiştir. Çalışanlara tehlike durumunda
çalışmaktan kaçınma hakkına yönelik düzenlemeler getirilmiştir. İş merkezlerinde iş sağlığı
ve güvenliği koordinasyonu sağlamaya yönelik düzenlemeler yapılmıştır. Hayati tehlike
tespitinde işin durdurulmasına yönelik düzenlemeler getirilmiştir. Büyük endüstriyel kaza
riski için önceden tedbir alınmasına yönelik çeşitli zorunluluklar getirilmiştir. İdari
yaptırımlar etkinleştirilmiştir. Kanunun aşamalı olarak uygulanmasına yönelik düzenleme
yapılmıştır (ÇSGB, 2016a: 29-48).
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13.2.2.3. Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu
1982 Anayasası, 1983 yılında çıkarılan 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ve 2822 sayılı Toplu İş
Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu ile sendikal haklara ilişkin önemli bazı kısıtlamalar
getirilmiştir. Anayasa’da yer alan bazı sınırlamalar, çeşitli dönemlerde yapılan değişikliklerle
ortadan kaldırılmıştır.
6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ve
2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu yürürlükten kaldırmış ve 7 Kasım
2012 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunun gerekçesine göre,
2010 yılında 5982 sayılı Kanunla Anayasada yapılan değişiklikle, sendikal hak ve özgürlükler
alanında ortaya çıkan yeni durumda toplu iş ilişkilerini düzenleyen kanunların özgürlükçü bir
tutumla ele alınması kaçınılmaz hale gelmiştir. 2821 ve 2822 sayılı kanunların genel yapısı ve
kanunlarda bir bütünlük sağlanmadan zaman zaman yapılan kısmi değişiklikler uygulamada
karşılaşılan sorunların çözümünde yetersiz kalmasına sebep olmuştur. Hatta zaman içerisinde
özgürlükçü bir bakışla getirilen yeni hükümlerin eski maddeler birlikte değerlendirilmesi
sonucun anlamsız bir hale dönüşmüştür. Bu nedenle Türk endüstri ilişkileri sistemini ileri
taşıyacak, çağın değerlerini yansıtacak ve aynı zamanda Türk çalışma hayatının sorunlarına
köklü çözüm getiren uzun soluklu bir kanuna ihtiyaç ortaya çıkmıştır. ILO normları,
Türkiye’nin AB’ye üyelik perspektifi, çalışma hayatının yapısal problemleri, yargı içtihatları
ve doktrindeki eleştirilerinin Kanunun hazırlık safhasında dikkate alınmasına gayret
gösterilmiştir (TBMM, 2012).
6356 Sayılı Kanunla; çerçeve sözleşme ve grup toplu iş sözleşmesi ilk kez tanımlamış,
işkollarının sayısı dünyadaki uygulamalar dikkate alınarak azaltılmış ve yeniden
düzenlenmiştir. Ciddi bir finansal probleme dönüşen işçi sendikasına üyelikte ve üyelikten
ayrılmada öngörülen noter şartı kaldırılmıştır. Türkiye’yi sürekli ILO gündemine taşıyan
işkolu barajı yüzde bire düşürülmüştür. İşyeri düzeyindeki yarıdan fazla üye olma ilkesi
korunmuş, ancak işletme düzeyinde baraj yüzde kırka indirilmiştir. Toplu iş sözleşmesinde
yetki, müzakere süreci ve arabuluculuk safhaları korunmuş ancak sadeleştirilerek yeniden
düzenlenmiştir. Türk iş hukukunda devletin fazla müdahale ettiği ve denetim altında tuttuğu
grev ve lokavt alanlarını yeniden düzenlenmiştir. Grev yasaklarının alanı daraltılmış, grev ve
lokavt yasakları hayatî nitelik gösteren temel kamu hizmetleri ile sınırlandırılmıştır. Kanunla,
sendikal hak ve özgürlükler ile serbest toplu pazarlık hakkı ve toplu iş uyuşmazlıklarının
çözümü, evrensel ilkeleri dikkate alınarak yeniden düzenlenmiştir (TBMM, 2012).
Sendikaların dış denetim mekanizmasının bağımsız yeminli mali müşavirlere bırakılması, 15
yaşını dolduranlara sendikaya üyelik hakkının verilmesi, işçilerin sendikaya ödeyeceği aidat
miktarının kuruluşların tüzüklerine bırakılması, işçinin işsiz kalması durumunda sendika
üyeliğinin bir yıl süreyle sürdürülmesine imkân tanınması da Kanunla gelen yeni
düzenlemelerdir (Kalkınma Bakanlığı, 2014a: 73-74).
1960’larda belli bir tecrübe yaşanmasına rağmen memur Sendikacılığı daha çok son
dönemlerde gelişim göstermiştir. 1961 Anayasasının 46’ncı maddesi tüm çalışanlara sendika
kurma ve bunlara üye olma özgürlüğünü tanımıştır. Kamu hizmeti görevlilerinin bu alandaki
haklarının kanunla düzenlenmesini öngörülmüştür. Bu bağlamda 1965 yılında kabul edilen
Mülga 624 sayılı Devlet Personeli Sendikaları Kanunu ile Türkiye’de kamu görevlilerinin ilk
kez sendikalaşması gerçekleşmiştir. Oldukça sınırlayıcı ve yasaklayıcı hükümler de içeren bu
kanunu, 12 Mart 1971 Muhtırası’nın ardından Anayasayı değiştiren 20 Eylül 1971 tarih ve
1488 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılarak kamu görevlilerinin sendikalaşması
yasaklanmıştır (TBMM, 2001).
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1995 yılında Anayasa’da yapılan bir değişiklik ve 2001 yılında çıkartılan 4688 sayılı Kamu
Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu ile birlikte kamu görevlilerine
örgütlenme ve toplu görüşme hakkı verilmiştir. 12 Eylül 2010 tarihinde Anayasa’da ve 2012
yılında 4688 sayılı Kanun’da yapılan değişikliklerle birlikte memurlara ayrıca toplu pazarlık
hakkı da verilmiştir (Uçkan, 2013, s. 189). Kanunu gerekçesinde Kanun hükümleri
düzenlenirken de çeşitli ilkelerin esas alındığı belirtilmiştir (TBMM, 2001). Sendikaların
kuruluşu, örgütlenmesi ve faaliyetleri ile ilgili hususlarda Uluslararası Çalışma Örgütünün
(ILO) 87 ve 151 sayılı Sözleşmelerinde belirtilen ilkeler ulusal mevzuata uyarlandığı ifade
edilmiştir. 2821 sayılı Sendikalar Kanunu kapsamı dışında kalan memur ve sözleşmeli
personel başta olmak üzere diğer tüm kamu görevlilerinin geniş biçimde bu Kanundan
yararlanması amaçlanmıştır. Kendi özel kanun ve uygulaması ile çok farklı bir statüye sahip
olan Türk Silahlı Kuvvetleri, Millî İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Teşkilatı mensupları hâkim
ve savcılar ile işveren vekili durumundaki üst düzey kamu yöneticileri kanun kapsamı dışında
tutulmuşlardır. Sendikaların güçlü yapılanmalarına olanak sağlanması amacıyla hizmet kolu
esasına göre örgütlenmeleri öngörülmüş, meslek veya işyeri esasına göre sendika
kurulamayacağı belirtilmiştir. Sendikaların kurulabilecekleri hizmet kolları belirlenirken,
kamu hizmetlerinin görüldüğü başlıca hizmet kolları ve kamu görevlilerinin yoğunluğu
dikkate alınmıştır. Örgütlenme hakkının korunması, sendikal özgürlüğün kısıtlanmaması ve
her türlü ayrımcılığa karşı yeterli korumanın sağlanması amacıyla sendika üye ve
yöneticilerine güvenceler getirilmiştir. Kanun, uyuşmazlıkların çözümü için greve izin vermemektedir. Uyuşmazlıkların zorunlu tahkim kurumu olan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu
tarafından çözümlenmesini öngörülmektedir (Uçkan, 2013: 189).
13.3.3.4. Uluslararası İşgücü Kanunu
Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren yabancıların istihdamına yönelik çok dağınık ve çok
başlı bir mevzuat yapısı oluşmuş, günün şartlarına uyum sağlamada yetersiz kalmıştır.
Türkiye’nin taraf olduğu ikili/çok taraflı sözleşmelerde de yabancıların çalışmalarını
düzenleyen hükümlere rağmen mevzuat alandaki ihtiyaçları da karşılayamamıştır. Türkiye’nin
bulunduğu konum, ekonomik ve sosyal gelişmeler Türkiye’ye yönelik yabancı göçünü
artırmış, kayıtdışı yabancı istihdamında çok ciddi artışlar yaşanmıştır. Söz konusu artışlar
çalışma barışını, ücret düzenini, sendikal düzeni olumsuz etkilemiştir. Türkiye’nin
uluslararası taahhütlerini karşılaması, yabancıların ülkedeki çalışmalarının izne bağlanması ve
izinlerin prensip olarak tek merkezden verilmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır (TBMM, 2002).
Bu gerekçelerden yola çıkılarak ve ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanması için 4817 sayılı
Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun 2003 yılında yürürlüğe girmiştir.
4817 Sayılı Kanunla; Türkiye’nin taraf olduğu ikili/çok taraflı sözleşmelerde aksi
öngörülmedikçe, yabancıların Türkiye’de bağımlı/bağımsız çalışmaya başlamadan önce izin
almaları zorunluluğu bulunmaktadır. Çalışma izni, hizmet akdinin/işin süresine göre, belirli
bir işyeri/işletmede ve belirli bir meslekte çalışmak üzere en çok bir yıl geçerli olmak üzere
verilmektedir. Bir yıllık kanuni çalışma süresinden sonra, aynı işyeri/işletme ve aynı meslekte
çalışmak üzere çalışma izninin süresi üç yıla kadar uzatılabilmektedir. Üç yıllık kanuni
çalışma süresinin sonunda, aynı meslekte ve dilediği işverenin yanında çalışmak üzere,
çalışma izninin süresi altı yıla kadar uzatılabilir (ÇSGB, 2016b: 4). 4817 Sayılı Yabancıların
Çalışma İzinleri Hakkında Kanun, 6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu ile yürürlükten
kaldırılmıştır
6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu gerekçesinde kanun çıkarılma ihtiyacına yönelik şu
ifadelere yer verilmektedir. Dinamik ve sürekli değişim gösteren göç yönetimi konusunda
ortaya çıkan yeni ihtiyaçların mevcut düzenlemelerle karşılanmasında sorunlarla karşılaşıldığı
259

görülmektedir. Bu nedenle, yabancı istihdamı ve işgücü göçü yönetimi kapsamında konuya
ilişkin politikaların oluşturulması ve uygulanması, uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi,
uluslararası işgücüne ilişkin gerekli verilerin toplanarak analiz edilmesi ve uluslararası işgücü
politikasının oluşturulması ihtiyacını gidermek için yeni bir düzenleme yapılması ihtiyacı
ortaya çıkmıştır (TBMM, 2016).
Uluslararası işgücüne ilişkin politikaların belirlenmesi, uygulanması, izlenmesi ile yabancılara
verilecek çalışma izni ve çalışma izni muafiyetlerine dair iş ve işlemlerde izlenecek usul ve
esasları, yetki ve sorumlulukları ve uluslararası işgücü alanındaki hak ve yükümlülükleri
düzenlemek amacıyla 28.7.2016 Tarihli ve 6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu,
13.8.2016 tarih ve 29800 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun,
Türkiye’de çalışmak için başvuruda bulunan/çalışan, bir işveren yanında mesleki eğitim
görmek üzere başvuruda bulunan/görmekte olan, staj yapmak üzere başvuruda bulunan/staj
yapan yabancılar ile Türkiye’de geçici nitelikte hizmet sunumu amacıyla bulunan sınır ötesi
hizmet sunucusu yabancıları ve yabancı çalıştıran/çalıştırmak üzere başvuruda bulunan gerçek
ve tüzel kişileri kapsamaktadır.
6735 sayılı Kanuna göre, Uluslararası işgücü politikası doğrultusunda; eğitim düzeyi, mesleki
deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı, Türkiye’deki faaliyetinin veya yatırımının ülke
ekonomisine ve istihdama etkisi ile Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulu önerileri
ve Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre başvurusu uygun görülen yabancılara Turkuaz
Kart verilecektir. Turkuaz kart, ilk üç yılı geçiş süresi olmak kaydıyla verilecektir. Turkuaz
Kart sahibi yabancının, mevzuat hükümlerine göre eş ve bakmakla yükümlü olduğu
çocuklarına Turkuaz Kart sahibi yakını olduğunu gösteren ve ikamet izni yerine geçen belge
verilir. Turkuaz Kart uygulamasında; akademik alanda uluslararası kabul görmüş çalışmaları
bulunanlar ile bilim, sanayi ve teknolojide ülkemiz bakımından stratejik kabul edilen bir
alanda öne çıkmış olanlar ya da ihracat, istihdam veya yatırım kapasitesi olarak ulusal
ekonomiye önemli katkı sağlayan ya da sağlaması öngörülenler nitelikli yabancı olarak
değerlendirilir.

13.2.3.Türkiye’de Sendikacılık ve Toplu Pazarlık Düzeni
İşçilerin işverenler karşısında daha güçsüz bir oldukları gerçeğinden hareketle ortaya çıkan
birer savunma örgütü olan sendika, “işçi sınıfının ekonomik ve toplumsal alanlardaki hak ve
çıkarlarını savunan, yaşam ve çalışma koşullarını geliştirmeyi amaçlayan mesleki örgüttür.”
Aralarında yapı ve anlayış farklılıklarının bulunmasına rağmen sendikaların bazı evrensel
özellikleri bulunmaktadır. Sendikalar; mücadele örgütleridir, meslek örgütleridir, sınıf
örgütleridir, demokratik örgütlerdir, kitle örgütleridir, çalışma hayatında ve ekonomik
ilişkilerde barışı ve istikrarı sağlamaya çalışan örgütlerdir ve adil ve hakça bir gelir dağılımını
sağlamaya çalışan örgütlerdir (Uçkan, 2013: 189).
Sendikal kademelenmenin en alt düzeyindeki taban örgütlenme modelleri; meslek sendikaları,
işkolu (sanayi) sendikaları, genel sendikalar ve işyeri (işletme) sendikaları şeklinde ortaya
çıkar (Uçkan, 2013: 189). Türkiye’de sendikalar ancak işkolu esaslı kurulabilir. 6356 Sayılı
Kanunu sendikayı, işçilerin veya işverenlerin çalışma ilişkilerinde, ortak ekonomik ve sosyal
hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek için işçi/işverenin bir araya gelerek bir işkolunda
faaliyette bulunmak üzere oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar şeklinde
tanımlamaktadır.
Üst sendikal örgütler kapsama alanlarına göre sendika birlikleri, federasyonlar ve konfederasyonlar olmak üzere üçe ayrılmaktadır (Uçkan, 2013: 189). Türkiye’de üst sendikal örgütlenme
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ancak konfederasyon şeklinde kurulabilir. 6356 Sayılı Kanunu konfederasyonu değişik
işkollarında en az beş sendikanın bir araya gelerek oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kuruluşu
olarak tanımlamaktadır
Türkiye’de sendikalaşmanın gelişimi dört ana dönem içinde değerlendirilebilir: 1923-1946
dönemi, 1946-1960 dönemi, 1960-1980 dönemi ve 1980 sonrası dönem 1923-1946
Döneminde modern anlamda bir işçi sınıfının oluşum sürecine ilişkin ilk adımlar atılmasına
rağmen 1946 yılında Cemiyetler Kanunu’nda yapılan değişikliklere kadar işçiler arasında
önemli bir örgütlenmeden bahsetmek mümkün değildir. Devlet, dönemin en büyük işvereni
olması hasebiyle bireysel iş ilişkilerini düzenleyerek koruyucu bir rol üstlenmiş ve 1936
yılında 3008 sayılı ilk İş Kanunu’nu kabul etmiştir (Uçkan, 2013: 189).
1946-1960 Döneminde II. Dünya Savaşının sona ermesiyle ortaya çıkan olumlu atmosferde
Türkiye’de 1946 yılında Cemiyetler Kanunu’nda sınıfsal esaslı cemiyet kurmayı yasaklayan
hüküm çıkarılmış ve 1947 yılında 5018 sayılı İşçi ve İşveren Sendikaları ve Sendika Birlikleri
Hakkında Kanun kabul edilmiştir. Bu Kanunla, Türkiye’de ilk kez sendikal hareketi,
yasaklama/sınırlama yerine düzenleme yoluna gidilmiştir. 5018 sayılı Kanun, sendikal haklara
ilişkin olumlu hükümler getirmiştir. Ancak, sendikaları devletin denetimi altına sokan çok
sayıda hüküm getirilmiş, grev ve lokavt yasakları kaldırılmamış ve uyuşmazlıkların zorunlu
tahkim yoluyla çözümlenmesi yolu tercih edilmiştir. Bu dönemde sendikal örgütlenme/toplu
pazarlık/grev-lokavt üçlemesinin grev-lokavt ayağı eksik kalmıştır. Bu durum, örgütlenme ve
toplu pazarlığın da yeterince işlerlik kazanamamasına sebep olmuştur (Uçkan, 2013: 189). Bu
dönemde TÜRK-İŞ, 31 Temmuz 1952 tarihinde bir araya gelen 10 federasyon ve işçi
sendikaları
birliği
tarafından
kurulmuştur
(Türk-İş,
Türk-İş
63
Yaşında,
http://turkis.org.tr/TURK-IS-63-YASINDA-d766#, 2017a).
1960-1980 Döneminde 1961 Anayasasının ilk kez sosyal devlet ilkesini benimsenmiş, grev
hakkı ile donatılmış sendikal ve toplu pazarlık hakları tanınmıştır. 1963 yılında kabul edilen
274 sayılı Sendikalar Kanunu ve 275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu ile
birlikte Türkiye’de sendikaların güçlendiği bir dönem olmuştur. Türiye’de sendikalar,
Batıdakilere benzer bir mücadele vermeksizin yasal haklara kavuşmuştur. Bu dönemde
Türkiye’deki siyasi alandaki parçalanmaya paralel olarak birbirine rakip, farklı ideoloji ve
siyasi görüşe sahip çok sayıda sendika faaliyet göstermiştir. Bu dönemde DİSK (1967), MİSK
(1970) ve Hak- İş (1976) kurulmuştur. Ayrıca bu dönemde işveren sendikalarının üst örgütü
olan TİSK (1962) kurulmuştur (Uçkan, 2013: 189).
1961 Anayasasının 46’ncı maddesi tüm çalışanlara sendika kurma ve bunlara üye olma
özgürlüğünü tanımıştır. Kamu hizmeti görevlilerinin bu alandaki haklarının kanunla
düzenlenmesini öngörülmüştür. Bu bağlamda 1965 yılında kabul edilen Mülga 624 sayılı
Devlet Personeli Sendikaları Kanunu ile Türkiye’de kamu görevlilerinin ilk kez
sendikalaşması gerçekleşmiştir. Oldukça sınırlayıcı ve yasaklayıcı hükümler de içeren bu
kanunu, 12 Mart 1971 Muhtırası’nın ardından Anayasayı değiştiren 20 Eylül 1971 tarih ve
1488 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılarak kamu görevlilerinin sendikalaşması
yasaklanmıştır (TBMM, 2001).
1980 Sonrası Dönemde işçi sendikaları ve memur sendikaları için ayrı ayrı alınmalıdır. İşçi
sendikacılığı bağlamında 12 Eylül 1980 askerî müdahalesinden 1983 yılına kadarki ara
dönemde Türk-İş dışındaki tüm konfederasyonların ve birçok sendikanın faaliyetleri
durdurulmuş; grev ve lokavt yasaklanmış; toplu iş sözleşmelerini yenileme ve sözleşme hükümlerinin yorumundan doğan uyuşmazlıkların çözümü görevi Yüksek Hakem Kuruluna
verilmiştir (Uçkan, 2013: 189). 1982 Anayasası, 1983 yılında çıkarılan 2821 sayılı Sendikalar
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Kanunu ve 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu ile sendikal haklara
ilişkin önemli bazı kısıtlamalar getirilmiştir. Anayasa’da yer alan bazı sınırlamalar, çeşitli
dönemlerde yapılan değişikliklerle ortadan kaldırılmıştır. 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş
Sözleşmesi Kanunu 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ve 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev
ve Lokavt Kanunu yürürlükten kaldırmış ve 7 Kasım 2012 tarihinde Resmi Gazetede
yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
Memur Sendikacılığı bağlamında bu dönemde 1995 yılında Anayasa’da yapılan bir değişiklik
ve 2001 yılında çıkartılan 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Ve Toplu Sözleşme
Kanunu ile birlikte kamu görevlilerine örgütlenme ve toplu görüşme hakkı hakkı verilmiştir.
12 Eylül 2010 tarihinde Anayasa’da ve 2012 yılında 4688 sayılı Kanun’da yapılan
değişikliklerle birlikte memurlara ayrıca toplu pazarlık hakkı da verilmiştir (Uçkan, 2013:
189).
13.2.3.1. İşçi Sendikaları
6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun yetki başlıklı 41 maddesine göre,
kurulu bulunduğu işkolunda çalışan işçilerin en az yüzde birinin üyesi bulunması şartıyla işçi
sendikası, toplu iş sözleşmesinin kapsamına girecek işyerinde başvuru tarihinde çalışan
işçilerin yarıdan fazlasının, işletmede ise yüzde kırkının kendi üyesi bulunması hâlinde bu
işyeri veya işletme için toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkilidir. İşletme toplu iş sözleşmeleri
için işyerleri bir bütün olarak dikkate alınır ve yüzde kırk çoğunluk buna göre hesaplanır. Bir
işkolunda çalışan işçilerin yüzde birinin tespitinde Bakanlıkça her yıl ocak ve temmuz
aylarında yayımlanan istatistikler esas alınır. Bu istatistiklerde her bir işkolundaki toplam işçi
sayısı ile işkollarındaki sendikaların üye sayıları yer alır. Yayımlanan istatistik, toplu iş
sözleşmesi ve diğer işlemler için yeni istatistik yayımlanıncaya kadar geçerlidir. Yetki belgesi
almak üzere başvuran veya yetki belgesi alan işçi sendikasının yetkisini daha sonra
yayımlanacak istatistikler etkilemez. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 6356 Sayılı
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve
Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin en son 2017 Temmuz Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliği
27 Temmuz 2017 Tarihli ve 30136 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, (Türk-İş,) 31 Temmuz 1952 tarihinde bir araya
gelen 10 federasyon ve işçi sendikaları birliği tarafından kurulmuştur (Türk-İş, Türk-İş 63
Yaşında, http://turkis.org.tr/TURK-IS-63-YASINDA-d766#, 2017a). Türk-İş, Türkiye’nin ilk
ve günümüzdeki en çok üyeye sahip işçi konfederasyonudur. 34 üye sendikası bulunmaktadır
(Türk-İş, 2017b). Tüm sendikal işçilerin %55,9’unu bünyesinde barındırmaktadır.
Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş,) 22 Ekim 1976 tarihinde Ankara'da
kurulmuştur (Hak-İş, 2017). Hak-İş, Türkiye'nin ikinci büyük işçi konfederasyonudur. 22 üye
sendikası bulunmaktadır (Hak-İş, 2017). Tüm sendikal işçilerin %33,5’ini bünyesinde
barındırmaktadır
Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, (DİSK), 13 Şubat 1967 tarihinde
kurulmuş işçi sendikaları konfederasyonudur. 19 üye sendikası bulunmaktadır (DİSK,
Hakkımızda, https://disk.org.tr/hakkimizda/, 2017). Tüm sendikal işçilerin %9’unu
bünyesinde barındırmaktadır.
Tablo 4: Sendikaya Üye İşçilerin Konfederasyonlara Göre Dağılımı (2017)
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Sendikaya Üye İşçilerin Konfederasyonlara Göre
Dağılımı
Türk-İş (Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu) .

Sayı

Pay

907.328

55,9

Hak-İş (Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu)

544.566

33,5

DİSK (Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları
Konfederasyonu)
Tüm-İş (Tüm İşçi Sendikaları Konfederasyonu)

145.988

9,0

486

0,0

379

0,0

Bağımsız
Tiskon-Bir (Birleşmiş Tüm İşçi Sendikaları
Konfederasyonu)
Toplam Sendikal İşçi (%11,95)

24.891

1,5

1.623.638

11,95

Toplam İşçi

13.581.554

ÇSGB, Temmuz 2017
2003-2016 dönemi sendikalaşma oranı incelendiğinde 2009 yılında sonra sendikalaşma oranın
da ciddi bir azalma görülmektedir. Zira, 6356 Sayılı Kanundan (2012) sonra sendikaların üye
sayılarının hesaplama yöntemi değiştirilmiştir. E-devlet yoluyla üyelik sistemine geçilmiş ve
işçi sayıları açısından Sosyal Güvenlik Kurumu verileri esas alınmaya başlanmıştır. Bu
düzenlemelerle 2821 sayılı Sendikalar Kanunu döneminde sendika üye sayılarına ilişkin
gerçek dışı veriler büyük ölçüde ortadan kalkmıştır. 6356 Sayılı Kanundan sonra yayımlanan
istatistikler önceki döneme göre daha sağlıklı bir hal almıştır (DİSK, 2016: 2).
Tablo 5: Sendikalaşma Oranı
Yıllar

Toplam Sendikalı
İşçi Sayısı
İşçi
2003 4.781.958 2.751.670

%
57,5

2004

4.916.421 2.854.059

58,1

2005

5.022.584 2.945.929

58,7

2006

5.154.948 3.001.027

58,2

Sendikalaşma Oranı
70
60

57,5

5.292.796 3.091.042

58,4

2008

5.414.423 3.179.510

58,7

2009

5.398.296 3.232.679

59,9

2013 11.628.806 1.032.166

8,9

2014 12.287.238 1.189.481

9,7

58,7

58,2

59,9

58,4

40
30
20
10

8,9

9,7

11,2

11,5 11,95

0
2003

2007

58,1

50
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2004

2005

2006

2007

2008

2009

2013

2014

2015

2016 2017/7

2015 12.744.685 1.429.056

11,2

2016 13.038.351 1.499.870

11,5

2017/7 13.581.554 1.623.638 11,95
2010-2012 Yılları için 2009 yılında açıklanan veriler kullanılmıştır.
ÇSGB, Çalışma İstatisitikleri, 2015, Sendika Üye Sayısı Tebliğleri 2016- 2017

13.2.3.2.İşveren Sendikaları
Türk işverenlerini endüstri ilişkileri alanında yurtiçinde ve yurtdışında temsil eden tek üst
kuruluş olma niteliğini taşıyan TİSK, 20 Aralık 1962’de kurulmuştur. TİSK, ekonominin
değişik sektörlerinde faaliyet gösteren 21 işveren sendikasını bünyesinde barındırmaktadır
(TİSK, Üye Sendikalar, http://tisk.org.tr/uyesendikalar/, 2017a). Üye İşveren Sendikalarına
bağlı 9 bin 600 işyerinde, 1 milyon 230 bin çalışan istihdam edilmektedir. Türkiye İşveren
Sendikaları Konfederasyonu’nun doğuşu, Madeni Eşya Sanayicileri Sendikası, İstanbul Tahta
Sanayii İşverenleri Sendikası, İstanbul Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası, İstanbul Gıda
Sanayii İşverenleri Sendikası, İstanbul Matbaacılık Sanayii İşverenleri Sendikası ve İstanbul
Cam Sanayii İşverenleri Sendikası olmak üzere toplam altı işveren sendikasının 15 Ekim
1961 tarihinde “İstanbul İşveren Sendikaları Birliği” adı altında toplanmalarıyla
başlamaktadır. Ülke çapında bir örgütlenmeye gidilmesiyle Birliğin adı 20 Aralık 1962
tarihinde “Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu” olarak değiştirilmiştir (TİSK,
2017b).
Bugün itibariyle 42 adet bağımsız işveren sendikası faaliyet göstermektedir (ÇSGB, 2017).
13.2.3.3.Kamu Sendikaları
Memur Sendikacılığı bağlamında bu dönemde 1995 yılında Anayasa’da yapılan bir değişiklik
ve 2001 yılında çıkartılan 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Ve Toplu Sözleşme
Kanunu ile birlikte kamu görevlilerine örgütlenme ve toplu görüşme hakkı hakkı verilmiştir.
12 Eylül 2010 tarihinde Anayasa’da ve 2012 yılında 4688 sayılı Kanun’da yapılan
değişikliklerle birlikte memurlara ayrıca toplu pazarlık hakkı da verilmiştir (Uçkan, 2013:
189). Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) 9 Haziran 1995 tarihinde
kurulmuştur (Memursen, 2017). Türkiye’nin günümüzdeki en çok üyeye sahip memur
konfederasyonu olan Memur-Sen 997.089 (2017) üyesi ile toplam sendikalı kamu
görevlilerinin %59,20’sine sahiptir.
Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Türkiye Kamu-Sen) 1992 yılında
kurulmuş, Türkiye’nin ilk memur sendikaları Konfederasyonudur (Kamusen, 2017).
Türkiye’nin günümüzdeki en çok üyeye sahip memur konfederasyonlarından biri olan
Türkiye Kamu-Sen 395.250 (2017) üyesi ile toplam sendikalı kamu görevlilerinin
%23,47’sine sahiptir
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Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK),
8 Aralık 1995 tarihinde
kuruluşmuştur (Kesk, 2017). KESK, 167.403 üyesi ile toplam sendikalı kamu görevlilerinin
%9,94’üne sahiptir.
Birleşik Kamu İş Görenleri Sendikaları Konfederasyonu (Birleşik Kamu-İş) 10 Nisan 2008
tarihinde kurulmuştur (BirleşikKamuSen, 2017). Birleşik Kamu-İş 64.248 üyesi ile toplam
sendikalı kamu görevlilerinin %3,81’ine sahiptir.
13.3.

TÜRKİYE’DE ÇALIŞMA HAYATININ SORUNLARI

13.4.1. Taşeronlaşma
Başka bir işverenden iş alan ve işçilerini söz konusu işverene ait işyerinde çalıştıran işveren
olarak tanımlanabilen alt işveren, literatür ve uygulamada, taşeron ve aracı olarak da
adlandırılmaktadır. İş Hukukunda asıl olan, işverenin kendi işçisi ile mal veya hizmet
üretmesidir. Söz konusu işlerin başka işverenlere vermesi istisnai durumdur ve ancak
Kanunun öngördüğü sınırlar içerisinde gerçekleştirilebilir. Türkiye’de resmi kayıtlara göre
yaklaşık 1,5 milyon alt işveren işçisi bulunmaktadır. Alt işveren işçilerinin ücret, kıdem
tazminatı, yıllık izin gibi özlük haklarına yönelik sorunları bulunmaktadır. Son dönemde
yapılan bazı yasal düzenlemelerle kamu kurum ve kuruluşlarda çalıştırılan alt işveren
işçilerine yönelik ücret, kıdem tazminatı ve yıllık iznin haklarına ilişkin bir takım
iyileştirmeler yapılmıştır (Koç, 2015: 853).
Türkiye’de alt işveren tarafından istihdam edilen işçi sayısına yönelik sağlıklı bilgilere
ulaşılamamaktadır. Alt işveren işçilerine ilişkin farklı veriler söz konusudur. TBMM’de
verilen soru önergesine üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilen
cevapta 2014 sonu itibariyle Türkiye’deki alt işveren işçi sayısı 1 milyon 482 bin 690 olarak
açıklanmıştır (ÇSGB, 2015a).
Türkiye’de son yıllarda alt işveren tarafından istihdam edilen işçi sayısında artış
gözlenmektedir. 2004 yılında kamu ve özel alt işveren işçi sayısı 181.715 iken 2013 yılında
bu sayı 1.220.185’e ulaşmıştır (ÇSGB, 2014a). İlgili dönemde alt işveren işçi sayısı yaklaşık
7 (6,7) kat artmıştır.
Tablo 6: Türkiye'de Kamu ve Özel Sektörde Çalışan Alt İşveren İşçi Sayıları
YILLAR
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

KAM
ÖZE
TOPLA
U
L
M
3.183 178.53 181.715*
2
4.884 222.65 227.534*
0
4.944 304.12 309.070*
6
6.213 349.22 355.433*
0
7.331 341.01 348.350*
9
7.951 339.99 347.949*
8
19.245 425.29 444.540*
5

KAMUDA ALT İŞVEREN SAYISI
755.081

800.000
700.000

590.287

600.000
500.000
400.000

249.862

300.000
200.000
100.000
0
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44.930
3.183 4.884 4.944 6.213 7.331 7.951 19.245

44.930 483.65 528.585*
5
2012
249.862 557.49 807.356*
4
2013
590.287 629.89
8 1.220.185*
2014/Temm 755.081 606.29 1.361.373*
*
uz
2
2014/Aralık
1.482.690*
2011

**
*

ÇSGB, 2014a,

**

Milliyet Gazetesi, 26.11.2014,

***

ÇSGB, 2015a

Mevcut alt işverenlik uygulaması çalışma hayatının önemli sorun alanlarından biri olarak
tarafları memnun etmemektedir. Yeterince esneklik getirilmediği için eleştirilen alt işverenlik
aynı zamanda örgütlenmeye engel olduğu ve hak kayıplarının yaşanmasına sebep olduğu
gerekçeleriyle de tenkit edilmektedir. Bu yüzden özellikle kamuda, bir istihdam şekline
dönen alt işverenlik uygulamasının acilen gözden geçirilmesi ve yaygın bir kamu çalıştırma
modeli olmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi gereklidir (Kalkınma Bakanlığı, 2014a).
2016 Yılı programında alt işverenlik uygulamasının çalışanlar açısından sosyal ve ekonomik
hak kayıplarını önleyecek şekilde iyileştirilmesine yönelik çalışmaların devam edeceği
vurgulanmaktadır (Kalkınma Bakanlığı, 2016).
Alt işverenlik hususunda yeni yasal düzenlemelere ihtiyaç bulunmaktadır. Asıl işveren-alt
işveren ilişkisinin ortaya çıkmasına yol açan (meşru) olgularla uyumlu, bu olguların ortaya
çıkarttığı ihtiyaçları karşılamaya elverişli ve daha esnek bir model kurulması gereklidir. Alt
işverenliğe ilişkin yapılacak düzenlemede, koruma fikrini göz ardı etmeyen ve özellikle,
işyerlerinin sendikasızlaştırılmasına engel olmayacak bir muhtevada olması gerekmektedir
(Soyer, 2013, s. 63). Başka bir ifadeyle, alt işverenlik uygulamasında teknolojik veya işletme
gerekliliği ile çalışanların sosyal haklarının korunması ilkelerinin birlikte değerlendirildiği bir
sistemin oluşturulması gereklidir (Kalkınma Bakanlığı, 2014a: 70).
Kamuda alt işverenlik, siyasi partilerin son dönem seçim beyannamelerinin önemli bir
gündem maddesini oluşturmuş ve alt işveren çalışanlarına yönelik çeşitli çözüm önerileri
getirilmiştir. Bu doğrultuda 2017 yılında çıkarılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile
bir düzenleme yapılmıştır. Buna göre, KHK’nin 127. maddesi ile 5018 sayılı Kanuna ekli 1, 2,
3 ve 4 sayılı cetvellerde yer alan merkezi kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli
kuruluşlar kapsama alınmıştır.
13.4.2. Kayıtdışılık
Kayıtdışı ekonomi, günümüzde en fazla tartışılan konuların başında gelmektedir. Kayıtdışı
istihdam edilen çalışanların sosyal korumdan mahrum bırakan ve kayıt içindeki işverene daha
fazla yük getiren kayıtdışılık, devletin de yeterli gelir edememesine sebep olmaktadır. Zira
kayıtdışı çalışmada, elde edilen gelir üzerinden vergi ve sosyal güvenlik primleri tahakkuk
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ettirilmemekte ve ilgili kurumlara ödenmemektedir. Kayıtdışı sektör, hükümetlerce
bilinmemekte, tanınmamakta ve düzenlememektedir. Esasen bunlar, yasal çerçeve dışında
çalışmakta, sosyal koruma ve dolayısıyla iş kanunların koruyucu hükümlerinin haricinde
kalmaktadırlar.
Türkiye’de kayıtdışı istihdam, işgücü piyasasının geleceğini belirleyecek önemli bir
değişkendir. Son yıllarda hayata geçirilen kayıtlı çalışmayı özendiren teşvikler ve SGK
denetimleri gibi çeşitli tedbirler ile kayıtdışı istihdam azalma eğilimine girmiştir. Ancak,
kayıtdışı istihdam ekonomi açısından sorunlu bir alan olarak varlığını devam ettirmektedir.
Esasen kayıtdışı istihdam çok çeşitli faktörlere bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Kayıtdışılıkla
mücadelede denetim önemli bir işleve sahip olmakla birlikte sadece denetim tedbirleriyle
kayıtdışılığın aşılması mümkün değildir. İşyeri/işletmelerin küçüklüğü, ücret dışı
yükümlülükler, tarımda çalışma şartları, kırsaldan kente göç ve yasal düzenlemeler gibi birçok
sosyo-ekonomik faktörün ortaya çıkarttığı kayıtdışı istihdamın önümüzdeki dönemlerde de
sorunlu ve çözülmesi gereken bir problem alanı olmaya devam edecektir (Kalkınma
Bakanlığı, 2014a: 95-96).
Kayıt dışı istihdam, sosyal güvenlik açısından “niteliği itibariyle yasal işlerde çalışarak
istihdama katılan kişilerin, çalışmalarının gün veya ücret olarak ilgili kamu kurum ve
kuruluşlarına hiç bildirilmemesi ya da eksik bildirilmesi” olarak tanımlanabilir. Bu bağlamda
kayıt dışı çalışma Çalışanların Sosyal Güvenlik Kurumuna hiç bildirilmemesi, çalışma gün
sayılarının eksik bildirilmesi ve sigorta primine esas kazanç tutarlarının eksik bildirilmesi
şeklinde ortaya çıkmaktadır (SGK, 2017).
Kayıtdışı istihdama neden olan etkenler; mali ve ekonomik nedenler, hukuki nedenler,
yönetsel nedenler ve sosyal ve kültürel nedenler olarak dört ana başlıkta ele alınabilir.
Türkiye’de; tarım sektörü, inşaat sektörü, küçük çaplı işletmelerde, geçici ve mevsimlik
işlerdeki kayıtdışılık, diğer sektör ve işletmelere göre daha yoğundur (SGK, 2017).
Türkiye’de kayıt dışılığın en fazla görüldüğü grupları; işsizler, eğitim Seviyesi Düşük
(Vasıfsız) Kişiler, Çocuk İşçiler, Yabancı Kaçak İşçiler, Emekliler ve Serbest Çalışanlar
olarak sırlamak mümkündür. Kişisel bazda kayıtdışılık ise en fazla 18-25 yaş ve 60+ yaş
grupları ile okuma yazma bilmeyenler ile okuma yazma-bilen fakat okul bitirmeyenlerde
görüldüğü söylenebilir (SGK, 2017).
Türkiye’de son dönemlerde kayıtdışı istihdamla mücadelede önemli başarılar elde edilmiştir.
Zira, 2000’de %50,6 olan Kayıtdışı istihdam oranı 2012’de %34,2’lere düşmüştür.
13.4.3. Yabancı Kaçak İşçilik
İnsanlar, tarih boyunca çeşitli sebeplerle göç etmişlerdir. Doğal afetler, savaşlar ve bunlara
bağlı açlık, kıtlık ve yoksulluk göç sebeplerinin başında gelmektedir. Göç edenlerin gittikleri
yerde karşılaştıkları problemlerin başında ekonomik sıkıntılar gelmektedir. Göçmenlerin
istihdam meselesi, ekonomik problemlerin en önemlisidir. Yabancıların istihdamı özellikle 1.
ve 2. Dünya Savaşlarından sonra gerçekleşen büyük ölçekli göçlerle gündeme gelmiştir (Koç
vd., 2015: 63-65).
Türkiye, geçiş coğrafyasında bulunması sebebiyle göçlere yönelik farklı tecrübelerin zaman
zaman öznesi, zaman zaman da nesnesi olarak ciddi bir tarihi birikime sahiptir. Türkiye,
Cumhuriyetin ilk yıllarında Osmanlı Devleti’nden geriye kalan dil, din, soy ve akrabalık
ilişkilerden dolayı yakın coğrafyadan gelenlere ev sahipliği yapmış, 1960’lardan itibaren de,
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önce Batı Avrupa’ya, sonra Afrika, Ortadoğu ve Doğu Asya ülkelerine işgücü göçü veren bir
ülke konumuna gelmiştir.
Türkiye, coğrafi yapısı itibariyle göç veren ve alan ülkeler arasında bir köprü konumundadır.
Bununla birlikte son yıllarda Türkiye transit geçiş ülkesi olmanın yanı sıra göç alan hedef
ülke olma durumuna geçmiştir. Örnek olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığı verilerine
göre 2014 yılının ilk on ayında toplam 165 farklı uyruktan yabancı için, işverenler tarafından
çalışma izni başvurusu yapılmıştır. Türkiye açısından konu Irak ve Suriye’deki iç savaşlar
sonrası yoğunlukla gündeme gelmiştir. Bundan önce de Afganistan, İran, Irak, Türk
Cumhuriyetleri ve Afrika’dan çok sayıda göçmen gelmiştir. Şu anda ise özellikle Suriye’den
gelen tahminen 2 milyona yaklaşan sığınmacı ciddi problemlerle karşı karşıyadırlar.
Türkiye, uzun süredir kaçak çalışan sığınmacılara "çalışma izni" vermeye yönelik çalışmaları
hızlandırmıştır. Özellikle sayıları 3 milyonu aşan Suriyeli mültecilerin başta inşaat, tekstil ve
hizmet sektörü olmak üzere pek çok alanda istihdam edilmesi beklenmektedir (Koç vd., 2015:
63-65).
Sığınmacıların istihdam sorunları göçmenlerle birlikte Türkiye’yi de kapsayan oldukça karışık
bir konudur. Türkiye konuyla ilgili düzenlemeleri yaparken temel amacı insani yardımdır.
Ancak konuyla ilgili düzenlemeleri yaparken kendi işgücünün ve işgücü piyasalarının
dengesini korumayı ve kamuoyunun konuya yaklaşımı ve tepkisini dikkate alan bir yaklaşım
içinde olmak zorundadır. Sığınmacıların bu alanda karşılaştıkları sorunlar aynı özellikleri
taşımayabilir. Sığınmacı bireyin ekonomik durumu, yaşı, cinsiyeti, eğitim durumu, bağımlı ya
da bağımsız çalışma durumu sorunları ve çözümü farklılaştıran unsurlardır. Sığınmacıların
istihdamı aynı zamanda onları kabul eden ülke olan Türkiye için de ciddi problemleri
beraberinde getirmektedir. Sığınmacıların dahil oldukları grubuna göre istihdamla ilgili
sorunları farklılık gösterir. Sözgelimi ekonomik durumu diğerlerine göre daha iyi olan işveren
ve kendi hesabına çalışanların sorunları bağımlı çalışan ücretli grubundan çok farklıdır. Her
iki çalışma türü için de çalışma izni alınması şarttır. Çalışma izni için yapılan başvurularda
son dönemlerde büyük bir artış söz konusudur (Koç vd., 2015: 87).
Türkiye açısından genel anlamda sığınmacı istihdamıyla ilgili sorunlar şöyle sıralanabilir
(Koç vd., 2015: 87-88):
•
•
•

•

Suriye’deki iç savaşın ne zaman sona ereceği, dolayısıyla sığınmacıların geriye dönüş
takvimleri konusundaki belirsizlik bir tarafa bazı sığınmacıların kalıcı, bazılarının ise
uzun yıllar Türkiye’de yaşayacağı düşünülebilir.
Sığınmacıların büyük çoğunluğu yoksul sınıfına girmektedir. Bu durum onları peşinen
kötü çalışma şartları ve düşük ücretleri kabule zorlamaktadır.
Suriyeli sığınmacıların işverenler tarafından “ucuz işgücü” olarak çalıştırılmasıyla
birlikte son zamanlarda işsizlik olgusu kolaylıkla Suriyelilere bağlanabilmektedir. Bu
durum, sığınmacılara yönelik öfkenin tetikleyici etkenlerinden biri olarak işlev
görmektedir.
Ucuz işgücü olan sığınmacıların ücretler genel seviyesini düşürmesi bu işlerde çalışan
yerli işgücünün onlara olumsuz ve öfkeli bakışa neden olmaktadır.

Yabancıların büyük kısmı hayatta kalabilmek için kötü hayat ve çalışma şartlarının bulunduğu
ikincil işgücü piyasalarında yasa dışı ve güvencesiz işgücüne dahil olmuşlardır. Yani kaçak ve
ucuz işgücü durumundadır. Yetişkin erkekler için var olan zorluklar sığınmacı kadın ve
çocuklar açısından katmerli şekilde artmaktadır. Beklenmedik fiili durum karşısında mevcut
mevzuat yapısı problemin çözümünde yetersiz kalmaktadır. Son dönemlerde göçün önemli
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öznelerinden biri de kadınlardır. Bu kadınlar daha çok ev işçisidir. Ev işi olarak kabul edilen
işler kadınların zaten eskiden beri yaptıkları ve ekonomik bakımdan değersiz sayılan işlerin
ücret karşılığı yapılmasıdır. ILO’nun 2011 yılında kabul ettiği 189 sayılı “Ev işçileri için
İnsana Yakışır İş Sözleşmesi” yalnızca 15 ülke tarafında imzalanmıştır. Ülkelerin büyük
kısmında da bu işler yasal düzenlemenin dışındadır (Koç vd., 2015: 88).
Suriyelilerin çalışma izni olmadan düşük ücretler karşılığında kaçak işçi olarak çalışmaları,
bazı işletme sahiplerini ya da işverenleri memnun etmiştir. Özellikle niteliksiz işgücü
piyasasında artış sağlanmıştır (ORSAM, 2014). Bu kişiler bazı işverenlerce asgari ücretin
altında ve sigortasız olarak çalıştırılmaktadır. Bu da yurtiçindeki yerli işçiler bakımından
olumsuzluklara sebep olmaktadır (Bulut, 2014). Ayrıca bir kısım Suriyeliler bölgede
mevsimlik tarım işçisi, inşaat işçisi olarak çalışmaya başlamışlardır.
Daha ucuz bir işgücünün varlığı, niteliksiz işgücü piyasasında ucuzlamaya sebep olmuştur
(ORSAM, 2014). Bu durum ise Türkiye’de işçiler ve sendikaların tepkisini çekmiştir. Kamp
dışında yaşayan Suriyeler, beraberinde yabancı kayıtsız işçi problemini de getirmektedirler
(Bulut, 2014).
Gençler özellikle güneydoğu şehirlerinde küçük ölçekli mal ve hizmet üreten işyerlerinde
düşük ücret ve yetersiz sosyal güvenlik şartlarında çalışmaktadır. Her türlü sosyal
korunmadan mahrum olarak çalıştırılan sığınmacı işgücü işlerini kaybetme konusunda en
riskli grup olup kolaylıkla işten çıkarılabilmektedir.
13.4.4. İş Kazası ve Meslek Hastalığı
İş sağlığı ve güvenliğine yönelik olarak 6331 sayılı Kanundan önce uygulama alanı bulan
4857 sayılı İş Kanununun kapsamı, işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan
işçilerle sınırlı kaldığından çalışanların bir kısmı İş Kanunu kapsamı dışında kalmakta ve
dolayısıyla da iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuatından yeterince yararlanmamaktaydı.
Çalışanların bir kısmının iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hizmetlerden yararlanamaması ise
ikili bir yapının ortaya çıkartmaktaydı. Belirtilen şeklinde bir yapının varlığı, çalışanların
korunması ilkesiyle bağdaşmamakla birlikte "işçi" kavramından çok "çalışan" kavramının öne
çıktığı günümüz gerçekleriyle de örtüşememektedir. Bu yüzden 6331 sayılı Kanun çalışan
kavramını benimsemiş, İş Kanunundan kaynaklı istisnaları da sisteme dâhil etmiştir.
Ayrıca sistem her işyeri için risk değerlendirilmesinin yapılması gibi bir takım
mekanizmalarla önleyici politika benimsenmiştir. Bu perspektifle kanun çalışanların
katılımının sağlanmasına yönelik bir takım mekanizmalara yer vermiş, çalışanların
bilgilendirilmesi ve eğitimine özel bir önem atfetmiştir.
Kanun, işverenleri, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin eksiksiz olarak sağlanması için her
türlü önlemi almak, araç, gereç ve teçhizatı yeterli miktarda ve yeterli kalitede sağlamakla
yükümlü tutmuş, çalışanları karşı karşıya bulundukları işyeri riskleri, mesleki riskler,
alınması ve uyulması gerekli tedbirler, kanuni hak ve sorumlulukları konusunda
bilgilendirmek zorunluluğu getirmiştir. Aynı şekilde işveren işyerinde alınan iş sağlığı ve
güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izlemek, denetlemek ve uygunsuzlukların
giderilmesini sağlamakla sorumlu tutulmuştur.
Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne
almasıyla ödevli tutulan işveren, yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların
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hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri almakla yükümlü
tutulmuştur.
İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, çalışanların iş sağlığı ve
güvenliği alanındaki yükümlülüklerinin bulunması, işverenin sorumluluklarını
etkilememektedir.
İşveren, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyetini çalışanlara yansıtamayacaktır.
Türkiye’de ölümlü iş kazası oranı çok yüksek seviyede seyretmektedir. 2012 yılında azalma
eğilimine giren (6,2) yüzbin işçiden ölüm oranı 2013 ve 2014 yılında yükselerek sırasıyla
10,9 ve 12,3 olarak gerçekleşmiştir. Avrupa Birliği ortalamasının yaklaşık 2-2,5 arasında
değiştiği dikkate alındığında söz konusu oranın ne denli yüksek olduğu daha net
anlaşılacaktır.
Grafik 2: Yüzbin İşçide Ölüm Oranı
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6331 Sayılı Kanunun kabul edilmesine, ikincil mevzuatın yürürlüğe girmesine ve önemli
ölçüde eğitim ve bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirilmesine rağmen ölüm sayılarında
beklenen azalma henüz gerçekleşmemiştir. Ancak iş sağlığı ve güvenliği kültürünün kısa
sürede kazanılamayacağı bilinmeli ve bu sürecin sabır ve gayretlerle devam ettirilmesi
gerektiği unutulmamalıdır. Ayrıca bilinmelidir ki, 6331 Sayılı Kanunun yürürlüğe girmesiyle
iş kazaları ve meslek hastalıklarının kayıtları daha etkin ve güncel hale getirilmiştir. Nitekim
Kanuna göre, işveren, iş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde Sosyal Güvenlik
Kurumuna bildirimde bulunulmalıdır. Sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal eden iş
kazalarını, yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları ise meslek hastalığı tanısı koydukları
vakaları en geç on gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirmelidirler (6331/14). Bu
yükümlülüklerden ve karşılıklı (işveren-sağlık sunucuları) kontrol mekanizmasından dolayı
daha önce bildirilmeyen iş kazaları önemli ölçüde bildirilir hale gelmiştir. Bu durum da iş
kazası ve ölüm vakalarının sayısal olarak yüksek olmasını açıklayabilir.
13.4.5. Ayrımcılık
İşverenin işe almasından başlayarak tüm çalışma şartları yönünden işçilerine karşı eşit
davranma yükümlülüğü, çalışma hayatının önemli problemlerinden biri olarak tüm ülkelerin,
uluslararası hukukun gündemine girmiş ve çok sayıda ulusal ve uluslararası kaynaklarda yer
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almıştır. Anayasal bir ilke olan eşitlik, 4857 sayılı İş Kanunu’nda yer almaktadır. İş ilişkisinde
dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ve benzeri
sebeplere dayalı ayırım yapılması yasaklanmış; ayırım yapılması halinde hukuki müyyide
olarak tazminat; cezai müeyyide olarak para cezası öngörülmüştür.
Anayasanın 10. maddesinde “herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din,
mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Kadınlar ve
erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür.
Bu maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz.” hükmüne yer
verilmiştir. Bu bağlamda eşitlik, bir anayasal ilke olarak ortaya çıkmaktadır.
Aynı şekilde Anayasa’nın 49. maddesine göre, çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir ve devlet,
çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve
işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam
yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır.
Anayasa’nın 50 maddesi ise, kimse, yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde
çalıştırılamaz. Küçükler ve kadınlar ile bedenî ve ruhî yetersizliği olanlar çalışma şartları
bakımından özel olarak korunurlar.
Türkiye, Uluslararası Çalışma Örgütünün "Eşit Değerde İş İçin Erkek ve Kadın İşçiler
Arasında Ücret Eşitliği Hakkında 100 Sayılı Sözleşmesi"ni onaylayarak ücret ödemelerinde
cinsiyete dayalı ayırımın yasaklanmasının uluslararası normunu kabul etmiştir.
Sözleşme’nin 1/b maddesi, sözleşme bakımından "eşit değerde iş için erkek ve kadın işçiler
arasında ücret eşitliği" deyiminin, cinsiyet esasına dayanan bir ayırım gözetmeksizin tespit
edilmiş bulunan ücret hadlerini ifade ettiğini belirtmiştir. Sözleşme’nin 2/1 maddesi, her
üyenin, ücret hadlerinin tespitiyle ilgili olarak yürürlükte bulunan usullere uygun yollardan,
eşit değerde iş için erkek ve kadın işçiler arasında ücret eşitliği prensibini teşvik ve bu
prensibin bütün işçilere uygulanmasını, sözü edilen usullerle telifi kabil olduğu nispette temin
edeceğini belirtmiştir.
İş hukukunun önemli ilkelerinden biri olan eşit davranma ilkesi ise, haklı ve kabul edilebilir
bir neden olmaksızın bir işyerinde çalışan işçilere farklı muamele yapılmamasını ifade eder.
Eşit davranma ilkesi kısaca, “eşit durumdaki kişilere eşit davranılması” olarak tanımlanabilir
(Tunçomağ, 1989: 144).
İşverenin eşit davranma borcu bulunmaktadır. İşveren, esaslı sebepler olmadıkça tam süreli
çalışan işçi karşısında kısmî süreli çalışan işçiye, belirsiz süreli çalışan işçi karşısında belirli
süreli çalışan işçiye farklı işlem yapamaz (İşK/5).
4857 Sayılı İş Kanunu’nun 5. maddesinde ise özellikle, uygulamada ayrıma sebep olabilecek
olan cinsiyet ve gebelik hallerine ayrıca yer vermiştir. Buna göre, “işveren, biyolojik veya işin
niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça, bir işçiye, iş sözleşmesinin yapılmasında,
şartlarının oluşturulmasında, uygulanmasında ve sona ermesinde, cinsiyet veya gebelik
nedeniyle doğrudan veya dolaylı farklı işlem yapamaz.” Ancak, Kanun, biyolojik veya işin
niteliğinden kaynaklanan sebeplerin cinsiyet veya gebelik hallerine göre işçilere farklı
muamele edilmesini eşitliğin ihlali olarak görmemiştir. Zira Anayasa’nın 50 maddesinde
“kimse, yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz. Küçükler ve kadınlar ile
bedeni ve ruhi yetersizliği olanlar çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar.”
hükmü ile bu alandaki devletin temel yaklaşımı anayasal güvenceye alınmıştır (Demirci,
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2007). Buna göre, biyolojik veya işin niteliğinden kaynaklanan sebeplerle gebelik hali için
daha elverişli şartlar oluşturmak, eşitliğin ihlali olarak değerlendirilmemelidir. Nitekim İş
Kanunu’nun 74. maddesi “hekim raporu ile gerekli görüldüğü takdirde, hamile kadın işçi
sağlığına uygun daha hafif işlerde çalıştırılacağı ve bu halde işçinin ücretinde bir indirim
yapılmayacağını” hüküm altına almıştır. Burada gebe kadın işçiye getirilen “pozitif
ayrımcılık”, eşitlik ilkesinin ihlali olarak düşünülmemelidir. Bu bağlamda eşitlik ilkesi, Türk
iş hukukunda çalışma ilişkilerinde her türlü ayrımcılığı yasaklarken, pozitif ayrımcılığı da iş
hukukuna taşımıştır (Demirci, 2007).
4857 Sayılı Kanunu’nun, bir önceki 1475 Sayılı İş Kanunu’ndan önemli farklılıklarından biri
de, kanunda yer alan bazı düzenlemelere uymamanın cezai müeyyideleri yanında hukuki
müeyyidelerini de getirmesidir. Nitekim, iş ilişkisinde veya sona ermesinde kanunda belirtilen
hususlara aykırı davranıldığında işçi, dört aya kadar ücreti tutarındaki uygun bir tazminattan
başka mahrum bırakıldığı haklarını da talep edebilir. Başka bir ifadeyle, işçi kanunda
belirtilen nedenlerden dolayı farklı işleme tabi tutulursa, hem dört aylık ücreti tutarında
tazminatını hem de mahrum bırakıldığı haklarını talep edebilir. Bu tazminata uygulamada
ayrımcılık tazminatı denilmektedir. Başka bir ifadeyle, genel olarak “ayrımcılık tazminatı”
olarak adlandırılan, ancak “ayrım tazminatı” da denebilecek olan bu tazminat azami bir
miktarla; yani, “işçinin dört aya kadar ücreti” tutarı ile sınırlandırılmıştır. Bu yüzden her
uyuşmazlıkta hükmedilecek tazminat miktarı, hâkim tarafından işçinin maruz kaldığı ayrımcı
davranışın ağırlığı, işçinin işi, unvanı, işyerindeki konumu, çalışma süresi gibi faktörler
nazara alınarak belirlenecektir (Ulutaş, 2006; Yenisey, 2006).
SONUÇ
Türkiye’de cumhuriyetin ilanından itibaren çalışma hayatının inşasına yönelik çalışmalar
başlatılmış, 1940’lı yıllardan itibaren kurumsal yapının oluşturulmasına ağırlık verilmiş,
1960’lı yıllardan itibaren ekonomide yaşanan olumsuzluklar ve siyasette yaşanan
istikrarsızlıklar rağmen önemli mesafe kat etmiş, 1980’li yıllardan itibaren hız kazanan
küreselleşme, teknolojik değişim, bilginin üretim sürecindeki fonksiyonun artması gibi
sebepler çalışma hayatını yakından etkilemiştir. 1990’lı yılların sonunda Avrupa Birliği’ne
üyelik ile ilgili atılan adımlar, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün normları ve emek
piyasalarının esnekleşme talebi doğrultusunda 2003 yılında 4857 sayılı İş Kanunu
çıkarılmıştır.
6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu ve
2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunları söz konusu iki kanunu
yürürlükten kaldırmış ve 7 Kasım 2012 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe
girmiştir. Kanunun gerekçesine göre, 2010 yılında 5982 sayılı Kanunla Anayasada yapılan
değişiklikle, sendikal hak ve özgürlükler alanında ortaya çıkan yeni durumda toplu iş
ilişkilerini düzenleyen kanunların özgürlükçü bir tutumla ele alınması kaçınılmaz hale
gelmiştir. 2821 ve 2822 sayılı kanunların genel yapısı ve kanunlarda bir bütünlük
sağlanmadan zaman zaman yapılan kısmi değişiklikler uygulamada karşılaşılan sorunların
çözümünde yetersiz kalmasına sebep olmuştur. Bu nedenle Türk endüstri ilişkileri sistemini
ileri taşıyacak, çağın değerlerini yansıtacak ve aynı zamanda Türk çalışma hayatının
sorunlarına köklü çözüm getiren uzun soluklu bir kanuna ihtiyaç ortaya çıkmıştır. ILO
normları, Türkiye’nin AB’ye üyelik perspektifi, çalışma hayatının yapısal problemleri, yargı
içtihatları ve doktrindeki eleştirilerinin Kanunun hazırlık safhasında dikkate alınmasına gayret
gösterilmiştir. Çalışma hayatına ilişkin yeni düzenlemelerden biri de 6331 sayılı İş Sağlığı ve
Güvenliği Kanunu’dur. İş kazalarının önlenebilir olduğu gerçeğinden hareket eden 6331
Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, önleyici ve iyileştirici bir yaklaşımla işverenlere
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işyerinden ve yaptıkları işten kaynaklanan tehlike ve risklere karşı çalışanlarının sağlığını ve
güvenliğini korumak, işyeri hekimi istihdam etmek, risk değerlendirmesi yapmak, işe
başlamadan önce sağlık taraması yaptırmak gibi birtakım yükümlülükler getirmiştir.
Çalışma hayatının temel sorunlarından taşeronlaşma, kamu boyutuyla 2017 yılının sonlarında
çıkarılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile çözüme kavuşturulmuştur. Kayıtdışılıkla
mücadele devam ederken, Suriye göçünden kaynaklanan yabancı kaçak işçilikte bir artışın
olduğunu söylemek mümkündür. Öte yandan, işsizliğin azaltılmasına yönelik aktif emek
piyasası politikalarının yoğun bir şekilde uygulandığını söylemek mümkündür.
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GİRİŞ
Kent ve kentleşme olgusunu insanlık tarihinin en eski devirlerine kadar götürmek mümkünse
de modern anlamda kentleşme süreci sanayi devrimiyle birlikte hız kazanmıştır. Avrupa’da
endüstri devrimiyle birlikte kırsal alana dayalı tarım üretimi yapısının çözülmesi, kırsal
kesimde yaşayan nüfusu kentlere doğru göç etmeye zorlamıştır. Kentler, hızlı bir şekilde artan
endüstriyel üretimin ortaya çıkardığı çeşitli iş imkanları sayesinde, kırsal alanda tarım
sektöründe istihdam edilen vasıfsız köylü nüfus açısından birer çekim merkezi haline
gelmiştir. Kentlere yakın bölgelerde kurulan fabrikaların her geçen gün daha yüksek düzeyde
bir üretime ulaşması ve kentli nüfusu besleme kapasitesinin artması nüfusun kentsel alanlarda
yoğunlaşmasına neden olmuştur. Diğer taraftan sanayileşme ve ekonomik gelişmelere bağlı
olarak refah düzeyinin artması sağlık imkanlarının gelişmesini sağlamış, sağlıkta yaşanan bu
gelişmeler ölüm oranını azaltmaya başlamış ve bu da kentsel nüfusun hızla artmasında rol
oynamıştır.
Her ne kadar kentleşme, sanayileşme ve ekonomik gelişmeye bağlı olarak kentte yaşayan
nüfusun artması olarak ifade edilse de salt nüfus artışına bağlı bir değerlendirme yapmak
eksik olacaktır. Sanayileşme her şeyden önce sosyal ve ekonomik hayatı derinden etkileyen
bir dönüşümü beraberine getirmiş ve bunun en belirgin görüntüsü de kentlerde ortaya
çıkmıştır. Kentler, nüfusun hızlı bir şekilde artmasıyla çeşitli sorunlarla karşı karşıya
kalmıştır. Dolayısıyla, dünyada kentleşme sürecinin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde
büyük sorunları doğurduğunu söylemek mümkündür.
Türkiye’nin kentleşme sürecine bakıldığında ise, Cumhuriyetin ilanından önceki dönemde
Osmanlı’da uygulanan tımar sistemi ve yer değiştirmeye dayalı zorunlu iskân politikalarıyla
kentsel nüfusunun büyümesinin ve kent sayısının artmasının sınırlandırılmaya çalışıldığı bir
süreci miras aldığı söylenebilir. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda nüfusun yaklaşık %25’i
kentlerde yaşamaktaydı. Cumhuriyetin ilanıyla birlikte devlet merkezli sanayiye dayalı bir
büyümenin ve gelişmenin ortaya çıkmasıyla kentleşme hızının da arttığı görülmektedir.
1950’lerden itibaren tarımda makineleşmenin de artmasıyla kırsal alandan kente yoğun bir
göç yaşanmıştır. Bugün nüfusun yaklaşık %90’ının kentlerde yaşadığı göz önünde
bulundurulduğunda kentleşme hızının boyutları ve hızlı kentleşmenin ortaya çıkardığı
sorunlar tahmin edilebilir.
Bu çalışmada, Türkiye’de kentleşmenin tarihi geçmişi incelenerek, kentleşmeyle birlikte
ortaya çıkan sorunlar ortaya konulacaktır.
14.1. TÜRKİYE’DE KENTLEŞMENİN TARİHİ GELİŞİMİ
Türkiye’de kentleşme sürecine ilişkin dönemselleştirme girişimi önemli sayılabilecek dönüm
noktaları ve uygulanan politikalar çerçevesinde farklı yazarlar tarafından farklı şekillerde
yapılmıştır. Bu çalışmada, Türkiye’de kentleşmenin tarihi gelişimi ele alınırken Osmanlı’da
kentleşme geleneğinin Cumhuriyet dönemine yansımaları nedeniyle Cumhuriyet öncesi
döneme de yer verilmiştir. Çalışmanın Cumhuriyet dönemi kısmı ise Şengül’ün (2001)
dönemselleştirmesinden hareketle, devletin kentleşmesi, emeğin kentleşmesi ve sermayenin
kentleşmesi çerçevesinde 3 dönem olarak incelenmiştir
14.1.1. Osmanlı’dan Cumhuriyete Kentleşme
XIII. yüzyıl sonlarında konargöçer bir Türkmen boyu olarak tarih sahnesine çıkan Osmanlılar,
ilk fetihlerle birlikte idarenin merkezi işlevini yerine getirebilmesi için kentleşmeye önem
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verdiler. Dolayısıyla, Osmanlı’nın ilk döneminde kentin önemli bir özelliği idari işlevi yerine
getirmesinden kaynaklanmaktadır. Bu dönemde kentler tarım faaliyetlerinden çok tarım dışı
faaliyetleri, yani idari ve ticari özellikleri ile ön plana çıkan yerleşmelerdir (Tuna, 2011: 286287).
Osmanlı’nın ilk dönemlerinde üretim yapısı ve ulaştırma teknolojisindeki sınırlılıklara göre
örgütlenen kentlerin ayırt edici özelliklerinin başında mimari eserler gelmiştir. Osmanlı
devletinin sosyal, siyasi, iktisadi, dini ve askeri sistemini ortaya çıkaran kurumlar, mimari
eserler aracılığıyla toplumsal mekâna yansımıştır. Bu dönemde kentlerin karakteristik
özellikleri olarak cami, bedesten ve imaret siteleri öne çıkmaktadır. Kente giden yollar bu
güzergahta sona erer ve aralarında düzenli bir bağlantı bulunur. Kentin planı da bu ana
damarlar çerçevesinde yer alan mahallelerle ve yerleşim yerleriyle tamamlanmış olmaktadır
(Koç, 2005: 168-169).
Her ne kadar modern anlamdaki kentten farklı ve uzak da olsa da Osmanlı’nın kuruluş
yıllarında 59 kentin ve 100 kalenin bulunduğu ifade edilmektedir (Demir, 1999: 101).
Osmanlı’da XVI. yüzyılda kentleşme hareketi hız kazandığı bilinmektedir. Faroqhi (2000:
16)’ye göre, 1530’da 3000’nin üzerinde vergi mükellefi bulunan kentler sadece Bursa ve
Ankara iken, yüzyılın sonlarına doğru bu sayı 8’e yükselmiştir. Orta büyüklükteki kentlerin
sayısı da 20’den 60’a yükselmiştir. Yüzyılın başlarında köy durumunda olan çok sayıda
yerleşim birimi 400 mükellefin üstüne çıkarak kentsel yerleşim birimi konumuna gelmiştir.
Kentlerin sayısının ve kentlerde yaşayanların sayısının artmasının temel nedeni olarak da
doğal nüfus artışı görülebilir (Aliağaoğlu ve Uğur, 2016: 210).
Klasik dönemde Osmanlı’da kent mimarisinin temel örgütlenme şeklini oluşturan önemli bir
kurumun da vakıflar olduğu bilinmektedir. Bununla birlikte vakıfların işlevi kentin fizikî
koşullarını belirleyen yerleşim düzenini şekillendirmekle de sınırlı değildir. Vakıflar önemli
sayılabilecek bir ölçüde kentli nüfusun sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında da öne çıkmıştır
(Cansever, 2010)
XVII. yüzyıl başında Anadolu’da yaşanan Celali isyanları kırdan kaçışa neden olarak
kentleşmeyi hızlandıran nedenlerden biri olmuştur. Sonraki yıllarda, iltizam sisteminin kırsal
kesim halkından alınan vergileri artırmasının, kentleşmeyi teşvik eden başka bir neden olduğu
söylenebilir (Aliağaoğlu ve Uğur, 2016: 211). Bu dönemde kentler, ekonominin, sosyal
hayatın ve Osmanlı idaresinin merkezi işlevini yerine getiren bir mahiyete sahipti.
19. yüzyıla gelindiğinde, Avrupa’da ortaya çıkan iktisadi gelişmeler Osmanlı Devleti’nin de
etkilemiştir. Özellikle Tanzimat ve modernleşme hareketleriyle birlikte, Osmanlı’da kentlerin
işlevleri çeşitlenmeye başlamıştır. Bu dönemde, Osmanlı kentleri iktisadi sistemin, devlet
idaresinin ve kültürün merkezi olarak görülmüştür. Klasik dönem kurumlarının işlevlerini
yitirmesiyle birlikte hızlı bir değişim ve dönüşüm sürecine girmiştir. İktisadi, sosyal, siyasal,
kültürel ve idari açıdan etkileri bulunan bu değişme ve gelişme sürecinde kentler genelde
yönetim, özelde ise yerel yönetim merkezli tartışmaların ve yapılanmaların odağı haline
gelmişlerdir. Merkezi ve yerel yönetimde yeniden yapılanma arayışı, yerel yönetim
hizmetlerinden kentsel mekânın yeniden şekillenmesine ve kentin ekonomik, sosyal ve siyasiidari bütün yönlerine kadar geniş bir yelpazeyle yakından ilgili olmuştur. Özellikle bu süreçte
hem merkeziyetçilik-adem-i merkeziyetçilik ilişkileri hem de yerel yönetim hizmetlerinin
sunumu çerçevesinde yerel yönetim-kent etkileşimi ve birlikteliği belirginleşmeye başlamıştır
(Ökmen ve Yılmaz, 2009).
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Bu dönemde, belediyeler, beledi kolluk, imar denetimi gibi geleneksel belediyecilik
görevlerinin yanında, kentlerin iktisadi ve sosyal hayatını düzenleyen, koruyucu yapıcı görev
ve hizmetleri de üstlenmişlerdir. Kentlerin iktisadi hayatının düzenlenmesinde, temizlikle
ilgili hizmetlerin yerine getirilerek, yasakların uygulanmasında etkili olmuşlardır. Yol,
kaldırım, su yolu, kanalizasyon gibi tesislerin yapımı ve onarımı bakımından ise başarılı
oldukları söylenemez (Aliağaoğlu ve Uğur, 2016; Ökmen ve Yılmaz, 2009).
Osmanlı döneminde, kentlerin öncelikle idari ve ticari özellikleri çerçevesinde örgütlendiği,
daha sonra nüfusun artmasıyla birlikte kent sayısında ve kentte yaşayan nüfusta bir artışın
göze çarptığı, Batılılaşma ve Modernleşme hareketleriyle birlikte kentlerin işlevinin değiştiği
ve hem merkezi yönetimde hem de yerel yönetimlerde kent mekanının şekillenmesine yönelik
düzenlemelerin yapıldığı göze çarpmaktadır.
14.1.2. Devletin Kentleşmesi (1923–1950)
Cumhuriyetin ilanıyla birlikte, Osmanlı döneminin geniş bir coğrafyaya yayılan imparatorluk
temelinde inşa edilen toprak sisteminden, ulus-devlet merkezli bir sisteme geçildiği
söylenebilir. Bundan dolayı bu dönemin sosyo-mekâna ilişkin düzeni önceki dönemin toprak
düzeni ve kentsel tabakalaşmasından önemli kopuşları içerir. Yeni sistem, Kemalizm ya da
Kemalist projenin bir parçası olan ulus-devleti oluşturma görevini üstlenmiştir. Ulusal
düzeyde, ulus-devlet oluşturulmasının en önemli mekân unsuru ise bir “Anavatan” fikrinin
oluşturulmasıdır (Şengül, 2001: 64-71).
Cumhuriyetin ilanının ilk yıllarında, yerelleşme politikaları uygulanmış, başkent olarak
İstanbul yerine Anadolu’nun ortasında yer alan Ankara başkent yapılmıştır (Tekeli, 1998: 5).
Ankara’nın başkent yapılmasında, merkezdeki dışa bağımlı burjuvazi ve onun etkisindeki
yönetim ile uzlaşamayan, bazı küçük burjuvazi ögelerinin çevrede bir sosyal kutup
oluşturması ve bu kutup yoluyla iktidara el koyması şeklinde ifade edilebilir. Yeni iktidar
sahipleri, bu sosyal kutup etrafında güçlerinin yeniden mekân örgütlenmesini yaparken, aynı
zamanda oluşturmayı istedikleri milli burjuvazinin hayat tarzını da ortaya koymayı
hedeflemişlerdir. Böylece, Ankara’nın başkent olarak İç Anadolu’ya taşınmış olması içinde
yeni bir kültürün oluşturulması boyutunu da beraberinde getirmiştir. Bundan dolayı, çok
yönlü taleplerin kesiştiği bir noktada ortaya çıkan Ankara’nın başkent yapılma kararının
başarıya ulaşması ve çağdaş yeni bir kentin kurulması Cumhuriyet rejiminin başarısı ile
özdeşleşmişti. Bu nedenle, siyasal gündemde birinci öncelik taşıyan bir mesele olmuştur
(Tekeli, 1982: 53).
Dönemin bir diğer önemli gelişmesi de ulaşım alanında yaşanmıştır. Osmanlı döneminde inşa
edilmiş olan demiryolları, ülkenin iç pazarının bütünlüğünü sağlamakta yetersiz, kopuk ve dış
güçlerin etkisi altındayken Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte yabancı şirketlerin elinde bulunan
hatlar devletleştirilmiş ve yeni demiryolu hatları açılmıştır. Bu dönemde, demiryolu ağları
özellikle iç pazarın bütünleşmesi ve bölgeler arası eşitsizliklerin giderilmesi amaçlarını
gerçekleştirme sürecinde önemli bir rolü yerine getirmiştir (Tekeli, 1998: 5).
Bunun yanında, 1929 ekonomik krizi sonrasında devletçilik politikasının yükselişe
geçmesiyle birlikte sanayi planları uygulamaya başlanmış ve bu dönemde devletin yapmış
olduğu alt yapı yatırımlarında Anadolu’ya ağırlık verilmiş ve kamu yatırımlarının mümkün
olduğu kadar Anadolu kentlerine dağıtılması amaçlanmıştır. Özellikle demiryolu
güzergahlarına fabrikaların yapılması öngörülmüştür. Böylece demiryolu ağlarının
oluşturularak Anadolu kentlerine fabrikaların kurulması bu kentlerin hızla gelişmesi sonucunu
doğurmuştur (Tekeli, 1998: 5).
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Doğan (2002: 129), Cumhuriyet’in kuruluş ve kurumsallaşma yıllarına rastlayan bu dönemi
ulus-devlet mekânı oluşturma süreci olarak görmekte ve Türkiye’nin dünya ekonomisine
hammadde satıp, karşılığında tüketim malı aldığı bu dönem, tarımsal üretimin ağırlıkta olduğu
ve 1929 öncesi ve sonrası olarak iki alt dönemde farklı politikalara dayalı olarak sanayi
üretimini geliştirme ve sermayeyi ulusal bir kimliğe büründürme çabalarının yoğunlaştığı bir
dönemdir ve söz konusu birikim süreci çerçevesinde kentler ise özellikle, göreli fiyat
hareketleri ile tarımsal birikimin sanayiye aktarıldığı sermaye birikiminin dönüşüm alanı
işlevini görmektedir.
Öte yandan, yerli sermayenin ve yerli orta sınıfın oluşturulması sürecinde, halk için yeni
istihdam ve meslek alanları oluşmuştur. Bu dönemde özellikle kadınların çalışma hayatına ve
siyasal hayata katılmaları, başlarda sembolik oranlarda da olsa yeni bir devlet ya da yeni bir
kent mekânı oluşturma arayışından kaynaklanmaktadır. Kültürel anlamda da Cumhuriyet’le
beraber kent yaşamında, başta tiyatrolar, sinemalar ve konser salonları olmak üzere pek çok
kente özgü olarak nitelendirilebilecek yenilik gelmiştir. Cumhuriyet dönemi gerek iyileşen
hayat şartları gerek sağlık alanında atılan büyük adımlar ve hastalıkların azalması gerekse
özendirici politikalar ile nüfusun arttığı yıllardır. Bu dönemde, artan nüfusla büyüyen veya
yeni kurulan kentlerin, planlı bir kentleşme ile geliştiği söylenebilir (Ekinci, 2009: 18-20).
Sonuç olarak, Cumhuriyet’in ilk yıllarında bir ulus devlet ideolojisi olarak devlet tarafından
yönlendirilen kentleşme sürecinde, Ankara’nın başkent ilan edilmesi, demiryolu ağlarının
devletleştirilmesi ve geliştirilmesi ile Anadolu kentlerinde demiryolları güzergahı boyunca
fabrikaların inşa edilmiş olması temel kentsel stratejiler olarak ortaya çıkmıştır.
14.1.3. Emek Gücünün Kentleşmesi (1950–1980)
1946 yılında çok partili siyasi hayata geçilmesinin ardından 1950 yılında Demokrat Parti’nin
tek başına iktidar olması Türk siyasal hayatında önemli bir dönüm noktası olarak ifade
edilebilir. Devletçilik ve ulusal sanayi bu dönemde Amerika Birleşik Devletleri’yle yapılan
anlaşma gereği bir kenara bıraktırılmış ve Türkiye Cumhuriyeti, kendine yüklenen tarım
ülkesi misyonunu yerine getirmek üzere borçlandırılmaya başlamıştır. Marshall yardımları ile
tarımda başlayan modernizasyon ihtiyaç fazlası emeği de ortaya çıkarmıştır. 1970’li yıllarda
sermayenin, kârlılığa dayalı yer seçimi ve ucuz işgücü isteği ile oluşan kırdan kente göç
dalgaları, büyük kentlerin çeperlerinde, yoksulluğun yeni mekanlarını, ilk gecekondu
mahallelerini oluşturmaya başlamıştır. Bu manada, köyde yaşayanların büyük kentlere, büyük
ve yoğun emek havuzları oluşturacak biçimde hızlı göçü ve kentleşmesi 1950’ler ve 1980’li
yıllar arasındaki kentleşme sürecinin en önemli belirleyici özelliği olmuştur. Kentin yeni
yoksullarının konut ihtiyacı ise gecekondu yoluyla giderilmeye çalışılmış, işsizlik sorunlarına
ise enformel sektördeki işlerle çözümlenmeye çalışılmıştır (Şengül, 2001: 76-77).
Bu dönemle ilgili bir diğer önemli gelişme de 1960 darbesinin ardından yürürlüğe giren 1961
Anayasası ve bu Anayasanın sosyal devlete ilişkin hükümleridir. 1961 Anayasası ile kurulan
Devlet Planlama Teşkilatı aracılığıyla planlı kalkınma dönemine geçilmiş ve ilk plan 19631967 yılları arasında yürürlüğe girmiştir.
Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planında (1963-1967), Bölgesel eşitsizliklerin giderilmesi
amacıyla dağınık ve küçük ölçekli köy yerleşme yapısıyla büyük kent bölgeleri olarak
tanımlanan metropoliten bölgeler arasında dengeli gelişme önerileri ortaya konulmuştur.
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planında (1968-1972), kentleşme politikası daha açık olarak
belirlenmiştir. Bu doğrultuda sanayileşme, kentleşme ve tarımda modernleşme gelişmenin
vazgeçilmez üç unsuru olarak kabul edilmiştir. Yine bu planda da bölgeler arası
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dengesizliklerin giderilmesi ve kentleşmenin kentlerde yarattığı sorunların çözümüyle ilgili
olarak birinci plandan daha ayrıntılı ilkelere yer verilmiştir. Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma
Planında (1973-1977), büyük kentlerin lüks tüketim alışkanlıklarını zamansız ve gereksiz bir
biçimde yaydığını, tüketimi hızlandırarak, yatırım malları ve ara malları sanayiine dönük
yatırımları kısıtlayıcı etkilerde bulunduklarını vurgulamıştır. Ayrıca, kentsel mekân
düzenlemesi ve yönetim konularına yoğunlaşılmıştır. Yerel ve merkezi yönetim arasında
düşeyde ve yatayda gözlemlenen koordinasyon sorununun çözüm yolları aranmıştır.
Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında (1978-1983) ise, temel ilke olarak kentleşmeyi
yavaşlatmak yerine, kentleri “yaşanabilir” yapmak ve kent halkının ihtiyaçlarını karşılamak
benimsenmiştir. Yerel yönetimlerin yetkilerini artırmak ve yerel uygulamaları güçlendirmek
ve kaynak kullanımında merkezi yönetime olan bağımlılığının azaltılması konularında çözüm
önerileri geliştirilmiştir.
Kalkınma planlarından alınan bu politika kararlarıyla birlikte, 1960-1980 yılları arasında
kentli nüfus oranında büyük artışlar meydana gelmiş ve %31.9 seviyesinden %45’lere kadar
çıkmıştır. Bu dönemin dışa açık ve ithal ikameci sermaye birikim tarzının kentleşmeye
yansımaları da olmuştur. Bu süreçte, kentsel sektörler ve toplumsal sınıf ve gruplar arasında
bölüşüm önem kazanmış ve kentsel rant gelişmelerde temel etmenlerden birisi olmuştur. Bu
hızlı kentleşme dönemi sonunda kentler, daha önceki dönemden farklı olarak hem sermaye
birikiminin oluştuğu, hem de birikim döngüsünün kırılmalara uğradığı mekânlar haline
gelmiştir. Büyük ölçüde, ülkenin yerleşme sisteminin yeni koşullara uyum sağlaması ve
rasyonalizasyonu sonucu ortaya çıkan bu birikim tarzı bir süre sonra kentlerde ve yerleşme
sisteminde gecekondulaşma, ikili yapı, kentsel yoksulluk, modern kent planlama anlayışının
etkisiz kalması, kent topraklarının spekülasyonu, çevresel değerlerin tahrip edilmesi, göç
edenlerin kentle bütünleşememesi, kentsel yaşam kalitesinin bozukluğu, kentler ve bölgeler
arasındaki eşitsizliklerin derinleşmesi, eşitsizlik kaynaklarının artması gibi çok sayıda sorunu
da beraberinde getirecektir (Doğan, 2002: 155-156).
Dolayısıyla 1950’li yıllarda başlayan kırsal alandan kente doğru yaşanan yoğun göçle birlikte
Türkiye’de büyük bir nüfus hareketliliği ortaya çıkmıştır. Yaşanan hızlı ve yoğun kentleşme
süreciyle birlikte gecekonduların inşasının yanı sıra kentlerde apartmanlaşma da hızlanmış ve
tüm ülkeye yayılmıştır. Bu yıllarda kentlerin hızlı gelişim sürecinde gecekondu ve apartman
şeklinde farklı yerleşim alanlarında ortaya çıkan farklı konut biçimleri, kent dokusunda ikili
bir yapının oluşmasına yol açmıştır. Bu ikili yapı, sadece mekânsal değil, aynı zamanda
iktisadi ve kültürel boyutlarıyla da kentler açısından önemli bir sorun haline gelmiştir (Şengül,
2001: 82).
1960’lı yıllarda gecekondu olgusunun önemli bir sorun olarak ortaya çıkmasıyla birlikte
devlet de bu soruna ilk müdahalesini yapmıştır. Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda, kente
göçle yeni gelenlerin konut sorununa çözüm olarak yıkımdan çok iyileştirme yapılması
önerilmektedir. Bu doğrultuda 1966 yılında çıkarılan Gecekondu Yasası’nda ilk kez
“gecekondu” kavramına yer verilmiştir. Bu yasaya göre gecekondularla ilgili takip edilecek
politikalar üçe ayrılmıştır. İlk olarak bir kısım gecekondular, ıslah edildikleri takdirde
oturulabilecek durumdadır. Bunlar ıslah edilecektir. İkinci olarak, bazı gecekondular
iyileştirilse de oturulması mümkün değildir. Bunlar yıkılacaktır. Son olarak da gecekonduların
yapımı önlenecektir. Buna göre, gecekondularla ilgili olarak iyileştirme, ortadan kaldırma ve
önleme şeklinde üç ayrı politikanın belirlendiği söylenebilir (Şahin, 2015: 289). Bu yasa ile
gecekondu alanlarının varlığının kabul edilmesi gecekondu yapımının yasalarla güvence
altına alınması ve üstü kapalı olarak gecekondu affı anlamına gelmiştir. Gecekondu
bölgelerine götürülen hizmet, konut ve altyapı imkanlarının geliştirilmesi, gecekondu
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inşasının ticarileşmesine ve kentsel toprak rantının bir spekülasyon ve yatırım aracı haline
dönüşmesine neden olmuştur.
Sonuç olarak bu dönemde kentsel çevre, yetişen yeni kuşak açısından; sosyal devletçilik
kapsamındaki uygulamalarla emek ve eğitim alanında örgütlenmelerin zenginleştiği ve
çeşitlendiği, yeni bir kent mekânı olarak gecekondu mahallelerinin arttığı, mevcut yasal konut
stoklarının, tarihi yapılardan apartmanlara dönüştüğü, kentsel toprak rantının büyük bir
sermaye birikimini beraberinde getirmiştir.
14.1.4. Sermayenin Kentleşmesi (1980 ve Sonrası)
1980’li yıllarda başta Avrupa’da olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinde uygulamaya konulan
neo-liberal politikalar, Türkiye’de de 24 Ocak 1980 kararlarıyla uygulanmaya başlamıştır. Bu
süreçte ortaya çıkan yeni siyasal dengeler ve ekonomik yapılanmalar emek gücünün
kentleşmesini sona erdirirken, sermayenin merkezi bir hal ve güç aldığı hegemonya durumu
sermayenin kentleşmesine yol açmıştır. Dolayısıyla 1980’li yıllarla beraber gündeme gelen
neo-liberal politikalar kentlerde toplumun geniş kesimleri açısından bazı sosyal ve ekonomik
etkilere yol açmıştır.
Bu dönemin en önemli ve ayırt edici yönü ranta dayalı kentsel alanlardaki toprağın küresel
sermayeye açılması sürecidir. Ancak Batı toplumlarındaki örneklerinden farklı olarak, toprağa
dayalı bu rant ekonomisi devletin mülkiyetinde yer alan toprağın özel mülkiyete geçmesi,
özellikle gecekondulara yönelik yapılan düzenlemelerle- şeklinde gerçekleşmiştir. Bu sürece
ilişkin yasal bir altyapının mevcut olmaması, kentsel toprağı siyasi baskıların odağı haline
getirmiştir. Bu durum kentsel planlamanın sağlıklı bir şekilde oluşturulmasına engel olmakta;
kentlerdeki istihdam yapısını, kentlerde gelir dağılımını ve mekânsal organizasyonu
değiştirmekte; toplumsal kutuplaşma ve mekânsal ayrışmaya parçalanmaya neden olmaktadır.
Bu süreçte ortaya çıkan politika ve uygulamaların temelinde ise 12 Eylül askeri darbe sonrası
oluşan siyasal ve ekonomik düzen merkezi bir rol oynamıştır. 24 Ocak 1980 kararları ile
birlikte Türkiye’de ithal ikameci sanayileşme stratejisinden vazgeçilmiştir. Ayrıca küresel
sermayeye eklemlenmek amacıyla serbest piyasa koşullarını oluşturacak çeşitli kararlar
alınmış ve uygulamaya konulan neoliberal politikalar yoluyla küresel sermayenin dolaşımı
kolaylaştırılmaya çalışılmıştır. Toplu Konut Yasası’nın yürürlüğe girmesiyle kent ve
kentleşme olgusu yüksek rant getirisi sağlamaya başlamış ve bu da büyük sermaye gruplarının
ilgi alanına girmiştir. Küçük arsa ve parsel çerçevesinde inşaat ve yatırım yapan küçük ve orta
girişimcinin yerini, kentin dışındaki büyük arazilerde yeni uydu kentler yaratan büyük
sermaye grupları yer almaya başlamıştır. Böylece Türkiye’de kentler bugünkü lüks konut
siteleri, alışveriş merkezleri, eğitim kampüsleri, sanayi bölgelerinden oluşan çok parçalı, dışa
kapalı, her biri ayrı bir merkez olan plansız ve düzensiz bir yerleşim görünümünü almaya
başlamıştır (Yırtıcı, 2011).
1980 sonrası dönemde evrensel ölçekteki dönüşümlerin Türkiye’de kentler üzerinde yarattığı
ilk sonuç, İstanbul merkezli Doğu Marmara’da görülen ve kentsel nüfusun artışı ile belirgin
hale gelen aşırı büyüme eğilimidir. Dünyayla bütünleşmenin biçim değiştirdiği bir ortamda,
dışarıya açılma potansiyeli en fazla olan bölgedeki bu yeni yoğunlaşma eğilimi doğal bir
sonuç olarak ortaya çıkmıştır (Tuzcuoğlu, 2007: 339). Metropolleşme adı da verilen bu olgu
küresel ekonomiye eklemlenmenin bir göstergesi olarak ifade edilebilir.
Bununla birlikte, iletişim teknolojilerinin âdem-i merkezileştirici gücünün sonucu olarak dışa
açılım kapasiteleri ve kanalları oluşturabilen bazı orta ölçekli yerleşmelerin de kendi yerel
inisiyatif ve enerjileriyle gelişmesi olmuştur. Konya, Kayseri ve Gaziantep’in başını çektiği
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bazı Anadolu kentleri bu süreçte hızla gelişmeye başlamış ve birer marka kent olma sürecine
girmişlerdir. Bu kentlerin ticaret ve sanayi alanında yapmış olduğu atılım Anadolu Kaplanları
olarak da adlandırılmaktadır. Bu dönemde kentleşme alanında önemli bir gelişme de turizm
vasıtasıyla bazı hizmetlerin yurt içi ve yurt dışına sunulmasıyla Ege ve Akdeniz kıyılarında
deniz turizmiyle ekonomisini geliştirme imkanı bulan kentlerin yaşadığı dönüşüm olmuştur
(Tuzcuğlu, 2007: 339-340).
Bu dönemin kentler açısından bir diğer önemli gelişmesi de 1980’li yıllardan itibaren Doğu
ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde artan terör olayları nedeniyle yaşanan göçtür. Bu
dönemde yaşanan göç hareketi kırsal alandan kente olduğu kadar kentler arası göç şeklinde de
olmuştur. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi göç bakımından eski çekim merkezlerine
Adana, Gaziantep, Antalya ve Denizli gibi yeni çekim merkezleri eklemlenmiştir.
Öte yandan bu süreçte, kentlerde yaşayan varsıllarla yoksullar arasındaki gelir adaletsizliği
artmıştır. İstanbul’da 1990’lı yılların başında kent nüfusunun en varsıl kesimini oluşturan
%20’lik bir kesim, kentte elde edilen gelirin %57,6’sını bünyesinde bulundururken, en yoksul
%20’lik kesim gelirden %4,6 civarında pay almaktadır. Yine İstanbul’da %44’e ulaşan bir
bölüm kiracı statüsündeyken, bu oran Ankara’da %41,5, İzmir’de %35 olarak tespit
edilmiştir. Bu süreçte kentsel yoksulluk, dışlanma ve ezilme daha önceki dönemlere göre daha
çarpıcı bir içerik kazanmıştır (Şengül, 2001: 87-94). Doğan (2002: 157), “ihracata dayalı
kalkınma” modeli olarak adlandırılan dönemi “ihracatın teşvik edildiği birikim”, Kazgan
(1985: 149) ise “ihracata dönük fakirleştiren büyüme” olarak görmektedir. Bu dönemde her
ne kadar bir büyüme gerçekleşse de bu büyümenin göreli olmaktan öteye gidemediği,
toplumun tüm kesimlerini içine alacak şekilde bir refah artışına yol açmadığı söylenebilir.
Ulusal ve uluslar arası düzeyde yaşanan gelişmelerin şekillendirdiği sermaye birikim
süreçlerinin etkisiyle Türkiye kentlerinde 1980-2000 arasında yaşanan gelişmelerin bilançosu;
kentlerin ekonomik gelişimi ve gelirin mekana ilişkin birimler ve toplumsal sınıf ve
katmanlar arasındaki sosyo-mekana ilişkin dağılımı, iş ve konut alanlarındaki değişiklikler de
dahil olmak üzere kentlerin fiziksel dokusunun değişimi, sosyo-mekana ilişkin sorunlar ve
yerel yönetimler alanında yaşananlar üzerinden çıkartılacaktır (Doğan, 2002: 159). Yerel
yönetimler açısından önemli bir kopma ve kırılma da 1985 yılında 3194 sayılı İmar
Kanununun çıkmasıyla olmuştur. Bu yasa ile planlama yetkilerinin belediyelere devri ve
belediyelere aktarılan mali kaynakların artırılması sonucunda neredeyse bütün kentlerde
kapsamlı imar hareketleri başlatılmıştır (Tuzcuğlu, 2007: 340). Bunun doğal bir sonucu olarak
da kentsel toprakların rant değeri yükselmiş ve kentsel toprağa yatırım yapmak başta büyük
sermaye grupları olmak üzere herkes için önemli bir yatırım aracı haline gelmiştir.
2000’li yıllarda kentleşmeyi artıran bir diğer unsur da her ile bir üniversitenin açılması
politikasıdır. 2006 ve 2007 yıllarında özellikle üniversitesi olmayan il merkezlerine üniversite
kurulmuş olması kentleşmeyi artıran bir diğer etkendir. Ayrıca, 2000’li yıllarla birlikte vakıf
üniversitelerinin sayısının hızla artması da kentleşmeyi hızlandıran bir faktör olarak
görülebilir. Bugün Türkiye’de 180’in üzerinde üniversite bulunmaktadır.
Öte yandan, 1980 sonrası dönemde yaşanan gelişmeleri kalkınma planları çerçevesinde
değerlendirmek de mümkündür. Bu dönemin kalkınma planlarından Beşinci Beş Yıllık
Kalkınma Planına (1985-1989) bakıldığında, plan döneminde alınan kararlar ile kent
hizmetlerinin ana sorumlusu olarak belediyeler tanımlanmıştır. Ayrıca, gelişme gözlenecek
kentler 1965–1975 döneminden hareketle orta ölçekli kentler olarak öngörülmüştür. Buna ek
olarak, kentlerde hizmet standartlarının yükseltilmesine yönelik olarak; büyüme hızı,
uzmanlaşma, imar planlarının tamamlanması, tarım arazilerinde yapılaşmanın önüne
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geçilmesi ve organize sanayi bölgelerinin bütüncül yaklaşımla ele alınması temel ilke kararlar
olarak belirlenmiştir. Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planında (1990-1994), hükümet
programlarıyla kabul edilen Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı ve hazırlanan Çerçeve
Yasa ile merkezi ve yerel yönetimler arasındaki koordinasyonun sağlanması amacıyla bir
bakanlık kurulması önerilmiştir. Ayrıca bu dönemde, kentleşme hızının %4.6 olacağı, kentli
nüfusun (20.000 ve daha fazla nüfuslu yerleşim yerleri) 28 milyondan 35 milyona, kentli
nüfus oranının ise %51’den %57’ye yükseleceği tahmin edilmiştir.
Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planında (1996-2000), nüfusu 1 milyonu aşan kentlere doğru
olan göç eğilimini yavaşlatıcı politikaların uygulanacağından söz edilmektedir. Bu amaçla,
sanayileşmenin, kamu yatırımlarının ve özendirme politikalarının büyük kentlere göçü ve
sanayi yığılmasını engelleyeceği belirtilmektedir. Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planında
(2001-2005), bir yandan milli kültürün belirleyici unsuru olan kent ve kentlilik kültürünün
oluşturulmasına, bir yandan da kentlerin küreselleşmenin taleplerine cevap verebilecek
duruma getirilmesine dikkat çekilmiştir. Dokuzuncu Kalkınma Planında (2007-2013),
kentleşme, konut ve gecekondu konularına ilişkin bağımsız bir başlık bulunmamakla birlikte,
bu konular değişik bölüm ve başlıklar altında ele alınmıştır.
En nihayetinde halen uygulanmakta olan Onuncu Kalkınma Planında (2014-2018), Türkiye
nüfusunun yüzde 72,3’ünün kentlerde yaşadığına dikkat çekilerek, hızlı kentleşme ve imarsız
yapılaşmanın kentlerde ekonomik ve sosyal problemlere sebep olduğu ve yaşam kalitesini
düşürdüğü belirtilmiştir. Bu doğrultuda, kentlerin ekonomik, sosyal ve fiziki dezavantajlarını
azaltarak rekabet gücünü ve yaşam kalitesini artırılacağı ve yapılacak harcama ve
yatırımların, makro-ekonomik dengeler ve kamu finansmanıyla uyumlu şekilde planlanarak
hayata geçirileceği belirtilmiştir.
Sonuç olarak, bu dönemde kentlere olan göç akımının önlenememesi ve ayrıca artan terör
olayları nedeniyle göçün daha da artması, yatırımların kentlere yapılmaya devam edilmesi ve
kentlerin bu nedenle cazibe merkezi haline gelmesi kentler açısından çeşitli sorunları
beraberinde getirmiştir. Her şeyden önce kentsel toprağın kıt olması nedeniyle artan talebi
karşılayamaması kentsel rantı artırmıştır. Büyük sermayenin kentin yükselen alanlarına
yatırım yapması sonucu üst sınıfın yerleştiği güvenlikli siteler ortaya çıkmış, kentin
çeperlerinde ise yoksulların yaşadığı çöküntü alanları bir sosyo-mekansal ayrışma olarak
görülmeye başlamıştır.
14.2.TÜRKİYE’DE YENİ KENTSEL SORUNLAR
Türkiye’de kentleşme süreci sanayileşmeye bağlı olarak belli değişimler göstermiş olmakla
birlikte, tarım sektöründe istihdam edilen emeğin çözülmesinden kaynaklanan kırdan kente
yoğun göçün kentsel alanda başta istihdamdan kaynaklanan sorunlar olmak üzere çeşitli
sorunları ortaya çıkardığı görülmektedir. Zira 1950 öncesi daha çok tarım ekonomisine dayalı
bir son derece yavaş olan bir kentleşme eğiliminden, kırdan kente göç ile başlayan ve sanayi
ekonomisine dayalı hızlı bir kentleşme sürecine geçilmiştir. Hızlı kentleşme süreci pekçok
kentsel sorunu beraberinde getirse de 1980’lerden sonra belirgin hale gelen ve kentlerle
özgüleştirilen çeşitli sorunlardan söz etmek mümkündür. Bunlar, kentsel alanda enformel
sektörün yükselişi, kentsel ayrışma, kentsel yoksulluk ve kentsel dönüşüm olarak ifade
edilebilir.
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14.2.1. Enformel Sektör
Türkiye’de 1980’li yıllarda ortaya çıkan önemli kentsel sorunların başında enformel sektörün
yükselişi gelmektedir. Enformelleşme, esnek üretime bağlı olarak gelişen alt-sözleşme
ilişkileriyle ana işletme birimi dışına iş yaptırmanın emek piyasasında meydana getirdiği
farklılıktır. Enformel sektör, kent yoksullarının gelir imkânları arasında istihdam biçimi
açısından terminolojiye girmiş olup, giriş kolaylığı, kendi kaynaklarının kullanımı, işletmede
aile mülkiyeti, küçük boyutlu işletme, emek-yoğun ve uyarlanmış teknoloji gerektirmesi, okul
sistemi dışında kazanılmış beceriler gerektirmesi, kuralsız-denetimsiz ve rekabetçi bir pazar
ortamı oluşundan kaynaklanan bazı özelliklere sahiptir. Ayrıca enformel sektöre marjinal işler
de denilmektedir (Tekşen, 2003: 78).
Kentsel işgücünü çekirdek işgücü ve çevre işgücü olarak ikiye ayırmak mümkümdür. Emek
piyasaları açısından çevre iş gücünü ise tam-zamanlı, yarı zamanlı, geçici çalışan olarak üçe
bölen farklılıklar, doğrudan işçi sınıfının gelirlerine de yansımaktadır. Bu yansıma, az
sayıdaki göreli yüksek ücret, iş güvencesiyle çalışan çekirdek işgücü dışındaki çalışanların
düşük ücret ve iş güvencesiyle istihdam edilmesinden kaynaklanmaktadır. Bunun yanında,
gelir dağılımının düzenleme dışı bırakma, özelleştirme gibi diğer neo-liberal politikalarla daha
da bozulması toplumda büyük burjuvazi ile emekçi sınıflar arasında yer alan küçük
burjuvazinin bir yoksullaşma sürecine girmesine neden olmuştur (Doğan, 2002: 115).
Türkiye açısından enformel sektördeki emek piyasasına baktığımızda bir standardizasyonun
olmadığı görülmektedir. Bu işler hem kendi içinde hem de diğer işlerle ilişki olarak
örgütlenmemiştir. Toplumun kendisine sunduğu imkanlar dahilinde buluşçuluk olarak
uydurulmuş işlerdir. Bu işlere giriş kolaydır ve büyük sermaye gerektirmez. Vasıfsız işlerdir,
çünkü bilgi, deneyim gerektirmezler. İşe giriş çıkış kolaylığı dolayısıyla hareketlilik yüksektir
ve yaş ve cinsiyet sınırlandırması yoktur. Göçmenler enformel sektörü formel sektöre geçişte
bir sıçrama tahtası olarak da görmektedirler. Bu yüzden enformel sektör büyük kentlerde
yaygındır ve büyük kent olgusudur (Tekşen, 2003: 79-81).
Dolayısıyla, istihdam alanı oluşturulmaksızın ortaya çıkan hızlı kentleşme önemli bir istihdam
sorununu doğurmuştur. Özellikle kırsal alanda, tarım sektöründe herhangi bir vasıf
gerektirmeksizin görülen işlerde istihdam imkânı bulanlar, kentsel alanda vasıf gerektiren
işlerde istihdam imkânı bulamamış ve bu yüzden de emeğin marjinalleşme süreci başlamıştır.
İstihdam kaynaklı ortaya çıkan bu sorunun diğer kentsel sorunları da tetiklediği söylenebilir.
14.2.2. Kentsel Yarılma / Ayrışma
Türkiye’de kentsel sorunları tetikleyen önemli bir gelişmenin de metropolitenleşme
dinamiğinin yarattığı parçalanmışlık olduğu söylenebilir. Bu parçalanmışlık içinde, kentin
belirli kısımları günümüzün temel iktisadi şartları ve ilişkileri çerçevesinde yatırımları,
hizmetleri ve diğer maddi imkanları kendine çekip büyümekte ve gelişmekte iken, bunun
dışında kalan mekanlar önceki dönemlerden daha fazla merkezden ve kentin sağlamış olduğu
imkanlardan ve hizmetlerden uzaklaşarak yoksullaşma sürecine girmiştir. Önceki dönemlerde
de var olan, kentte hayatını sürdüren toplumsal grup ve sınıfların mekânsal ayrışması
günümüzde toplumsal ayrışmayı ve yarılmayı destekleyen ve hatta daha da yaygın hale gelen
bir etmen olmuştur. Böyle farklılıkları bünyesinde bulunduran kentlerin bir yönü büyük iş
merkezleri ve plazalar, alışveriş merkezleri, eğlence yerleri, banka binaları, ışıklı vitrinler,
kültürel çeşitlenme, lüks ve güvenli konut alanları, refah düzeyinin daha yüksek olduğu bir
durumu temsil ederken, diğer bir yönü ise nüfusun büyük bölümünün yaygın işsizlik, düşük
ücretli işlerde çalışma, düşük gelir, yoksulluk koşullarında yaşadığı ve konut, sağlık, eğitim,
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ulaşım gibi temel kentsel hizmetlerden en alt düzeyde yararlanılmasıyla temsil edilmektedir.
Giderek birbirinden kopan ve gettolaşma eğilimi gösteren farklı bölgeleriyle kentlerin “yan
yana yabancılar kenti haline gelmesi” toplumda gerilimi artıran bir kutuplaşmayı da gündeme
getirmektedir (Doğan, 2002: 100-110).
Öte yandan kentin değişen yapısının, geleneksel üst sınıflarını kapsamakla beraber yeni orta
sınıfa göre düzenlenmiş diğer bir yönünü ise uydu kentler oluşturmaktadır. Kent dışında ve
kentin alt-orta sınıflarından uzakta kurulmuş lüks mimarili, golf sahası dâhil bol yeşil alanlı,
her türlü sosyal tesisin eksiksiz yer aldığı bu siteler 90’lı yıllardan itibaren kentin yeni yüzünü
oluşturmaya başlamış ve kentin yeni orta sınıfının yeni yüzünü de göstermiştir. Bu yeni ortya
çıkan kent ve yerleşim yerlerinde iş, ikamet ve eğlence yerleri birbirinden ayrılmıştır. Diğer
taraftan mekânsal ayrışma perspektifinden bakıldığında, mimari ve toplumsal açıdan
birbirinden farklı komşuluk çevrelerinin oluştuğu görülmekte ve bu da heterojenliğe yol
açmaktadır. Yeni ortaya çıkan konut alanları fiziki ortam, konut tipi arsa-konut mülkiyeti
güvencesi açısından da büyük farklılıklar arz etmektedir. Özellikle düşük gelirli yerleşim
bölgelerinde, sosyal ilişkiler ve bağlar genellikle yakın komşuluk ilişkisi ile sınırlanmakta,
hemşehriciliğe dayanan geleneksel dayanışma ve dini kimliklere dayalı çeşitli örgütlenmeler
gündelik hayatı önemli ölçüde şekillendirmektedir. Bu doğrultuda inşa edilen toplumsal
örgütlenmenin siyasi otoritelerle ilişkileri büyük ölçüde klientelist ilişkiler aracılığı ile
yürütülmektedir. Diğer uçta ise yani yeni kentsel mekanlarda ve uydu kentlerde orta ve üst
sınıflar yer almaktadır. Kentin orta sınıf aileleri zamanla kentin dışına doğru hareket ederken,
görece daha alt sınıflara mensup kesimden kendilerini ayırt etmeye başlamışlardır. Kentler
böylece mekânsal ayrımlaşma ile karşı karşıya kalmış sınıflar ve kültürler arasında bir
bölünme gerçekleşmiştir (Şimşek, 2005: 51-52).
Kentlerde başta güvenlik endişesiyle ortaya çıkan ve varsıllarla yoksullar arasında bir yarılma
ve ayrışmaya neden olan bu durum zamanla farklı sosyo-ekonomik sorunları da beraberinde
getirecektir. Damgalanma, kentsel suç, yerel yönetimlerin hizmet sunumunda farklılıklar,
geleneksel dokunun çözülmesi ve mahalle kültürünün aşınması ve yoksulluğun derinleşmesi
gibi kentsel alanın önemli sorunlarının gelecekte çok daha fazla gündemi meşgul edeceği
söylenebilir.
14.2.3. Kentsel Yoksulluk
Kentlerde görülen ve kente özgü sosyo-ekonomik şartlarda ortaya çıkan kentsel yoksulluk,
gelişmiş ülkelerde de görülmekle birlikte daha çok gelişmekte olan ülkelerde yaygındır.
Kentsel yoksulluk, eğitim, sağlık, gelirin bölüşümü, kentsel hizmetlere erişim, sosyal
dışlanma, güvencesizlik gibi çeşitli sorunları da beraberinde getirmektedir.
Türkiye’de de kentsel yoksulluğun kentleşmenin yükselişe geçtiği 1950’lerden sonra ortaya
çıktığı söylenebilir. Özellikle İkinci Dünya Savaşından sonra tarımda makineleşmenin artması
ve kırsal alanın ekonomik sebeplerinden kaynaklanan göç hareketleri bunda etkili olmuş ve
göçmen nüfus kentlerde yoksullukla karşı karşıya kalmışlardır. Özellikle, yapısal pek çok
nedenlerin yanında 1980’lerden sonra uygulanan iktisadi politikalar kentsel yoksulluğu
derinleştirmiştir. Küreselleşme sürecinin bir uzantısı olarak dayanışma ağlarının zayıflaması,
kentlerde kapitalist ilişkilere dayalı bir dayanışmanın inşası kentte yaşayan düşük gelir
grubuna sahip bireyleri yoksulluğun, güvencesizliğin ve korunaksızlığın ortasına itmiştir.
Kentsel yoksulluğu arttıran bir etkenin de, refah devletinin yeniden yapılanmasından
kaynaklandığı söylenebilir. Her ne kadar Türkiye için çok da geçerli bir durum olmasa da
refah devletinin Avrupa merkezli tam istihdam oluşturmaya yönelik politikalar 1970’lerden
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sonra sıklıkla sorgulanmıştır. İkinci Dünya Savaşından sonra yaklaşık 20 yıl boyunca artan
refah hizmetleri istihdam artışına da yol açarken 1970’lerden sonra sosyal ve ekonomik
nedenlerle sosyal refah devletinin geriye çekilmesi özellikle dezavantajlı grupları yoksullukla
karşı karşıya bırakmıştır.
Dolayısıyla refah devletinin yeniden yapılanmasından kaynaklanan ve devletin küçülmesine
neden olan iktisadi anlayış doğrultusunda kamu sektörüne dayalı istihdam politikalarının
kısıtlanması, ücretlerde gerileme ve 1990’lardan itibaren sıklıkla karşılaşılan krizler emek
piyasalarının durgunlaşmasına yol açmış ve işsizlik oranının artması kent yoksullarını giderek
geçici, güvencesiz ve düşük ücretli işlere yöneltmiştir. Bu yüzden göç hareketi kaynaklı
kentsel nüfusun istihdam imkanı ile hayat şartlarının daralması kentsel yoksulluğun temel
nedenleri arasında gösterilebilir. Öte yandan kentsel yoksulluğu çalışan kesimler için de
geçerli olduğunu ve kentlerde yaşayan ve istihdam imkanı bulan kentli çalışan yoksullardan
söz etmek de mümkündür.
TÜİK (2017), Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması-2016’ya göre Türkiye’de nüfusun yüzde
14,3’ü yoksulluk sınırının altındadır. Yoksulluk oranı ise yüzde 14,3 olarak gerçekleşmiştir.
Öte yandan araştırma sonuçlarına göre toplumun en zengin yüzde 20’sinin gelirinin, en yoksul
yüzde 20’sinin gelirine oranı yüzde 0,1 artış gösterirken; gelir dağılımı eşitsizliği
ölçütlerinden olan ve 1’e yaklaştıkça gelir dağılımında bozulmayı ifade eden Gini katsayısı,
2016’da bir önceki yıla göre 0,404’a yükselerek gelir eşitsizliğinde 0,007 puan artış
yaşanmıştır.
14.2.4. Kentsel Dönüşüm
Kent sayısının ve kentlere yaşayan nüfusun hızla artması kentsel mekânda sorunları
artırmakta ve çeşitlendirmektedir. Mevcut iktisadi ve doğal kaynakların gün geçtikçe yetersiz
hale gelmesi, konut ve barınma problemlerinin artması, kentsel altyapı ve çevrenin eskiyerek
kullanılamaz duruma gelmesi, yeni yöntemlerle çözüm arayışını zorunlu hale getirmiştir.
Türkiye’de de kentsel altyapı ve çevrenin yeniden düzenlenmesi ile ilgili 2000’li yıllardan
itibaren kentsel dönüşüm tartışmaları gündeme gelmiştir. Kentsel dönüşüm arayışlarına yol
açan gelişmelerin başında 1999 Marmara depreminin meydana getirdiği yıkım bulunmaktadır.
Bu doğrultuda 2004 yılında çıkarılan “Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi
Kanunu” ile kentsel dönüşüm ilk defa yasal bir zemine oturtulmuştur. Daha sonra 2005
yılında Yeni Belediye Kanunu’nun 73. maddesi ile “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Kanunu”
çıkarılmak istenmiş ancak, kanunun adı son anda değiştirilerek “Yıpranan Tarihi ve Kültürel
Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkındaki
Kanun” olarak uygulama alanı genişletilerek yürürlüğe girmiştir (Yenice, 2014).
5393 sayılı Belediyeler Kanunu, kentsel dönüşüm konusunda belediyelere oldukça önemli
yetki ve sorumluluk vermiştir. 2010 yılında çeşitli değişikliklere uğrayan kanuna göre
belediyeler, belediye meclisi kararıyla; konut alanları, sanayi alanları, ticaret alanları,
teknoloji parkları, kamu hizmeti alanları, rekreasyon alanları ve her türlü sosyal donatı
alanları oluşturmak, eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa ve restore etmek, kentin tarihi ve
kültürel dokusunu korumak veya deprem riskine karşı tedbirler almak amacıyla kentsel
dönüşüm ve gelişim projeleri uygulayabilme imkanına sahip olmuşlardır.
Kamuoyunda, “Kentsel Dönüşüm Yasası” olarak bilinen ve 16.05.2012 tarihli ve 6306 sayılı
Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile yoğun bir kentsel
dönüşüm süreci başlamıştır. Özellikle İstanbul’da deprem odaklı bir dönüşüm esas alınmıştır.
Kanunun amacı her ne kadar afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların
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bulunduğu arsa ve arazilerde fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli
yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere, iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair usûl ve
esasların belirlenmesi olarak ifade edilse de uygulamada çeşitli farklılıkların ortaya çıktığını
söylemek mümkündür (Özler vd., 2015: 355).
Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama
Yönetmeliği’nde de “Bir alanın riskli alan olarak tespit edilebilmesi için alanın büyüklüğünün
asgarî 15.000 metrekare olması gerekir; ancak, Bakanlıkça uygulama bütünlüğü bakımından
gerekli görülmesi halinde, parsel veya parsellerin büyüklüğüne bakılmaksızın ve 15.000
metrekare şartı aranmaksızın riskli alan tespiti yapılabilir” olarak belirtilmektedir.
Dolayısıyla, Türkiye’de 1999 yılında yaşanan depremin ardından riskli yapılara yönelik
başlayan kentsel dönüşüm uygulamalarının kent planlarının yerini aldığını söylemek
mümkündür.

SONUÇ
2000’li yıllar itibariyle Türkiye’de nüfusun yaklaşık %90’ının kentlerde yaşadığı
bilinmektedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu yıllarda bu oranın yaklaşık %25 olduğu
düşünüldüğünde bugün gelinen noktada kentli nüfus yapısına geçildiği söylenebilir. Gerek
nüfustaki artış ve gerekse de kentli nüfustaki artış Türkiye’nin toplumsal yapısı açısından
büyük bir dönüşümü de ortaya koymaktadır. Bir yandan özellikle yerel yönetimlerle ilgili
yapılan düzenlemelerle kırsal görünümlü geniş alanlar kent mahiyeti kazanmışken diğer
taraftan da kırsal alandan kente göç ile nüfusun büyük bir bölümü kentlileşmeye başlamıştır.
Kentlerde her geçen gün nüfus artmakta, artan nüfus yoksulluğu beraberinde getirmekte ve
kentsel yoksulluk kronik bir hale gelmektedir. Kentlerde ortaya çıkan yoksulluk suç oranlarını
artırmakta ve özellikle kentlerin varoş bölgeleri şiddetin merkezi haline gelmektedir. Bu da
günümüzde kentlerde sorunların arttığını ve çeşitlendiğini göstermektedir.
Kentler bu süreçte, mekânsal ayrışma ve toplumsal kutuplaşmayı tetikleyen yerler olmaktadır.
Dolayısıyla ayrışma ve kutuplaşmayı önleyici politikaların geliştirilmesi önem arz etmektedir.
Özellikle kentsel hizmetlerin eşit bir biçimde sunulmasının sağlanması, sosyal refah
uygulamalarının hakça yapılması toplumsal adaletin tesisi açısından önemli olacaktır. Bu
ihtiyacı karşılamanın yolu da toplumsal adalet kavramının yeniden toplumsal ve kamusal
politikaların merkezine oturtulmasından geçmektedir.
Ayrıca, kapitalist eşitsiz gelişim sarmalının sadece sosyal sınıf ve grupları kutuplaştırmakla ve
ayrıştırmakla kalmadığı, mekânsal ayrışmaya da neden olduğu görülmektedir. Dolayısıyla,
toplumsal adaleti merkezine alan kentsel politikaların mekânsal adaleti de gözetecek biçimde
genişletilmesi gerekir. Bu noktada, bir yanıyla kent mekânı üzerinde toplu çıkarlar adına özel
çıkarların kısıtlanması anlamına gelen kent planlamasının toplumsal boyuta ağırlık vererek
kenti bütünleştirmeyi hedeflemesi ilk etapta kent düzeyinde atılması gereken adımlardan biri
olabilir.
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