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ÖNSÖZ

Bu kitap, Türkiye’nin toplumsal yapısını tarihsel bir perspektif içinde, çok yönlü incelemeyi
amaçlamaktadır. Türkiye toplumuna yön veren ve onu şekillendiren çeşitli dinamikler hakkında
bilgi verme amacını gütmektedir. Bu çerçevede toplumsal yapı ile ilgili bazı temel bilgilere ve
kavramlara yer verilmiştir. Ardından Türkiye’nin toplumsal yapısı etrafında gelişen belli başlı
konular, kavramlar ve temel tartışmalar açıklayıcı biçimde ele alınmıştır. Kitabı keyifle
okuyacağınızı umuyor ve öğrendiklerinizin içinde yaşadığınız toplumu daha iyi anlamanıza katkıda
bulunmasını diliyorum.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
Aile tarihiniz içindeki dönüm noktalarını (göçleri, evlilikleri, doğumları, ölümleri,
işsizlik ya da yoksulluk dönemlerini, ailenin refaha kavuştuğu dönemleri, aile fertlerinin eğitim
geçmişini ya da size dönüm noktası gibi görünen, ailenizde dönüm noktası olarak kabul edilen her
ne ise onu) düşünün. Bu dönüm noktaları ile Türkiye’nin genel tarihi arasında bir ilişki olup
olmadığını araştırın.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Sosyal bilim kavramlarının çok net
tanımları olmadığını kavrayabilmek
Toplumsal yapı kavramının diğer sosyal
bilimlerle ilişkisini kavrayabilmek
Toplumsal yapı kavramını
tanımlayabilmek
Toplumsal yapı kavramı ile ilgili toplumsal
kurum, toplumsal ilişki, toplumsal grup,
toplumsal statü, toplumsal prestij,
toplumsal rol, toplumsal sınıf ve toplumsal
statü kavramlarını tanımlayabilmek
Toplumsal yapı kavramının toplumu
anlamaya katkısını değerlendirebilmek
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Anahtar Kavramlar


Toplum,



Toplumsal yapı,



Disiplinlerarasılık (interdisiplinerlik),



Toplumsal kurum,



Toplumsal ilişki,



Toplumsal grup,



Toplumsal statü,



Toplumsal prestij,



Toplumsal rol,



Toplumsal sınıf,
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Giriş
Sevgili Öğrenciler,
Bu dönem Türkiye’nin toplumsal yapısı dersini birlikte işleyeceğiz. Dersimizin en
temel amacı, içinde yaşadığınız toplumu, toplumun temel özelliklerini tanımanız; buna ek
olarak bu toplumda yaşanan değişimi, değişime neden olan dinamikleri anlayabilmenizdir.
Dolayısıyla her gün karşılaştığınız ve gözlemlediğiniz bir dizi olgu ve gelişmeye sosyal
bilimci gözü ile bakmanızı sağlayacak bu dersi seveceğinizi ve bu ders sayesinde ufkunuzun
gelişeceğini umuyorum.
Başka bir deyişle bu ders, -hele ki bizim toplumumuzda- zaten gündelik olarak sıklıkla
yapılan bir şeyi, yani içinde yaşadığımız toplum ve onu şekillendiren dinamikler üzerine fikir
üretme çabasını, daha bilgili ve üzerine daha sistemli biçimde düşünerek yapmanıza bir nebze
katkıda bulunursa hedefini gerçekleştirmiş olacaktır. Böyle daha ‘bilgece’ yorumlar
yapabilmek için de toplumu daha dikkatle gözlemlemek gerektiği açıktır; bu dersin aynı
zamanda buna vesile olacağını; başka bir deyişle toplum dediğimiz karmaşık ve değişken
bütün içinde hangi noktalara, nasıl bir gözle bakmanız gerektiği konusunda size bir iç görü
kazandırabileceğini umuyorum. Son olarak bu dersin kendi kişisel tarihinizi
anlamlandırmanıza da katkı yapabileceğini belirtmeliyim; zira her ne kadar bizler tersini
düşünmeye eğilimli olsak da kendimizin ve ailemizin hikâyesi çoğu kez toplumun yaşadığı
dönüşümle iç içe geçer (ancak elbette bu etkilenme kendimizin ya da ailemizin benzersiz
olduğu gerçeğini değiştirmez)1.
Aslında fark etmeden, Türkiye’nin toplumsal yapısı ile ilgili ilk dersi aldınız bile:
Türkiye’de insanlar, toplumsal ve siyasal olayları konuşmak konusunda çoğu kez
heveslidirler. Ancak elbette toplumsal yapıyı anlamak için bu kaba gözlem yeterli değildir; bir
sosyal bilimci bir adım daha öteye gider ve insanların hangi toplumsal olayları, hangi
durumlarda, kimlerle ve hangi üslûpla konuştuğu gibi soruları kafasının bir köşesinde tutarak
bu gözlemi inceltir. Ardından gözlemlerini sistemli bir şekilde gruplar ve daha da önemlisi bu
mesele üzerinde başka sosyal bilimcilerin daha önce ortaya atmış oldukları görüşleri inceler.
Ancak tüm bu çabalardan sonradır ki toplumsal yapı hakkında, elbette yine tartışmaya açık,
ama sağlam dayanakları olan bilimsel bir sav üretebilir.
Öyle ise bu ders bizi, kaba gözlemlerimizin ötesine götürecek; Türkiye’nin toplumsal
yapısı üzerine başka sosyal bilimcilerin ortaya attığı görüşlerle tanıştıracak; bu bilim
insanlarının görüşlerini hangi kavramlarla ve nasıl bir düşünce silsilesi içinde geliştirdiklerini
örnekleyecek; bu alandaki temel tartışmaları sergileyecektir.
Fakat baştan söylemeliyiz ki toplumsal yapı hiçbir zaman sabit değildir ve tarihsel
süreç içinde sürekli dönüşür. Bu nedenle dersimizin önemli bir kısmı, bugünkü Türkiye’yi
oluşturan tarihsel sürecin açıklanmasına ayrılmıştır. Tüm bu tarihsel sürece bakmamızın
1

Birey ve toplum arasındaki bağın nasıl kurulduğu sosyolojinin en merkezî sorunsallarından biridir.
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nedeni, bugüne bıraktıkları izdir; zira toplumu oluşturan birçok yapısal unsur, tarihten bugüne
miras kalmıştır. Öte yandan birçok unsur da değişime uğramıştır; hele ki Türkiye gibi hızla
modernleşen ve geçmişinde bir devrim yaşamış toplumlarda bu değişim daha büyüktür.
Ancak bir değişim yaşandığında dahi, bu, belli tarihsel koşullar içinde gerçekleşir. Kaldı ki
geçmişi, yani daha önce ne olduğunu bilmeden, bugün neyin değişmiş olduğunu tespit
etmemiz de mantıken olanaksızdır. Dolayısıyla sadece neyin miras kaldığını değil, neyin
değiştiğini anlamak için de tarih bilgisine ihtiyaç duyarız.
Demek ki dersimizin tarihsel sürece ilişkin bölümlerinde bize hep şu soru eşlik
edecektir: Geçmişten devralınan veya değişime uğrayarak geçmişte bırakılmış yapısal
unsurlar nelerdir? Bu aslında, tarih biliminin de merkezinde duran bir soruyu, sosyoloji
içinden yeniden sormaktan başka bir şey değildir: Tarihten günümüze süreklilik gösteren ve
kesintiye uğrayanların neler olduğuna ilişkin sorudur bu.
“Dersimizin tarihle ilgili kısımları var” dediğimde bazılarınızın şimdiden ürktüğünü,
biraz da öfkelenerek “ne yani, yine isimler ve tarihler mi ezberleyeceğiz?” serzenişini
aklından geçirdiğini biliyorum. Ama telaşlanmanıza ya da ürkmenize hiç gerek yok; çünkü
‘dersimizin tarihsel bir boyutu olacak’ derken bu, klasik bir tarih dersinde olduğu gibi isimler
ve tarihlerle uğraşacağız anlamına gelmiyor. Dolayısı ile ders içindeki tarihsel anlatım daha
çok, bu dersin gereği ile sınırlı kalacak ve olgusal bilgilerden çok yapısal unsurları ve
bunlardaki değişimi öne çıkaracak.
Ancak bunları anlatabilmek için dahi hâlen belli başlı tarihsel olaylara değinmek
durumundayız. Dolayısı ile size, ‘hiçbir tarihsel olguya değinmeyeceğiz’ diye bir söz de
veremiyorum. Kısacası, çok ayrıntılandırılmamış bir tarihsel akış, ders içinde gene de yer
alacak; ancak asıl vurgu yapısal değişim yönünde olacak. Bu anlamda örneğin, 1950’de
Türkiye’nin Kore’ye asker göndermiş olmasına değinecek değiliz; ama 1950’den itibaren
ülkenin daha dışa açık bir yörüngeye girdiğinden, bu çerçevede diyelim ki ABD ile
yakınlaşmadan ve Demokrat Parti’nin iktidara gelişinden bahsedeceğiz. Ama tüm bunları
yaparken asıl muradımız, bunların toplumsal alandaki sonuçlarını kavramak olacak. Kaldı ki
şu da var: Biraz tarih bilmek, sosyologlara her zaman, zarardan çok yarar getirmiştir; çünkü
olgulara dayanan sosyolojik açıklamalar çok daha sağlam temellere oturur2.
Buradan devamla diyelim ki Türkiye’nin ‘50’lerde yaşadığı dönüşümle gerçekleşen
göç olgusuna eğilirken hem bunun Türkiye’de bıraktığı derin izi hem de ailenizdeki etkisini
anlayacaksınız. Zira muhtemelen sizin aileniz de uzun yıllar alan ve hâlen süren –ancak
nedenleri ve niteliği bugün artık değişmiş olan- bu köyden kente göç dalgası ile tarımdan
kopmuş bir ailedir.
Benimkisi öyle idi: Annem ve babam 1960’ların sonlarında eğitim için İstanbul’a göç
eden kırsal kökenli binlerce gençten ikisi idi sadece. Ve sadece bir kuşak sonra, anneannesi,
babaannesi ve dedeleri okuma yazma dahi bilmeyen ben, hem de kadın rolünün sınırları içine
2

Tarihçiler ve sosyologlar arasındaki ilişki bu notlarda da ele alınmıştır.
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meslek sahibi olmayı dâhil etmemiş bir geçmişten gelen bir toplum içinde bir kadın olarak,
bugün bu üniversitede sizlere ders veriyorum.
Bu ‘sıradan’ hikâye başta bir peri masalı gibi duruyor. Aslında bu sadelik içinde
anlatıldığında, Türkiye’nin yaşadığı muazzam değişim sürecinin ne kadar hızlı gerçekleştiğini
çok da iyi örnekliyor. Ve burada da bir kez daha görüyoruz ki toplumsal yapının sunduğu
olanakları ve onun doğurduğu sınırlamaları anlamadan kendimizi anlamlandırmamızın,
başarılarımızı ya da hayatta karşılaştığımız engelleri anlamamızın da olanağı yok. Fakat
elbette tüm hikâye sadece bu yapıdan ibaret de değil: Gene aynı hikâyeye dönersek, pekâlâ
annem ya da babam bu zorlu yolun bir yerinde pes edip doğdukları köye geri dönebilirdi, o
zaman da bu hikâye hiç var olmazdı bile. Demek ki toplumsal yapının sınırları içinde insanlar
da kişilikleri, sebatları, yetenekleri ile kendi yollarını çiziyor, hatta çoğu kez kendilerinin bile
farkında olmadıkları bir süreç içinde o sınırları daraltıp genişleterek yapıya müdahale
ediyorlar. Bunun için de mutlaka ülke tarihini değiştirecek bir lider olmalarına gerek yok;
sıradan insanlar da sürekli içinde var oldukları ilişkiler vasıtası ile yapının şekillenmesinde
etkili oluyorlar.
Üstelik bu dönüşümü, yani modernleşme sürecini sadece bir başarı hikâyesi olarak
okumak zorunda da değiliz. Daha dikkatle gözlemlendiğinde –aynı ülkenin hikâyesi gibikişisel hikâyelerin de sadece bir peri masalından ibaret olmadığı ortaya çıkıyor: Türkiye gibi,
aileler de bu hızlı değişim sürecinde, bildikleri dünyanın hızla dağılması ya da içinde
yaşadıkları dünyaya hâkim olamamanın getirdiği ağır bunalımları yaşadılar ve ağır bedeller
ödediler, ödemekteler.
Kısacası görüyoruz ki toplumsal yapı, bilhassa modernleşmenin etkisi ile sürekli ve
hızla değişmektedir. Ama bunun yanında aynı zamanda çok katmanlı, birbiri ile ilişki içinde
farklı unsurlardan oluşan, karmaşık bir yapıdır. Bu yapının tüm unsurlarını ele almak ve bu
unsurlar arasındaki tüm ilişkileri ortaya koymak neredeyse olanaksızdır. Bir yandan bu dersin
anlatılmasında olmazsa olmaz kabul edilebilecek ekonomik, siyasal ve sosyal yapıya ilişkin
unsurlar vardır; bir yandan da bunları tamamlayan, hukuk, nüfus gibi unsurlar 3. İlk unsurları
derse dâhil etmemek olmaz; ancak ikincilerin de ancak bazıları bu ders kapsamında ele
alınabilir. Özetle sosyal yapının giriftliği, bu dersin örgütlenmesinde ister istemez bir seçim
yapmayı zorunlu kılar.
Biz de bu dersin örgütlenmesinde, Osmanlı’dan devralınan yapısal unsurları ve XIX.
yüzyılda Osmanlı modernleşmesi ile başlayan tarihsel süreci (bilhassa siyasal yapıyı
aydınlatmak üzere) ele aldıktan sonra, Türkiye’de hukuksal yapıya, ardından ekonomik
yapıya ve sınıflar arasındaki ilişkilere, nüfus yapısına ve göç olgusuna, aile ve toplumsal
cinsiyet ilişkilerindeki dönüşüme ve son olarak kültürün farklı unsurlarına odaklanacağız.

Ekonomi, siyaset ve toplumun sosyal yapının başat unsurları olduğu konusunda hemen herkes hemfikirdir.
Ancak bu unsurlar arasındaki ilişki, örneğin ekonominin birincil olup olmadığı ya da bu temel unsurların
genişletilip genişletilemeyeceği, örneğin kültürün bu listeye dâhil edilip edilemeyeceği hâlen tartışılmakta olan
bir konudur. Sosyal yapının farklı unsurları bu bölümün ilerleyen satırlarında sıralanmıştır.
3
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Esasen bu müfredat, bir önceki paragrafta ‘bu ders, zorunlu bir seçime dayanmak
zorunda’ derken kast ettiğim şeyi örneklemeye yetiyor: Türkiye’nin tarımsal yapısında
yaşanan dönüşüm, Türkiye’nin dış dünya ile ilişkileri, Türkiye’de eğitimin gelişmesi ve
sorunları ve bunlar gibi birçok konu daha pekâlâ bu ders planına dâhil edilebilirdi. Aslında bu
konulara hiç değinmeyecek de değiliz; örneğin Osmanlı’dan devralınan yapısal unsurları ya
da Türkiye’de ekonomik yapıyı anlatırken tarımsal yapıdan da bahsedeceğiz. Ancak özellikle
tarımsal yapıya odaklanacağımız bir hafta olmayacak –ki olabilirdi de. Dediğim gibi, ekonomi gibi başat konular dışında kalan- konuların seçimi tamamen dersin kapsadığı alanın
genişliğinden kaynaklanan zorunlu bir seçime dayanıyor.
Son olarak dersi, küreselleşme dediğimiz ve hâlen içinde yaşadığımız sürecin temel
dinamiklerini anlatarak ve Türkiye’nin bu süreçten nasıl etkilendiğini tartışarak bitireceğiz.
Bu anlamda son dersimiz, Türkiye’nin bugünkü toplumsal yapısının belli başlı yönlerine, bu
yapının içerdiği potansiyele ve gerilim noktalarına odaklanacak.
Bugün artık, size anlattığım hikâye, köyden kopmuş bir ailenin kızının bir üniversite
hocasına dönüştüğü (ama bir peri masalında olduğu gibi ‘dönüşüverdiği’ değil, herkesin çok
çalışıp çok bedel ödediği) bu hikâye eskisi kadar sık rastlanan bir hikâye değil. Zira bu
hikâyeyi mümkün kılan yapısal koşullar (ekonomik ve siyasal sebeplerle alt sınıflardan gelen
gençleri geniş burs olanaklarıyla donatan bir eğitim sistemi ve bunu mümkün kılan
kaynaklara sahip, İkinci Dünya Savaşı sonrası dünya dengelerine dayanan sosyal refah
devleti) bugünün dünyasında mevcut değil. Bugünün dünyasının daha iyi mi, daha kötü mü
olduğu tartışılabilir; tartışılıyor da. Bu tartışma da büyük oranda içinde yer alan kişilerin
siyasal görüşleri ile şekilleniyor.
Bunu örneklemek için, ülkemizde 2013 Haziran’ında yaşanan Gezi Parkı olaylarını ele
alalım. Sizler Gezi olaylarına katılan kitlelere karşı olabilirsiniz ya da onları destekleyebilir,
hatta olaylar içinde yer almış dahi olabilirsiniz. Ancak her nerede duruyorsanız durun mutlaka
bu olaylardan haberdar olmuş olmalısınız ve bunlar etrafındaki tartışmaları izlemiş, sosyal
medya vb. ile bu tartışmalara katılmış olma ihtimaliniz yüksek. Bu olaylar, kesinlikle ülke
tarihine damgasını vuracak bir niteliğe sahip ve bugünkü Türkiye’nin toplumsal yapısı
hakkında öğretici ipuçları içeriyor. Olaylar çok yeni olduğu için biz bu ipuçlarının tamamını
ortaya koyabilmiş ve tartışabilmiş değiliz henüz. Ancak yine de bu ders kapsamında
öğreneceğiniz kimi süreç, kavram ve düşünme stratejilerini bu tartışmaları takip ederken
kullanabilirsiniz.
Bu bağlamda, baştan söylemeliyiz ki bu dersin amacı sizlerin siyasal görüşlerine şu ya
da bu yönde şekil vermek değil, olamaz da… Ancak bu derste, bu ve benzeri olayları,
Türkiye’nin geçmişi ile bağlantılandırarak ve genel bir sosyolojik düzlemde ele alabileceğiniz
bir iç görü kazanabilir, bu tartışmalarda kullanabileceğiniz bir alet setine (kavramlara) vakıf
olabilirsiniz. Dolayısıyla bu ders kendi tarihinizi anlamlandırma ve hem kendinizden hem
öğrendiklerinizden yola çıkarak toplumu anlama yolculuğunda size eşlik edebilir: Ne de olsa
antik çağlardan bu yana, Doğu’da ve Batı’da birçok bilge kişi sayısız kez, kendini bilmek ile
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dünyayı bilmek arasındaki bağdan bahsetmiştir... Bu dersin nihaî amacı işte buna katkıda
bulunmaktır.
Öyle ise sosyal bilimlerde kavramların nasıl geliştiği ve nasıl işlev kazandığı üzerine
tartışarak işe başlayalım.

1.1. Sosyal Bilimlerde Kavramlar
Sosyal bilim kavramlarını tanımlamak bir hayli zordur. Bu kavramlar, hepimizin
içinde yaşadığı ve bizzat tecrübe ettiği, hiç de uzağımızda olmayan toplumsal gerçekliği tarif
etmek ve çözümlemek üzere ortaya atılmış olmalarına rağmen, sıradan insanlar, değişik
görüşlerden siyasetçiler ve sosyal bilimciler tarafından farklı farklı anlamlarda kullanılır.
Bunun en temel sebebi kavramların gerçekliğin kendisi değil, onu tariflemek için insanların
yarattığı (ancak uydurduğu değil, olgusal gözlemlere dayanarak tasarladığı) soyutlamalar
olmasıdır. Dolayısıyla somut gerçekliğe gönderme yapsa da kavramlar hâlen insan zihninin
soyut ürünleridir.
Buna ek olarak, mevcut toplumsal yapı içinde eşitsizlikler, hiyerarşiler ve bunlara
bağlı farklı çıkarlar vardır. İşte bu farklı çıkarlar etrafında çeşitli gruplar kavramlara farklı
anlamlar yükler ve kavramlar üzerinde de mücadele ederler. Örneğin ‘sınıf’ kavramının bir
emekçi için anlamı ile bir işveren açısından anlamı farklıdır. Kavramların ve dilin nötr
görünmelerine rağmen ‘taraflı’ kullanımı ile ilgili çok daha çarpıcı örnekler basından yola
çıkılarak verilebilir: Aynı olayın, ‘Polis göstericilere saldırdı’ ya da ‘Polis, tüm uyarılara
rağmen dağılmayan göstericilere müdahale etti’ şeklinde iki farklı biçimde verilişi izleyenler
üzerinde farklı etkiler bırakmaz mı?
Üstelik bu çıkar çatışmasına ve mücadeleye bağlı olarak bir kavramın anlamı
dönemden döneme de değişebilir. Dolayısıyla zaman içinde kavramlar bazen yeni anlamlar
kazanabilir, bazen mevcut anlamlarını yitirebilir ve hatta tamamen ortadan da kalkabilirler4.
Bu çoğu durumda, çoğunlukta ya da azınlıkta olması fark etmeksizin, belli bir zümrenin özel
çıkar ya da görüşünü yansıtan, dolayısı ile aslında taraflı bir tanımın; herkesçe kabul edilen,
genel görüşü yansıtan, tarafsız bir anlam olarak benimsetilmesi yolu ile gerçekleşir. Bunun bir
örneğini ‘uygarlık’ kavramının gelişiminde görürüz: Batı’da ortaya çıkan bir sınıfın yaşam
biçimini temsil eden, hatta (örneğin Alman milliyetçileri ya da romantik sanatçılar tarafından)
küçümsenmiş bu kavram, zamanla, ‘bilgi ve görgü sahibi’ insanların oluşturduğu yaşam
biçimi anlamında kullanılmaya başlanmış; giderek genelleştirilip nötrleştirilmiş; hatta
zamanla politik bir amaca da hizmet ederek, bu hâli içinde, ‘uygarlık götürme’ gerekçesine
zemin oluşturarak Batı sömürgeciliğinin kendini meşrulaştırmasını sağlamıştır5. Benzer bir
örneği ‘toplumsal değer’ kavramında görürüz: Özellikle muhafazakâr politikacılar bu kavramı
sık sık ve toplumun geneli tarafından benimsenen değerler anlamında kullanırlar. Bu
kullanımda ilk bakışta kavram artık, herkes tarafından kabul edilmiş, tartışması olmayan,
Raymond Williams, Anahtar Sözcükler, İletişim Yay., ss. 22-25 ve Norbert Elias, Uygarlık Süreci, Cilt 1,
İletişim Yay., ss. 77-79 ve 135-136
5
Norbert Elias, ss. 71-130 ve Meral Özbek, “Çifte Devrim Döneminde Avrupa’da Uygarlık, Kültür ve Romantik
Hareket”, İletişim, 7, ss.141-180.
4
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tarafsız bir anlam içeriyor gibi görünecektir. Oysa daha yakından bakıldığında atıfta
bulunulan değerlerin toplumun geneli tarafından gerçekten benimsenip benimsenmediğinin
tartışmalı olduğu; kaldı ki benimsense dahi, ‘değer’ ölçütünün çok kişi tarafından
benimsenmek olup olmadığının netleşmediği; üstelik belki de bu değerlerin zaten değişmekte
olduğu ve belki benimseyenler arasında bile farklı anlamlar yüklendiği görülebilir.
Bu nedenlerle sosyal bilimlerde fizik, kimya benzeri doğal bilimlerde olduğu gibi
kesin kavramlar yoktur ve yapılabilecek en doğru şey kavramların ne zaman, hangi ihtiyaca
cevaben ortaya çıktığını ve zaman içinde kimler tarafından hangi anlamlarda kullanıldıklarını
tespit etmektir 6 . Yine de belirtmemiz gerekir ki sosyal bilimcilerin kavramları kullanımı
medyanın, politikacıların ya da sıradan insanların kullanmasından farklı bir nitelik
taşımaktadır. Elbette sosyal bilimcilerin de belli siyasal görüşleri vardır. Ancak yine de baskı
altında ya da açık çıkar ilişkileri içinde olmaları gibi olağanüstü bir durum söz konusu
değilse, birincil sorumlulukları topluma ve evrensel bilim camiasına karşı olduğu için ve
araştırma faaliyetinin kendisi önyargıları kırmak konusunda öğretici olduğundan, çoğu kez
sosyal bilimciler kavramları, olgusal gözlemlere ve somut araştırmalara dayanan şekilde;
üzerlerine daha dikkatle, özenle ve sistematik olarak düşünmüş; başka sosyal bilimcilerin
görüşleriyle beslenerek kullanma eğilimindedirler. Bu bağlamda örneğin bir gazeteci ya da
politikacı kadar seri görüş üretmek zorunda olmayışı sosyal bilimcilerin kavramları daha
soğukkanlı kullanmasına olanak verir. Kaldı ki sosyal bilimcilerin kavram kullanımı, çoğu
durumda zaten başka sosyal bilimciler tarafından test edilir ve tartışılır. Bu bağlamda her
durumda tamamen tarafsız olmasa da –ki aklı başında hiçbir sosyal bilimci bugün artık
tamamen tarafsız olduğu iddiasında değildir- daha akılcı ve bilimsel ‘namus’a sadık bir
biçimde kullanmaları nedeniyle, sosyal bilimler kavramlara ilişkin (medyanın, sanatın,
siyasetin, sıradan insanın vb. dilinden farklı) alternatif bir dil oluştururlar7. Dolayısıyla net ve
muğlaklıktan uzak ya da herkes tarafından uzlaşılmış tanımlar içermese de kavramların sosyal
bilimler içinde kullanımı, güvenilir bir referans noktası oluşturmaktadır.

1.2. Toplumsal Yapı Kavramının “Kapsama Alanı” ve Toplumsal
Yapı Analizinin Yararlandığı Bilimler

Toplumsal yapı kavramı da tanımlanması zor bir kavramdır. Bunun en genel sebebi,
kavramı oluşturan iki yan kavramın, yani hem toplum hem yapı kavramının üzerine
anlaşılmış net bir tanımın olmamasıdır. Buradan devamla toplumsal yapıyı tanımlamanın

Böyle bir analiz aynı zamanda sosyolojik bir çözümlemedir; zira bir kavramın ortaya çıkması o toplumun artık
ona ihtiyaç duyduğunu gösterir. O zaman kavramların tarihini anlama çabası aynı zamanda şu soruya yanıt
aramak anlamına gelir: Toplumda ne oldu da o kavram, tam o sırada ve tam o anda ortaya çıktı?
7
Bu cümleden, sosyal bilimlerin dilinin mutlaka diğerlerine üstün oldukları gibi bir anlam çıkarılmamalıdır. Her
dilin kendi imkân ve sınırları vardır. Bu bağlamda ‘daha soğukkanlı ve akılcı olduğu için sosyal bilimlerin dili
sanata üstündür’ diyemeyiz; her ikisi de insanın yaratıcı faaliyetinin farklı alanlarını oluştururlar ve hakikatin
araştırılmasına farklı biçimlerde katkıda bulunurlar. Kaldı ki nasıl günlük dil farklı insanlar tarafından farklı
biçimlerde kullanılıyorsa, sosyal bilim dili de aynı şekilde kişisel üslûplarla ya da farklı yaklaşımlarım ve
tartışmaların katkısı ile farklılaşır ve zenginleşir. Nasıl ki günlük konuşma dilinin iyi, ikna edici, renkli ya da
başarılı kullanımları olduğu gibi, kuru, yanlış veya kötü kullanımları varsa; sosyal bilim dilinin de böyle ‘kulak
tırmalayıcı’, kuru, beceriksizce ya da üslupsuz kullanımları mümkündür.
6
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zorluğu öncelikle kavramın muğlaklığından ve farklı ekollere mensup sosyal bilimciler
tarafından farklı anlamlarda kullanılmasından kaynaklanır.
Ayrıca kavramın işaret ettiği alan çok fazla unsuru aynı anda barındırmakta,
dolayısıyla kavram aşırı geniş bir alanı tariflemektedir. Esasen ‘toplumsal yapı’ kavramı,
toplum dediğimiz bütünün tamamını içerecek şekilde, toplumsal alanın neredeyse tüm
unsurlarını kapsar ve toplumsalı oluşturan tüm alanlarla bağlantı içindedir: Toplumsal yapı
analizi, iktisat, siyaset ve kültür başta olmak üzere uluslararası ilişkiler, hukuk, toplumsal
cinsiyet, aile yapısı, nüfus, etnik yapı, göç, kentsel yapı, kırsal yapı ve tarım, din, eğitim gibi
konulara değinmek durumundadır8. Bununla da kalmayarak toplumsal değişmeyi de ele alır.
Dolayısı ile merkezinde sosyoloji dursa da toplumsal yapı çözümlemesi, sosyal bilimlerin
hemen tüm alt dallarından; başta tarih, iktisat, siyaset bilimi ve kültürel çalışmalar olmak
üzere, hukuk, uluslararası ilişkiler, toplumsal cinsiyet çalışmaları vd. dallardan yararlanır. Bu
yönüyle, esas olarak sosyoloji içinden gelişmiş olsa da tam anlamıyla disiplinlerarası 9 bir
alandır.

1.3. Toplumsal Yapı Kavramının Tanımı

Toplum, yapı ve toplumsal yapı kavramlarının tamamı, bugünün modern sosyal
bilimlerinde ve siyasetinde kullanılan birçok başka kavram gibi Sanayi Devrimi ve Fransız
Devrimi sonrasında, yani XIX. yüzyılda, Batı dünyasında ortaya çıkmıştır. Zira içinde
yaşadığımız modern toplum (tarihçilerin deyimi ile) bu ‘çifte devrim’ döneminin ürünüdür10.
Toplum kavramındaki belirsizliğin temel nedeni, hem genel hem de soyut iki anlamı
birden içermesinde yatar. Genel anlamda toplum, ‘görece büyük bir insan topluluğunun
içinde yaşadığı kurumlar ve ilişkiler bütünü’dür; soyut anlamda ise, ‘bu tür kurumlar
ve ilişkilerin içinde oluşturulduğu koşul’dur11.
Yapı kavramındaki zorluk ise kavramın aynı anda hem bir bütünü hem de bütünün
parçalarını ve bunların iç bağıntılarını tarif etmek için kullanılmasıdır12. Yani yapı kavramı
hem bütünün nasıl kurulduğunu hem de kurma faaliyeti sonucu ortaya çıkan bütünü
tarif eder. Bu ders açısından örneklemek gerekirse, toplum yapısı ya da toplumsal yapı
derken esasında toplumun bütününü kast ederiz; ama aynı kavramı, toplum denilen bütünü
oluşturan, aile, ekonomi vb. belli başlı parçalar için de kullanırız.
Yukarıda kavramın genişliğinin tanımlanmasını zorlaştırdığını söylemiştik. Kastettiğimiz tam da budur.
Burada disiplin, İngilizcedeki gibi, ‘bilim dalı’ anlamında kullanılmıştır (‘Sosyoloji disiplini’ gibi). Dolayısıyla
‘disiplinler arası’ terimi de tek bir disiplinin sınırları içinde kalmayan, farklı bilim dallarının teorik ve
metodolojik olanaklarını kullanan alan-yaklaşım anlamına gelir. Son yıllarda sosyal bilimlerde yaygın olan
eğilim de bu yöndedir. Öyle ki Batı dünyasında da Türkiye’de de üniversitelerde, klasik disiplinlerin yanı sıra,
bunların tamamını kapsayan, sorunsal ya da bölge odaklı bölümler açılmaktadır. ‘Ortadoğu Çalışmaları’
bölümünün açılması buna örnektir; böyle bir bölümde sosyologlar, antropologlar, tarihçiler vs. beraber
çalışacaktır ve bu bölüm ‘disiplinler arası’ bir nitelik taşıyacaktır. Bu tartışma için Bkz. Gulbenkian Komisyonu,
Sosyal Bilimleri Açın:, Metis Yay., 1996.
10
Tıpkı modern anlamda sosyal bilimlerin ve bizzat sosyolojinin kendisi gibi: Sosyal bilimler ve sosyoloji de
sanayi ve Fransız devriminin etkisi ile XIX. yüzyılda ortaya çıkmıştı.
11
Williams, s. 353
12
Williams, s. 367
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Türkiye’de sosyal bilimler alanında toplumsal yapıya ilişkin getirilen tanımlara bir göz
atmak bize bu anlamda yol gösterebilir. 13 Boran’a göre “her toplum bir kurumlar
topluluğudur. Toplumun yapısını oluşturan fonksiyonel birimler, yani kurumlar ise insanlar
arasında yerleşmiş, az çok devamlı olan ilişkiler biçimi veya ilişkiler sistemidir. Toplumsal
yapı, kurumların oluşturduğu bir bütündür”14. Mübeccel Belik Kıray ise yapıyı şöyle tanımlar,
“İster ilkel, ister feodal, ister modern yapıda olsun ya da bunların değişim içindeki
çeşitlemeleri içinde olsun, her sosyal yapı, bu yapıyı meydana getiren sosyal müesseselerin,
insan ilintilerinin ve bunların karşılıklı münasebetlerinden doğan sosyal değerlerin birbirlerini
karşılıklı olarak etkiledikleri bir bütündür.” 15 . İbrahim Yasa’ya göre toplumsal yapı, ‘Bir
topluluğun toplumsal düzeni, kuruluşu, kuruluşun işleyişi ve birtakım görevleri yerine getiriş
yolu’dur.16 Faruk Alpkaya ise şu tanımı verir: ‘Toplumsal yapı, toplumu oluşturan bireyler,
gruplar, etnik topluluklar, inanç toplulukları, statü grupları, sınıflar, toplumsal cinsiyetler arası
sistematik ilişkiler bütünüdür’17
Tüm bu tanımlarda ortaklaşan noktaları bir araya getirerek kavramın sağlıklı bir
tanımına ulaşabiliriz. Bu tanımlara göre toplumsal yapı, bireyler, kurumlar, ilişkiler ve
değerlerden oluşan bir bütündür. Fakat toplumsal yapı analizi bu bileşenlerdeki gelip
geçici unsurlara değil, mutlaka süreklilik arz eden, yerleşmiş ve sistematik boyuta
odaklanır. Kaldı ki toplumsal yapının ana unsurlarından olan kurumların temel işlevi de
toplumsal sürekliliğin sağlanmasıdır. Buna ek olarak toplumsal yapı bireylerin bu ilişkiler
içindeki tutum ve davranışlarını inceler. Ancak yapı kesinlikle bireylerin salt toplamından
oluşmaz; bireylerin toplum içindeki işlevlerine göre farklılaşması sonucu oluşan
koordineli eylemlerinin örgütlenmesidir. Ayrıca toplumsal yapı, bireysel davranışıntutumun ve tepkinin önceden toplumca sınırları çizilmiş, yani yapılandırılmış boyutlarına
eğilir 18 . Öyle ise toplumsal yapıyı şu biçimde tanımlayabiliriz: Yerleşmiş, örgütlü ve
sistemli ilişkilerin oluşturduğu ve bireylerin yapılandırılmış davranışlarını etkileyen
kurumların ve değerlerin bütünü.
Yapıyı belirleyen unsurlar ise şöyle sıralanabilir:

Türkiye’de sosyal bilimlerin gelişimi ve toplumsal yapı analizleri için bu notların ilgili bölümüne
başvurulabilir.
14
Behice Boran, Toplumsal Yapı Araştırmaları, AÜDTFC Yay., s.1. İkinci Bölümde Türkiye’de toplumsal yapı
araştırmaları değerlendirilmiş ve bu alanda yapılan belli yayınlar listelenmiştir.
15
Mübeccel Kıray, Ereğli: Ağır Sanayiden önce bir Sahil Kasabası, DPT Yay., s.1
16
İbrahim Yasa, Türkiye’nin Toplumsal Yapısı ve Temel Sorunları, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi
Enstitüsü, s. 1
17
Faruk Alpkaya ve Bülent Duru (Derl), 1920’den Günümüze Türkiye’de Toplımsal Yapı ve Değişim, Poenix
yay., s. 5.
18
Toplumsal yapı incelemesinin bu boyutu bizi, sosyolojinin en temel sorularından birine götürür: Birey-Toplum
ilişkisi nasıl kavranmalıdır? Bu soruya verilen çeşitli yanıtlar, aslında sosyolojinin yöntemine ilişkin bir başka
tartışma ile de bağlantılıdır: Sosyoloji (toplumsal sınıf, yapı vb.) makro konulara mı, (toplumsal ilişki, kültür
ürünlerinin toplumu etkilemesi vb.) mikro konulara mı yoğunlaşmalıdır? Son olarak toplum-birey ikiliği
sosyolojinin çok önemli teorik ayrımlarından birine de yol açmıştır: Yapı-Fail ayrımı. İşte toplumsal yapı analizi
birey-toplum ayrımının yarattığı, dolayısıyla bu temel teorik tartışmaların fay hattında ilerlemek
mecburiyetindedir.
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a. Toplumsal organizasyon: Tanımımdan da anlaşılacağı üzere yapının zaten temel
bileşenidir.
b. Tarihsel koşullar (zaman boyutu): Bu noktadaki bulgular, tarihten günümüze
neyin sürekli kaldığı, neyin değiştiğini aydınlatır.
c. Coğrafya (mekân boyutu): Doğal çevre ve insan tarafından yeniden
şekillendirilmiş çevreyi içerir: Doğal çevrede hazır bulunan ve/veya insanların (elbette bu
çevrenin sunduğu olanaklar sayesinde) kazandıkları avantajlar, toplumsal yapının üzerinde
yükseldiği zemini oluşturur. Doğal çevre, yer altı ve yer üstü kaynaklarının insanoğluna
sunduğu ham maddelerden ve iklim koşullarından başlayıp yer şekillerinin ya da su yollarının
diğer toplumlarla alışverişi mümkün kılıp kılmadığına dek uzanan bir dizi ön belirleyeni
kapsar. İnsan da barajlar, su yolları, büyük yapılar vs. inşa ederek bu çevreyi dönüştürebilir.
d. Nüfus: Nüfusun hem (büyüklük gibi) niceliksel ve hem de (kadın erkek oranı,
işgücünün niteliği, etnik yapı vb.) niteliksel özellikleri toplumsal yapıyı etkiler. Ayrıca savaş,
göç gibi etkenlerle nüfusun ani biçimde değişmesi ya da zamana yayılan şekilde hareketliliği
de toplumsal yapı üzerinde iz bırakır. Nüfusu, çeşitli yönleriyle inceleyen bilimin adı
demografidir.
e. Teknoloji: Unutmayalım, teknoloji, insanın doğaya müdahale ettiği tüm teknikleri
kapsar. Dolayısıyla bu ifade, sadece bugünkü teknolojiyi kapsamaz; karasaban da pekâlâ bir
teknolojidir.

1.4. Toplumsal Yapı ile İlgili Kavramlar

Buradan devamla da toplumsal yapı ile ilişkili diğer kavramları; yani hem toplumsal
kurum, toplumsal sınıf gibi sosyolojinin büyük kavramlarını hem de statü, rol gibi kişiler arası
(yapılandırılmış) ilişkilere gönderme yapan kavramları tanımlamak gerekir.

1.4.1. Toplumsal Kurum
Toplumun ihtiyaçlarından doğan ve nispeten sürekli toplumsal örgütlenmelerdir.
Toplumsal kurumlar, toplumsal yapının en kapsamlı parçalarını oluştururlar. Bir anlamda
toplumsal kurumlar, toplumsal yapıyı yansıtır ve onu şekillendirirler. Dolayısı ile tek tek
kurumları ve aralarındaki ilişkiyi açıklamadan toplumsal yapı anlaşılamaz. Eğitim, din,
ekonomi, siyaset, hukuk, aile vb. birer toplumsal kurumdur. Toplumsal kurumlar tüm
toplumlarda vardır; ancak o kurum içinde oluşan normlar, ilişkiler vs. o toplumun yapısı ve
tarihinden etkilenerek belirlenir. Her toplumsal kurum, belli bir işlev üstlenir ve her toplumsal
kurumda belli kurallar, davranış normları vardır. Ancak süreç içinde toplumun
gereksinmelerinin değişmesi ya da toplumsal çatışma ile bir kurum dönüşebilir. Bir
kurumdaki değişme diğer kurumları da etkiler. Örneğin XIX. yüzyılda Osmanlı’da yeni açılan
eğitim kurumlarında yetişen erkekler, karşılaştıkları yeni fikirlerin etkisi ile yeni bir aile
düzeni düşlemeye başlamış, bu düzeni hem içlerinden çıkan entelektüellerin fikirleri ile
yaygınlaştırmaya çalışmış hem de kendi kurdukları ailelerde hayata geçirmeye çalışmışlardır.
Başta sadece dar bir çevre ile sınırlı kalan bu dönüşüm, giderek Batı tarzı bir ailenin bu
14

topraklarda nasıl uyarlanabileceğine ilişkin bir model oluşturmuştur. Ancak bu modelin
oluşumu aslında hiç de kolay olmamış; aile gibi mahrem sayılan bir alanın dönüşümü, hem
modeli destekleyenler hem karşı olanlar açısından sancılı bir süreç başlatmıştır. Uzun vadede
ise toplumun aileye ilişkin beklentilerinin değişmesi ve siyasal müdahalenin de etkisi ile bu
modelin etkisi genişlemiş, aileye ilişkin normları değiştirmiştir. Bu örnekte de görüldüğü
üzere eğitimde başlayan bir dönüşüm, başka bir kurumu, aileyi etkileyebilmiştir. Toplumsal
kurumlar, içinde toplumsal ilişki ve grupları barındırırlar. Bu ilişkiler de roller ve statüler
etrafında, normlara göre şekillenir. Başka bir deyişle, toplumsal kurumlar, içinde yer alan
insanlarla var olur, anlam kazanır ve anlaşılabilirler.

1.4.2. Toplumsal İlişki ve Toplumsal Grup:

Toplumsal İlişki birbirinden haberdar en az iki kişi arasında, etkileşim içinde ve
belirli bir süre devam eden ilişkidir. Kısa süreli, uzun süreli ya da periyodik olabilir. Yüz yüze
ve duygusal boyut içeren toplumsal ilişkilere birincil; geri kalan toplumsal ilişkilere ikincil
ilişki denir. Örnek vermek gerekirse, aile ya da arkadaşlık ilişkileri birincil ilişkiler iken
işveren ve işçi arasındaki ilişki ikincil ilişkidir. Toplumsal ilişki içindeki ve ortak değerleri
paylaşan insanlar toplumsal grupları oluşturur. Toplumsal gruplar da ilişkinin niteliğine göre
birincil ya da ikincil olabilir. Aynı şekilde gruplar, büyük ya da küçük; geçici, sürekli ya da
periyodik; gönüllü ya da zorunlu olabilir.

1.4.3. Toplumsal Statü, Toplumsal Prestij ve Toplumsal Rol:

Statü, kişinin toplumsal yapı içindeki konumudur. Yaş, cinsiyet, meslek vb. kişinin
statüsünü belirler. Bir statü, doğuştan getirilebilir ya da eğitim-deneyim yolu ile kazanılmış
olabilir. Gene bir statü, zorunlu ya da gönüllü olabilir. Toplumsal rol ise bu konumu işgal
ederken, toplumun bireyden beklediği davranış kalıplarıdır; yine kişinin toplumsal rolüne
bağlı olarak bazı davranışlar toplum tarafından yasaklanabilir ya da onaylanmaz. Toplumsal
rol tam da, yaygın olarak kullandığımız bir mecazın, ‘hayat bir oyun’ derken kast ettiğimiz
durumun sosyoloji diline taşınmış hâlidir. Yalnız sosyoloji bu oyunun doğaçlama ya da
rastgele olmadığının, oyun metninin toplum tarafından yazıldığının ve sistematik olduğunun
altını çizer. Prestij ise toplumun belli bir statüye verdiği değeri ifade eder. Belli bir statünün
toplumsal prestiji zaman içinde ve toplumdan topluma değişebilir. Statü ve rol, toplumsal
ilişkiler vasıtasıyla gerçekleşir.
Genel hatlarıyla, toplum modernleştikçe kazanılmış statülerin ağırlığı artar; statü ve
roller de çoğalır ve karmaşıklaşır. Örneğin genel hatlarıyla Batı Orta Çağ toplumunda lordluk
ve nüfusun en geniş kesiminin işgal ettiği serflik statüleri doğuştan getirilmiş yaygın
konumlardı. Modern topluma nazaran, eğitim, girişim vb. yollarla yükselme olanağı çok
sınırlıydı: Sadece rahiplik eğitim yolu ile yükselinebilecek bir statü idi. Dolayısı ile Orta Çağ
toplumu, modern topluma nazaran daha durağan bir yapı arz ediyordu. Toplumsal sınıf şeması
da basitti ve içinde sadece, statülerle çakışan üç sınıf barındırıyordu: Köylüler, derebeyleri ve
ruhban sınıfı. Bu sınıflar arasında da yaşam biçimi açısından önemli ayrışmalar yoktu. Oysa
toplumun modernleşmesiyle sınıf ve statü şeması çeşitlendi ve karmaşıklaştı. Örneğin
modernleşme sonucu toplumsal işbölümünün artışıyla işçi sınıfı ve burjuvazi gibi yeni
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toplumsal sınıflar oluştu. Toplumsal değişimin ivme kazanması, devletin modernleşmesi vb.
etkilerle sınıf şeması içinde çeşitli yollarla yukarı ya da aşağı dikey hareketlilik olasılığı da
arttı.
Bireylerin birden fazla statüsü ve buna bağlı olarak da birden fazla rolü vardır.
Örneğin, bir kişi hem anne hem kamu görevlisi hem eş olabilir. Bu statülerden biri daha öne
çıkıyorsa, buna anahtar statü ve buna bağlı role anahtar rol adı verilir. Bazı durumlarda
kişinin farklı rolleri çatışabilir; buna rol çatışması adı verilir.

1.4.4. Sınıf

Üretim araçları 19 ile ilişkisi benzer biçimde kurulmuş insanlardan oluşan gruptur.
Dolayısıyla insanların üretim biçimi içindeki pozisyonuna göre ayrışmasına dayanır. “Üretim
süreci içinde aşağı yukarı benzer bir rol oynayan ve benzer ilişkileri yaşayan insanlar
bütünü”20dür.
Genel hatlarıyla tüm toplumlarda üst/orta ve alt sınıflar bulunur. Ancak bunların
oluşum biçimi, üretim araçlarıyla ilişkisi ve bunlara bağlı birçok başka görünümü her üretim
biçiminde farklıdır. Ayrıca her sınıf içinde de farklılaşmalar vardır. Modern toplumda bu
farklılaşma daha da artmıştır. Örneğin Orta Çağ toplumunda aynı sınıf içinde farklılaşma
sınırlı iken, bugün orta sınıf denilen kitle içinde farklı gelir düzeylerine, mesleklere, çıkarlara
vs. sahip çok farklı alt katmanlar bulunmaktadır. Aynı durum üst ve alt sınıflar için de
geçerlidir.
Bir sınıf, toplumsal yapıdaki yerinin ve buna bağlı çıkarlarının bilincinde ise, yani
sınıf bilincine sahip ise, ‘kendi için sınıf’ olma niteliğine sahiptir. Ancak bir insan grubunun
sınıf niteliğine sahip olması için mutlaka bu bilince sahip olması gerekmez; bir grup bu
bilince sahip değilse, ‘kendinde sınıf’ sayılır. Dolayısıyla insanlar farkında olsun ya da
olmasın, sınıflar vardır ve toplumsal yapı içinde önemli bir parçadırlar (Marksistler açısından
ise, sınıf gerçekliği öyle önemlidir ki toplumsal yapıyı açıklayan anahtar kavram ‘sınıf’tır.
Buna bağlı olarak da toplumsal değişmeyi açıklayan ana kavram, toplumsal değişmenin temel
dinamiği sınıflar arası ilişkilerin değişmesidir.)

1.4.5. Sınıflar ve Statü Grupları

Elbette statülerin ve rollerin nasıl dağıldığı; hangi statülerin ya da grupların baskın
olduğu; yani kişiler arası ilişkilerin yapılandırılmış boyutu, bir toplumsal yapıyı anlamak için
anahtar öneme sahiptir. Tam da bu yapılandırılmış boyut nedeniyle, statüler sadece bireylere
özgü değildir; ‘statü grupları’ (belli statülere sahip insanların oluşturduğu gruplar) da vardır.
İşte bu terim, toplumsal yapı analizinde çoğu kez sınıf kavramına alternatif, hatta rakip
olabilecek bir kavram olarak kullanılmıştır.
Üretim aracı, üretim yapmak için gereken maddî araçları (aletler, makinalar vs.); bunların yanı sıra, üretim
sürecinde etkili olan iş yapma yöntemlerini (beceriler, işbirliği biçimleri, işbölümü vs.) ve bilgiyi (bilim vs.)
içeren kavramdır.
20
Özkalp 2009, s. 277; aktaran Zerrin Sungur, “Toplumsal Yapıyı açıklayan Kavram ve Kuramlar”, Türkiye’nin
Toplumsal Yapısı içinde, Zerrin Sundur (Derl.), AÖF Yay., s. 7
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“Weber, yaşamdaki olanakları piyasa koşullarınca belirlenen insan grupları diye
tanımladığı ‘sınıflar’la kaderlerini başkalarının onlara tanıdığı statü ya da onurun belirlediği
‘tabakalar’ ya da ‘statü grupları’ arasında bir ayrım gözetir. Statü gruplarının konumu normal
olarak doğumda edinilmiş ve yasalarla tanımlanmıştır, ama onların yaşama biçimi ile ortaya
konur. Marx’ın sınıflarını üretim terimleriyle tanımlamasına karşılık, Weber tabakalarını
(statü gruplarını) tüketim terimleriyle tanımlamaya yaklaşmıştır.21”
Esasında Marx’ın sınıfa ve Weber’in statü gruplarına dayanan modelleri arasında
mutlak bir karşıtlık yoktur. Marx, toplumun içindeki eşitsizlik, iktidar ve çatışma üzerine
yoğunlaşırken, Weber’in esas sorusu, toplumu bir arada tutanın ne olduğudur ve bu nedenle
esas ilgisi değerlere yöneliktir. Örneklemek gerekirse, Marx Orta Çağ’da hâkim Batı feodal
toplumunu, serf (köylü) ve lord (soylu derebeyi) arasında çıkarları ayrışmış bir yapı içinde
görür; buradaki çıkar ayrışması, her durumda çatışmaya yol açmasa ve serfler her durumda
bunun bilincinde olmasa dahi, her zaman bir çatışma potansiyelini içinde barındırır. Weber
tarzı bir yaklaşım ise, aynı yapıyı toplumsal işlevlerine göre ayrışmış, üç tabaka ya da statü
grubuna ayırır: Dua edenler (ruhban tabakası), savaşanlar (soylular, derebeyleri) ve üretenler
(köylüler). Böyle bir model içinde herkes toplumsal işbölümü içindeki rolünü oynayarak
toplumun devamlılığına katkıda bulunur. Marksist sosyologların bu modele en büyük
itirazları ise, statü gruplarında vurgulanan işlevlerin, esasında temeldeki çatışma ve çıkarları
gizlediğidir; soylunun savaşçı işlevini vurgulamak (ki Orta Çağ toplumunda da bu
yapılıyordu), esasında toplumsal hiyerarşinin alt basamağındaki köylünün ürettiğine rant
biçiminde el koyduğu olgusunu gizler.
Esasında toplum çoğu kez hem çatışma hem sürekliliği aynı anda barındırır 22 . Bu
nedenle bu iki modeli birbirine mutlak zıtlık içinde görmek yerine, her biri toplumun farklı
yüzlerini aydınlatacak ve birbirini bütünleyen yaklaşımlar olarak görmek daha isabetlidir.
Kaldı ki tarihin bazı dönemlerinde çatışma bazı dönemlerinde devamlılık unsuru daha çok öne
çıkabilir. Bu bağlamda, modern öncesi dönemde de ayrım ve çatışmalar olmakla birlikte,
bunlar çok daha sınırlı ve gizlenmiş hâldedir ve genel eğilim, toplumsal uyuma doğrudur.
Modern dönemde ise hem toplumsal değişim hızı, hem toplumsal hareketlilik hem de çatışma
noktaları artmıştır. Bu anlamda Marx’ın modeli, sınıf çatışmasını alevlendiren endüstri
toplumu için uygun bir çerçeve sunarken; Weber’in modeli, statü ve değerlerin öne çıktığı
modern öncesi toplumu anlamaya daha uygun olabilir. Bu bilhassa, statü ve sınıfın iç içe
geçtiği modern öncesi, Batı-dışı toplumlar için geçerlidir23.

Peter Burke, Tarih ve Toplumsal Kuram, Tarih Vakfı Yay., ss. 59-62.
Ancak bu da mutlak bir olgu değildir; bazen çatışma öyle bir birikim yaratır ki toplumsal devamlılık kırılır,
toplum artık bir arada duramaz. Bu genellikle devrim yoluyla gerçekleşir. Ancak bu kırılma anlarına rağmen,
toplumsal yapının derinlerindeki bazı unsurlar, yeni kurulan topluma devreder. Türkiye örneğinde benzer bir
tartışma, bu notlarda, Osmanlı’dan devralınan yapısal unsurlar bağlamında gündeme getirilmiştir.
23
Bu toplumların bir örneği de (bugünkü Türkiye’ye dahi birçok yapısal unsuru miras bırakmış olan) Osmanlı
toplumudur.
21

22
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1.5. Toplumsal Yapı Analizinin Toplumu Anlamaya Katkısı

Aslında toplumsal yapıya ilişkin yaptığımız tanım bizi, toplumsal yapı ile ilgili olarak
başta değindiğimiz iki pürüzden kurtarmamaktadır: Birincisi, toplumsal yapı kavramı hâlen
hem bir bütünü (soyut bir çerçeve ya da somut ilişkiler/kurumlar olarak toplumu) hem de
onun çeşitli parçalarını kapsamaktadır. İkincisi, toplumsal yapı kavramı, hem (toplum, sınıf,
yapı gibi) çok genel hem de (rol, statü, ilişki) gibi çok spesifik kavramları aynı anda
kapsamaktadır. Ancak bu durum, başta bir pürüz ve belirsizlik gibi görülse de aslında bu
kavrama dayanan analizlere asıl gücünü katan; bu analizleri yararlı, önemli ve ilgi çekici kılan
potansiyel de buradadır: Böylelikle, içerdiği tüm aşırı genelleme tehlikesine rağmen,
toplumsal yapı kavramı sayesinde, bir toplumun bütününü, içerdiği mikro ilişkileri
ıskalamadan görmek ve tanımlamak mümkün olmaktadır24.

Elbette bir kavrama dayanmak bir analizi kendi başına doyurucu yapmaya yetmez. Diğer sosyal bilim
kavramlarında olduğu gibi toplumsal yapı kavramı ile de güçlü şekilde gerekçelendirilmiş, saha araştırmalarını
dikkate alan (ya da daha da iyisi saha araştırmasını bizzat gerçekleştiren), ikna edici ve güçlü analizler
yapılabileceği gibi, tersini yapmak da mümkündür. Kavramlar en nihayetinde toplumu anlamak için geliştirilen
aletlerdir; bu aletleri iyi kullananlar olduğu gibi kötü kullananlar da olabilir. Burada önemli olan, kavramın kötü
kullanımlarını, kavramın kendi yetersizliği saymamak; kavramın kötü kullanımı ile sınırlarını ya da
yetersizliklerini ayırt edebilmektir.
24
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde öncelikle derse giriş yapılmıştır. Derse Giriş üst başlığı altında dersin
amacı ve müfredatı tanıtılmıştır.
Ardından toplumsal yapı kavramı tanımlanmıştır. Burada sosyal bilimlerde
kavramların çok net tanımları olmadığı ve toplumsal yapı kavramında da farklı tanımların var
olduğu belirtilmiştir. Bu farklı tanımlardan örnekler verildikten sonra; hepsini ortaklaştıran
unsurlar belirlenmiştir. Bu unsurlar bireyler, kurumlar, ilişkiler ve değerlerdir. Fakat
toplumsal yapı analizi bu bileşenlerdeki gelip geçici unsurlara değil, mutlaka süreklilik arz
eden, yerleşmiş ve sistematik boyuta odaklanır. Buna ek olarak toplumsal yapı bireylerin bu
ilişkiler içindeki tutum ve davranışlarını inceler. Ancak yapı kesinlikle bireylerin salt
toplamından oluşmaz; bireylerin toplum içindeki işlevlerine göre farklılaşması sonucu oluşan
koordineli eylemlerinin örgütlenmesidir. Ayrıca toplumsal yapı, bireysel davranışın-tutumun
ve tepkinin önceden toplumca sınırları çizilmiş, yani yapılandırılmış boyutlarına eğilir. Öyle
ise toplumsal yapıyı şu biçimde tanımlayabiliriz: Yerleşmiş, örgütlü ve sistemli ilişkilerin
oluşturduğu ve bireylerin yapılandırılmış davranışlarını etkileyen kurumların ve değerlerin
bütünü. Yapıyı belirleyen unsurlar ise şöyle sıralanmıştır: Toplumsal organizasyon, tarihsel
koşullar (zaman boyutu), coğrafya (mekân boyutu), nüfus ve teknoloji.
Ardından toplumsal yapı kavramı ile ilişkili toplumsal kurum, ilişki, grup, statü,
prestij, toplumsal rol ve sınıf kavramları üzerinde durulmuştur. Son olarak statü ve sınıf
kavramlarının toplumsal yapı analizinde birbirine rakip kavramlar olarak kullanılması
örneklenmiştir.
Bölüm, toplumsal yapının (siyaset, ekonomi vb.) gibi makro inceleme alanları ile
(ilişki, rol vb. gibi) mikro inceleme alanlarını birleştiren bir kavram olması nedeniyle
tanımlanması ve ele geçmesi zor bir konu olduğu; fakat toplumsal yapı analizinin de bu mikro
ve makro alanlar arasındaki bağı kurma potansiyeli taşıdığı için yararlı, önemli ve ilgi çekici
olduğu vurgulanmıştır.
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Bölüm Soruları
1.
‘Toplumsal yapı’ kavramı sosyal bilimlerin hangi alanlarını kapsayabilir ya da
hangi dalları ile ilişkilidir? Bu kadar geniş alanı kapsayan bir kavram kullanışlı olabilir mi?
Toplumu anlamak açısından yararı ne olabilir?
2.
‘Toplumsal yapı’ kavramı çok geniş bir alanı kapsadığına göre, ayırt edici belli
başlı unsurları nelerdir? Kavram nasıl tanımlanabilir?
3.
Toplumsal yapıyı belirleyen belli başlı etkenler nelerdir? Bunlardan birini
seçerek, toplumsal yapı üzerinde nasıl bir etkisi olabileceğini düşününüz.
4.
‘Sınıf’ ve ‘statü’ kavramlarını tanımlayınız? Bu kavramlara dayanarak yapılan
toplumsal yapı analizleri hangi noktalarda farklılaşmaktadır?
5.

Toplumsal rol kavramını tanımlayınız.

Cevaplar
1.
Toplumsal yapı kavramı, iktisat, siyaset ve kültür başta olmak üzere
uluslararası ilişkiler, hukuk, toplumsal cinsiyet, aile yapısı, nüfus, etnik yapı, göç, kentsel
yapı, kırsal yapı ve tarım, din, eğitim gibi konuları kapsar. Buna ek olarak toplumsal
değişmeyi de ele alır. Dolayısı ile merkezinde sosyoloji dursa da toplumsal yapı çözümlemesi,
sosyal bilimlerin hemen tüm alt dallarından; başta tarih, iktisat, siyaset bilimi ve kültürel
çalışmalar olmak üzere, hukuk, uluslararası ilişkiler, toplumsal cinsiyet çalışmaları ve benzeri
bilim dallarından yararlanır.
Toplumsal yapı oldukça geniş bir kavramdır ve çok farklı unsurları aynı anda
barındırması nedeniyle somut gönderme içeren bir tanımına ulaşmak zordur. Esasen yapı,
hem eğitim, iktisat, hukuk gibi makro kurumları hem de toplumsal ilişki, rol gibi mikro
alanlardaki yansımaları aynı anda içerir. Ancak bu durum, başta bir pürüz ve belirsizlik gibi
görülse de aslında bu kavrama dayanan analizlere asıl gücünü katan potansiyel de buradadır:
Böylelikle, içerdiği tüm aşırı genelleme tehlikesine rağmen, toplumsal yapı kavramı
sayesinde, bir toplumun bütününü, içerdiği mikro ilişkileri ıskalamadan görmek ve
tanımlamak mümkün olmaktadır. Bu nedenle, yani toplumun bütünü hakkında fikir üretme
olanağını içerdiği için, sınırlarının farkında olmak şartı ile yapı analizleri yararlı, ilgi çekici ve
önemlidir.
2.
Farklı toplumsal yapı analizleri şu ortak unsurları barındırır: bireyler, kurumlar,
ilişkiler ve değerler. Fakat toplumsal yapı analizi bu bileşenlerdeki gelip geçici unsurlara
değil, mutlaka süreklilik arz eden, yerleşmiş ve sistematik boyuta odaklanır. Buna ek olarak
toplumsal yapı bireylerin bu ilişkiler içindeki tutum ve davranışlarını inceler. Ancak yapı
kesinlikle bireylerin salt toplamından oluşmaz; bireylerin toplum içindeki işlevlerine göre
farklılaşması sonucu oluşan koordineli eylemlerinin örgütlenmesidir. Ayrıca toplumsal yapı,
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bireysel davranışın-tutumun ve tepkinin önceden toplumca sınırları çizilmiş, yani
yapılandırılmış boyutlarına eğilir. Öyle ise toplumsal yapıyı şu biçimde tanımlayabiliriz:
Yerleşmiş, örgütlü ve sistemli ilişkilerin oluşturduğu ve bireylerin yapılandırılmış
davranışlarını etkileyen kurumların ve değerlerin bütünü.
3.

Yapıyı belirleyen belli başlı unsurlar şöyle sıralanabilir:

a. Toplumsal organizasyon
b. Tarihsel koşullar (zaman boyutu)
c. Coğrafya (mekân boyutu): Doğal çevre ve insan tarafından yeniden şekillendirilmiş
çevreyi içerir.
d. Nüfus: Nüfusun hem (büyüklük gibi) niceliksel ve hem de (kadın erkek oranı,
işgücünün niteliği, etnik yapı vb.) niteliksel yapısını içerir. (Nüfusu, çeşitli yönleriyle
inceleyen bilimin adı demografidir.)
e. Teknoloji: Teknoloji, insanın doğaya müdahale ettiği tüm teknikleri kapsar.
Teknoloji dendiğinde, sadece bugünün yüksek teknolojileri anlaşılmamalıdır; insanın doğaya
müdahale etmesinin bir aracı olduğuna göre, karasaban da pekâlâ teknolojik bir alettir.
Bu etmenler içinde örnek olarak nüfusu ele alalım.
Belli bir anda, belli bir yerdeki nüfus büyüklüğü basitçe, doğum sayısından ölenlerin
ve göç edenlerin çıkarılması ile elde edilir. Bu büyüklüğün belirli zaman periyodları içinde
karşılaştırılması ile de nüfus artışı ya da düşüşü olup olmadığı ve artış ve düşüş oranları elde
edilebilir. Ancak bu veriler bize ancak ham değerleri verirler. Nüfusu anlamak için yaş
grupları arasındaki dağılım, kadın-erkek oranları ve bunların birbirine oranı da incelenmelidir.
Örneğin üretici yaş grubundaki kadın-erkek oranının dengede olması ya da olmaması,
nüfusun artışını etkileyeceği için önemlidir. Ele alınabilecek başka bir nokta da nüfus içinde
eğitimli ya da kalifiye işgücü oranının tespitidir. Elbette nüfus, bu sayılanların dışında da
birçok göstergeye dayanarak incelenmelidir; ancak bunlar en temel göstergelerdir.
Nüfusun niceliği ya da niteliği, hem toplumsal yapıyı anlamamızı sağlar hem de onu
şekillendirir. Örneğin avcı-toplayıcı topluluklarda, kaynakların sınırlı olduğu dönemlerde
nüfusun az olması eğilimi baskındır. Oysa toprağı işleyecek işgücüne ihtiyaç duyan tarım
toplumlarında nüfusu artırmak önemli bir hedef olarak belirir. Sanayileşmiş toplumlarda ise
insan gücüne dayalı üretimin gerilemesine bağlı olarak nüfusun büyüklüğü önemini yitirir ve
modern devletin olışumuna bağlı olarak eğitim olanaklarının gelişmesi ile eğitimli ve kalifiye
nüfus artar. Dolayısı ile modernleşme ile beraber, Batı’da görülen genel eğilim niceliğin
düşmesi, niteliğin artışıdır.
Bir başka örnek ortalama ömür ile toplumsal yapı arasındaki ilişkidir. İnsanlık tarihi
boyunca, üretim araçlarının gelişimine bağlı olarak ortalama ömür yükselme eğilimi
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göstermiş ve bu, modernleşme ile beraber büyük artış kaydetmiştir. Modernleşmenin etkisi ile
(tıp hizmetlerinin gelişmesi gibi etkenlerin etkisi ile) ortalama yaşam süresi hızla artmıştır.
Buna ek olarak tarım toplumlarında çocukların üretime katılma yaşı bir hayli düşük iken,
modern toplumlarda çocuğun aileye bağımlı olduğu ve üretimin dışında olduğu süre uzamış,
yani bağımlılık yaşı yükselmiştir. Bu ise çocuğun toplum içindeki değerinden nüfusun
niteliğine dek birçok alanı etkilemiştir.
4.
Statü, kişinin toplumsal yapı içindeki konumudur. Yaş, cinsiyet, meslek vb.
kişinin statüsünü belirler. Bir statü, doğuştan getirilebilir ya da eğitim-deneyim yolu ile
kazanılmış olabilir. Gene bir statü, zorunlu ya da gönüllü olabilir. Statü ve rol, toplumsal
ilişkiler vasıtasıyla gerçekleşir. Sınıf ise üretim araçları ile ilişkisi benzer biçimde kurulmuş
insanlardan oluşan gruptur. Dolayısıyla insanların üretim biçimi içindeki pozisyonuna göre
bölünmesidir.
Statülerin ve rollerin nasıl dağıldığı; hangi statülerin ya da grupların baskın olduğu;
yani kişiler arası ilişkilerin yapılandırılmış boyutu, bir toplumsal yapıyı anlamak için anahtar
öneme sahiptir. Tam da bu yapılandırılmış boyut nedeniyle, statüler sadece bireylere özgü
değildir; ‘statü grupları’ (belli statülere sahip insanların oluşturduğu gruplar) da vardır. İşte bu
terim, toplumsal yapı analizinde, sınıf kavramına alternatif, hatta rakip olabilecek bir kavram
olarak kullanılmıştır.
Marksist sosyologlar toplumsal yapı ve değişimi açıklarken, toplumların üretim
ilişkileri içindeki bölünmelerine dayalı sınıf kavramını daha çok öne çıkarırlar. Buna karşılık
Weber toplumların anlaşılmasında sınıf kadar, üretimden çok kaynakların tüketilmesine
dayalı bir ayırım olan ‘statü grupları’nın da önemli olduğunu vurgular. Bu iki kavram, aynı
zamanda toplumun onu ele alan sosyologlarca nasıl hayal edildiğinin ipucunu da içerir: Sınıf
temelli açıklamalar, daha çok toplumun içindeki çatışma ve kırılma eğilimine odaklanırken;
‘satü grupları’ temelli açıklamalarda, bu grupların yapı içindeki işlevleri vurgulanır. Dolayısı
ile ‘statü grupları’nı öne çıkaran açıklamalarda, sınıf temelli açıklamalarda olduğu gibi bir
grubun diğerinin üretimine el koymasından çok, işlevlerin yerine getirilmesine dayalı uyum
vurgulanır; böylece toplum ahenkli bir bütün olarak kurgulanır. Bu anlamda, Weber’in yapı
anlayışı, daha çok toplumu bir arada tutanın ne olduğudur ve bu nedenle esas ilgisi değerlere
yöneliktir.
Esasında Marx’ın sınıfa ve Weber’in statü gruplarına dayanan modelleri arasında
mutlak bir karşıtlık yoktur., toplumlar çoğu kez hem çatışmayı hem sürekliliği aynı anda
barındırır. Bu nedenle bu iki modeli toplumun farklı yüzlerini aydınlatacak ve birbirini
bütünleyen yaklaşımlar olarak görmek daha isabetlidir. Ancak elbette toplumsal yapıyı sarsan
önemli dönüşümler gerçekleştiğinde ve bu dönüşümler devrim gibi siyasal taleplere
evrildiğinde çatışmalar açığa çıkar. Sonuç olarak, hangi modelin daha uygun olduğu ya da
ikisinin bir arada kullanılıp kullanılamayacağı belli bir tarihsel andaki toplumsal yapının
şekillenmesine bağlıdır.
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5.
Toplumsal rol, toplumsal statüyü işgal ederken, toplumun bireyden beklediği
davranış kalıplarıdır. Kişinin toplumsal rolüne bağlı olarak, bazı davranışlar da toplum
tarafından yasaklanabilir ya da onaylanmaz.
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2. TOPLUMSAL DEĞİŞME ÇERÇEVESİNDE MODERNLEŞME
SÜRECİ VE MODERNLEŞME KURAMLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. Modernleşme Süreci
2.1.1. Tarihçiler ve Sosyologlar: Düşman Kardeşler
2.1.2. Modernleşme Süreci
2.2. Modernleşme Kuramları: Modernleşme Süreci Nasıl Yorumlanmalı?
2.2.1. Modernleşmeye Bakışlar ya da Modernleşme Kuramları Nerede Ayrışır?
2.2.2. Modernist Yaklaşım
2.2.3. Modernist Yaklaşımın Eleştirisi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
Geleneksel ve modern sizce ne demektir? Hayatınızdaki olayları, kişileri,
davranışları, hatta nesneleri, mekânları vs. ne sıklıkta ‘geleksel’ ya da ‘modern’ diye
değerlendiriyorsunuz? ‘Geleneksel’ ya da ‘modern’ sıfatlarını kullanan değerlendirmelerle
(haberler, reklamlar, televizyondaki tartışmalar, köşe yazıları ya da kişisel sohbetler gibi çeşitli
iletişim ortamlarında) ne sıklıkta karşılaşıyorsunuz?
2.

Kendi yaşamınızı ‘geleneksel’ olarak mı, ‘modern’ olarak mı nitelendirirsiniz?

3.
Acaba bir yaşamın (ya da bir kişinin, bir nesnenin vs.) bütününü bu sıfatlarla
nitelemek gerçekten de mümkün müdür? Hatta daha da ilginç bir soru olarak, acaba ‘geleneksel’
ya da ‘modern’ derken ne anlıyoruz? Her durumda aynı şeyi mi anlıyoruz? Bu sıfatları kullanan
herkes acaba aynı şeyi mi kast ediyor? Farklı şeyleri kast ediyorsak, acaba yine de neden bu
kavramları bu sıklıkta kullanıyoruz? Neden bu kavramlar, bu denli farklı –hatta bazen çelişiknitelikleri tarif ettiği hâlde hâlen işe yarar kavramlardır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Tarih ve sosyoloji arasındaki ilişkiyi
kavramak
Modernleşme kavramını tanımlamak
Modernleşme sürecine yol açan olgusal
gelişmeleri sıralayabilmek
Bu olgusal gelişmeleri değerlendiren
modernist kuramı değerlendirebilmek
Modernist kuramın eleştirisini
değerlendirebilmek
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Anahtar Kavramlar



Toplumsal değişme,



Modernleşme,



Modernite,



Ekonomik belirlemecilik (ekonomizm),



Paradigma,



Modernist –kuram-,



Modernist kuramın eleştirisi,



Etnosentrizm,



Avrupa merkezcilik,



Oryantalizm,



Söylem.
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Giriş
Bir önceki bölümde, sosyal bilimlerde kavramların nasıl değişken kullanımları
olabilecekleri üzerinde durduk ve toplumsal yapı kavramını, kavramla bağlantılı çeşitli
unsurları bu genel bakış açısı içinde tanımladık.
Bu bölümde, toplumsal yapı ile iç içe geçen toplumsal değişmenin bugün yaygın
biçimi olan modernleşme üzerinde duracağız. Tarihsel kökenleri olan bir değişim sürecini ele
alacağımız için öncelikle tarihçiler ve sosyologların ilişkisini ve birbirlerinden ayrıştıkları
noktaları ele alacağız; bu iki disiplinin birlikte düşünmesinin sosyal bilimlere neler
katabileceği üzerinde duracağız. Bu kısımdan sonra, modernleşme sonucu ortaya çıkan
özellikleri sıralayacağız. Ardından bu dönüşümün sosyal bilimciler tarafından hangi bakış
açıları ile ele alındığını açıklayacağız.
Bu bölüm, bir sonraki derste Türkiye’de toplumsal yapının tarihsel olarak
şekillenmesini incelemeden hemen önce, ele alacağımız süreçlere farklı bakış açıları
olabileceğini örneklemiş olacak. Bu ders kapsamında, ele aldığımız her bir konu için, farklı
görüşleri anlatabilmemiz ve değerlendirebilmemiz elbette mümkün değil; ancak bu bölüm
vasıtasıyla bundan sonra inceleyeceğimiz konularda bizim öne sürdüklerimizden farklı
değerlendirmeler de yapılabileceğine ilişkin genel bir fikir edineceğinizi umuyorum. Daha da
önemlisi bu bölüm, Batı’da ve Batı-dışı dünyada, özelde ise Türkiye’de modernleşme
sürecinin genel hatlarını ve bu sürece ilişkin farklı bakış açılarını kavramanızı sağlayacak.
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2.1. Modernleşme Süreci
2.1.1. Tarihçiler ve Sosyologlar: Düşman Kardeşler

Birer olgu olarak yapı ve değişme iç içedir. Bizler bu olguları, birbirinden ayırt
edebilmek, böylece daha rahat çözümlemek için zihnimizde soyutlayarak ayrıştırırız. Bu
bağlamda toplumsal değişme, toplumsal yapıyı tanımlayan sistematik ilişkilerdeki
dönüşümüdür.
Doğrusu toplumsal yapı analizine de aslında toplumsal değişimi anlamak üzere ihtiyaç
duyarız. Neyin, nasıl, ne yönde değiştiğini bilmek için geçmiş ve bugünkü yapıyı tanımlamak
kaçınılmazdır: Geçmişte ne olduğunu bilmezsek bugün neyin değişmiş olduğunu
bilebilmemiz olanaksızdır. Öyle ise toplumsal değişim ile yakından bağlantılı olduğu için
toplumsal yapı çözümlemesi, sosyoloji ve tarihin en çok yaklaştığı alandır.
Son yıllarda disiplinler arası yaklaşımın yaygınlaşması ile birlikte her iki alanı
melezleyen bakış açıları ve çalışmalar artmışsa da, tarihçiler ve sosyologlar arasındaki ilişki
çoğu zaman bir gerilim içermiştir. Aslında her iki bilimsel alan da insan toplumları ve
davranışları ile ilişkilidir. Ancak sosyolojik analiz daha çok insan topluluklarının mevcut
yapısı ile ilgilenirken; tarihsel analiz geçmişi ile ilgilenir. Bu anlamda zamansal boyut bu iki
disiplini ayırır. Ayrıca sosyologlar genellemeler, genel analizler yapmaya; kuramları
(teorileri) kullanmaya ve modeller geliştirmeye daha yatkındır. Tarihçiler ise çoğu kez
kendilerini belli bir zaman ve yerde gerçekleşen, tekil ve yinelenemez olayları inceleyen
kişiler olarak görürler; genellemelerden ve kuramlardan çok, ayrıntı dahi olsa kanıtlanmış
olgular üzerinde dururlar. Bu anlamda da tarihçiler çoğu kez sosyologları kanıtlanmış verilere
dayanmamakla; önce bir kuram oluşturup sonra bunu kanıtlayan verileri bulmak üzere sahaya
çıkmakla eleştirmişlerdir. Kendilerinin yaptıklarını ise önce verilere ulaşıp (arşive girip) sonra
da bunların izin verdiği kadarını iddia etmek olduğunu söylerler (ki vardıkları sonuçlar da
sosyologların genel yargılarına nazaran çoğu kez daha sınırlı olacaktır). Dolayısıyla tarihçiler
kendilerinin daha sağlam dayanakları olduğunu iddia ederek, tikel olaylarla ilgilenmelerini
bilimsel disiplinlerinin darlığı olarak değil, ayırt edici ve asıl güçlü yanı olarak görürler. Buna
karşılık sosyologlar ise tarihçilerin ayrıntılara gömüldüklerini söylerler. Ayrıca onları,
bugünün toplumunu anlamak ve onun sorunlarını çözmek yönünde çaba harcamamakla
eleştirirler25.
Ancak her iki disiplinin de modern birer bilim alanı olarak 19. yüzyılda doğum
süreçlerine baktığımızda, birbirlerine düşmanca bakan çok sayıda sosyolog ve tarihçinin
yanında, yazıları ve fikirleri ile bu ayırımı aşan birçok büyük isimle de karşılaşırız. Bunların
en bilinenleri Karl Marx ve geniş tarih bilgisiyle istisnaî bir örnek teşkil eden Max Weber’di:
Her ikisinin de yazdıkları hem bir sosyolojik hem de bir tarihsel analizdir.
Sosyoloji, içinden çıktığı modern toplumun derin sorunlarını çözmeye çalışan bir
bilim alanı olarak, bu isimlerin öncülüğünde doğduğunda, yani 19. yüzyılda, ilk derdi içinden
25

Peter Burke, Tarih ve Toplumsal Kuram, Tarih Vakfı Yay.
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çıktığı modern toplumu tanımlamaktı. Bunu tanımlamak da bu toplumun geçmiş toplumsal
yapıdan farkını tespit etmekle ve neden ve nasıl oluştuğunu açıklamakla mümkün olacaktı;
demek ki sosyolojinin geçmişe gitmesi, tarihten yararlanması kaçınılmazdı. Gene bu
tanımlama çabası, beraberinde, ‘modern toplum neden Batı’da ortaya çıktı?’ ve ‘Dünyanın
geri kalanını, Batı-dışı dünyayı nasıl etkiledi?’ sorusunu da beraberinde getirdi. Bu ise
toplumlar arasında karşılaştırmalar yapmak anlamına geliyordu.
Tikel üzerindeki tüm vurgularına rağmen, tarihçi için de geçmişin karmaşık ve devasa
veri yığını içinde neyin inceleneceğini; neyin incelemeye değer olduğunu, inceleme öncesinde
belli fikirler ve sorular olmadan tespit etmek olanaksızdır esasında. Dolayısıyla tüm tersi
yöndeki iddialarına rağmen, henüz arşive gitmeden de tarihçinin kafasında belli fikirler ve
sorular mevcuttur ve tarihçi de, ister istemez, tüm tezlerini sadece arşiv verilerine dayalı tikel
gözlemlerden türetmez, arşive girmeden önce var olan fikirleri de nihaî savlarını etkiler. Kaldı
ki tikel olanı anlamak için de önce tanımlamak gerekir ve her tanımlama muhakkak
karşılaştırmayı gerektirir.
Bu bağlamda ‘değişimi’ anlama yönünde bir alanda çalışan bir bilimin emekçileri
olarak tarihçiler de, dünü mutlaka bugünle karşılaştırır; hatta çoğu kez, geçmişe ilişkin
sorularını ister istemez içinde yaşadıkları modern toplumun koşulları içinden sorarlar. Bu
anlamda tarih de her zaman dün ile bugünü, bugünün toplumu ile geçmiştekileri
karşılaştırmaya yatkın bir alandır. Bu karşılaştırmalar da zihinde belli kabuller olmadan
yapılamaz: Neyin neyle karşılaştırılacağına karar vermek de, bir tikel olaya hangi açıdan
bakılacağına karar vermek de belli bir teorik perspektif gerektirir. Örneğin Orta Çağ’da Doğu
imparatorluklarını anlamak onu Batı’daki derebeylik düzeni ile karşılaştırmadan mümkün
değildir. İyi ama Batı derebeyliği dendiğinde neyi anlamamız gerekir? O sadece lord ve köylü
arasındaki ilişkilerle anlaşılabilir mi? Yoksa onu ayakta tutan dinsel düşünceye mi
yoğunlaşmak gerekir? Bir adım daha ileri gidip, bu dinsel düşüncenin ekonomik ilişkileri,
(diyelim ki Haçlı Seferleri vasıtasıyla) ekonomik değişimi ve buna bağlı olarak toplumsal
değişmeyi etkilediğini düşünemez miyiz? İşte tarihçiler, arşivlere girmeden önce de bunlar ve
bunlara benzer pek çok soru hakkında kafalarında belli fikirler taşırlar ve kendi sorularını da
bu fikirlere dayanarak formüle ederler. Ve bu sorular onlara, arşivlerdeki belge yığınından
neyi aramak istediklerine dair cılız da olsa bir ışık sunar. Dolayısıyla tarihçiler de aslında
kurama ihtiyaç duyarlar26.
Sonuç olarak ortaya atılan herhangi bir sosyal konu tek boyutlu olmadığına göre, bu
konuları anlamak için tarihin ve sosyolojinin kendine özgü dillerinden de yöntemlerinden de
yararlanmak gerekir; hem genel yargılar ve kuramlardan hem de o meselenin geçmişine
ilişkin olgulardan ve karşılaştırmalardan kaçınmak mümkün değildir. Sosyal bir meselede
hakikate ulaşmayı hedefleyen bilim insanlarının tarih ya da sosyoloji arasında seçim yapmak
Ancak şu dipnotu da düşmemiz gerekir, araştırma sürecinin kendisi pekâlâ başlangıçtaki fikirleri alt üst
edebilir, araştırmacının onları tamamen terk etmesi ya da gözden geçirerek değiştirmesi ile sonuçlanabilir.
Tarihçi işini iyi yapmışsa, yeterince çok belgeye bakmış ve daha da önemlisi bu belgelerin tarihçinin fikirleri
adına değil, kendi adlarına konuşmalarına izin vermişse, bu mümkün olacaktır. Sonunda fikirleri darmadağın
dahi olmuş olsa tarihçinin elinde yine de bir ödül kalır, hem de çok önemli bir ödül: Araştırma sürecinin zevki.
26
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gibi bir lüksü yoktur; ikisinden de yararlanmak zorundadır. Hele ki toplumsal değişme ile iç
içe geçen toplumsal yapı gibi bir alanda.
Peki ya toplumsal değişimi neden anlamak isteriz? Aynı toplumsal yapıya değişimi
anlamak için ihtiyacımız olması gibi, toplumsal değişime de toplumsal yapıyı anlamak üzere
ihtiyacımız vardır. Dolayısıyla tavuk yumurta misali iç içe geçmiş iki kavramdır bunlar.
Aslını ararsanız, toplumsal yapıyı değişimden ayrı düşünmek mümkün değildir zaten.
Örneğin Türkiye’nin sınıfsal yapısı dediğimizde, hemen ardından ‘Hangi dönemde?’ sorusu
gelmelidir, çünkü 1920’lerdeki sınıf yapısı ile 1960’lardaki birbirinden hayli farklıdır. Bunun
yanı sıra tüm yapı da belli bir tarihsel miras üzerine oturur. Örneğin ileriki bölümlerde de
değineceğimiz üzere, Türkiye’de hâlen küçük-orta ölçekli mülkiyetin yaygın oluşu ya da
sermaye birikiminin Batı’daki ölçek ve biçimde gerçekleşmemesi Osmanlı döneminde
devletin küçük üreticiliği teşvik eden politikaları ile de ilgilidir. Dolayısıyla Türkiye’ye özgü
bu yapısal unsur, nedeni Osmanlı dönemine dek uzanan, Osmanlı mirasından devralınan bir
özellik olabilir. Fakat elbette Osmanlı döneminden bu yana büyük dönüşüme uğramış, belki
tamamen yok olmuş yapısal unsurlar da mevcuttur. Öyle ise toplumsal yapı analizi aynı
zamanda tarih biliminin, yine karşılaştırmaya dayanan, en temel sorularından birine katkıda
bulunur: Neler geçmişten bu yana süreklilik arz eder ve neler kesintiye uğrar?
Ancak en nihayetinde tüm bu soruları sormamızın, aslında sosyal bilimlerle
uğraşmamızın temelinde, ‘daha iyi ve mutlu bir toplum kurma’ hasretimiz yatar. Toplumsal
yapı, sadece bir bilimsel alan olarak ilgilendirmez bizi, onu çözümlemeyi, aynı zamanda
içinde yaşadığımız toplumu daha iyi bir noktaya getirmek için de amaçlarız. Öyle ise
toplumsal yapı kavramı, sosyal bilimin, esasında birbiriyle çelişen, iki temel amacını içerir:
Değerlerden bağımsız olarak, toplumu anlamak üzere incelemek ve toplumu, belli değerler
etrafında dönüştürmek amacıyla incelemek27.

2.1.2. Modernleşme Süreci

Peki toplumsal değişimin seyri nasıl gerçekleşti? Bugün içinde yaşadığımız modern
toplum nedir ve nasıl kurulmuştur?
Kökeni 1500’lü yıllara dayanan, demek ki 300 yıl süren bir süreç sonunda; Sanayi
Devrimi ve Fransız Devrimi’nin getirdiği ivme ile Batı’da köklü bir dönüşüm başladı ve tüm
dünyayı etkisi altına aldı.28 Bu dönüşüme modernleşme adını veriyoruz. Bu sürecin ardından
modernite adı verilen yeni bir yaşam tarzı doğdu.

Esasen anlamak için mi, dönüştürmek için mi sosyal bilim yapıldığı, farklı bilim insanlarının bakış
açılarındaki en temel ayrımlardan biridir. Hangi amaçla bilim yaptıkları, kuşkusuz ürettikleri bilgiyi ve vardıkları
sonuçları da etkilemiştir. Bilimin amacına ilişkin bu farklılaşma, aynı zamanda kuramsal ayırımlara da yol
açmıştır. Toplumsal değişme kuramlarının açıklanacağı bölümde, bu ayrımın kuramı nasıl etkilediği örnekleriyle
gösterilecektir.
28
Toplumsal değişimin hızı, dönemden dönem farklılaşır. Ortaçağ boyunca toplumlar çok yavaş değişmiştir;
modern döneme geçiş sürecinde, yani 16. Yüzyıl sonrasında değişim biraz daha hızlanmıştır; (yukarıda da
değindiğimiz üzere) modern sosyal bilimlerin de doğduğu 19. yüzyıldan itibaren, yani modernleşme ile beraber
27
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Modernleşme süreci toplumların çok farklı alanlarda köklü bir değişim geçirmelerine
yol açtı:
a. Ekonomik alanda şu gelişmeler yaşandı: kapitalist pazar ekonomisinin
yaygınlaşması ve süreç içerisinde bu ekonomik sisteme kalkınma fikrinin eklemlenmesi; buna
bağlı olarak teknolojik gelişim, yaygın organik enerji kullanımının yerini inorganik enerjinin
(makine gücünün) alması, sermaye birikiminin oluşması, bu birikime dayanan sanayileşme,
sermaye sınıfının ortaya çıkması; hem tarım hem sanayide pazar için üretime geçiş, işçi
sınıfının ve ücretli emeğin yaygınlaşması; liberal mülkiyet anlayışının kök salması; para
ekonomisinin yaygınlaşması.
b. Toplumsal alanda ise ekonomik temele paralel olarak şu olgular ortaya çıktı: Hem
kamu sektöründe hem de özel sektörde akılcı ve karmaşık kurumsallaşma ya da örgütlenme
sürecinin kök salması; yeni sınıfların ortaya çıkması ve çeşitlenmesi ile toplumsal yapının
köklü dönüşümü; işbölümünün, uzmanlaşmanın ve işlevsel farklılaşmanın ekonomik,
kurumsal vb. her düzeyde gerçekleşmesi; eski aile yapısının çözülmesi ve yerini, hem
işbölümü, hem değerler hem de ilişkiler açısından farklılaşan yeni bir aile yapısının alması,
buna bağlı olarak kadının toplumsal konumunun dönüşmesi; nüfusun artışı ve modern
ekonomik siyasal süreçler sonucu ortaya çıkan göçler ve elbette savaşlarla nüfusun
hareketliliğinin artışı; kentleşmenin hem yapısal olarak şekil değiştirmesi hem de
yaygınlaşması.
c. (Elbette bir önceki maddede gündeme getirilen toplumsal ve ekonomik düzeylerde
gerçekleşen değişimden etkilenerek ve bu değişimi etkileyecek şekilde) Bilgi/bilim, ahlâk,
sanat, din, felsefe, hukuk, eğitim ve kültür düzeylerinde ise şu yenilikler görüldü: Birey ve
bireyin kendini özgür seçimleriyle, özerk zihniyet ve davranışlarına dayanarak
gerçekleştirmesi fikrinin yaygınlaşması; bu anlamda eğitimin gücüne duyulan inancın artışı ve
okuryazarlığı da yaygınlaştıracak olan kitlesel eğitimin genişlemesi; matbaadan başlayarak
gelişen bilgi teknolojilerinin etkisi ile, bilginin çok daha geniş kitlelere ulaşması; geleneğin
çözülüşü ve bireyin geleneksel bağlardan kurtulması; bireyin dünyayı kontrol edebileceği ve
değiştirebileceği fikrinin yaygınlık kazanması; kaderciliğin kendini gerçekleştirme fikri
karşısında gerilemesi; dinsel ve kültürel hoşgörünün gelişmesi; laikleşme ve dünyevileşme
yönünde ilerleme; insanların farklı fikirlere erişme olasılığının artması; kültürel çoğulculuğun
yanı sıra kitle kültürünün yükselişi ve yayılışı; kitle iletişimi ve medyanın etkisini artırması;
modernist sanatın yükselişi ve sanatın giderek piyasayla bütünleşmesi; bilimsel nesnelliğin
hem sosyal bilimlerde hem doğal bilimlerde etkisini artırması; hem birey hem toplum
düzeyinde önyargılardan ve batıl inançlardan arınmış akılcı düşüncenin gelişmesi; bilim,
ahlâk ve hukukta evrensel ilkelere ulaşılacağına duyulan inancın yükselmesi; insan-doğa
ilişkisinin, teknolojinin de yardımıyla insan lehine değişeceğine inanç ve tüm bunlarla
bağlantılı olarak döngüsel, muğlâk ve dinsel bir zaman algısından doğrusal, mutlak ve

değişim iyice hızlanmıştır ve giderek hızlanmaktadır. Dolayısıyla, modernleşme ile beraber bir bakıma zaman
hızlanmıştır.
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dünyevi bir zaman algısına geçiş; tüm kurumlar arasındaki ayrışma ve özerkleşmeye paralel
olarak her türlü iktidardan özerk bir sanat kurumunun ortaya çıkması.
d. (Yine diğer düzeylerle etkileşim içinde olmak üzere) Siyasal düzeyde
gözlenebilecek değişme ise şu unsurlarla özetlenebilir: İfade, örgütlenme ve düşünce
özgürlüğünün yükselmesi; temsilî, çoğulcu, katılımcı demokrasinin gelişmesi ve kök salması;
buna dayalı ulus devletin hâkim devlet biçimi hâlini alması; keyfiyete dayalı siyasal iktidarın
anayasal olarak sınırlanması; ama bir yandan da devletin akılcı biçimde kullanacağı
varsayılan etkinlik alanının genişlemesi ve sivil bürokrasinin yükselişi; yerel düzeylerde
temsile dayalı iktidarın yerini ulus düzeyinde temsil edilen iktidarın alması; eşit ve anonim
yurttaşlık fikrinin yaygınlaşması; kısaca modern devletin ortaya çıkması 29 ; sivil toplumun
genişlemesi ve gönüllü birliklerin çoğalması; ordunun profesyonelleşmeye doğru
değişeceğine inanç ve savaşın çok daha rasyonel temellere oturacağı, hatta günün birinde
yeryüzünden silineceği fikri.30
Elbette bu listeler daha da uzatılabilir. Burada sadece en göze çarpan değişim unsurları
sıralanmıştır. Bunun yanı sıra modernleşme sürecini daha iyi kavrayabilmeniz için
ayrıştırarak anlattığımız tüm bu farklı alanların/düzeylerin, yani ekonomi, toplumsal alan,
zihinsel tasarımlar ve siyasetin gerçekte iç içe geçtiğini bir kez daha hatırlatmalıyız.
Aslını ararsanız bu düzeylerden herhangi birinin toplumsal değişimi etkilemek
anlamında önceliği olup olmadığı, özellikle de ekonominin ve maddi koşulların diğer
düzeyler üzerinde belirleyici olup olmadığı sosyal bilimlerin en temel tartışmalarından birini
teşkil eder. Klasik Marksist bakış açısı ekonominin toplumsal yapı üzerinde belirleyici
olduğunu, üstyapısal unsurlar dediği diğer düzeyleri etkileyen altyapısal unsur olduğunu öne
sürer 31 . Ancak ekonomik belirlenimcilik veya ekonomizm olarak adlandırılan bu bakış,
birçok Marksist düşünür de dâhil olmak üzere çeşitli sosyal bilimciler tarafından
eleştirilmiştir ve toplumsal yapının şekillenmesinde ekonomi kadar kültürel öğelerin de etkili
olduğu vurgulanmıştır.
Biz de burada benzer bir tutum benimsiyoruz. Dolayısıyla diyebiliriz ki tüm düzeyler
birbiri içine geçmiştir; birisi diğerini etkilemez, aksine karşılıklı bir etkileşimden söz
Değişme üzerinde kritik önemi olduğu için, modern devletin ne olduğu bu notların ilerleyen bölümlerinde
ayrıca ele alınacaktır.
30
Meral Özbek bu modernist yaklaşımın temel özelliklerini ve buna yönelik olarak ana metinde açılan eleştirileri
çok derli toplu bir şekilde özetler: Meral Özbek, Popüler Kültür ve Orhan Gencebay Arabeski, İletişim Yay., 3354. Modernleşmenin getirdikleriyle ilgili bu uzun ve kuşkusuz daha da uzatılabilecek liste, Meral Özbek’te
zikredilen bölümünün yanı sıra, aşağıdaki kaynaktan elde edilen bilgilerin harmanlanmasıyla oluşturulmuştur:
İlhan Tekeli, “Türkiye’de Siyasal Düşünce’nin Gelişimi Konusunda Bir Üst Anlatı”, Türkiye’de Siyasal
Düşünce: Modernleşme ve Batıcılık içinde, ”, Uygur Kocabaşoğlu (Der.), İletişim yay., ss.19-20.
31
Aslında Marx’ın kendisinin bile ekonominin önceliği konusundaki pozisyonu çok net değildir. Örneğin Alman
İdeolojisi adlı eserinde, kültürel öğelerin öneminin altını çizmiştir. Kaldı ki ekonomizm sadece Marksistlerin
değil, günümüz liberallerinin de paylaştığı bir yaklaşımdır. Hatta ekonomik belirlenimcilik ve ekonomizm bu
anlamda ayrılabilir. Ekonomik belirlenimcilik Marksistlerin yaklaşımı olarak görülürken; ekonomizm,
liberallerin ekonomiyi, siyasal ilişkilerden soyutlayarak; gerçek toplumsal ilişkilerin dışında, sayılardan ve
hipotezlerden ibaret, salt teknik bir bilime indirgeyerek; tüm toplumsal sorunları çözecek bir anahtar gibi görme
tutumlarını adlandırmak ve elbette eleştirmek için kullanılan terim olmuştur.
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edebiliriz. Daha doğru bir ifade ile, bir düzeyde başlayan değişim diğerindeki dönüşümü
tetikler; ardından da dönüşen ikinci düzeyin ilkini de değiştirdiğini gözlemleriz ve süreç böyle
ilerlerken, giderek hangisinin, değişimi başlatmak anlamında ilk ya da öncelikli olduğunu;
hangi sürecin neden, hangisinin sonuç olduğunu ayırt etmek zorlaşır.
Toplumsal değişim süreci bu etkileşimin örnekleri ile doludur. Biz de bu etkileşimi
açmak üzere bunlardan birini örnek olarak ele alalım: Avrupa’da 16. yüzyıl sonrası tarihsel
süreci köklü şekilde değiştiren coğrafî keşiflerin nedenleri ve sonuçları neler olmuştur acaba?
Olayı sadece ekonomik ya da maddi sebeplere dayandıracak olursak, bu keşifleri finanse
edebilecek güçlü bir krallığın İspanya’da oluşmasının veya gemi teknolojisindeki ilerlemenin,
Haçlı Seferleri’nin etkisi ile Doğu’dan Batı’ya taşınan pusulanın ve benzerlerinin etkisini
vurgulamalıyız. Ama bir dakika, Haçlı Seferleri mi dedik demin? Peki o zaman, bu seferlerle
başka dünyalara açılan Avrupalıların zihniyetlerindeki dönüşümün, yükselen özgüvenin hiç
mi rolü olmamıştır bu keşiflerde? Ve bu keşifler sadece Avrupa’ya daha çok altın ve gümüş
akmasını başlatarak ekonominin canlanmasını sağlamamış, aynı zamanda bu sermaye birikimi
ve sermaye sahibi sınıfın uzak mesafeli ticareti genişletme talebi nedeniyle bu seferleri
mümkün kılan denizcilik teknolojisi daha da gelişmiştir. Buna ek olarak, bu keşifler aynı
zamanda Batı’da modern devletin kurulmasını mümkün kılacak serveti de yaratmıştır; demek
ki siyasal sonuçları da olmuştur. Ama aslında bu siyasal sonuçlar, aynı zamanda artık
devletten daha çok şey talep eden yeni ve güçlü bir sınıfın, burjuvazinin ortaya çıkması ile
ilgilidir ki bu sınıf da servetini ve gücünü, keşiflerle başlayan aynı sermaye birikimi sürecine
borçludur…
Tüm bu açıklama çok daha başka unsurlar da katılarak daha da karmaşıklaştırılabilir
elbette (ki keşifler sürecinde ve sonrasında olan da çok farklı unsurların birbirini etkilemesidir
zaten). Ancak bu kadarı bile, sanırım farklı düzeylerin, siyaset, ekonomi, zihniyet ve
toplumsal yapının nasıl etkileşim içinde olduğunu; modernleşme dediğimiz değişim sürecinde
nedenler ve sonuçları ayırt etmenin hiç de kolay olmadığını, bir olgunun bir diğerinin hem
nedeni hem sonucu olabileceğini göstermeye yeter.

2.2. Modernleşme Kuramları: Modernleşme Süreci Nasıl
Yorumlanmalı?
2.2.1. Modernleşmeye Bakışlar ya da Modernleşme Kuramları
Nerede Ayrışır?

Modernleşme sürecinin ne getirdiği ve nasıl oluştuğu, onu analiz etmeye aday
sosyolojik ve tarihsel yaklaşımlardan ayrı olarak kavranamaz. Bu yaklaşımlar bir yandan,
yukarıda da değindiğimiz gibi değişim sürecini başlatmakta hangi düzeyin öncelikli olduğu ya
da değişimi anlatmaya nereden başlamak gerektiği konusunda ayrışabilirler. Ancak asıl
ayrışma noktası, modernleşme sürecinin sonuçlarının değerlendirilmesi açısından olmuştur:
Modernleşme mutlaka bir ilerleme, dolayısıyla olumlu sonuçları olan bir süreç olarak mı
kavranmalıdır? Yoksa onu, olumlu ya da olumsuz gibi bir değer yargısı yüklemeden ele
almamız mümkün müdür?
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Sonuçta modernleşme kuramlarının tamamı değişimin yönü, açıklaması ve
mekanizmasına ilişkin farklı modeller üretirler. Bu çerçevede tüm modernleşme kuramları,
yukarıdaki paragraflarda da değindiğimiz iki temel soruya yanıt ararlar: ‘Modern toplum
neden başka bir yerde değil de Batı’da ortaya çıktı ve bu oluşum süreci nasıl gelişti?’ ve
‘Modernleşme dünyanın geri kalanını, Batı-dışı dünyayı nasıl etkiledi?’ Bu sebeple tüm
modernleşme kuramları, modernliği üreten Batı toplumlarıyla diğerlerini şu ya da bu biçimde
karşılaştırırlar. Demek ki modernleşme kuramları, sadece modernliğin ortaya çıktığı Batı
toplumlarına değil, aynı zamanda modernlikle sonradan eklemlenen toplumlara ilişkin tasvir,
fikir ve modeller içerirler. Bu bağlamda aralarındaki ayrımlar, modernleşmenin nasıl
oluştuğuna ilişkin açıklamalar ve modern Batı toplumunun niteliklerine ilişkin tespitler kadar;
Batı dışı toplumlara yaklaşımları etrafında da şekillenir.

2.2.2. Modernist Yaklaşım

Modernist yaklaşım, sosyolojinin 19. yüzyılda doğuşu ile birlikte, modernleşmeyi
açıklamak üzere ortaya atılmış tüm kuramları bir düzeyde etkilemiştir. Bu cümleden de
anlaşılacağı üzere, modernist yaklaşım içinden birçok farklı teorik açıklama çıkmıştır.
‘Modernist teori’ yerine, ‘yaklaşım’ terimini tercih etmemizin sebebi de budur. Ancak
özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrası refah devleti sürecinde, 19. yüzyıldaki çeşitliliğini
yitirerek, modernist yaklaşım çok daha saf bir biçim altında, sosyal bilimlerin tamamında
yaygın paradigma32 hâlini almış, özellikle ekonomistler ve sosyologlar tarafından
benimsenerek geliştirilmiştir. Daha kestirme bir ifade ile 19. yüzyıl sosyal bilimcileri her ne
kadar modern yaşamı temelde daha iyiye doğru bir ilerleme olarak kavrasalar da onun hem
olumlu hem olumsuz yönleri aynı anda içeriyor oluşunun farkında idiler33; II. Dünya Savaşı
sonrasında ise ilerleme vurgusu hâkim hâl aldı. Bu durum bize, modernist yaklaşımın da diğer
tüm teorik kavrayışlar gibi içinde serpildiği tarihsel kesitin ürünü olduğunu, o tarihsel
dönemin ortaya çıkardığı olanaklar içinden türediğini ve onun ortaya çıkardığı kimi sorunlarla
boğuştuğunu bir kez daha göstermektedir.
Çeşitli versiyonları bir yana, en saf hâlinde, bu modernist yaklaşım belli temel
varsayımlara dayanmaktadır. Bu varsayımlar şöyle sıralanabilir:
a.
Modern ve geleneksel nitelemeleri, karşılıklı olarak birbirini dışlayan ve bir
arada var olamayacak kapalı kategorilerdir. Bu doğrultuda, toplumlar da ya geleneksel ya da
modern kategorilerinden biri altına sokulabilirler. Burada da görüldüğü gibi, bu bakış açısına
göre, toplum dediğimiz yapı, kendi içine kapanmış, tutarlı bütünlükler olarak
Paradigma, bilimsel alanda kalıplaşmış düşünme biçimi olarak tanımlanabilir. Paradigma kuram anlamına
gelmez; kuramları, düşünme stratejilerini, bilimsel çalışma içinde sorulan soruların soruluş şeklini etkileyen
yaygın yaklaşım anlamına gelir. Örneğin ‘Türkiye’de geri kalmışlığın nedeni nedir?’ diye sorulduğunda, formüle
ediliş biçimi ‘geri kalmışlık’ varsayımına dayandığı için, bu sorunun modernist paradigmadan etkilendiği
söylenebilir. Daha önceleri, yaygın olarak gramer incelemelerinde kullanılan bu terim, Thomas Khun’un bilim
felsefesi alanında yazdığı, 1962 basımı Bilimsel Devrimlerin Yapısı adlı çığır açıcı kitabında bu günkü
anlamında kullanılmış ve bilimsel yaklaşımları nitelemek için giderek yaygınlık kazanmıştır.
33
Marshall Berman, 19. yüzyılda yazan Marx, Dostoyevski, Baudelaire gibi bir dizi düşünür ve yazarı ele aldığı
çalışmasında bu tespiti yapar. Bu eşsiz incelemeyi hepinize tavsiye ederim; Marshall Berman, Katı Olan Her şey
Buharlaşıyor, İletişim Yay.
32
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düşünülmektedir; yani toplumun içindeki çatışmalar, çıkarlar, iktidar ilişkileri ve toplumun
dış dünya ile ilişkisinin etkisi analize dâhil edilmemiş olur.
b.
Geleneksel toplumdan modern topluma geçiş kaçınılmazdır ve bu, tek bir
doğrusal süreç içinde; çoğu kez siyasal ya da ideolojik müdahaleden, yani toplumsal
aktörlerin etkisinden bağışık biçimde; ekonomik dönüşümün bir türevi olarak gerçekleşir. Bu
geçiş, aşamalar hâlinde gerçekleşecek ve Batı tarihinde görülen gidişatı izleyecektir.
c.
Bu geçiş süreci beraberinde hemen her zaman olumlu sonuçlar getirir. Bu
anlamda modernleşme esas olarak geleneksel olandan modern olana doğru bir ilerleme
sürecidir. Bu iddia, modern yaşamın beraberinde sarsıntılar, bunalımlar, çatışmalar ve yeni
iktidar biçimleri de getirebilen bir süreç olduğunu görmezden gelir ya da bu sonuçları,
modernleşme ile aşılacak yan etkiler olarak kavrar.

2.2.3. Modernist Yaklaşımın Eleştirisi

Aslında modernist yaklaşımın eleştirisi daha 19. yüzyılda başlar: Marx, modern
yaşamın doğurduğu sınıfsal eşitsizliği ve yabancılaşmayı eleştirir; Weber modern yaşamın
yarattığı büyük bürokratik aygıtı (böylece bir anlamda da modern devleti) ve artan
akılcılaşmanın olumsuz sonuçlarını gündeme getirir. Bu örnekler daha da çoğaltılabilir.
Üstelik bu eleştiriler sadece sosyal bilimlerle de sınırlı kalmamıştır; felsefe, sanat ve bilhassa
19. yüzyılın başat anlatım aracı olan roman da modern yaşamı derinlemesine eleştiren
örneklerle doludur 34 . Ancak 19. yüzyıl düşünürleri hâlen çeşitli biçimlerde modernist
düşünme tarzının içinde kalmışlardır: Bir çoğu için, ulaşılan sonuç mükemmel olmasa ve
kendi içinde birçok sorun barındırsa da modern yaşam tarzı geçmişe nazaran bir ilerlemeyi
temsil eder; bu anlamda geç modernleşen Batı dışı dünyalara baktıklarında da belli klişeler
içinde düşünmeyi sürdürürler35.
1960’ların sonlarından itibaren, çeşitli nedenlerle eleştirel ve muhalif bakış açılarının
siyaset ve bilim dünyasında yaygınlaşması sonucu, II. Dünya Savaşı’ndan sonra iyice
güçlenen ve devlet politikalarında da etkili olan modernist yaklaşıma karşı ikinci bir eleştiri
dalgası yükselmiştir.36 Bu eleştirinin başını, her ikisi de evrensel modellerden çok tikel
Burada sayısız romancı, ressam, filozof, eser ya da sanatsal akım adı sayabiliriz. İlk akla gelen birkaç isim
Dostoyevski, Goethe, Flaubert (Flober), Kafka, Tolstoy’dur. Elbette Tanzimat döneminde gelişen Osmanlı
romanı da modern yaşamın eleştirisini içerir: Unutmayalım, bu romanın yarattığı en önemli tipleme aşırı
Batılılaşmış züppe tipidir.
35
Karşılaştırmalı edebiyat profesörü Edward Said, 1973 yılında ilk basımı yapılan Oryantalizm (Şarkiyatçılık)
adlı kitabında Doğu ülkeleri üzerine araştırmaların doğurduğu klişeleri inceledi. Bu klişeler Batı sömürgeciliğini
hem pratik olarak kolaylaştırmış; hem de ideolojik olarak meşru hale getirmiştir. Said’in sizlere de şiddetle
tavsiye ettiğim bu eseri sadece edebiyat incelemeleri alanında değil, tüm sosyal bilimlerde derin bir etki bıraktı.
Başta 19. Yüzyılda Batı’da Doğu kültür, dil ve tarihini inceleyen bilimsel çalışmaların ortak adı olarak
tanımlanan oryantalizm terimi, giderek, Batı dışı dünyanın klişelerle algılanmasını tarif etmek için kullanılan bir
genel terim oldu. Said aynı zamanda Filistin kökenli bir sosyal bilimci idi ve politik olarak aktif bir
entelektüeldi; Edward Said, Şarkiyatçılık: Batı’nın Şark Anlayışları, Metis Yay.
36
Aslında 1960 öncesinde de, tek tük de olsa modernist yaklaşımın varsayımları dışında eser veren öncü
sosyologlar olmuştur. Bu isimlerin en bilineni Norbert Elias’tır. Elias, 1939’da basılan, ancak 1969’daki ikinci
basımı sonrasında tanınan ve sosyal bilimlerin temel eserleri arasında kabul edilmeye başlayan kitabında,
modernleşmenin, modernist teori tarafından pek de dikkat çekmeyen yönlerini, gündelik insan davranışlarındaki
34
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olaylarla ilgilenen, (Batı dışı toplumları inceleyen) antropologlar ve (Batı toplumlarında Orta
Çağ ve Erken Modern dönemi araştıran) tarihçiler çektiler. Bugün yaygın olan tavır da -yine
tarihsel koşulların sonucu olarak- modernist teorinin reddidir. Bu eleştirilerin temelinde her
şeyden önce antropoloji ve tarih araştırmaları sonucu ortaya çıkan bulguların modernleşme
yaklaşımının varsayımları ile çelişmesi, yani gözleme dayanan ampirik37 gerekçeler vardır:
Basitçe, “azgelişmiş” ülkelerde ya da “gelişme”sinin hemen öncesindeki erken modern
dönem ya da Orta Çağ Avrupa’sında gözlemlenen somut olgular, modernist yaklaşımın
önerdiği modele uymamaktadır. Bu minvalde eleştiriler, modelin üç temel unsuruna, yani
değişimin yönü, mekanizması ve açıklanmasına ilişkin olarak söylediklerine yönelir:
a. Değişim, mutlaka tek yönde ve doğrusal olmak zorunda değildir. Dolayısıyla
gelenekten modernliğe doğru dümdüz, dolambaçsız bir geçiş söz konusu değildir. Farklı
toplumsal ve tarihsel bağlamlarda “modern” terimi farklı anlamlar da alabilir. Tersini iddia
etmek, Avrupa merkezci 38 bir modeli ya da Avrupa’nın kendine özgü tarihine dayalı bir
değişme kalıbının kendini tekrar edeceğini varsayan ve bunu, yapay olarak başka bağlamlara
uyarlamaya çalışan bir tavrı savunmaktır. Yani, her toplumun modernleşme süreci
Avrupa’daki aşamaları izleyerek gerçekleşmeyebilir. Üstelik değişim gibi dinamik bir süreci
anlamak için statik bir model kullanmak da temel bir metodolojik yanlışa düşmek anlamına
da gelir.
b. Toplumlar kendi içine kapalı ve tutarlı bütünlükler olarak görülemezler.
Toplumların iç gerilimleri vardır ve dış etkilere açıktırlar. Yani bir toplumu çatışmasız bir
bütün olarak görmenin kendisi sorunludur ve toplumsal gelişmişlik düzeyini sadece toplumun
içsel-değişmez-çatışmasız kategorik nitelikleriyle açıklamak toplumlar arası etkileşimin ya da
dış etkinin rolünü ve toplumların zaten durmaksızın değişmekte olduğu gerçeğini
ve bu davranışlara yön veren değerlerdeki değişimi ele almıştır. Ayrıca kitap, modernist teorinin aksine,
modernleşmeyi sadece bir ilerleme olarak değil, insanın davranışlarını denetlemesi ile iç içe bir süreç olarak
görür. Norbert Elias, Uygarlık Süreci, Cilt I ve II, İletişim Yay.
37
Ampirik bilgi, gözlem ya da kontrollü gözlem anlamına gelen deney ile kanıtlanmış bilgi anlamına gelir. Yani
ampirik bilgi, akıl yürütmeye değil, gözlemlenen olgulara dayanır. Ampirisizm ise bilginin zihinde mevcut
olmadığını, ancak deney, gözlem, yani duyular yoluyla kazanılabileceğini savunan bilgi felsefesi yaklaşımıdır.
38
Farklı toplumlara yaklaşırken, bilerek ya da bilmeyerek, kendi içinden geldiği toplumun değerlerini ya da
tarihsel gelişme şemalarını üstün ya da evrensel kabul eden yaklaşıma etnosentrizm denir. Dolayısıyla sadece
belli bir toplumu ya da toplumlar kümesini üstün görmek değil, onun gelişme şemasını ya da yapısını tüm
toplumlar için geçerli saymak da etnosentrizme dâhildir. Etnosentrizmin en sık rastlanan türü Avrupa
merkezciliktir. Avrupa merkezcilik Batı’ya özgü çerçeveyi tüm toplumsal yapılar için esas, evrensel ve/veya
üstün kabul etmektir. Örneğin, ‘X ülkesinde çarpık kentleşmenin nedeni, Batı kentlerine özgü değerlerin
oluşmamasıdır’ dediğinizde Avrupa merkezci bir önerme yapmış olursunuz. Bu paradigma, sadece Batı’yı
üstünleştirmek açısından sakıncalı değildir; asıl sakıncası, Batı dışı ülkelerin kendi dinamiklerine bakmayı
engellemesidir. Bu nedenle Batı dışı ülkelerle ilgili güvenilir bilgi üretmeyi yavaşlatır. Ancak Avrupa
merkezcilik kolayca kaçınılabilecek bir tutum da değildir; zira toplumları anlamak yönünde belli başlı araç ve
metotlar ve temel teoriler, modeller Batı entelektüelleri tarafından geliştirilmiştir. Kaldı ki tam da bu nedenle,
Batı-dışı dünya ile ilgili bilgi birikiminde, bu yaklaşımlara dayanan çalışmaların, Avrupa merkezci dahi olsa
büyük katkısı olduğu da inkâr edilemez. Ancak elbette Batı-dışı dünyaya ilişkin daha güvenilir sosyolojik bilgi,
bu tutumun dışında üretilebilir. Daha açık söylemek gerekirse, bu güvenilir bilgi, ‘X ülkesinde ne eksik?’ diye
soran değil; ‘X ülkesi nasıl bir ülke?’ diye soran araştırmalardan çıkacaktır. Ancak bu, Batı’nın yarattığı büyük
düşünme ve tartışma geleneğinin ve bilgi birikiminin topluca reddi anlamına gelmemelidir; zira böyle bir
reddiyeci tutum o birikimden yararlanma imkânını da engelleyecektir.
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görmezlikten gelmektir. Buradan devamla hem modernleşme öncesi dönemde hem de
modernleşme sürecinde, klasik paradigmaya göre modern ya da geleneksel sayılan unsurlar,
aynı toplumda, bir arada var olabilirler.
c. Diğer iki eleştiriyle de bağlantılı olmak üzere, toplumların neden değişmesi
gerektiğini anlatmaktan çok, nasıl değiştiklerini anlamalıyız. Aslında moderniteye giden
birden fazla yol vardır. Dolayısıyla ne moderniteye yönelmiş doğrusal bir çizgiden ne de
tamamlanmış bir modernlik sonucu otomatik olarak gerçekleşen olumlu sonuçlardan söz
edemeyiz. Üstelik birçok durumda modernleşmenin, salt ekonomik etkilere bağlı
kendiliğinden bir süreç olmaktan çok, farklı siyasal aktörlerin siyasal ve ideolojik
müdahaleleriyle el ele gittiğini ve kültürel sonuçları da olduğunu unutmamalıyız.
Tüm bu eleştirileri toparladığımızda, birinci olarak modernleşmenin mutlaka ideal ve
olumlu sonuçlar veren bir süreç olarak görülemeyeceğini söyleyebiliriz. Modernleşme,
ilerlemeler kadar, toplumlarda köklü sarsıntılar, bunalımlar, tedirginlikler de yaratmıştır. Bu
tedirginlikler, modernleşmenin gelenekleri ve alışılmış hayatı sarsmasından kaynaklanabilir.
Aynı zamanda modern yaşam biçimi hesapçılığı ve akılcılığı ile insanın duygusal ihtiyaçlarını
ıskalayabilir. Modernleşme, her şeyi sınıflayan bir süreç olarak ilerlerken, bilimi sanattan
ayırır; bilim, siyaset ve sanatı ayrı alanlar olarak tanımlar; bilimler arasında ayrımlar yaratır.
Bu nedenle aşırı uzmanlaşmanın sonucu ayrışma, aslında çok yönlü olan insanî hakikati
anlamayı zorlaştırır. Modernleşmenin parçalayıcı etkisi modern yaşamda da kendini gösterir
ve ev ile iş, özel alan ile kamusal alan ayrışırken insan varoluşu da bu alanlar arasında
sıkışabilir. Son olarak modern yaşam, hem siyasette hem özel hayatta büyük özlemleri
kışkırtır; fakat bunlara ulaşma imkânlarını insanın elinden alır.
Demek ki modernleşme, bizim ilk bölümde sıraladığımız gibi sadece olumlu ya da
özgürleştirici sonuçlar. Elbette bu sonuçların modern yaşam ile ortaya çıktığı tarihsel bir
gerçektir; gerçekten de modern yaşam ekonomik üretimi artırmış, siyasal ve bireysel
özgürlükleri genişletmiş, hiç değilse insanların zihninde daha müreffeh ve özgür bir yaşam
yönünde idealler yaratmıştır. Fakat modern yaşam aynı zamanda, yukarıda değindiğimiz gibi
birçok problem de doğurmuştur. İşte modernleşmeye ilişkin yaklaşımlar, her şeyden önce,
modern yaşama baktıklarında hangi yönleri gördükleri, olumlu yönleri mi olumsuz yönleri mi
öne çıkardıkları konusunda ayrışırlar. Elbette doğru olan her iki yönü de aynı anda
görebilmek ve her ikisinin birbirini nasıl etkilediğini anlayabilmekten geçer.
Modern yaşamın olumsuz yönlerini de öne çıkaran bir model olarak ya da modern
yaşamın modernist teoriden farklı biçimde kavranabileceğini göstermek üzere, ünlü Fransız
düşünür Michel Foucault’nun (Mişel Fuko) çalışmaları örnek gösterilebilir39. Foucault, titiz
bir tarihsel çalışma sonucunda, modern yaşamı aynı zamanda davranışlarının denetimini
insanın bizzat kendinin üstlendiği bir iktidar rejimi olarak tarifler. Bu iktidar rejiminin
kurulmasında modern bilimler önemli bir rol üstlenmiştir; dolayısıyla Foucault’nun önerdiği
Michel Foucault’nun Türkçede basılmış önemli çalışmaları şunlardır: Cinselliğin Tarihi, Ayrıntı Yay.;
Deliliğin Tarihi, İmge Kitabevi Yay.; Hapishanenin Doğuşu, İmge Kitabevi Yay.
39
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modelde bilgi ve iktidar arasında sıkı bir bağ vardır. Bu bağlamda Foucault, modern
bilimlerin, toplumsal kurumlar vasıtasıyla, toplumsal kontrol yaratmadaki rolünü inceler.
Modern bilimler, adım adım yeni bir sınıflama mantığı kurmuş; bu mantık içinde normal olanı
ve olmayanı ayırmış ve etiketlemiştir. Böylece modern bilimler, belli bir hakikat hakkında
neyin ifade edilip neyin edilemeyeceğinin sınırını çizen söylemler oluşturmuştur. Bu söylem
oluşumu, modern bilimlerin bize dünya ve toplumsal yaşam hakkında tam ve tarafsız bir bilgi
sunabileceğine, yani bilimselliğe duyulan yaygın inanca dayanır. Böylece bilimsel bilgi,
modernliğin sınıflamalarını sorgulanamaz hâle getirmiştir. Örneğin, siyasal bilimlerde
modernist yaklaşım, modern iktidar içinde şiddetin giderek azaldığını iddia ederler. Bu iddia
aslında ‘şiddet’e ilişkin bir varsayıma dayalıdır ve şiddet, fizikî şiddete indirgenmiştir. Oysa
Foucault’nun çalışmaları, modernleşme ile birlikte sadece fizikî ve görünür şiddetin geriye
çekildiğini, ama başka tür bir şiddetin, modern kurumların yarattığı şiddetin sürdüğünü
gösterir. Üstelik modern bilimler sayesinde insanlar, şiddetin temelini oluşturan zorlamayı
kendi kendilerini sınırlayarak yaratırlar. Demek ki modernlik ile şiddet sadece sahne arkasına
çekilmiş; insan dış baskıdan kurtulurken iç baskıyı artıracak mekanizmalar kurulmuş, bir
bakıma insan kendi kendinin polisi hâline getirilmiştir40.
Foucault çalışmalarında birkaç dipnot önce referans verdiğimiz Elias’tan etkilenmiştir.
Dolayısıyla Ellias da modernist teoriye alternatif bir model kurmuştur. Aslında Freud’un
fikirleri dahi modernist yaklaşıma alternatiftir; zira Freud insanın davranışlarını sadece aklın
değil, şiddet ve cinsellik gibi içgüdülerin de yönlendirdiğini iddia ederken, modernist
yaklaşımın öne sürdüğü akılcı insan fikrini de sarsmıştır. Bu eleştirel yaklaşımın bir diğer
örneği de ilerideki bölümde ele alacağımız ‘modern devlet’ temelli açıklamalarda kendini
gösterir. Bu açıklamalar, modern devlet çerçevesinde, hem modern yurttaşlık etrafında siyasal
özgürlüklerin teminat altına alındığını hem de yeni teknolojilerden de yararlanılarak birey
üzerindeki siyasal denetimin arttığını vurgularlar. Bu örnekler daha da çoğaltılabilir; ama
hepsinde ortak olan nokta, modern hayatın, modernist teorinin öne sürdüğü gibi bir ‘iyiye
doğru ilerleme’ olarak kavranmayabileceğidir.
Aslında modern yaşamın bu karanlık yüzü kendini tarihsel olarak da göstermiştir.
Modernleşme bir yandan gerçekten de büyük ilerlemelere yol açarken bir yandan da büyük
toplumsal çalkantılar, devrimler, ekonomik krizler, Batı toplumlarında da gözlenen ağır
toplumsal sorunlar, yaygın yoksulluk, kitlesel açlık, ekonomik ya da siyasal nedenlere dayalı
büyük ve sarsıcı göç hareketleri, bazı toplumların diğerlerini çeşitli araçlarla ezmesine dayalı
bir sömürgecilik41 ve iki dünya savaşı gibi, geniş kitlelerin ölümü ve soykırımı ile sonuçlanan
savaşlar da doğurmuştur.

Burada önemli bir dipnot düşmeliyiz; güçlü olan devletlerin güçsüzü ezmesi ve sömürmesi, bir Batı icadı ve
sadece modern çağa özgü bir durum değildir. Modern çağ öncesinde de aynı durum yaşanır. Ancak Batı’nın
güçlü coğrafya halini aldığı modern dönemde, bu sömürü, daha önceki güçlülere nasip olmayan bir teknolojik ve
ekonomik güç ile iç içe geçtiğinden, tahakküm altındaki toplumlarda daha öncekinden daha derin izler
bırakmıştır. Yani modern sömürgecilikte yeni olan, sömürgecilik değil, sömürgeciliğin, modernleşme sayesinde
gelişmiş, daha etkili maddî, ideolojik, teknolojik imkânlarla hayata geçirilmiş olmasıdır.
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Bu sonuçları nedeniyle modernleşme aynı zamanda siyasal karşı çıkışlar da üretmiştir.
Dolayısıyla modernleşme süreci sadece akademik açıdan eleştirilmemiş; siyasal anlamda
karşı çıkışlara da yol açmıştır. Doğrusu, bu siyasal hareketlerin çıkış noktası moderniteyi
üreten Batı toplumları içinde yaşanan sorunlar ve bu Batı toplumlarının aynı zamanda
sömürgeci bir tutum izlemelerinin doğurduğu rahatsızlıktır. Başka bir deyişle
modernleşmenin hem Batı toplumları içinde hem de Batı toplumları ile diğerleri arasında
yarattığı eşitsizlikler, hem Batı’da hem Batı dışında siyasal ideolojiler ve hareketler
doğurmuştur. Zira modernleşmenin ve onun 19. yüzyıldaki ekonomik arka planını oluşturan
kapitalizmin bir yüzü ilerleme ise diğer yüzü de eşitsizlik ve sömürgeciliktir.
Öte yandan aynı zamanda tüm bu ideolojiler modernleşmenin geçmiş yaşamları yıkıp
geçmesinden ve ileriye dönük umutları tazeleyip, ütopyaları ayakta tutan kendi üzerine
düşünme ve eleştirellik kapasitesinden beslenmiştir; dolayısıyla modern yaşama ya da
modernleşmeye eleştirel yaklaşan siyasal ve sanatsal hareketler de modern hayatın
ürünüdürler.
Sonuç olarak modern yaşam, hem Batı ülkelerinde hem Batı-dışı ülkelerde kendi derin
sorunlarını, çıkmazlarını doğurmuş; toplumlar, aileler ve bireyler de bu çıkmazların karşısında
tereddüt, endişe ve sarsıntılara sürüklenmiştir. Fakat burada atlanmaması gereken çok önemli
birkaç nokta bulunmaktadır. Birincisi, modernlik serüveni bu derin sorunlar kadar bunlara
karşı direnişin de tarihidir: Sömürgecilik ne kadar gerçekse sömürgecilik karşıtı direniş de o
kadar gerçektir; insanlar 19. yüzyılda Avrupa’nın sanayi kentlerinde derin bir yoksulluk içine
düşmüş, ama buna direnmişlerdir de. Daha da önemlisi tüm bu sorunlar, yarattığı direnişle
insanın yaratıcılığını da ortaya çıkarmıştır. Örneğin ileriki bölümlerde ayrıntılı biçimde ele
alacağımız ve Türkiye’nin en temel tartışma alanlarından biri olan Batılılaşma meselesi, aynı
zamanda büyük bir roman geleneğini de doğurmuştur. Tüm bunların sebebi yine
modernliktedir ve akılda tutmak gereken son önemli nokta da şudur: Modernlik, büyük
sorunlar yarattığı gibi insanların daha müreffeh ve daha uzun yaşaması gibi somut getiriler de
doğurmuştur; daha da önemlisi modern toplum, insanların zihninde daha güzel bir dünya
hayali kurmalarını mümkün kılmış ve modern toplumun sorunlarıyla mücadele etmenin
imkânları da yine modern toplum içinde gelişmiştir. Yukarıda da değindiğimiz gibi, bu
bağlamda sosyoloji modern yaşamın iki yüzü, imkânları artıran yüzü ve sorunlar üreten
yüzünü aynı anda görebildiğinde ve bu iki yüz arasındaki etkileşimi anlamaya çalıştığında,
modern yaşamı anlamaya ve dönüştürülmesine katkıda bulunmaya daha çok yaklaşacaktır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Toplumsal yapı ve toplumsal değişme arasında çok yakın bağlantı olduğundan,
öncelikle, bu iki alanı inceleyen tarih ve sosyolojinin farkı ve tarihçiler ve sosyologlar
arasındaki ilişkinin nasıl kurulduğu ele alınmıştır. Bu iki bilim arasındaki işbirliğinin
toplumsal yapı analizine katkısı vurgulanmıştır.
Ardından modernleşme sürecinin ekonomik, toplumsal, zihinsel ve siyasal alanda
doğurduğu toplumsal olgular sıralanmıştır. Gene bu bölümde ekonomik düzeyin diğer
düzeyleri belirleyip belirlemediği tartışılmıştır.
Modernleşme kuramlarına geçmeden önce farklı yaklaşımların asıl olarak hangi
sorular etrafında oluştuğu, aralarındaki ayrımın hangi noktalara dayandığı ortaya konmuştur.
Burada iki temel ayrışma noktası öne çıkar: Bunlardan ilki modernleşmenin sonuçlarının
olumlu olarak mı olumsuz olarak mı görüldüğü; ikincisi ise Batı-dışı toplumlarda
modernleşmeye nasıl yaklaşılması gerektiğidir.
Ardından II. Dünya Savaşı sonrası yaygınlaşan modernist yaklaşımın temel iddiaları
şöyle sıralanmıştır: Bir toplum ya da yapı ya modern ya gelenekseldir, ikisini de içeren bir
biçim alamaz; geleneksel toplumlarda modern yaşama, aşamalı ve Batı tarihindekine benzer
bir süreçle geçilecektir; bu geçişin olumlu sonuçları baskın çıkacaktır.
Modernizmin yukarıda sayılan iddiaları ile somut gözlemlerin uyuşmaması nedeniyle
1960’ların sonundan itibaren bu yaklaşıma yönelik eleştiriler giderek yaygınlaşır. Bu
eleştirilerde birinci olarak modernleşmenin mutlaka olumlu sonuçlar veren bir süreç olarak
görülemeyeceğinin altı çizilir. Bu olumsuz sonuçlar sadece akademik olarak eleştirilmemiş,
aynı zamanda siyasal ve sanatsal hareketlere de yol açmıştır.
Modernist teori ayrıca, Batı-dışı toplumlarda yapılan gözlemlerle uyuşmamaktadır.
Batı-dışı toplumlarda modern ve geleneksel unsurların bir arada var olabildiği, hatta
geleneksel unsurların modernliğin gelişmesini kolaylaştırdığı gözlemlenmiştir. Kaldı ki
modern yaşamın, Batı dışı toplumlarda, modernleşme başlamadan önceki yapılardan
etkilendiği görülmüştür. Son olarak Batı dışı toplumlarda modernliğe geçiş her zaman Batı
modeline göre gerçekleşmemektedir.
Sonuçta modernliğin olumsuzluklar kadar imkânlar da doğurduğu vurgulanmıştır. Bu
imkânların en önemlisi de kendi doğurduğu sorunlarla baş etmenin yollarını açmasıdır.
Sosyologların modern toplumu anlamasının anahtarının modern ile modern olmayan
arasındaki etkileşimi anlamaktan ve hem modernleşme ile birlikte ortaya çıkan sorunları hem
de imkânları aynı anda görebilmekten geçtiği vurgulanmıştır.
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EK
BATI EDEBİYATINDA VE SİNEMASINDA MODERNLİĞİ ELE ALAN
BİRKAÇ ESER ÖNERİSİ
Edebiyat ve sinemada modern hayatın yansımaları, bu alanlarda üretilmiş neredeyse
tüm ürünleri kapsar. Her ikisi de modernleşmenin ürünü olan roman ve sinemanın asıl konusu
hemen her zaman modern hayattır çünkü. Dolayısıyla bu öneriler artırılabilir.
Burada belli başlı film ve yazarlar anılmıştır.
Görsellikle ya da roman gibi akıcı bir sanat biçimi ile konumuz arasında bağ kuran bu
önerileri seveceğinizi umuyorum.
Önerdiğimiz birkaç film şunlardır:
Metropolis, Fritz Lang
Modern Zamanlar, Charles Chaplin
Germinal, Claude Berry
1900, Bernardo Bertolucci
Romanda da Dostoyevski, Tolstoy, Balzac, Stendhal, Flaubert ve Zola’nın tüm
eserleri, Thomas Mann’ın ‘Buddenbrook’lar: Bir Ailenin Çöküşü’ adlı romanı önerilir; elbette
Goethe’nin ‘Faust’u, Cervantes’in Don Kişot’u, modern yaşama ilişkin sorunlara değinen ilk
ürünler olarak önem taşır.
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Bölüm Soruları
1.
nelerdir?

Tarihçilerin ve sosyologların bakış açıları arasındaki belli başlı ayırımlar

2.

Modernist teorinin belli başlı görüşleri nelerdir?

3.

‘Modern ve geleneksel birbirini tamamen dışlayan iki kategoridir.’

Modernist bir bakış açısını yansıtan bu önermenin geçersiz olduğunu, günlük hayattan
örnekler vererek gösteriniz.
4.
Modern yaşam, modernist teorinin öne sürdüğü gibi sadece daha iyiye doğru
bir ilerleme getirmemiş; birçok sorun da doğurmuştur. Bu sorunlar neler olabilir? Birkaç
örnekle açıklayınız.
5. Avrupa merkezcilik ne demektir?

Cevaplar
1. Sosyolojik analiz daha çok insan topluluklarının mevcut yapısı ile ilgilenirken;
tarihsel analiz geçmişi ile ilgilenir. Bu anlamda zamansal boyut bu iki disiplini ayırır. Ancak
bu, sosyologların geçmişle hiç ilgilenmediği anlamına gelmez. Ayrıca sosyologlar
genellemeler, genel analizler yapmaya; kuramları (teorileri) kullanmaya ve modeller
geliştirmeye daha yatkındır. Tarihçiler ise çoğu kez kendilerini belli bir zaman ve yerde
gerçekleşen, tekil ve yinelenemez olayları inceleyen kişiler olarak görürler; genellemelerden
ve kuramlardan çok, ayrıntı dahi olsa kanıtlanmış olguları önemserler.
2. Modernist teorinin belli başlı görüşleri şöyle özetlenebilir:
a. Modern ve geleneksel unsurlar veya toplumlar aynı anda bir arada var olamazlar.
Bir toplum ya da toplumsal bir yapı, ya geleneksel ya moderndir. Bu bakış açısının bir devamı
olarak, toplum dediğimiz yapı, kendi içine kapanmış ve tutarlı bir bütündür; içinde farklı
unsurları aynı anda barındırmaz.
b.
Geleneksel toplumdan modern topluma geçiş kaçınılmazdır ve bu, tek bir
doğrusal süreç içinde gerçekleşir. Bu geçiş ekonomik faktörlerin etkisiyle gerçekleşir, çoğu
kez siyasal ya da ideolojik müdahale ve toplumsal aktörler bu geçişi etkilemez. Bu geçiş,
aşamalar hâlinde gerçekleşecek ve Batı tarihinde görülen süreci izleyecektir.
c.
Bu anlamda modernleşme esas olarak geleneksel olandan modern olana doğru
bir ilerleme sürecidir ve bu geçiş süreci beraberinde hemen her zaman olumlu sonuçlar getirir.
Sorunlara rastlansa bile bunlar aşılacaktır.
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3. Tek başına teknoloji ile kurduğumuz ilişki bile bu iddiayı yanlışlar. Öyle ki modern ve
geleneksel kategorileri anlamsızlaşır. Örneğin muhafazakârlar geleneksel diye adlandırılan
değerlere yakın oldukları hâlde, teknolojiye büyük ilgi duyar ve yaygın olarak kullanırlar. Bir
başka örnek, hemşerilik, köyle kurulan yakın ilişkiler ve benzeri ‘geleneksel’ ilişkilerin,
Türkiye’de kente kök salmayı kolaylaştırmasıdır. Yine Türkiye’de, modern kapitalizmin
ayrılmaz parçası olan şirketlerin, hatta büyük sermayeye dayanan ve son derece modern
işletme usulleri uygulayan holdinglerin çoğu aile işletmeleridir. Batı’dan bir hayli farklılaşan
bu şirket yapısı, yakından bakıldığında, içerdiği geleneksel ilişkiler sayesinde modernleşmeyi
ve sermaye birikimini kolaylaştırmıştır. Oysa modernist teori bu ilişkileri modernleşme
önünde bir engel, bir geçiş biçimi veya yeterince modernleşmemiş olmanın göstergesi olarak
görecektir.
4.
Batı’da modernleşme sürecinin başlangıcında, yani 19. yüzyılda, çocuk
işçiliğinin en vahşi biçimleri, alkolizmin ve fuhşun yaygınlaşması, derin ve kitlesel bir
yoksulluk, intihar ve suç oranında artış gibi ciddi toplumsal sorunlar ortaya çıkmıştır. Aslında
sosyoloji de bu sorunları çözmeye aday bir bilim dalı olarak doğmuştur. 19. yüzyıl Batı
romanı da bu süreci, sürecin bireysel yaşamlar üzerindeki etkisini anlatan, bir başka deyişle
bireysel ve toplumsal olgular arasında bağlantı kuran bir tür olarak bu süreci ustalıkla
anlatmıştır. Örneğin suç oranları artarken polisiye roman gelişmiş; Emile Zola, Dostoyevski,
Balzac, Flaubert gibi yazarlar hem modernleşmenin doğurduğu yeni toplumsal ilişkileri hem
de toplumsal sorunları incelemiştir. Bu sorunların bazıları ve yeni sorunlar günümüze kadar
da taşınmıştır. Toplumlar arası eşitsizlik ve sömürgeciliğin doğurduğu ciddi problemler,
savaşlar vs. bu sorunları örnekler.
Bu sorunların belki de en kalıcı olanı, insanın modern hayatın değişim hızı ve yarattığı
yıkım karşısında duyduğu endişedir. Bunun bir yansıması, modernleşme ya da kalkınma adına
kentlerin sürekli inşaat hâlinde olması; bunun ise insanın mekân ile kurabileceği süreklilik
bağını sarsmasıdır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde, sürekli bir şantiyede yaşayan insanlar,
doğa ile kurabilecekleri bağın ve kamusal bir hak olan kentten yararlanma hakkının ellerinden
alınması tehdidi ile karşı karşıyadır. Bu örnekler daha da çoğaltılabilir; ancak değinilmesi
gereken bir diğer nokta, modernliğin aynı zamanda insanları bu ve benzeri sorunlar, tehditler
karşısında mücadele etme ve alternatifler geliştirme olanakları ile de donatmış olduğudur.
5. Farklı toplumlara yaklaşırken, bilerek ya da bilmeyerek, kendi içinden geldiği toplumun

değerlerini ya da tarihsel gelişme şemalarını üstün ya da evrensel kabul eden yaklaşıma etnosentrizm
denir. Dolayısıyla sadece belli bir toplumu ya da toplumlar kümesini üstün görmek değil, onun
gelişme şemasını ya da yapısını tüm toplumlar için geçerli saymak da etnosentrizme dâhildir.
Etnosentrizmin en sık rastlanan türü Avrupa merkezciliktir. Avrupa merkezcilik Batı’ya özgü
çerçeveyi tüm toplumsal yapılar için esas, evrensel ve/veya üstün kabul etmektir. Avrupa merkezci

yaklaşım aynı zamanda, Avrupa’nın kendine özgü tarihine dayalı değişme kalıbının kendini
tekrar edeceğini ve başka toplumlarda da toplumsal değişimin benzer aşamalarla
gerçekleşeceğini varsayar.
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3. OSMANLI’DA EKONOMİK VE SOSYAL YAPI

50

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1.Osmanlı Devleti Nasıl Bir Devletti?
3.2. Osmanlı’da Ekonomik Yapı
3.2.1. Osmanlı’da Ekonomik Kararları ve Ekonomi Politikalarını Yönlendiren
Öncelikler
3.2.2. Osmanlı’nın Başat Vergi Sistemi: Tımar
3.3. Osmanlı’da Toplumsal ve İdarî Yapı
3.3.1. Vergi Veren Halk: Reaya
3.3.2. Halkın Verdiği Vergilerle Geçinen Yönetici Sınıf ve Askerler: “Askerî” Sınıf
3.3.3. Millet Sistemi
3.3.4. Osmanlı Hukuk Sistemi
3.4. Sonuç: Osmanlı’dan Günümüze Devreden Unsurlar Nelerdir?
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Sizce tarih, dizi filmlerde ya da popüler romanlarda nasıl ele alınıyor?

2.
Tarihe artan ilginin gerisinde bu popüler ürünlerin etkisi olabilir mi? Yoksa tarihe
duyulan ilgi sayesinde mi bu ürünler artıyor?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Osmanlı geçmişinin Türkiye’nin
toplumsal yapısı üzerindeki
etkilerini değerlendirmek
Osmanlı Devleti’nin genel niteliği
üzerine tartışmaları tanımak
Osmanlı Devleti’nin ekonomik,
toplumsal, idari yapısını tariflemek
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Anahtar Kavramlar


Büyük Doğu İmparatorluğu,



Gelenekçlik,



İaşecilik,



Vergicilik,



Müsadere,



Tımar,



Aşar/Öşür,



Askerî,



Reaya,



Devşirme sistemi,



Bürokrasi,



Kapıkulu,



Yeniçeri,



Ulema,



Örfî hukuk,



Millet sistemi
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Giriş
Şimdiye dek toplumsal yapı kavramının tanımı ve yapı ile iç içe geçen toplumsal
gelişmenin günümüzü de etkileyen yaygın biçimi olan modernleşme süreci üzerinde durduk.
Bu haftadan itibaren Türkiye’de toplumsal yapı konusunu işlemeye başlayacağız.
Ancak dersin müfredatını ele aldığımız birinci bölümde de değindiğimiz gibi, işe, Türkiye’de
toplumsal yapının tarihsel kökenleri ile başlayacağız. Bunun birinci sebebi, toplumsal yapının
dönemden döneme değişkenlik göstermesidir; örneğin 1950’lerdeki Türkiye ile bugünkü
Türkiye aynı değildir. Dolayısı ile tarihe uzanmadan toplumsal yapıyı kavramamız da
mümkün olamaz. Aksi, yani tarihsel anlatımı es geçen bir ders, kendini bugünkü yapıyı
anlatmakla sınırlandırmadığı müddetçe, toplumsal yapının durağan, statik bir yapı olduğu
izlenimi yaratır. Esasında kendini bugünle sınırlayan bir ders dahi tarihe uzanmak zorundadır;
zira bahsettiğimiz değişim sürecinde yapının bazı unsurları bugünü etkilemeye devam
ederken bazıları geçmişte kalmıştır. Demek ki geçmişin mirası bugün içinde yaşadığımız yapı
üzerinde de bir ölçüde etkilidir. Kaldı ki geçmişin, yani bir önce yaygın olan unsurun ne
olduğunu bilmeden, bugün neyin değişmiş olduğunu anlamamız da olanaksızdır; çünkü
değişim önceki durumdan yeni bir duruma geçiş demektir.
Ancak bu dersin ikinci bölümünde de değindiğimiz üzere, tarih ve sosyolojinin ilişkisi
her zaman iyiniyetli bir dostluk ilişkisi olmamıştır. Bazı tarihçiler sosyologları kuramlara göre
bulguların peşinde; yani önce araştırma yapıp sonra fikir geliştiren değil, önce fikirler
geliştirip sonra araştırmalarını bunları kanıtlayacak şekilde kurgulayan bilim insanları
olmakla eleştirmiştir. Dolayısıyla tekil olaylar üzerine ayrıntılı araştırmalara dayanan,
olgulara odaklanan ve kanıtları önceleyen tarihçilerin gözünden sosyoloji aşırı genellemeler
yapan bir alan olmuştur. Buna karşılık bazı sosyologlar da tarihçileri ayrıntılara gömülen ve
bugünün toplumlarının sorunlarını ele almaktan kaçınan bilim insanları olmakla
suçlamışlardır. Neyse ki geçmişte ve bilhassa bilimsel alanların işbirliğinin arttığı günümüzde
birbirlerinin bulgu, metot, görüş ve kuramlarından yararlanan; dolayısıyla toplumsal alanın
geçmiş ve şimdi diye ikiye bölünemeyeceği öngörüsüne sahip birçok tarihçi ve sosyolog da
vardır. Toplumsal yapı analizi, bu bilim insanlarının görüşlerine, tarih ve sosyoloji işbirliğine
pek çok şey borçludur.
İlerlemeden hemen önce, ilk derste değindiğimiz, sizin açınızdan sevindirici bir
hususu da bir kez daha hatırlatmak isterim. Dersin tarihsel boyutu içinde (çok genel olanları
hariç) tarihî olaylara, bu olayların sıralanışına (yani kronolojiye) ve kişilere ayrıntılı olarak
değinmeyeceğiz. Zira bizim burada temel derdimiz toplumsal yapıyı anlamaktır; bu anlamda
da geçmişteki yapısal unsurlara ağırlık vereceğiz ve ‘geçmişten bugüne devreden nedir?’
sorusu her zaman bize eşlik edecek.
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3.1. Osmanlı Devleti Nasıl Bir Devletti?

Osmanlı Devleti’nin baskın niteliği tarihçiler arasında çokça tartışılmış bir konudur.
Osmanlı Devleti her şeyden önce bir Türk İmparatorluğu olarak mı görülmelidir? Yoksa ona
baskın karakterini veren din midir? Yani Osmanlı, her şeyden önce bir İslam İmparatorluğu
mudur? Yoksa bunların hepsinden ayrı bir yapıya mı sahiptir? Yani onu niteleyen baskın
özelliği, din ya da milliyette değil, maddi koşullar ya da üretim ilişkileri gibi başka bir
temelde mi aramamız gerekir?42
Burada maddi koşulları ve ekonomik altyapıyı öne çıkaran bir anlatım
benimsenecektir. Zira hanedanlık Türkoman olsa dahi Osmanlı’nın yönetici seçkinleri ve
nüfusun önemli bir bölümü Türk değildir. Kaldı ki 19. yüzyıla kadar milliyet hem yönetici
seçkinlerin hem de sıradan insanın gözünde önemli bir aidiyet de sayılmamaktadır. Millî
aidiyetin Osmanlı tarihini ciddi anlamda etkilemeye başlaması 19. Yüzyıldan sonradır.
İmparatorluğun dinî karakterine değinecek olursak, elbette Osmanlı’yı yönetenler
kesinlikle inançlı Müslümanlardır. Kaldı ki sultan aynı zamanda halifedir. Ayrıca sadece
Müslümanlık değil halkı oluşturan geniş grupların farklı inançları da dâhil olmak üzere din,
tüm modern öncesi devlet ve toplumlarda olduğu gibi idarî, toplumsal, gündelik yaşamın
örgütlenmesinde başat öneme sahip bir kurumdur. Ancak yine de din devlet ilişkisinin
ayrıntılarına baktığımızda Osmanlı Devleti’nin bir din devleti olduğunu söylemek zordur.
Şeriata göre yönetilen ve Müslüman nüfusu birçok noktada kayıran bir yapı olmasına karşın,
uygulamaya baktığımızda şeriatın katıksız bir yorumu ile çelişen birçok kararla karşılaşırız.
Genel tablo itibarıyla da Osmanlı yönetici eliti açısından devletin siyasal erkini koruması ve
pratik sonuçlar, dinsel kaygılardan daha öncelikli olmuştur. Bu bağlamda Osmanlı’da,
Avrupa’da Orta Çağ Dönemi Katolik kilisesinde olduğu gibi siyasal iktidardan bağımsız ve
siyasal iktidarın kararlarına direnecek ya da onları yönlendirecek kadar güçlü ve kurumsal bir
ulema (din adamları) sınıfı da gelişememiştir43.
Esasen Osmanlı İmparatorluğu bir dizi büyük Doğu imparatorluğunun son halkasıydı.
5. Yüzyıl-15. yüzyıl arasında Orta Çağ’da, Avrupa’da, siyasi egemenlik, dağınık küçük toprak
parçaları üzerinde hak sahibi olan feodal lordlar (derebeyleri) arasında parçalanmışken
Doğuda bir dizi büyük imparatorluk kurulmuştu. 8. yüzyılda Arap Yarımadası’nda kurulan ve
ünlü halifeleri Harun Reşit önderliğinde 1001 Gece Masalları’nda anlatılan ihtişamlı
uygarlığı kuran Abbasiler; 11. yüzyılda İran’da kurulan Büyük Selçuklu İmparatorluğu; 13.
yüzyılda Orta Asya ve İran’da egemenlik kuran Cengiz Han, Timuçin ya da Moğol
İmparatorluğu ve 15. yüzyılda Orta Asya’da kurulan ve Ankara Savaşı’yla Osmanlı’yı da
zorlayabilmiş Timur İmparatorluğu. Ortodoks Hıristiyan olan ve başkenti İstanbul’da
bulunan, Fatih’in İstanbul’u fethiyle dağılan Doğu Roma ya da Bizans İmparatorluğu da
dinsel açıdan farklı olmasına rağmen, bir Doğu imparatorluğu olma özelliğiyle yukarıda
Kuşkusuz bu görüşler, savunucusu olan tarihçilerin siyasal tutumlarından etkilenmiştir. Üstelik her biri,
içinden güçlü bilim insanları çıkarmış ve Osmanlı tarihinin farklı cephelerinin aydınlatılmasında bu tarihçilerin
her birinin ayrı ayrı katkısı olmuştur.
43
Osmanlı’da din ve devlet ilişkisini anlamak için ileriki sayfalarda değineceğimiz millet sistemini inceleyiniz.
42
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saydığımız imparatorluklarla benzer bir yapı üzerine oturuyordu. Bunların tamamında ortak
özellik güçlü, merkezî ve iktidarı tek elde toplayan, büyük kara ordularına dayalı ve
genişleme eğilimli devletler olmalarıydı.
Dolayısıyla Osmanlı İmparatorluğu’nun en önemli özelliği merkezî devletin güçlü bir
kurum olarak var olmasıdır. Burada merkezî devlet derken, gücü belli bir merkezde toplamayı
hedefleyen ve kısmen başaran; mutlak egemenin, yani kralın ve padişahın, gücünü lordlar gibi
başka bir toplumsal grupla paylaşmak durumunda kalmadığı devletleri kast ediyoruz. Modern
öncesi merkezîyet anlayışını yansıtan Osmanlı’da da devlet, iktidarını paylaşmamak için,
kendisine rakip olabilecek tüm siyasi ve ekonomik grupları (örneğin başka Türk
beyliklerini, ayanları, zenginleşen grupları, yerel güçleri vs.) bastırmaya çalışmış ve
küçük üreticiliği desteklemiştir. Bu yapı, kralın siyasî güce tek başına sahip olamadığı,
bunu yerel beylerle paylaştığı Orta Çağ Avrupa’sı ile karşılaştırıldığında daha net
anlaşılabilir. Kaldı ki Orta Çağ sonrasında da Avrupa’da mutlakiyet, yani ülke yönetiminin
tamamının tek kişinin elinde toplandığı siyasal düzen kurulmuş, ama yüksek devlet
memuriyetlerini elinde tutan soylu aileler arasındaki taht kavgası sürmüştür.
Elbette merkezî devletin bunu hedeflemiş olması her zaman başardığı anlamına
gelmez. Fakat merkezîyet eğilimi taşıyan güçlü bir devletin varlığı bile Osmanlı tarihinin
genel seyrini ve bu tarihin günümüze de yansıyan sonuçlarını, Batı Avrupa’daki tarihsel
süreçten farklılaştırmaya yeter. Bu nedenle Osmanlı Devleti’nde, Batı Avrupa’daki gibi yerel
güçler, lordlar ya da zenginleşerek parasını ticarete, ve giderek sanayiye yatıran kentliler (yani
burjuvalar) tarihe etki edecek kadar güçlü olamamış; bunlar ortaya çıksa da belli bir zaman
içinde devlet tarafından bastırılmıştır.
Ancak modern öncesi döneme özgü bu merkezîyeti, modern devlette karşımıza çıkan
merkezîyet ile karıştırmamak gerekir. Modern öncesi devlette merkezîyet, askerî ve siyasî
iktidarın tek elde toplandığı; yerel güçlerin ya da lonca benzeri devlet dışı, toplum kaynaklı
yapıların kısmen özerkliğini koruyabildiği; yani devlet ile ona bağlı grupların gevşek bir
egemenlik ilişkisi içinde olduğu durumu tarif etmek üzere, dar anlamda kullanılmaktadır. Bu
yapı içinde örneğin devlet, merkeze uzak vilayetleri sadece vergiye bağlamakta; buraların
yönetimini ise geleneksel olarak buraları yönete gelen gruplara bırakabilmektedir. Oysa,
modern devletin ne olduğunu tarif edeceğimiz bir sonraki bölümde de değineceğimiz üzere,
modern anlamda merkezîyet sadece toprakların merkeze bağlanmasından ibaret değildir; aynı
zamanda devlet, yönetimi altındaki toprakların ve nüfusun tamamında etkin ve sıkı bir
egemenlik kurmayı hedefler, modern teknoloji nedeniyle bunun araçlarına sahiptir ve bu
sayede, bunu sağlamanın kurumsal altyapısını kurabilir. Örneğin modern devlet, merkeze
uzak topraklarda sadece vergi almakla yetinmez; başkentten çok uzak dahi olsa egemenliği
altındaki tüm topraklarda memurları vs. aracılığı ile hâkimiyetini hissettirir; tüm
vatandaşlarını kayıt altına alır ya da tüm egemenlik sahasında tek bir hukuku veya aynı
hukukî ilkeleri işletmeyi hedefler vs. Esasen modern öncesi devlet, bu denli etkili bir modern
iktidar kurmayı hayal dahi edemez; çünkü devlet ve yönettikleri arasındaki ilişki modern
öncesi dönemde tamamen farklı kurulmuştur. Kaldı ki dönemin teknolojik olanakları da
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modern iktidarın kurulmasını olanaksızlaştırır: Merkezden uzak vilayetlere birkaç ayda
gidilebilen, telgraf gibi etkin iletişim araçlarının olmadığı bir dönemde, merkezin tüm
egemenlik sahasında etkin bir yönetim kurması zaten maddi koşullar nedeniyle olanaksızdır.
Bu anlamda modern öncesi merkezî devlette görülen egemenlik ilişkisi, Orta Çağ feodal
Avrupa’sından daha sıkı olsa da modern devletten çok daha gevşektir ve bu durum, sadece
Osmanlı Devleti için değil, tüm modern öncesi merkezî devletler için geçerlidir.
Esasen Osmanlı uzun yıllar boyunca, geniş toprak parçalarında hüküm sürmüş bir
devlettir. Dolayısıyla toprak düzeni, vergilendirme sistemi, askeri yapısı, siyasi yapısı vs.
dönemden döneme ve bölgeden bölgeye değişiklik göstermiştir. Örneğin 16. yüzyıldaki klasik
dönemde toprak düzeni ve vergi sistemi gerileme dönemindekinden farklıdır; aynı şekilde
Balkanlar’da ve Anadolu’da geçerli vergilendirme sistemi ya da siyasi yapı ile uzak Arap
eyaletlerinden ve Kuzey Afrika’daki topraklardan vergi toplamak için kullanılan sistem ve
burada uygulanan siyasi yapı da farklıdır 44 . Fakat imparatorluğun geniş topraklarında ve
merkezinde, klasik dönemde geçerli olan yapıyı anlamak, sonraki dönüşüm ve modernleşme
sürecini anlamak açısından bizim için daha yararlı olacaktır. Dolayısıyla bu bölümde anlatılan
yapı (15. yüzyıl ortalarından-16. yüzyıl ortalarına dek uzanan) yükseliş döneminde ya da
klasik dönemde ve imparatorluğun merkeze bağlı topraklarında geçerli olan yapıdır. Merkezin
doğrudan etkisi altındaki bu topraklar Güneydoğu bölgesi dışında tüm Anadolu’yu ve
Balkanlar’ı, yani birazdan ayrıntılı şekilde ele alacağımız ‘tımar’ adlı vergiye tâbi olan
bölgeyi kapsar. Yükseliş dönemine bakmamızın nedeni ise, yukarıda da değindiğimiz gibi, bu
dönemde sultanın etrafında şekillenen merkezin hem içeride kendisine rakip olabilecek tüm
yerel güçler hem de dışarıda diğer devletler karşısında gücünün doruğunda olmasıdır.
Dolayısıyla Osmanlı siyasal ve ekonomik kurumlarının ve toprak düzeninin en berrak şekliyle
incelenebileceği dönem bu dönemdir.

3.2. Osmanlı’da Ekonomik Yapı

Osmanlı Devleti her şeyden önce tarımsal bir ekonomi idi; en yaygın ekonomik
faaliyet tarımdı ve nüfusunun büyük kısmını köylüler oluşturuyordu. Bir sonraki bölümde de
değineceğimiz üzere, Osmanlı tarımı, 19. yüzyılda bazı bölgelerde önemli bir dönüşüm
geçirse de Osmanlı başından sonuna dek tarımsal bir ekonomi olarak kaldı (Dolayısıyla 19.
Yüzyıla gelindiğinde de Avrupa’lı bazı ülkelerin aksine, sanayileşemedi).
Tarımsal üretim, emek yoğun, teknolojik açıdan geri bir çerçevede yapılıyordu. Aynı
zamanda tarım, aile emeğine dayanarak ve küçük çaplı parsellerde yürütülen bir faaliyet idi.
Ancak emek kıt, yani nüfus düşüktü. Bu nedenle, en temel ekonomik faaliyeti vergilendirmek
isteyen devlet açısından köylü değerliydi ve devlet, köylüye sunabileceği üç önemli ödülü
vererek onu toprağa bağlamaya çalışıyordu. Bu ödüller, o yıllar için yaygın ve yazılı hukuka
dayanan bir adalet mekanizması, keyfiyete dayanmayan bir vergilendirme sistemi ve etkin bir
Balkanlar’da ve (Güneydoğu hariç) Anadolu’nun büyük kısmında tımar adı verilen ve birazdan değineceğimiz
sistem yaygındı ve bu bölge tamamen İstanbul’daki merkeze bağlıydı; ancak Arap ya da Kuzey Afrika
topraklarının büyük kısmı bağlı beylik statüsündeydi ve merkeze haraç adı altında her yıl topluca belli bir miktar
nakit ya da altın şeklinde vergi ödeniyordu.
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ordu ile güvenliği sağlamaktı. Gene birazdan anlatacağımız tımar statüsündeki arazileri terk
eden köylüden ‘çift bozma’ vergisi alınması ya da göçebe nüfusu yerleşikliğe zorlama gibi
politikalar da Osmanlı Devleti’nde sayısı kıt olan köylüyü, üretime teşvik etme ve üretimde
tutma çabasını yansıtmaktadır. Zira üretim olmadan vergi almak da mümkün olmayacaktır.
Tarım dışı üretim (zanaatkârlık), tarım dışı ve tarımsal üretimin dağıtımı (ticaret) ve
bu faaliyetlerin ya da devletin finansmanı (tefecilik, sarraflık) da kentlerde sürdürülen önemli
ekonomik faaliyetler arasındaydı.
Esasen uzun yıllar boyunca, 19. yüzyıla dek Osmanlı yöneticilerinin kafasında
bugünkü anlamda, özerk, kendine özgü kuralları olan bir alan olarak ekonomi fikri yoktu.
Fakat bunu Osmanlı’ya özgü bir özellik, eksiklik olarak görmemek gerekir. Bu dönemdeki
tüm devletlerde benzer bir durum söz konusudur (Hatırlatalım ki hem bilimsel hem de siyasi
anlamda, ekonominin ayrı, özerk ve önemli bir alan olarak görülmesi, ancak 16-17. yüzyıldan
sonra, Batı dünyasında yaygınlaşmıştır ve modern çağa özgü bir olgudur.) Ancak bu
durumdan, Osmanlı yöneticisinin ekonomik etkileri olan hiçbir karar almadığı ya da bu tür
kararlar alırken hiçbir önceliği gözetmediği sonucu çıkarılmamalıdır45.

3.2.1. Osmanlı’da Ekonomik Kararları ve Ekonomi Politikalarını
Yönlendiren Öncelikler

a.
Vergicilik: Osmanlı yöneticisinin ekonomik konulara yaklaşımını etkileyen en
önemli öncelik ve amaç devletin vergi gelirlerini artırmaktı. Dolayısıyla Osmanlı ekonomisi
vergiye dayalı bir ekonomiydi ve devletin temel sorunu, , “Ekonomiyi nasıl geliştiririz?
Üretimi nasıl artırırız?” değil, “Nasıl daha çok vergi toplayabiliriz?”di46.

Bu temel öncelik nedeniyledir ki Osmanlı ekonomisi fetihe dayalıydı çünkü
fethedilen her toprak parçası, temel ekonomik etkinliğin tarım ve toprağa dayalı olduğu bu
yüzyıllarda 47 , vergilendirilecek yeni üretim birimlerini ele geçirmek anlamına geliyordu.
Ancak şunu da belirtmeliyiz ki “fetihe dayalı” ekonomi, “yağma ekonomisi” anlamına
gelmez; zaten Osmanlı da bir “yağma ekonomisi” değildir: devlet güçlü olduğundan
fethedilen topraklar asker tarafından sınırsızca yağmalanamıyor; yağma için belli bir süre izin

Mehmet Genç, Osmanlı İmparatorluğu’nda Devlet ve Ekonomi, Ötüken Yay.
Bu noktada şu olgunun altını çizmeliyiz: verginin toplanmasını düzenleyen maliye ve ekonomi aynı şey
değildir: çünkü devlet ve toplum aynı değildir. Maliye devletin kontrolünde bir alandır; ekonomi ise daha çok
toplumun etki alanı içindedir. Denebilir ki ekonomi mali süreçleri de kapsayan, ancak bundan çok daha geniş bir
alanı içerir: Üretim, tüketim, ticaret, finans, tasarruf, yatırım, üretilen değerin toplumun farklı kesimlerince
paylaşılması vs., tüm bu konular ekonomik alanın farklı unsurlarıdır. Devletlerin çoğu, şu ya da bu biçimde
ekonomik alanı kontrol altına almak isterler; ancak en sıkı devlet kontrolü bile bu amacı tam anlamıyla
başaramaz. Elbette ekonomi ve maliye arasında sıkı bir ilişki vardır. Mutlak bir kural olmamakla birlikte,
ekonomide üretim artışı aynı zamanda maliyeyi geliştirir, çünkü yeni ürün ve değerler vergilendirilecek yeni
kaynaklar anlamına gelir.
47
Egemen olunan toprağın genişliği ile devletin gücü arasındaki ilişki sanayi devrimi ile değişmiştir. Daha dar
alanda üretim yapmaya imkân veren fabrika, bu ilişkiyi köklü şekilde dönüştürmüştür. Bu nedenle birçok küçük
Batı ülkesi, sanayi devrimini gerçekleştirebildiği için kendisinden çok daha büyük toprak parçasına sahip
ülkelerden daha varlıklı oldu.
45
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verildikten sonra yeni topraklar titizlikle kayda geçiriliyor ve kanuna dayalı bir vergi
düzeninin parçası hâline geliyordu.
b.
Gelenekçilik: Osmanlı Devleti’nin merkezî eğilim taşıdığını ve kendisine
rakip olabilecek tüm grupları (her zaman başaramasa da) bertaraf etmeyi hedeflediğini
belirtmiştik. Bu nedenle Osmanlı Devleti, yönettiği toplumun dinamik değil, durağan
olmasını istiyordu. Uzun yıllar boyunca Osmanlı yöneticileri için “değişim” daha iyiye doğru
atılan bir adım olarak değil, bir toplumsal düzensizlik, toplum ahengini bozan ve istenmeyen
bir etki olarak görülüyordu. Dolayısıyla Osmanlı yöneticisine göre en iyi düzen herkesin
toplumda kendi geleneksel yerini koruduğu düzendi ve hiçbir grubun fazla sivrilmesine izin
vermiyordu. Aksi takdirde zenginleşerek sivrilen grup yönetim işlerine karışmaya kalkabilir,
sultanın mutlakiyetine rakip olabilirdi. Denebilir ki Osmanlı Devleti çoğunluğun “bir lokma,
bir hırka”yla yetindiği bir düzen kurmak istiyordu. Devletin küçük üreticiliği desteklemesi
ve özel mülkiyeti sınırlaması da bu nedenledir. Ayrıca devletin bir kişinin mallarına el
koyma hakkını saklı tutması anlamına gelen müsadere uygulamasının temelinde de bu
mantık yatar.
Ancak bu durumdan, Osmanlı Devleti’nde varlıklı hiçbir kesim olmadığı anlamı
çıkarılmamalıdır. Elbette Osmanlı topraklarında da zenginler vardı. Halkın büyük çoğunluğu
oldukça düşük bir yaşam standardı içinde yaşarken, daha iyi koşullar altında yaşayan bir
azınlık mevcuttu; faizle borç para vererek geçinen sarrafların büyükleri, önemli devlet
memurları, büyük ve uluslararası ticaretle uğraşan tüccarlar ve büyük kentlerin çarşılarındaki
büyük dükkân ya da imalathaneleri işleten esnaf ve zanaatkârlar (örneğin İstanbul
Kapalıçarşı’da büyük bir baharatçı dükkânının ya da deri imalathanesinin sahibi) elbette
sıradan halktan yüksek bir standarda sahipti. Ancak bunlar her an müsadereye uğrayabilirlerdi
ve bu nedenle hiçbir zaman açıktan açığa devleti yönlendirmeye ya da devlet işlerine kendi
çıkarları doğrultusunda karışmaya kalkışamadılar. Dolayısıyla Osmanlı için asıl mesele
servete karşı olmak değil; bu servetin, yani ekonomik gücün, beraberinde siyasi güç istemeyi
getirme olasılığını önlemekti.
Tüm bu nedenlerle, Osmanlı’da Batı Avrupa’dakine benzer, devletten bağımsız bir
sermaye sınıfı oluşamadı ve sermaye birikimi (yani fabrikalar açacak, büyük girişimleri
hayata geçirecek kadar devasa servetlerin devlet dışında, vergi yolu ile birikim yapmayan
belli toplumsal grupların elinde toplanması süreci) gerçekleşemedi.
İşte tam da bu nokta Osmanlı tarihini ve modernleşmesini Avrupa tarihinden ve
modernleşmesinden ayırır. Batı Avrupa’da toplum kaynaklı, devlet dışındaki bir grup, yani
burjuva sınıfı, ekonomik güce dayanarak siyasî güç talep etti ve 1789 tarihli Fransız İhtilali de
temelde burjuvaların toplumun diğer kesimleri ile ittifak kurarak, soyluluk rejimini alt etmesi
anlamına geliyordu. Aynı şekilde 19. yüzyıldaki sanayi devrimine yol açan faktörlerden biri
de burjuvazi içinde bir kesimin girişimiydi. Bu iki devrim modern toplumu kuran iki büyük
tarihsel olaydı; bu anlamda da modernleşme süreci esas olarak burjuvazi önderliğinde
gerçekleşti ve burjuva toplumunu doğurdu. Oysa güçlü bir devletin varlığı, Osmanlı’da
burjuvazinin oluşumunu engelledi; bu nedenle de Osmanlı, Sanayi Devrimi ve Fransız
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Devrimi benzeri olayları yaşamadı. Ancak bu devrimlerden etkilendi ve Batı Avrupa’dan
farklı olarak burjuvazinin, yani toplum kaynaklı bir sınıfın değil, devletin başını çektiği;
kendine özgü dinamiklerle şekillenen farklı bir modernleşme patikası izledi.
c. İaşecilik: Osmanlı Devleti için, özellikle merkeze yakın bölgelerde ve İstanbul’da
yaşayan halkın, az da olsa her zaman karnını doyurabilmesi ve temel gereksinimlerini (yani
iaşelerini) karşılaması önemli bir öncelikti çünkü yönetici sınıf halkın isyan etmesini önlemek
konusunda çok titiz davranıyor ve bunun en etkili yönteminin halkın doymasını garantilemek
olduğunu biliyordu. Dolayısıyla gelenekçilik konusunda değindiğimiz gibi devlet, çoğunluğun
“bir lokma, bir hırka” ile yaşamasını istiyor; ancak halkın verdiği bu taviz karşısında, bu “bir
lokma ve bir hırkayı” temin etmeyi garantiliyordu. Bu nedenledir ki Osmanlı, kıtlıkları
önlemeye çalışmıştır. Bu bağlamda da iç üretimini korumaya ve ihracatını artırmaya çalışan
Avrupa ekonomilerinin aksine, ticaret politikasında, ülkeye mal girişini (yani ithalatı) teşvik
etmiş ve ülkeden mal çıkışını (yani ihracatı) azaltmaya çalışmıştır. En önemlisi de yapabildiği
oranda temel gereksinim mallarının fiyatlarını narh adı verilen kanunlarla belirlemeye
çalışmış, fiyatları piyasanın arz talep dengesine bırakmamıştır. Bu dış ticaret ve fiyat
politikası aynı zamanda zanaatkâr ve esnaf örgütleri, yani loncalar üzerinde denetim kurmanın
da temel aracı olmuştur.
Fakat elbette bu, devletin hedeflerini mükemmel biçimde başardığı varsayımına
dayanan bir anlatımdır. Osmanlı Devleti’nin çıkardığı kanunlar vs.’ye bakmakla sınırlı bir
tarihçilik bu anlamda kısıtlı sonuçlar verir: Bir kanunun çıkmış olması tek başına bize
bunların olduğu gibi uygulanabildiğini göstermez. Çünkü çok güçlü olsa dahi, devletin bir
şeyi hedeflemesi onu eksiksiz şekilde başarabildiği anlamına gelmez. Bu bağlamda da piyasa
her zaman devletin istediği biçimde şekillenmemiş olabilir; kaçakçılık vb. yollarla narh
kanunlarının ve dış ticaret politikasının delinmiş olması muhtemeldir. Bu tür girişimlerin
teknolojik olanaklarla donanmış modern devlette dahi mümkün, hatta kimi durumlarda yaygın
olması, bu tür takip mekanizmalarını işletebilecek teknolojiye, örgütlenmeye, yeterli sayıda
memura sahip olmayan Osmanlı gibi bir modern öncesi devlette ortaya çıkma olasılığını
artırmaktadır. Ancak ekonominin kayıt dışı yönlerine uzanan bu tür durumları tespit
edebilecek belgelere ulaşabilmek de bir hayli zordur. Elimizde bol miktarda bulunan devlet
belgeleri ise, var olan durumu değil, devletin hedeflerini göstermektedir. Yine de Osmanlı
gibi güçlü bir devletin piyasayı sınırlamak ve denetlemek yönündeki iradesi dahi, yapıyı
belirlemiş olmalıdır. Bu anlamda şurası kesindir: Osmanlı’da yapı, serbest piyasanın
gelişmesine, Batı’dakinden çok daha az yatkındı.

3.2.2. Osmanlı’nın Başat Vergi Sistemi: Tımar

Osmanlı’da ekonomi esas olarak tarımsal faaliyetlere dayalı olduğu için temel vergi
kaynağı da tarımsal üretimdi.
Esasen Osmanlı’da toprak üzerinde özel mülkiyet (mülkî toprak) çok sınırlı idi ve
toprakların büyük kısmı devlete aitti, yani mirî arazi statüsündeydi. Mirî arazinin önemli bir
bölümü dirlik idi. Dirlikler içinde de has, zeamet ve tımar adı verilen üç ayrı statü
tanımlanmıştı ve en büyük pay, yıllık vergi geliri 3000 ilâ 20000 akçe arasında değişen
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tımarlara aitti Dolayısıyla, en önemli vergi kaynağı tarımsal üretim olan ve tarımsal
işletmelerin de küçük parsellere bölündüğü Osmanlı’da küçük&orta ölçekli toprak parsellerini
tanımlayan tımar, vergi sisteminin tek değilse bile, en önemli parçasını oluşturuyordu.
Bu bağlamda, klasik dönem boyunca, Osmanlı ordu ve vergi yapısı tımar dediğimiz
yapıya dayanıyordu. Dolayısıyla Osmanlı’da askerî ve malî yapı arasında çok sıkı bir ilişki
olduğunu söyleyebiliriz.48
Tımar aslında bir zorunluluktan kaynaklanıyordu. Fetihe dayalı bir ekonomi olduğu
için Osmanlı varlığını sürdürebilmek için savaşlarda başarılı olmalı, bunun için de büyük ve
etkili bir orduyu besleyebilmeliydi. Zaten Osmanlı için vergi toplamanın temel amacı da
böyle bir orduyu besleme hedefini gerçekleştirebilmekti. Ancak dönemin koşulları buna
uygun değildi. Bu koşulları şöyle sıralayabiliriz: 1. Para kıttı. Dolayısıyla Osmanlı’nın
köylüden, böyle bir orduyu besleyebilecek kadar nakit vergi toplaması imkânsızdı. Öyleyse
bir başka seçenek vergiyi aynî olarak (yani üretimin aynısıyla, ürün olarak) toplamak ve
pazarda satmaktı. 2. Ancak aynî olarak toplandığında çok büyük miktarlara ulaşacak olan bu
ürünü büyük yerel ya da uluslararası pazarlara taşımak da olanaksızdı, zira bunu
sağlayabilecek ulaşım olanakları o dönemde son derece sınırlıydı. 3. Zaten yerel pazarlar da
bu derece yüksek miktarlarda ürünü satarak nakde dönüştürebilecek kadar gelişmiş değildi.
Ayrıca nüfusunun yüzde 80’i köylü olan bir imparatorlukta tarımsal ürünü satabilecek bir alıcı
kitlesi bulunamazdı çünkü köylünün zaten kendi ürettiği ürünü pazardan alması için herhangi
bir neden yoktu.
Dolayısıyla büyük bir ordu besleme hedefini bu koşullar altında gerçekleştirmenin tek
yolu verginin asıl büyük kısmını ürün şeklinde toplamak; ancak bunu herhangi bir yere
taşımadan, orduyu bu ürünle, verginin toplandığı yerde, yani köyde beslemekti. İşte tımar
sistemi bu mantığa dayanıyordu.49
Tımar sisteminde devlet, belli bir vergi kaynağından, örneğin bir köyden vergi
toplama yetkisini bir sipahiye veriyordu. Sipahilerin kimileri eski yeniçeriler kimileri ise
savaşa gönüllü katılmış halk kökenli askerlerdi. Sipahi köyde kendisi için ayrılmış küçük bir
hassa çiftliğine yerleşerek her yıl köylüden çeşitli vergiler topluyordu. Bu vergiler iki türdü:
Tımar gelirinin asıl büyük kalemini oluşturan ve ürün olarak toplanan öşür (ya da aşar) adlı
vergi ve çift resmi, bennak, ağnam vs. gibi farklı türleri olan, para olarak toplanan, ancak
vergi gelirinin ancak çok sınırlı bir kısmını oluşturan ve çok az miktarda ödeme gerektiren
nakit vergiler. Ürün üzerinden alınan öşürün oranı, Osmanlı’dan önce geçerli olan vergi
miktarlarına ya da ürünün-toprağın kalitesine göre bölgeden bölgeye değişiyordu. Ancak

Aslında devletlerin temel işlevleri savunma ve en önemli gider kalemlerinden biri ordu olduğuna göre, ordu ve
maliye arasındaki sıkı ilişkinin tüm devletler için ve bugün bile geçerli bir olgu olduğunu söyleyebiliriz. Ancak
Osmanlı’nın farkı bunun çok daha dolaysız oluşudur.
49
Bu sistemi ilk icat eden devlet Osmanlı değildi. Bu sistem Osmanlı’nın dayandığı büyük Doğu
imparatorluklarının bazılarında da kullanılıyordu; örneğin aynı sistem Selçuklularda ikta, Bizans’ta pronoia adı
altında uygulanıyordu.
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Anadolu’da geçerli oran genellikle onda birdi50. Sipahi aldığı verginin belli bir kısmını kendi
geçimine ayırıyor; bir kısmını ise yerel pazarda satarak ya da olduğu gibi ürün hâlinde
bırakarak, beslediği iki-üç cebelu askerinin geçimine, bakımına ve eğitimine ayırıyordu.
Sonuçta devlete hiçbir ek külfet getirmeden kalabalık bir yerel ordu gücü beslenebiliyordu.
Bu sipahi ordusu, askerî güçlere, savaştan savaşa, sefere gitmekteyken yolda katılıyordu.
Böylece devletin sefer maliyeti de düşüyordu.
Tımarın bir işlevi, bunu imkânsız kılan koşullar altında kalabalık bir ordu besleme
hedefini gerçekleştirmeyi ve sefer maliyetini düşürmeyi sağlaması ise, bir diğer yararı ya da
işlevi de o dönem koşullarında oldukça güç olan denetim sorununu halletmesiydi. Sipahi,
köylü üzerinde yerinde bir denetim kurarak hem üretimin sürekliliğini sağlıyor hem de vergi
kaçaklarını önlüyordu. Üretimin sürekliliğinin sağlanması emeğe bağlı ve emeğin kıt olduğu
bir tarımsal üretim için çok önemliydi. Ayrıca köylü, daha az vergi ödemek için, dışarıdan
gelen vergi memurlarına ürettiği ürünün miktarını daha düşük gösterebilirdi; ancak bu
konuda, aynı köyde yaşayan sipahiyi kandırması zordu.
Dolayısıyla sipahinin yükümlülüklerini şöyle sıralayabiliriz: 1. Üretimin sürekliliğini,
kalitesini ve vergiye konu olacak üretim miktarını denetlemek. 2. Başta öşür olmak üzere tüm
ürün üzerinden alınan ya da para olarak tahsil edilen tüm vergileri toplamak. 3. Cebelu
ordusunu oluşturmak ve topladığı öşürün bir kısmıyla bunları beslemek.
Tarımsal üretimi gerçekleştirenlerin ya da köylünün yükümlülükleri de tam olarak
bunlara karşılık geliyordu: 1. Toprağı sürekli ve kesintisiz olarak işlemek (Toprağı
işlemeyenden çift bozma vergisi alındığını hatırlayalım). 2. Ayni ve nakdi vergileri vermek. 3.
Gerektiğinde cebelu ordusuna katılmak.
Dolayısıyla tımardan toplanan vergi gelirleri üç kaynağa gidiyordu: 1. (Kendi hassa
çiftliğinden gelen gelirle birlikte) sipahinin geçimine. 2. Cebelu ordusunun geçimine ve
gereksinimlerine (öşürün bir kısmı olduğu gibi ürün olarak bırakılıyor ve atlı cebelu
askerlerinin ve atlarının gıda gereksinimi için ayrılıyordu; bir kısmı ise pazarda satılıyor ve
ordunun gıda dışı gereksinimlerinin karşılanması için kullanılıyordu.) 3. Toplanan nakit
vergilerse, yeniçerilerin ve bürokratların maaşını ödemek için İstanbul’a. Dolayısıyla tımarın
merkeze ulaşan kısmı, toplamda yüklü bir nakde denk düşse dahi; bir köyden toplanan toplam
verginin küçük bir parçasını oluşturuyordu.

3.3. Osmanlı’da Toplumsal ve İdarî Yapı

İmparatorlukta devlet güçlü bir aktör olduğu için üretilen artığa el koymanın başat
biçimi de vergi idi ve Osmanlı’da yaşayanlar da vergi verenler ve alanlar olarak ikiye
ayrılıyordu:

Fakat köylünün ağır vergilere alışık olduğu ve yüksek verimliliğe sahip kimi bölge ya da faaliyet alanlarında
(örneğin Balkanlar’da kimi bölgelerde) bu oran dörtte bire kadar yükselebiliyordu.
50
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3.3.1. Vergi Veren Halk: “Reaya”

Devlet hem kentlerde hem köylerde küçük üreticiliği teşvik ediyordu. Yani kentlerdeki
üretim küçük imalathanelerde, ticaret küçük dükkânlarda; kırlardaki üretim ise büyük
çiftliklerde değil, bir çift öküzün sürebileceği bir büyüklüğü aşmayan küçük toprak
parçalarında yapılıyordu. Elbette Güneydoğu Anadolu Bölgesi bu duruma bir istisna teşkil
ediyordu; burada büyük toprak parçaları bir kişinin, yani ağanın kullanım hakkı altındaydı ve
üretimi gerçekleştiren köylü bir tür yarı-köle statüsündeydi.
Reaya şu alt dallara ayrılmıştı:
Şehirlerde yaşayan nüfus: Kentlerde yaşayan nüfus esas olarak tarım dışı ekonomik
etkinliklerle uğraşıyordu. Bunlar ticaret ve (kumaş gibi) tarım-dışı mamul malların üretimiydi.
Mamul mal üreticileri ve esnaflar loncalara bağlıydılar. Loncalar çok sıkı kurallara bağlı ve
dinî temellere de dayanan meslek örgütleriydi.
Kırsal alanlarda-köylerde yaşayan nüfus: Tarımsal etkinliklerle uğraşan
köylülerden oluşuyor ve nüfusun ezici çoğunluğunu oluşturuyordu. Köylü grubu yerleşik
hayata geçen göçebelerden, çeşitli nedenlerle tımarını kaybederek köylü konumuna düşmüş
sipahilerden ve asıl olarak kuşaklardır zaten köylü olanlardan oluşuyordu.
Göçebeler: Bunların dışında, Osmanlı’da, esas olarak hayvancılıkla geçinen oldukça
kalabalık bir göçebe nüfus da yaşıyordu. Göçebeler de kırsal nüfusun parçasıydı. Devlet
bunları yerleşikliğe zorlamıştır; çünkü sürekli hareket hâlindeki bu nüfustan vergi toplamak
oldukça zordu.

3.3.2. Halkın Verdiği Vergilerle Geçinen Yönetici Sınıf: “Askerî”

Bu grubun tüm üyeleri vergiden muaftı; yani vergi vermiyordu. Halk üretim yapıyor;
bu üretimin bir kısmı halkın kendi geçimine ayrılıyor; bundan arta kalan fazla kısım,
savunma-askerlik ve yönetim hizmetlerini yerine getirmeleri karşılığında “askerî” sınıfın, yani
sivil ve asker Osmanlı bürokrasisinin51 geçimine ayrılıyordu.
Bu grupta ulema dışında kalanların bir kısmı devşirme adı verilen bir sistemle
yetiştiriliyordu. Başka büyük Doğu imparatorluklarında da görülen bu sisteme göre devlet,
Balkanlar’da imparatorluk tebaasına mensup her otuz-kırk Ortodoks Hıristiyan aile başına bir
erkek çocuğu genç yaşlarında alıyor (devşiriyor), bunları Müslümanlaştırdıktan sonra
yetenekleri doğrultusunda eğitiyor ve devlet hizmetinde kullanıyordu. 17. yüzyıldan sonra
Türk ailelerin çocukları da devşirildi. Bu çocukların önemli kısmı yeniçeri olarak istihdam
ediliyor; bir kısmı ise saray içindeki Enderun mektebinde eğitilerek devletin en üst
mevkilerine, diyelim ki sadrazamlığa kadar yükseliyordu (örneğin Sokullu ya da Mimar Sinan
Bürokrasi genel anlamda geçimini idarî işlerden kazanan sınıfın adıdır. Bugün yaygın olarak en küçüğünden
en büyüğüne, sivil ve asker devlet memurları anlamında kullanılmaktadır; ancak pekâlâ bir şirketin de
bürokrasisi olabilir. Modern devletin oluşumu konusunda da değineceğimiz gibi, modernleşme ile birlikte
bürokrasi genişlemiş, kalabalıklaşmış, daha belirgin bir hiyerarşi içinde örgütlenmiş ve daha net kurallara bağlı
bir hal almıştır. Aynı süreçte de modern orta sınıfın önemli bir parçası olmuştur. Buradaysa bürokrasi terimi,
modern öncesi bir devletin çalışanlarını nitelemek üzere kullanılmıştır.
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devşirmeydi). Bu sistemin mantığı, devletin merkezîleşme eğiliminde aranmalıdır: Bu sistem
sayesinde devlet görevlilerinin, taht üzerinde hak iddia edebilecek 52 soylu kişiler olmaları
engelleniyor ve kökeninden koparılmış, kaderi tamamen padişahınkine bağlı bir yönetici sınıf
yaratılmış oluyordu. Bu nedenle, soyluların devletin önemli mevkilerinde yer aldığı Batı
saraylarından farklı olarak Osmanlı sarayındaki tek soylu aile Osmanoğulları’ydı; dolayısıyla
Batı saraylarında görülen hanedanlık çatışmaları Osmanlı sarayında görülmüyordu. Daha
doğrusu farklı soylu aileler arasında bir iktidar kavgası yaşanmıyor; bu kavga şehzadelerle,
yani aile içi bir çatışmayla sınırlanıyordu 53 . Sonuçta devşirme sistemi sayesinde Osmanlı
tahtın çok uzun bir süre aynı hanedanlığın elinde kaldığı nadir modern öncesi devletlerden
biri olmayı başarmıştır.
Bu bağlamda yönetici sınıfın soya bağlı herhangi bir imtiyaz sahibi olması
engelleniyor ve bunlar padişahın “kulu” sayılarak “kapıkulu” adıyla anılıyordu. Dolayısıyla
tüm devşirmeler hukukî olarak köle statüsündeydi; ancak elbette yaşam biçimleri
kölelerinkinden farklıydı. Kuruluş döneminde Osmanlı yönetici sınıfı hem devşirmelerden
hem de beylikler kökenli Türk soylularından oluşuyordu (örneğin Fatih Sultan Mehmet’in
ünlü sadrazamı Çandarlı Halil Paşa soylu Çandarlı sülalesinden geliyordu). Zirâ giderek
büyüyen devletin yönetici ihtiyacını karşılamak için sadece devşirmelerin sayısı henüz yeterli
değildi ve devlet Türk beyliklerinin tecrübeli yönetici kadrolarından yararlanmak zorundaydı.
Elbette bu durum merkezî devletin istemediği bir şeydi; dolayısıyla, yükselme döneminde
yönetici sınıf içinde egemenlik tamamen devşirmelerin eline geçti. Yalnız elbette Osmanlı
yönetici sınıfı, yani askerî sınıfın tamamı devşirme kökenli değildi.
Öte yandan 19. yüzyıla, yani modern devlet oluşturma çabalarına kadar Osmanlı
Devleti bu sınıfa maaş ödemesi yapmıyordu. Bu sınıf geçimini, vergiden muaf olmasının yanı
sıra bazıları düzenli olarak dağıtılan (ulufe) gibi ‘bahşiş’ler, ganimet payları, dağıtılan
dirlikler, (kadılar ve benzerlerinde) yürütülen hizmetlerden alınan komisyonlar ve elbette
(yeniçerilerde olduğu gibi) zaten devletin gereksinimlerini doğrudan karşılaması gibi
yöntemlerle sağlıyordu. Doğrudan, ismi açıkça konarak ve nakit olarak ‘ücret’ almayışı
Osmanlı Devleti’nin yönetici sınıfı ile kurduğu ilişkinin niteliğini göstermesi açısından
önemlidir; zira modern devlette olduğu gibi maaş ödemesi yapılmaması, bu sınıfla ihsansadakat ilişkisi kurulduğunu kanıtlar. Tam da modern öncesi devlete özgü bu ilişki,
geleneklerle belirlenen bir düzene sahip olsa bile hukukî nitelik taşımaz ve keyfîdir.

Fransız Devrimi’ne kadar dünyanın önemli bir kısmında iktidar üzerinde hak iddia etmenin en temel koşulu,
yani iktidarın kaynağı soyluluktu; ancak soylu bir aileden gelenler iktidar talep edebiliyordu. Fransız
Devrimi’nin asıl tarihî başarısı bu temel ilkeyi köklü bir biçimde değiştirmesiydi.
53
Kaldı ki Osmanlı aile içi iktidar savaşını da Fatih’in getirdiği kardeş katli; III. Ahmet’in getirdiği ekber evlat
usulü gibi yöntemlerle engellemeye çalışıyordu. Bu nedenle de Osmanlı, diğer birçok Doğu İmparatorluğu’ndan
daha uzun süre hüküm sürebilmiştir; çünkü diğer imparatorluklarda çözülemeyen iktidarın devri sorununu, başka
bir ifadeyle bir padişah herhangi bir şekilde iktidardan düştüğünde yerine kimin geleceği meselesini daha etkili
şekilde çözebilmeyi başarmış, en azından hukukî bir temele oturtmayı denemiştir. Fakat elbette bu da göreceli
bir çözümdür ve taht kavgası, dinamikleri, aktörleri, metotları dönemden döneme değişse de Osmanlı tarihinin
her döneminde yaşanmıştır.
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Bu yönetici sınıf askerlik hizmetini yerine getirenler ve sivil hizmetleri yerine
getirenler olmak üzere iki temel gruba ayrılıyordu (Demek ki ‘askerî’ terimi sadece askerler
anlamına gelmiyor, sivil hizmetten sorumlu memurları da kapsıyordu):
a.Askerlik hizmetini yerine getirenler
Bu başlık altındaki en önemli grup yeniçerilerdi. Yeniçeriler merkezî orduyu
oluşturan kapıkulu ocaklarının en bilinen parçası idi ve devletin sağladığı imkânlarla geçinen,
askerlerdi. Ayrıca mesleklerle dinsel inanışı iç içe geçiren genel yaklaşım içinde tüm
yeniçeriler Bektaşî idi.
Yeniçeriler için askerlik bir meslekti, dolayısıyla sürekli savaşa hazır bir orduyu
meydana getiriyorlardı. Bunlar ordunun en kalabalık kesimini oluşturmasalar da en etkili
gücünü oluşturuyorlardı. Yükselme döneminde yeniçerilerin hemen hemen tamamı devşirme
kökenliydi.
Ancak 17. yüzyıldan itibaren yeniçeriler başkentteki silahlı ve örgütlü bir güç olarak
siyasetin önemli bir parçası hâlini aldılar ve sık sık çıkardıkları isyanlarla sarayı etkileyebilen
en önemli saray dışı grup oldular.
Elbette Osmanlı ordusunu oluşturan yegâne parça yeniçeriler değildi; bir diğer önemli
parça, çoğunluğunu askerî sınıfın oluşturmadığı, eyalet ordusu içinde yer alan tımarlı
sipahilerdi: Bunlar savaştan savaşa askere çağırılan, atlı, taşra ordusuydu. Sipahiler, tımar
sistemi sayesinde hem kendileri geçiniyor hem de birkaç tane cebelu askerini besliyorlardı.
Sipahilerden ve besledikleri askerlerden oluşan bu grup, ordunun en kalabalık kesimiydi ve
sayılarının yüksekliği sayesinde, o dönem için ciddi bir askerî güç teşkil ediyorlardı.
Osmanlı ordusunun kara kısmını oluşturan bu birlikler dışında, 16. Yüzyılda atak
yapan, ancak daha sonra önemini yitiren bir donanması da vardı.
b. Askerlik dışı sivil hizmetleri yerine getirenler:
Sivil bürokrasi aşağıdaki ana unsurlardan oluşmaktaydı:
Merkez ve taşra bürokratları: Sadrazamlar, valiler vs. şeklinde hiyerarşik
olarak örgütlenen yönetim teşkilatının büyük kısmı devşirme kökenliydi.
İslam bilginleri ya da ulema: Din işlerinden sorumlu olanlar (müftüler, şeyh-ül
islam vs.), yargı işlerinden sorumlu olanlar (kadılar), eğitim işlerinden sorumlu olanlar
(müderrisler, yani medrese mezunları ve hocaları). Ulema olmanın şartı “Müslüman oğlu
Müslüman olmak”tı; dolayısıyla bu grup içinde hiçbir fert devşirme kökenli değildi. Ancak
ulema kökenli olup bürokrasiye geçenler vardı.
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3.3.3. Millet Sistemi
Hem kentte hem köyde yaşayan halk, devlet tarafından millet sistemi dediğimiz bir
sistem içinde sınıflandırılmıştı. Ancak buradaki “millet” sözünü, şimdiki uluslarla
karıştırmamak gerekir. “Millet” derken kast edilen imparatorluk halkını oluşturan farklı dinsel
cemaatlerdi ve bunlar arasında da mezhepsel ayrıma göre farklı milletler olabilirdi. En önemli
gayr-ı Müslim (Müslüman olmayan) milletler Rum Ortodoks, Ermeni ve Musevi
cemaatleriydi. Milletler kendi içine kapalı topluluklardı ve milletler arası evlilik yoktu.
Devlet yargı ya da vergi gibi işlerinde ve tüm diğer taleplerinde şimdiki gibi kişileri
değil, milletleri muhatap alıyor ve bunların dinsel liderleriyle görüşüyordu.
Millet, bir ölçüde Osmanlı kentini, kültürünü ve günlük yaşamını anlamanın da
anahtarıdır. Esasında meslek yapısı bile millet sistemine dayanıyordu: Milletlerin okulları,
meslekleri, buna bağlı olarak loncaları, işyerleri ve mahalleleri de ayrı idi. Bugün sınıfsal
olarak ayrışmış modern kentin aksine, tek bir milletin mahallesinde zengin fakir bir arada
yaşardı. Ancak 19. yüzyılda, modernleşme etkisi ile (büyük kentlerin bazı bölgelerinde)
mahalleler sınıflara göre ayrışmaya başladı. Öyle ise Osmanlı kenti de millet, yani din ve
mezhep esasına göre ayrışırdı. Köyler de milletlere göre ayrışmıştı; köy karma ise dahi
mahalleler gene farklılaşmıştı.
Farklı milletler birbirleri ile belli sınırlar dâhilinde ilişkili idiler. Özellikle ticaret
milletlerin karşılaşmasına vesile oluyordu. Bu folklorda ve günlük hayatta, milletlerin kendi
yaşam tarzlarının yanı sıra devam eden ve kasaba ya da köylerde daha yakın ilişki olduğundan
daha güçlü hissedilen ortak bir Osmanlı yaşam tarzı doğurmuştu. Örneğin bugün de kısmen
devam eden eşsiz imparatorluk mutfağı bu ilişkilerin ürünü idi. Ancak bu kültür, yazılı kültür,
bilim ve düşüncede iz bırakmamıştı.
Gayr-ı Müslim milletler, Kuran’ın ehl-i kitaba tanıdığı statü içinde, kendileriyle
sözleşme yapılmış, Müslüman zimmetinde, korumasında topluluklar olarak kabul edilirdi. Bu
çerçevede bu milletlere Tanzimat Fermanı’na dek askerlik hizmeti düşmezdi. Bu hizmet
karşılığında bazen çok cüz’i olabilen cizye adlı bir nakit vergi öderlerdi.
Elbette bu sistem, klasik dönemde belli bir barış ve huzur ortamını garantiliyordu.
Ancak bu milletler arasında hiçbir ayrımcılık olmadığı anlamına gelmezdi; hukuk sisteminde
de göreceğimiz üzere, Müslümanlar belli ayrıcalıklarla donatılmıştı. Aslında millet sisteminin
önemi de belli bir ayrımcılık içerdiği de her milletin kendine has kıyafetler giymesi
zorunluluğundan da anlaşılabilir. Sonuç olarak Osmanlı Devleti’nde, modern kıstaslarla geri
dahi sayılsa, çağdaşı modern öncesi devletlerle kıyaslandığında bir hayli ileri sayılabilecek
bir dinsel hoşgörü ortamı vardı.

3.3.4. Osmanlı Hukuk Sistemi

Osmanlı’da hukuk sistemi modern öncesi devlete özgü nitelikleriyle bugünkünden çok
farklıdır. Ancak burada kritik olan nokta, keyfî olmayan bir yasanın işletilmesi; bunu
işletecek, tüm ülkeye yayılmış bir kurumsal altyapının kurulmuş olmasıdır. Dolayısıyla hukuk
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bugünkünden farklı da olsa, yine de vardır ve varlığı ve işletiliyor olması dahi, modern öncesi
dönemde (örneğin 16. yüzyıl için) önemli bir ayrıcalıktır.
Zira adalet fikri Osmanlı devlet felsefesinin temelinde durur; yani Osmanlı sultanına
ve siyasal elitine göre ülkeyi iyi yönetmenin anlamı daha çok toprak kazanmak, nüfusu
geliştirmek vs. değil, adil yönetmektir. Zaten daha önce de değindiğimiz gibi bu düşük
nüfuslu ülkede kıt olan reayayı kendine bağlayarak üretim içinde tutmanın, böylece
vergilendirmenin anahtarı da adalette görülür.
Osmanlı yönetici seçkinleri tüm bu denklemin son derece bilincinde idiler. 16.
yüzyılda yaşamış entelektüel Kınalızade Ali Efendi’nin, Ahlâk-i Alâi adlı eserindeki meşhur
şiiri, hem Osmanlı devlet anlayışını hem de bunun ne ölçüde bilince çıkarılmış olduğunu
örneklemektedir:
1. Adldir mucib-i salâh-ı cihan (Adalettir dünya düzenini ve kurtuluşunu sağlayan)
2. Cihan bir bağdır dîvarı devlet ( Dünya bir bahçedir, duvarı/sınırı devlettir)
3. Devletin nâzımı şeriattır (Devletin nizamını kuran Allah kanunudur)
4. Şeriate olamaz hiç hâris illa mülk (Allah kanunu ancak saltanat ile korunur).
5. Mülk zabt eylemez illa leşker (Saltanat -devlet-, ancak ordu ile zaptedilir)
6. Leşkeri cem’ idemez illa mal (Ordu, ancak mal –üretim- ile ayakta kalır)
7. Malı cem’ eyleyen raiyyettir (Malı toplayan –üretim yapan- halktır)
8. Raiyyeti kul ider padişah-ı âleme adl (Halkı idare altına ancak Cihan Padişahı’nın
adaleti alır.)
Bu şiirde de görüldüğü gibi Osmanlı’da adaletle başlayan çember adaletle
kapanmaktadır ve daire içinde Osmanlı’yı oluşturan tüm unsurlar, devlet, padişah, ordu, reaya
birbirine eklemlenir. Yine şiirde, üretim ile iktidar arasındaki bağlantı ve üretimi yapanı
iktidara bağlayan unsurun adalet olduğu açıkça ifade edilir.
Buradan devam edersek, esasen hukuk sistemi de millet sistemiyle iç içedir.
Her millet belli konularda kendi dini hukukunu kullanmakta serbesttir. Şeriat da
Müslüman milletinin dini hukukundan ibarettir ve sadece belli konuların çözümünde
kullanılır. Ayrıca dinsel kaynaklı tüm bu hukukların dışında, bazı konularda devletin koyduğu
hukuk kuralları geçerlidir ve bunlara örfi hukuk denir. Dolayısıyla 1. Osmanlı’nın şeriatla
yönetilen bir imparatorluk olduğunu söyleyemeyiz; 2. Osmanlı’da güçlü bir adalet sistemi
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vardır ancak modern devletin hedeflediği gibi tüm nüfus için geçerli ve tüm hukuksal konuları
kapsayan bir hukuk birliği bulunmaz54.
Bu anlamda, Osmanlı’da adaletin iki temel kaynağı vardır:
1)

Şer’i Hukuk: İslam fıkhı

2)
Örfî Hukuk: Padişahın emirleri (fermanlar) ve daha önceki kararlar/eğilimler
(içtihat) ile oluşan hukuk. Bu alanda çıkan kanunnameler, aynı zamanda bir bölgede geçerli
yerel geleneklerle de oluşur ve buna göre esneklik gösterir.
Örfi hukuk alanı din ile karşıt olmayan, ancak din dışı bir alandır ve sultanın
otoritesine hukuk içinde alan açar. Ceza hukuku içinde zina, zina iftirası, hırsızlık, şarap
içme/sarhoşluk, eşkıyalık ve din değiştirme/İslam ümmetinden ayrılma dışında kalan; yani
kısas ile cezalandırılan suçların haricindeki alan örfî hukuka tâbidir. Ceza hukuku dışında da
mülkiyet ve vergi gibi alanlar örfî hukuk içindedir.
Normal şartlarda örfî hukuk şeyh-ül İslam onayından geçer; fakat Osmanlı’da şeyh-ül
İslâm’ın devletten özerk bir makam olmayışı, bu onay mekanizmasının fiilî olarak her
durumda şeriatın katı yorumlarına göre işlemesini engellemiştir (Başka bir deyişle fiilen
devlet seyh-ül İslâm’a değil, şeyh-ül İslâm devlete tâbi olmuştur).
Kadı, şer’i ve örfî hukuku işleten esas makamdır. Ayrıca görevli olduğu bölgede
birçok idarî işi de yürütür. Kadıların sıklıkla farklı bölgelere atanması, yani yer değiştirmesi
usulü ile kadının yerel olarak güçlü kişilerin etkisi altına girmesinin önlenmesi hedeflenmiştir.
Ayrıca kadı sancakbeyine değil, doğrudan merkeze, divan-ı hümayun üyesi olan kadıaskere
(Anadolu ya da Rumeli kazaskerine) bağlıdır ve doğrudan merkezle yazışma yetkisine
sahiptir.
Kadılar ulema sınıfına mensuptur ve Müslüman oğlu Müslüman’dır; yani devşirme
değildir. 19. yüzyıl ortalarına dek kadılar ayrı bir mekânda çalışmazlar ve kadı mahkemesi
herhangi bir mekânda ve teorik olarak, kamuya açık biçimde kurulur (yani prensipte, herkes
mahkemeyi izlemeye gelebilir). Mahkemeyi bağlayan birçok kısıt da belirlenmiştir (Örneğin
kadılar kendi akrabalarının davalarına bakamazlar; tarafların ya da vekillerinin davada
bulunması zorunludur; gerekirse keşfe çıkılabilir vs.). Hanefî fıkhına göre tek başına karar
verirler, ancak bilirkişi desteği alabilirler. Kadılar maaş almazlar; yaptıkları hukukî ya da idarî
işlemler üzerinden, miktarı belirlenmiş (yani keyfî olmayan) bir komisyon alırlar. Her ne
kadar 19. yüzyıl ortalarından sonra, Tanzimat Fermanı sonrası ücret uygulaması getirilmeye
çalışılsa da başarısız olmuştur.

Burada ‘modern devlette olduğu’ gibi değil, ‘modern devletin hedeflediği gibi’ dememiz tesadüfî değildir.
Zira devletin şiddet tekelini, yani bir coğrafyada ceza verilecekse bunu verebilecek tek kurumun devlet olması
ilkesini kapsayan hukuk birliği fikri, çok güçlü araçlarla, yasal yetkilerle ve etkili bir bürokrasiyle donanmış
olmasına rağmen, modern devlette dahi ancak bir hedef, bir idealdir ve tam anlamıyla başarılmış değildir.
54
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Yerel mahkemeden yargıtaya dek (ve günümüzde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
gibi ulusal mahkemeleri aşan kurumlara dek) belli bir silsileyi mutlaka takip eden modern
hukuktan ayrışan bir diğer nokta, herhangi bir davanın doğrudan divan-ı hümayun’a taşınması
yolunun her zaman açık olmasıdır ve divanın küçük bir köylünün davasını görüştüğünü
kanıtlayan belgeler de mevcuttur.
Kadı mahkemesi gayr-ı Müslimlere de açıktır. Bir gayr-ı Müslim, kendi dinsel
hukukuna göre zorlukla karşılaşabileceği durumlarda kadı mahkemesine başvurmayı tercih
edebilir; bu duruma en çok, İslâm hukukuna göre görece daha kolay olduğu için boşanma
davalarında rastlanır. Ancak elbette bu yolu seçen gayr-ı Müslim kendi cemaatinden dışlanma
riski ile de karşı karşıya kalır.
Hukuk birliğinin olmayışını gösteren bu çarpıcı örneğe ek olarak, Osmanlı hukukunu
modern hukuktan ayıran bir diğer nokta, kamu hukuku alanının olmayışıdır. Kamu hukukuna
göre bir suç işlendiğinde, şikâyet olmasa dahi dava açılır. Oysa Osmanlı’da, cinayet
davalarında dahi, şikâyet olmadan dava açılmaz. Yine cinayet davalarında dahi, iki taraf (kan
bedeli ödeyerek vs.) anlaşırsa suçu sabit katile bile ceza verilmeyebilir. Yine modern
hukuktan farklı olarak, cezanın bireysel olmadığı durumlara rastlanabilmektedir: Bazı
durumlarda kadı, tüm bir mahalleye, para cezası vs. verebilir.
“Osmanlı devleti için adalet önemli bir hedefti” derken kastımız bunun merhametli ya
da ıslaha yönelik bir hukuk olduğu da değildir. Osmanlı’da, tüm modern öncesi devletlerde
olduğu gibi çok ağır bedensel cezalara ve bu cezaların (yine modern hukuk mantığından farklı
olarak) ıslah amacıyla değil de ibret amacıyla verildiği durumlara rastlanabilir. Ancak
cezaların nasıl infaz edildiği ile ilgili bilgimiz sınırlıdır ve çok geniş bir af mekanizmasının
işlediği de not düşülmelidir. Sultanı devirmeye çalışmak suçunun dahi, ‘merhamet’in önemli
bir meşruiyet kaynağı olduğu bir makamı işgal eden sultan tarafından affedildiği örneklere
rastlarız.
Yine de tüm bu tablo ideal durumu gösterir. Merkezî devletin kimseye ayrıcalık
tanımayan bir adaleti hedeflediği kesinlikle açıktır. Ancak merkezî devlet aynı zamanda
ihtilafların pratik biçimde çözümünü de hedefler. Kaldı ki fiilî olarak, kadının yerel güçlerin
etkisi altına girmesi tehlikesi her zaman mevcuttur. Toparlayacak olursak, bugün de olduğu
gibi, tüm kurallara rağmen, fiilen yargının etkiye açık olması olasılığı o gün için de
mevcuttur.

3.4. Sonuç: Osmanlı’dan Günümüze Devreden Unsurlar Nelerdir?

Osmanlı’dan günümüze kadar devam eden en önemli unsur merkezî devlet geleneğidir
ve bu, Osmanlı-Türkiye tarihini, Batı tarihinden ayıran en önemli noktadır 55 . Bu gelenek
Ancak bu nokta esasında tartışmaya açıktır. Osmanlı’da yaygın üretim tarzı ve toprak düzeni üzerinde 1960’lı
ve 1970’li yıllar boyunca süren canlı tartışma ortamında, Osmanlı’da devletin önemli rolünü değilse bile bunun
sonuçlarını tartışmaya açan önemli bir birikim de mevcuttur. İlerleyen bölümlerde ele alacağımız bu tartışmaya
göre, Osmanlı köylüsünün ürettiğine, vergi ya da rant biçiminde el konulması niteliksel bir ayırıma yol
açmamıştır.
55
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nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti kurulurken zayıf bir burjuvazi ve sermaye birikiminin çok
sınırlı olduğu bir ekonomi devralmıştır. Ayrıca küçük mülkiyetin güçlü olduğu bir yapı
devralınan unsurlardan bir diğeridir.
Elbette cumhuriyetin gelişimi boyunca bir burjuvazi ortaya çıkmış ve güçlü bir
sermaye birikimi süreci yaşanmıştır. Bugünkü Türkiye, 1923 ile karşılaştırıldığında, kesinlikle
dünya ölçeğinde rekabet edebilecek bir sermaye sınıfına sahiptir. Ancak yine de güçlü devlet
geleneği ve bunun devamı olarak devletin çıkarı ile toplumun çıkarını bir sayan, hem devlet
hem toplum içinde farklı çıkar grupları olduğunu ayrıştırmayan zihniyet Osmanlı’dan bugüne
hâlen yaygındır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Osmanlı’daki temel toplumsal ve ekonomik yapılara değinilmiştir.
Burada tek tek tarihsel olaylara odaklanmak yerine yapısal özellikler üzerinde durulmuştur.
Osmanlı’da ekonomik ve toplumsal yapıya ilişkin noktaları toparlayacak olursak,
temel özellikleri şöyle sıralayabiliriz:
1.
2.
değildi.

Osmanlı ekonomisindeki temel faaliyet tarımdı.
Osmanlı ekonomisi fetihe dayalı bir ekonomiydi, ancak bir yağma ekonomisi

3.
Osmanlı’da temel siyasi güç ve kurum merkezî devletti. Merkez her zaman
güçlü olmayı hedeflemiş; bunu her zaman tam anlamıyla başaramasa da belli bir gücü her
zaman korumuştur.
4.
Bu nedenle devlet kendisine rakip olabilecek toplumsal sınıfların ortaya
çıkmasını önlemeye çalışmış ve bunun için hem kentte hem kırda küçük üreticiliği
desteklemiş ve tarımsal ya da tarım dışı üretim küçük işletmelerde gerçekleştirilmiştir. Ayrıca
müsadere uygulaması ile özel mülkiyeti sınırlamıştır.
5.
Bunun yanı sıra merkezî devlet devşirme sistemi sayesinde saray içinde
kendine rakip olabilecek soylu bir topluluğun varlığını engellemiştir.
6.
Yine bu nedenle, yani gücünü korumak için devlet ekonomik alanda, esas
olarak kendi vergi gelirlerini artırmaya yönelik politikalar (vergicilik) benimsemiştir. Ayrıca
toplumsal hareketliliği ve girişimci bir sınıfın oluşumunu engellemeye çalışmıştır
(gelenekçilik). Son olarak temel gereksinim mallarının fiyatlarını kanunlar yolu ile
belirleyerek, serbest piyasanın etkinliğini sınırlamıştır (iaşecilik).
7.
Merkezî devletin gücünü korumak isteği, (19. yüzyılda belli bir değişim
yaşansa da) özel mülkiyetin, sermaye birikiminin sınırlı kalmasına ve güçlü bir burjuvazinin
serpilememesine, burjuvazinin cılız kalmasına yol açmıştır.
8.
Devlet kendi gücünün meşruiyetini ve güçlü grupları engelleme hedefini, tüm
toplumsal gruplara eşit mesafede duran, hiçbir grubu diğeri karşısında kayırmayan,
imtiyazlara yer vermeyen güçlü ve merkezî bir adalet sistemi kurarak sağlamaya çalışmıştır.
Osmanlı hukuk sisteminin temelinde duran millet sistemi ile devlet yönetimi altındaki nüfusu
dinsel cemaatlere (milletlere) ayrıştırarak kavrar. Bugünkü modern hukuktan bir hayli farklı
bu hukuk sistemi içinde hukuk birliği yoktur.
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Bölüm Soruları
1.
Türkiye’nin toplumsal yapısını anlamak için tarihe uzanmamızı gerektiren
sebepler nelerdir? Açıklayınız.
2.
Osmanlı’da gözlemlenen merkezîyet ile modern devlete özgü merkezîyet
arasındaki farklar nelerdir?
3.
Osmanlı’da devlet merkezî yapısını hangi mekanizmalarla korumaya
çalışıyordu? Bunların merkezîliğe katkısı neydi?
4.
Açıklayınız.

Osmanlı’da ekonomik kararlara yön veren öncelikler neler olmuştur?

5.
Osmanlı vergi sistemi ile askerî yapısı doğrudan bağlantılı idi. Neden böyle bir
durum söz konusudur? Bu iki yapıyı birbirine doğrudan bağlayan halka nedir? Açıklayınız.

Cevaplar
1.
Bunun birinci sebebi, toplumsal yapının dönemden döneme değişkenlik
göstermesidir. Dolayısı ile tarihsel değişimden bağımsız, her zaman sabit kalan yapısal
unsurlar bulunmaz. Öte yandan bahsettiğimiz değişim sürecinde yapının bazı unsurları
bugünü etkilemeye devam ederken bazıları geçmişte kalmıştır. Demek ki geçmişin mirası,
belli bir ölçüde, bugün içinde yaşadığımız yapı üzerinde de etkilidir. Kaldı ki geçmişin, yani
bir önceki yapının ne olduğunu bilmeden, bugün neyin değişmiş olduğunu anlamamız da
olanaksızdır; çünkü değişim önceki durumdan yeni bir duruma geçiş demektir.
2.
Osmanlı Devleti modern öncesi döneme özgü bir merkezîyet anlayışına
sahiptir. Bunu modern devlette karşımıza çıkan merkezîyet ile karıştırmamak gerekir. Modern
öncesi devlette merkezîyet, gücü belli bir merkezde toplamayı hedefleyen ve kısmen başaran;
mutlak egemenin, yani kralın ve padişahın, gücünü lordlar gibi başka bir toplumsal grupla
paylaşmak durumunda kalmadığı devletleri- askerî ve siyasî iktidarın tek elde toplandığı;
yerel güçlerin ya da lonca benzeri devlet dışı, toplum kaynaklı yapıların kısmen özerkliğini
koruyabildiği; yani devlet ile ona bağlı grupların gevşek bir egemenlik ilişkisi içinde olduğu
durumu tarif etmek üzere, yani dar anlamda kullanılmaktadır. Bu yapı içinde örneğin devlet,
merkeze uzak vilayetleri sadece vergiye bağlamakta; buraların yönetimini ise geleneksel
olarak buraları yönete gelen gruplara bırakabilmektedir. Oysa, modern devletin merkezîliği
sadece toprakların merkeze bağlanmasından ibaret değildir; aynı zamanda devlet, yönetimi
altındaki toprakların ve nüfusun tamamında etkin ve sıkı bir egemenlik kurmayı hedefler,
modern teknoloji nedeniyle bunun araçlarına sahiptir ve bu sayede, bunu sağlamanın
kurumsal altyapısını kurabilir. Örneğin modern devlet, merkeze uzak topraklarda sadece vergi
almakla yetinmez; başkentten çok uzak dahi olsa egemenliği altındaki tüm topraklarda
memurları vs. aracılığı ile hâkimiyetini hissettirir. Esasen modern öncesi devlet, bu tür bir
modern iktidar kurmayı hayal dahi edemez; çünkü devlet ve yönettikleri arasındaki ilişki
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modern öncesi dönemde tamamen farklı kurulmuştur. Kaldı ki dönemin teknolojik olanakları
da modern iktidarın kurulmasını olanaksızlaştırır.
3.
Osmanlı’da merkezî devlet hanedanlığın tek ailede toparlanması yoluyla
kuruluyordu. Bu anlamda aile içinde iktidar çatışmaları olsa da Osmanoğulları’nın iktidarına
göz dikebilecek ya da ortak olabilecek tüm potansiyel rakipler engelleniyordu (Öyle ki
Osmanlı, tarihte, iktidarın en uzun süreli olarak tek bir hanedanlıkta kaldığı nadir devletlerden
biriydi.). Bu rakiplerden biri ekonomik gücü nedeniyle siyasal güç talep edebilecek varlıklı
sınıflardı. Devlet müsadere (özel mülke el koyma hakkı) ile özel mülkiyeti sınırlıyor ve bu
grupların siyasal güç taleplerini engelliyordu. Rakip olabilecek bir diğer grup Osmanoğulları
gibi soylu ailelerdi. Ancak devşirme usulü ile sarayda tamamen köksüz, soylu olmayan, ama
yine de ehil bir bürokrasi yaratan Osmanlı soyluluk iddiası olabilecek grupları da merkezin
dışında tutmayı başarıyordu. Son olarak kent ve kırda küçük girişimciliği ve küçük ölçekli
işletmelerde üretimi destekleyerek, hem sermaye birikimini, dolayısıyla kendisine rakip
olabilecek güçlü toplumsal kesimlerin ortaya çıkmasını engelliyor; hem de örgütsüz ve
dağınık bir nüfusu daha kolay vergilendirip yönetebiliyordu. Ancak Osmanlı merkezinin bu
hedeflerini her zaman başarabildiği söylenemez; klasik dönemi takip eden yüzyıllarda da
Batı’daki gibi bir burjuvazinin ya da rakip hanedanlıkların ortaya çıkması engellenmişse de
yerel güçlerin ve yeniçerilerin tahta rakip olacak kadar değilse bile, siyaseti etkileyecek kadar
güç kazanabildiğini görürüz.
4.

Bu öncelikler şöyle sıralanabilir:

A) Vergicilik: Osmanlı yöneticisinin ekonomik konulara yaklaşımını etkileyen en
önemli öncelik ve amaç devletin vergi gelirlerini artırmaktı. Dolayısıyla Osmanlı ekonomisi
vergiye dayalı bir ekonomiydi ve devletin temel sorunu, bu dönemdeki tüm devletler gibi,
“Ekonomiyi nasıl geliştiririz? Üretimi nasıl artırırız?” değil, “Nasıl daha çok vergi
toplayabiliriz?”di. Bu temel öncelik nedeniyledir ki Osmanlı ekonomisi fetihe dayalıydı
çünkü fethedilen her toprak parçası, temel ekonomik etkinliğin tarım ve toprağa dayalı olduğu
bu yüzyıllarda, vergilendirilecek yeni üretim birimlerini ele geçirmek anlamına geliyordu.
B) Gelenekçilik: Osmanlı Devleti, yönettiği toplumun dinamik değil, durağan olmasını
istiyordu. Uzun yıllar boyunca Osmanlı yöneticileri için “değişim” daha iyiye doğru atılan bir
adım olarak değil, bir toplumsal düzensizlik, toplum ahengini bozan ve istenmeyen bir etki
olarak görüldü. Dolayısıyla Osmanlı yöneticisine göre en iyi düzen herkesin toplumda kendi
geleneksel yerini koruduğu düzendi ve hiçbir grubun fazla sivrilmesine izin verilmiyordu.
Aksi takdirde zenginleşerek sivrilen grup yönetim işlerine karışmaya kalkabilir, sultanın
mutlakiyetine rakip olabilirdi. Denebilir ki Osmanlı Devleti büyük çoğunluğun “bir lokma, bir
hırka”yla yetindiği bir düzen kurmak istiyordu. Devletin küçük üreticiliği desteklemesi, özel
mülkiyeti sınırlaması ya da müsadere uygulaması temelde gelenekçiliğe hizmet ediyordu.
C) İaşecilik: Osmanlı Devleti için özellikle merkeze yakın bölgelerde ve İstanbul’da
yaşayan halkın, az da olsa her zaman karnını doyurması ve temel gereksinimlerini (yani
iaşesini) karşılaması önemli bir öncelikti çünkü yönetici sınıf, halkın isyan etmesini önlemek
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konusunda çok titiz davranıyor ve bunun en etkili yönteminin halkın doymasını garantilemek
olduğunu biliyordu. Dolayısıyla gelenekçilik konusunda değindiğimiz gibi devlet, çoğunluğun
“bir lokma, bir hırka” ile yaşamasını istiyor; ancak halkın verdiği bu taviz karşısında, bu “bir
lokma ve bir hırkayı” temin etmeyi garantiliyordu. Bu nedenledir ki Osmanlı, kıtlıkları
önlemeye çalışmıştır. En önemlisi de yapabildiği oranda temel gereksinim mallarının
fiyatlarını narh adı verilen kanunlarla belirlemeye çalışmış, fiyatları piyasanın arz talep
dengesine bırakmamıştır.
5. Zaten genel olarak vergi ve ordu arasında bağlantı vardır; zira normal şartlarda
devletlerin en önemli harcama kalemi –asla vazgeçemeyecekleri, aksi hâlde devlet sıfatını
yitirecekleri savunma işlevi nedeniyle- ordu; en önemli gelir kaynağı da vergidir. Ancak
Osmanlı’da bu ilişki çok daha dolaysızdır; zira ordunun asıl kalabalık kısmı, bizzat vergi
kaynağında oluşturulur. İşte bu bağlantıyı kuran halkanın adı tımardır. Tarımsal vergi
kaynaklarının en yaygınını oluşturan tımarlarda, köylünün ürettiği ürünün bir kısmı ‘öşür’ adı
altında aynî olarak vergilendirilir ve bu vergi ile bizzat köyde birkaç kişilik bir “askerî birlik”
oluşturulur. Böylece sefer zamanı bir araya gelen ve sayıları on binleri bulan tımarlı sipahi
ordusunun oluşturulması mümkün olur; yani, paranın sınırlı, ulaşım olanaklarının yetersiz
olduğu koşullarda devasa bir ordu oluşturabilmenin anahtarı tımar sistemidir.
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4.OSMANLI MODERNLEŞMESİNİN MİRASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1.

Osmanlı Klasik Sisteminin Dönüşümü

4.2. 19. Yüzyıl Reform Süreci
4.2.1. Reformların Genel Karakteri, Ortak Yönleri ve Reformlar Önündeki Engeller
4.2.2. Modern Devletin Tanımı
4.2.3. 19. Yüzyıl Reform Sürecinin Aşamaları
4.2.3.1. III. Selim Dönemi (1789-1807)
4.2.3.2. II. Mahmut Dönemi (1808-1838)
4.2.3.3. Tanzimat Dönemi (1839-1876)
4.2.3.4. II. Abdülhamit Dönemi (1876-1909)
4.2.3.5. II. Meşrutiyet Dönemi (1908-1918)
4.3. Fransız Devrimi’nin Çifte Etkisi ve Osmanlı’da Yeni Bir Kamusal Alanın
Doğuşu
4.3.1. Fransız Devrimi’nin Etkisi
4.3.2

19. Yüzyıl Yarısından 20. Yüzyıl Başına Fikir Hareketleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
Sizce Osmanlı ile ilgili fikirler, ayrışmalar ve tartışmalar günümüz Türkiye’sinin
siyasal ve kültürel yaşamında etkili oluyor mu? Osmanlı, günümüz Türkiye’sinde hangi iddaalar
ve söylemler etrafında, hangi kanallarla gündeme geliyor? Sizce neden halen Osmanlı üzerinde
tartışıyor ve düşünüyoruz? Bu fikirlerin farklı işlevleri neler olabilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Reformların ortak ve ayrışan
yönlerini sıralamak
Modern devletin oluşumunu ve
genel özelliklerini kavramak
19. yüzyıl reformlarını sıralamak
Sanayi Devrimi’nin Osmanlı
üzerindeki etkisini kavramak
Fransız Devrimi’nin Osmanlı
üerinde etkilerini kavramak
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Anahtar Kavramlar


Reform,



Islahat,



Modern devlet,



Batılılaşma,



Sanayi Devrimi,



Kapitülasyon,



Fransız Devrimi,



Kamusal alan,



Türkçülük,



Osmanlıcılık,



İslamcılık
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Giriş
Geçen hafta Osmanlı İmparatorluğu’nda, 16. yüzyılda, merkez coğrafyada karşımıza
çıkan toplumsal, ekonomik ve siyasal yapı üzerinde durduk. Bu kapsamda merkezî devlet
geleneğinin ve yaygın küçük üreticiliğin temel yapısal özellikler olarak günümüze kadar
süren bir iz bıraktığını vurguladık. Bu temellerin devamı için müsadere ve devşirme gibi
kurumsal önlemlerin alındığını gördük. Osmanlı-Türkiye tarihini Batı tarihinden ayıran güçlü
merkezî devlet geleneği, Osmanlı hanedanlığına rakip olabilecek etkili bir soylu sınıfın ortaya
çıkmasını, burjuvazinin gelişmesini ve sermaye birikimini engellemiştir. Bu bağlamda genç
cumhuriyetin devraldığı diğer önemli yapısal unsurlar zayıf bir burjuva sınıfı ve sınırlı
sermaye birikimidir. Buradan devamla yönetenler ve yönetilenler ya da devlet ve tebaa/yurttaş
arasındaki ilişkinin, yönetenler ya da devlet lehine şekillenmesi siyasal alanın oluşumunda
belirleyici olmuştur. Son olarak genç cumhuriyet, Osmanlı yapısal mirasından, tarıma dayalı
bir ekonomi ve büyük kesimi köylülerden oluşan bir nüfus devralmıştır.
Ancak elbette Osmanlı klasik dönemi ile cumhuriyet arasında önemli kopuşlar,
farklılıklar da mevcuttur. Her şeyden önce yönetim biçimi, meşrutî monarşiden cumhuriyete
evrilmiştir. Daha sonraki bölümlerde daha da detaylandıracağımız bu farklılıkların bazılarının
kökeni aslında klasik sistemin dönüşümü ile bağlantılıdır.
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4.1.Osmanlı Klasik Sisteminin Dönüşümü

Osmanlı klasik yapısının farklılaşması 16. yüzyılın ikinci yarısında başlamıştır.
Osmanlı tarihçiliğinde bu dönüşüm, genellikle bir ‘gerileme’ süreci olarak ele alınmıştır.
Oysa süreci bu biçimde kavramak, meseleye sadece merkezî devlet açısından yaklaşmak
anlamına gelir. Buna ek olarak, eleştirilebilecek bir diğer nokta ‘gerileme’ temelli yaklaşımın
modernist bakış açısı içinde oluşmuş olmasıdır. Osmanlı tarihçiliğine çok önemli katkılarda
bulunmuş olsa da bu yaklaşım, Batı dışı coğrafyada egemen Osmanlı Devleti’ni Batı’nın
tarihsel gelişmesine göre farklı ve daha ‘geri’ bir yapı olarak ele almıştır. Bununla bağlantılı
olarak gerileme yaklaşımı, Osmanlı tarihini sadece kendi içinde ele almakta, Osmanlı’yı
yalnızca kendine özgü dinamikleri olan kapalı bir kutu gibi görmekte, Batı tarihindeki
gelişmelerle Osmanlı tarihi arasındaki benzerlikleri ve Batı ile Osmanlı arasındaki ilişkileri es
geçmektedir.
16. yüzyılın ikinci yarısından başlayıp 19. yüzyıl başlarına dek devam eden süreçte,
merkezî devlet açısından gerçekten de bir kan kaybı yaşanmasına rağmen, hem sivil toplum
hem bürokrasi içinde yeni aktör ve yapıların ortaya çıktığını gözlemleyebiliriz. Öte yandan bu
dönüşüm Osmanlı devlet ve toplumunun iç dinamikleri kadar Batı dünyasında 16. yüzyıldan
itibaren yaşanan son derece köklü dönüşümden de etkilenmiştir. Batı’da modernleşmeyi
hazırlayan coğrafî keşifler, ticaretin gelişmesi, kentlerin değişmesi, Protestanlığın ortaya
çıkması gibi süreçler sermaye birikimi ve burjuvazinin gelişmesi ile sonuçlanmıştır. Bu ise,
kapitalizm denilen yepyeni bir ekonomik düzenin doğuşunu beraberinde getirmiştir. Bu süreç
Batı’da yeni bir emperyalizm dalgasını başlatırken, Osmanlı üzerinde de derin izler
bırakmıştır. Öte yandan giderek modern bir kamusal alan ve modern devlet gelişmiş ve
modern siyasetin temelleri böylece atılmıştır. Bu durum da Osmanlı Devleti’nin dönüşümünü
etkilemiştir.
Osmanlı merkezî devleti açısından değişim süreci kendini en çok kronik, gelip geçici
olmayan, yapısal bir mali bunalım olarak hissettirmiştir. Mali bunalımın temelinde devletin
gelirlerinin azalması ve giderlerinin, özellikle de nakit ihtiyacının artması yatar.
Gelirlerin azalmasının nedeni, temelde tarımsal üretim üzerinden vergi toplayan bu
devlette önce fetihlerin durması, ardından toprak kayıplarının başlamasıdır. Fetihlerin durması
ile vergilendirilebilecek yeni tarım toprakları ele geçirilememiş; toprak kayıpları ise mevcut
vergi kaynaklarının da elden çıkması ile sonuçlanmıştır. Fetihlerin durmasının arkasındaki
neden coğrafî engellerdir: İmparatorluk o dönemin koşullarında aşılamayacak doğal coğrafî
engellerle karşılaşmış; ayrıca imparatorluk paradoksu dediğimiz temel bir açmaza
düşmüştür. Başka imparatorluklarda da karşımıza çıkan bu paradoksun anlamı şudur: Tüm
imparatorlukların temel güdüsü genişlemektir; ancak imparatorluk bir süre sonra öyle genişler
ki genişlemesi kendiliğinden durmak zorunda kalır; zira sınırları, ordusunun bir savaş sezonu
içinde gidebileceği son noktaya varmıştır (hele o dönemin geri kalmış ulaşım koşulları
düşünüldüğünde büyük bir ordunun naklinin ne kadar zor olduğu ve ne kadar uzun bir zaman
alacağı daha iyi anlaşılabilir). Ancak bu etkenler toprak kayıplarını açıklamaz. Toprak
kayıpları esas olarak askerî teknolojide dünya tarihini de değiştiren bir gelişimle bağlantılıdır:
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15. yüzyıldan itibaren ateşli silahların kullanılmaya başlanması. Çin’de bilinen barutu Haçlı
Seferleri sırasında alan Batı’da, topların kullanılması ile derebeyliğine dayanan feodalizm bu
sona erdi. Çünkü derebeylik sisteminin temelini oluşturan şato, duvarlarını yıkabilen toplar
karşısında etkisiz bir savunma aracına dönüştü ve böylece dağınık derebeyliklere saldırarak
iktidarı tekelde toplayan bazı soylular Batı’da uzun bir aradan sonra merkezî devletler
oluşturabildiler. Ateşli silahların kullanımı dünya tarihi açısından bir başka önemli sonuç daha
doğurdu: Modern devletin temelini oluşturacak modern ordulara doğru uzun süren evrim
başladı; çünkü büyük maharet isteyen Orta Çağ silahlarının aksine ateşli silahlar sıradan insan
tarafından da kullanılabiliyordu. Bu durum Ortaçağ silahlarını kullanabilen ve tek işi
savaşmak olan şövalyelerden oluşan feodal askerî gücün sonunu getirdi ve savaş giderek
sıradan insanı da içine alan bir etkinlik hâlini almaya başladı. Böylece oluşmaya başlayan
modern ordular, Orta Çağ’ın az sayıda savaşçıya dayanan askerî güçlerinden daha kalabalık,
daha merkezî ve daha disiplinli kuvvetlerdi. Ancak bunlar aynı zamanda devletlerin
hazinelerinde daha fazla nakit bulundurmasını gerektiriyordu. Artan nakit ihtiyacını
karşılayabilecek yeni bir mali sistem ve elbette daha çok para dolaşımına dayanan yeni bir
ticaret düzeni ve piyasanın yanı sıra; daha gelişmiş bir planlama ve organizasyon, dolayısıyla
daha geniş ve akılcı bir bürokrasi oluşmadan, modern orduların oluşması mümkün değildi.
Dolayısıyla uzun erimli bir süreçte ordunun modernleşmesi, devletin ve piyasanın
modernleşmesine dayanıyordu56.
Osmanlı Devleti de ateşli silahlara hızla adapte oldu; hatta topun tarihteki ilk çığır
açıcı kullanımı 1453’te İstanbul’un alınışı sırasındadır. Ancak Osmanlı ateşli silahları daha
etkili olarak kullanabilecek modern ordu sistemine ve bunu var edebilecek modern devlete
etkili biçimde geçemedi. Çünkü ülkede yaygın olan tımar sistemi merkeze daha çok nakit
çekmeye uygun değildi. Osmanlı bu durumu alt etmek için yeni vergi sistemleri geliştirmeyi
elbette denedi. Yükselme döneminde de var olan iltizam adlı sistemin ağırlığı giderek arttı;
daha önce tımar statüsünde olan vergi kaynakları giderek iltizama verilmeye başlandı.
İltizam, belli bir bölgede belirli bir dönem için vergi toplama hakkının devlet tarafından açık
arttırma yoluyla satılması ve şahıslar tarafından satın alınıp, parasının nakit olarak önceden
ödenmesidir. Bu açık artırmaya katılıp kazanan kişinin adı mültezimdir. Ancak iltizam
sistemi içinde de giderek zenginleşen mültezimler yerel güçlere, yani ayanlara dönüştüler.
Ayan, bir bölgenin ileri gelenleri demektir. Yükselme döneminde de Osmanlı yerel olarak
güçlü kişilerle işbirliğine giderdi; ancak bunların devlet üzerinde ciddi bir etkisi yoktu.
İltizam sisteminin evrimi ile ayanlar giderek güçlendiler. Bu süreç de devletin gelirlerinin
azalmasını hızlandırdı; çünkü merkezî devlet, gelirlerinin bir kısmını bu yerel aracılarla
paylaşmak durumunda kaldı. Gelirlerin azalmasında son etken coğrafî keşiflerle birlikte
dünya ticaretinin ağırlığının Akdeniz’den Atlantik’e kaymasıdır. Bu nedenle Akdeniz’de
egemenlik kuran Osmanlı’nın ticaret üzerinden aldığı vergiler de azalmıştır.
Giderlerdeki artışın temel nedeniyse, modern orduların yaygınlaşması ile birlikte
merkez ordusunu genişletme, yani yeniçeri sayısını artırma ihtiyacının ortaya çıkmasıdır.
İlerleyen bölümlerde modern devletin özellikleri daha ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Burada oluşumuna yol
açan tarihsel sebeplerden birinin açıklanması ile yetinilecektir.
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Merkezî ordunun ihtiyaçları ise nakit ile karşılanabiliyordu; bu anlamda devletin nakit ihtiyacı
artmıştır, ancak biraz önce de değindiğimiz üzere tımar sistemi de onun yerine geçen
sistemler de bu ihtiyacı karşılamaya yetmemiştir. Son olarak coğrafî keşifler nedeniyle
Amerika’dan gelen altın ve gümüş Avrupa piyasalarına girmiş; bu ise sadece değerli metal
paranın (sikkenin) kullanıldığı (kâğıt paranın ya da banknotun henüz icat edilmediği) bu
dönemde piyasadaki para miktarını artırmıştır. Bunun sonucunda Batı’da ve Batı ile
ekonomik ilişki içindeki Osmanlı gibi coğrafyalarda 16. yüzyıl boyunca fiyatlar artmış, yani
enflasyon yaşanmıştır. Fiyat devrimi denilen bu süreç genel olarak ticari kârları arttırarak
sermaye birikimine katkıda bulunmuştur. Ancak Osmanlı’nın merkezî ordu için yapmak
zorunda olduğu harcamaların fiyatları da yükselmiş; dolayısıyla devletin zaten artan nakit
ihtiyacı, daha da büyümüştür.

4.2. 19. Yüzyıl Reform Süreci
4.2.1. Reformların Genel Karakteri, Ortak Yönleri ve Reformlar
Önündeki Engeller

Osmanlı bu mali bunalımı derinden hissetmiş ve bu dönüşüme önce eski parlak
günlere dönmeyi hedefleyen ıslahatlar ve 19. yüzyıldan itibaren modernleşme yönünde
değişimi hedefleyen reformlarla karşılık vermiştir. Dolayısıyla bu reformların başlaması her
şeyden önce yönetim zihniyetindeki köklü bir dönüşüme işaret etmektedirler. 19. yüzyıla
gelene dek, parlak günlerinden kalma bir refleksle Osmanlı’nın dünyaya üstünlük duygusu ile
bakması köklü değişimin gerekliliğini kavramasını ketlemiştir. Ayrıca daha önce geçerli olan
gelenekçilik zihniyeti içinde toplumsal değişim bir kaos kaynağı olarak kavranırken ve devlet
kendini ‘düzen’in korunmasından sorumlu sayarken, 19. yüzyılla birlikte ilk kez değişim
‘ilerleme’ olarak görülmüş ve devlet adım adım bu ‘ilerleme’nin sorumluluğunu üstlenmiştir.
Demek ki 19. yüzyılda başlayan reformları daha önceki ıslahatlardan ayıran en önemli
unsur ilk kez modernleşme yönünde, Batı modelini esas alan adımların atılmasıdır. Bu
adımlar merkezî devlet, yani sultanlar tarafından başlatılmıştır. Dolayısıyla, daha önceki
bölümde de vurguladığımız üzere, modernleşme sürecinin öncülüğünü, Batı’da olduğu gibi
toplum kaynaklı bir sınıf (burjuvazi) değil, devlet üstlenmiştir. Öte yandan bu reformlar,
halkın talebi ile başlamış değildir. Demek ki Osmanlı’daki değişim süreci aşağıdan yukarıya
değil, yukarıdan aşağıya bir seyir izler. Hatta bu pahalı reform sürecinin maliyetini karşılamak
için vergiler arttırıldığından halkın geniş kesimleri Batılılaşma sürecini tepki ile karşılamış ve
alışıldık yaşam biçimine, geleneğe yönelik bir tehdit olarak algılamıştır. Sonuçta reformlar
toplumda dar bir modern kesim ile geniş gelenekçi kesimler arasında bir bölünme yaratmıştır.
Bu, 19. yüzyıl Osmanlı romanında Batılılaşmış karakterlerin yoz, beceriksiz, mirasyedi
züppeler olarak resmedilişi ile de eleştirilmiştir.
Tüm bu reformların temel hedefi orduyu güçlendirmektir. Yani bu reformları başlatan
sultanların amaçladığı, toplumun refahını artırmak, demokratik katılımı genişletmek gibi
hedefler değildi ve reform askerî alandan başlamıştı. Ancak yine de ordudan başlayan
değişim, ister istemez başka alanlara da yayılmıştır. Örneğin modern bir ordu oluşturmak için
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eğitimi de modernleştirmek kaçınılmaz olmuştur. Modern ordu son derece pahalı ve nakit
ihtiyacını artıran bir girişim olduğundan maliyeyi de modernleştirmek gerekmiştir. Tüm bu
süreci örgütlemek için hem daha kalabalık hem de daha verimli bir bürokrasi oluşturmak da
kaçınılmaz olmuştur. Böylece orduyu modernleştirme amacı, giderek tüm devleti
modernleştirmeye doğru evrilmiştir. Devletin modernleşmesi de belli kesimler için dahi olsa,
gündelik hayatın, ilişkilerin, zihniyetin, dolayısıyla sivil toplumun modernleşmesini
beraberinde getirmiştir.
Bu reformların başarı ile sonuçlanıp sonuçlanmadığı tartışmalıdır. Reformların onu
başlatan ve yürütenlerin istediği hız, biçim ve çapta gerçekleşmediği açıktır 57 . Esasında
reformlar bazı ortak engellerle karşılaşmıştır. Geniş halk kesimlerinin reformları
desteklememiş olduğuna değinmiştik; bu geniş kesimlerin yanı sıra daha örgütlü geleneksel
kesimlerin de merkezî devletin modernleşme yönündeki iradesine karşı çıktıkları söylenebilir:
Bunların başında yeniçeri ve ulemanın alt kesimleri gelmektedir58. Reformların etki alanı da
Osmanlı’daki Müslüman ve gayr-ı Müslim seçkinlerle sınırlı kalmış; geniş kentli nüfusların,
hele ki Osmanlı toplumunun asıl çoğunluğunu oluşturan kırsal nüfusun yaşamında hiçbir
gözle görünür değişim yaratmamıştır. Ayrıca reformları hayata geçirebilecek, modern bir
eğitim sistemi içinde yetişmiş kadroların yeterli olmayışı da önemli bir engel teşkil etmiştir.
Ancak reformlar önündeki en önemli engel, bu pahalı reform sürecini mümkün kılacak güçlü
bir mali yapının gelişememesi; daha açık bir deyişle, devletin bu pahalı süreci
karşılayabilecek kadar parasının bulunmamasıdır.
Bu söylediklerimizi örneklemek gerekirse, II. Mahmut’un ilköğretimi zorunlu hâle
getirme yönündeki fermanı, sadece devletin halkın geniş kesimlerine temel eğitim verme
yönündeki iradesini göstermektedir. Yoksa bu fermanın yayınlandığı anda bu iradenin hayata
geçtiğini, yani geniş Osmanlı coğrafyasının genelinde ilköğretim okulları açıldığını
söyleyemeyiz; çünkü ne devletin bu kadar büyük bir projeyi hayata geçirebilecek mali gücü
ne de bu okullarda görevlendirebilecek yeterli sayıda öğretmeni vardı59. Ancak yine de 19.
Aslında bu durum köklü değişim hedefleyen tüm politik hareketler için geçerlidir; çünkü toplum, sadece
politik aktörlerin müdahalesi ile şekillendirilemeyecek kadar karmaşık bir yapıdır ve değişim yönündeki
girişimlere, tepki verir; böylece bu girişimlerin sonuçlarını etkiler.
58
Ulemanın reformlar karşısındaki tutumu bir hayli tartışmalı bir konudur. Çoğunluğu kuşaklar boyunca
entelektüel kimlik taşıyan ve varlıklı üst düzey ulema aileleri, muhafazakâr bir çerçevede modern reformları
benimsemiştir. Cevdet Paşa bu isimlerin en tanınanıdır. 19. Yüzyılda çok kritik bürokratik görevlerde bulunmuş,
hukuk reformuna öncülük etmiş ve kapsamlı bir Osmanlı tarihi kaleme almış bu muhafazakâr entelektüelin iki
kızı da çok güçlü bir eğitim görmüştü. İlk kızı Fatma Aliye Osmanlı’nın ilk kadın romancısıdır; ikinci kızı
Emine Semiye ise Osmanlı feminizminin öncülerindendir ve bir dönem sosyalist fikirlere yakın durmuştur.
Böyle bir aile için ‘gerici’ demek herhalde biraz haksızlık olur. Ancak ulemanın alt kesimlerinden
modernleşmeye ciddi bir tepki mevcuttur. Bu tepki sadece ideolojik nedenlerden kaynaklanmaz, reformların
ulemaya aktarılan kaynakları ve iş fırsatlarını azaltması da bu tepkide etkilidir.
59
Şaşırtıcı olan, bu örneğin aynı zamanda Osmanlı ve Türkiye tarihçiliğinde sık sık düşülen bir temel hataya da
işaret etmesidir. Tarihçiler birçok defa devletin şu ya da bu kanunu çıkarmış olmasını o projenin hayata
geçirildiğini gösteren yeterli bir kanıt olarak görmüşlerdir. Bu temel metodolojik hatayı, fazlaca basitleştirmek
pahasına, şöyle açıklayabiliriz: II. Mahmut’un 1834 yılında zorunlu ilköğretime geçiş yönündeki fermanı tarih
kitaplarına ‘II. Mahmut’un fermanı ile 1834 yılında zorunlu ilköğretim başlamıştır.’ gibi bir cümle ile geçmiştir.
Oysa 1834 yılında olan sadece fermanın çıkması, yukarıda da değindiğimiz gibi devletin bu yönde irade
göstermesidir. Bu iradeyi tek başına tarihsel değişimin nedeni saymak için hiçbir neden yoktur. Ancak bu hataya
sıklıkla düşülmesi dahi, devletin iradesini tek başına yeterli gören, devletin hedeflediklerini başaracağını
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yüzyıl sonunda Osmanlı nüfusu arasında ilköğretim, kesinlikle yüzyıl başındakinden çok daha
yaygındır; öyle ise bu irade, kesinlikle bir değişim sürecini de başlatmıştır.
Ama reformlar bir yandan da başarılı sayılabilir. Sonuçta 19. yüzyıl sonunda Osmanlı
devleti de toplumu da büyük bir değişim geçirmiştir ve kesinlikle yüzyıl başındaki görünümde
değildir. Demek ki reformlar büyük bir değişimi tetiklemiştir. Bu değişim temelde çelişik iki
sonuç doğurmuştur: Hem modern merkezî devletin oluşumunda önemli adımlar atılmış; hem
de yüzyıl boyunca merkezî devletin en cismanî hali olan mutlakıyet giderek erimiş, siyasal
katılım artmış ve devlet-vatandaş ilişkisi köklü şekilde değişmiştir. Öyle ise devlet tarafından
başlatılmış ve böyle bir sonuç hedeflenmemiş de olsa, uzun vadede reformlar, merkezî devlete
rakip, yeni, devletin denetleyemeyeceği aktörleri ve toplumsal güçleri ortaya çıkarmıştır.
Peki modern devlet ne demektir?

4.2.2. Modern Devletin Tanımı

Modern devlet (sermaye birikimi süreci ve modern piyasa ekonomisinin gelişimi ile
birlikte) modern hayatı şekillendiren en önemli dinamiklerden biridir. Genel hatları ile
modern devlet, Fransız Devrimi’nin de etkisi ile devlet ve toplum arasındaki ilişkinin yeniden
tanımlanmasına yol açmış ve modern öncesi dönemden farklı olarak devlet iktidarının
kişilerden (krallardan, derebeylerinden vb.) bağımsız, gayr-ı şahsî bir nitelik kazanması ile
sonuçlanmıştır.
Modern devlet aşağıdaki temeller oluştuğunda ortaya çıkar:
A)
Modern öncesi ordudan çok daha kalabalık; (şövalye ve benzeri) başına buyruk
profesyonel savaşçılar yerine, buyruklara sorgusuz itaat eden, disiplinli, sıra neferine
dayanan; düzenli ve tek merkezden yönetilen kalabalık bir askerî güce yaslanan modern bir
ordu.
B)
Başta bu ordu olmak üzere modern devletin artan harcamalarını
karşılayabilecek, yani devletin kasasını nakit ile doldurabilecek (bir kez daha hatırlatalım:
Modernleşme pahalı bir projedir!) ekonomik akla dayalı, modern bir kamu maliyesi ve
verimli bir vergilendirme sistemi.
C)
Bu sistemi mümkün kılan, ortak, gelişmiş bir pazar ekonomisi ve etkin bir
ekonomi yönetimi (Zira modern vergi sistemi nakit vergi toplamaya dayanmaktadır ve bu,
modern öncesi dönemin geçimlik ekonomisinde değil, ancak, parasallaşmış, yani dolaşımdaki
nakit miktarının arttığı modern bir piyasa ekonomisi içinde mümkündür).
D)
Hem piyasa ekonomisini hem değişen devlet-vatandaş ilişkisini ve piyasa
ekonomisi ile değişen bireyler arası ilişkileri düzenleyen kapsayıcı ve tüm ülkede geçerli,
birleşmiş bir hukuk sistemi.
varsayan devlet merkezli görüşün ne denli yaygın olduğunun, demek ki güçlü devlet geleneğinin (tarihçilerimiz
ya da sosyal bilimcilerimiz dâhil) hepimizin zihinlerini şekillendirecek kadar etkili olduğunun bir diğer kanıtıdır.
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E)
Tüm bu süreçleri organize edecek, akılcı temellere dayanan, dindışılaşmış
(laik), daha etkin bir idare ve profesyonelleşmiş bir devlet yönetimi anlayışı; bu anlayışı
hayata geçirecek profesyonel, eğitimli, akılcı ve geçmiştekinden daha kalabalık bir
memurlar kütlesi (ya da bürokrasi).
Tüm bunlar zorunlu ve son derece pahalı bir merkezîleşme sürecini beraberinde
getirmiştir. Modern devlet, her şeyden önce merkezî devlet demektir. Buradaki
merkezîleşme, modern öncesi dönemin dar anlamdaki merkezîleşmesinden farklıdır. Bir
önceki hafta notlarında da Osmanlı Devleti’ndeki merkezîyeti tanımlamak için tartıştığımız
dar anlamda merkezîyet, askerî ve siyasî iktidarın tek elde, ancak şahsileşmiş bir iktidarda
(adı sanı belli ve bizzat bedeninde devleti temsil eden mutlak kralda ya da sultanda)
toplanması anlamına gelmektedir; dolayısıyla mutlak iktidarın kendisine rakip olabilecek
grupları (kendi dışındaki soyluları, bürokrasiyi, yerel güçleri, burjuvaziyi vs.) bastırabildiği
bir durumu tarif eder. Burada merkezden uzak coğrafyalarda hâlen kısmî bir siyasal özerklik
korunmaktadır. Dolayısıyla devlet, yönetimi altındaki coğrafyanın uzak bölgelerinde gevşek
bir egemenlik tesis edebilmektedir. Kaldı ki modern öncesi dönemde teknolojik olanaklar ve
ulaşım olanakları sınırlı olduğundan, devlet, istese dahi daha sıkı bir egemenlik
kuramamaktadır. Merkezden en uzak sınıra ulaşmanın birkaç ay aldığı; uzak bölgelerle
sürekli bir haberleşmenin mümkün olmadığı; dolayısıyla devletin kendine bağlı uzak
bölgelere memurlarını, askerini ve telgraf vs. kanalıyla talimatlarını ulaştıramadığı koşullarda
aksi yönde bir merkezîleşme zaten mümkün olamamaktadır.
Modern devlette karşımıza çıkan geniş anlamda merkezîleşme ise, gayr-ı şahsileşmiş
ve anonimleşmiş devlet iktidarının her düzeyde kendini hissettirmesi anlamına gelmektedir.
Burada devlet, iktidarını, yönetimi altındaki nüfus ve coğrafyanın tamamı üzerinde etkin
şekilde hissettirmeyi, dolayısıyla bu nüfus ve coğrafya üzerinde çok daha etkin bir egemenlik
kurmayı hedefler ve bunu büyük oranda başarabilecek teknolojik olanaklara ve bilgi
birikimine sahiptir. Bu bağlamda vergi toplayıp askere alacağı nüfusu bilimsel olarak
tanımlayıp sınıflayacak bilgiyi biriktirir; zira hedeflediği akılcı yönetimi hayata geçirmek ve
geleceğe yönelik planlamalar yapmak için bu bilgiye ihtiyaç duyar. Modern devlet bu süreçte
örneğin nüfus sayımı yapar; yaygın bir eğitim ya da sağlık teşkilatı kurmak gibi adımlar
atarak nüfusu geliştirici önlemler alır. Kaldı ki bu tür önlemler yükselen piyasa ekonomisinin
ihtiyaç duyduğu kalifiye, nitelikli işgücünü yaratmak için de gereklidir. Öyle ise modern
devletin oluşumu kapitalist piyasanın gelişmesi ile eşgüdümlüdür ve piyasanın gelişmesini
kolaylaştırır.
Modern devlet hâkim olduğu nüfus kadar, hâkim olduğu coğrafyanın tamamında da
iktidarını hissettirmeyi hedefler ve bu bağlamda yine bilgi biriktirir. Örneğin haritacılık
faaliyetlerini geliştirerek coğrafyayı tanımaya çalışır. Belediye ve benzeri yerel idareleri kurar
ki bu, bürokratik örgütün daha da çok kalabalıklaşması ve genişleyip yaygınlaşması ile
sonuçlanır. Demek ki bilgi ve iktidar arasındaki, tarihin her döneminde karşımıza çıkan bağ,
modern devlet içinde çok daha sıkı bir hâl alır.
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Ayrıca modern devlet yönetimi altındaki uzak coğrafyalarla etkili şekilde iletişime
geçmek için posta ve telgraf gibi haberleşme ve ulaşım ağını kurar ve genişletir.
Bu çerçevede modern devlet ancak, modern ulaşım ve iletişim teknolojilerinin
gelişmesi ile mümkün olur; bu teknolojiler ortaya çıkmadan modern devlet de oluşamaz.
Modern devletin oluşumu aynı zamanda yöneten ve yönetilen ilişkisini de köklü
şekilde değiştirmiştir. Geçmişte kişilerde (krallarda, padişahlarda, derebeylerinde vs.)
cisimleşen ve neredeyse yüz yüze ilişkilerle işleyen siyasal iktidar, büyüyen bürokrasi ile
birlikte yerini anonim bir devlete bırakır. Kişilerde cisimleştiği oranda keyfî bir niteliği olan
iktidar giderek düzenli ve standart bir hukuk içinde işlemeye başlar. Osmanlı Devleti bu
anlamda hukuk kurallarını klasik dönemde de işletmeyi hedeflemiştir. Ancak hatırlayacak
olursanız Klasik Osmanlı hukuğu ne standarttır, ne tek ve bütünleşmiştir, ne de halkın
katılımına açıktır. Üstelik aksini hedeflese dahi uygulamada güç ilişkilerinden bağımsız olup
olamadığını söylememiz güçtür. Bu nedenle Osmanlı klasik dönem hukuku modern devlet
hukukundan ayrışır.
Öte yandan aynı zamanda modern devlet giderek daha fazla toplumsal alana müdahale
eder. Gelişmiş teknolojilerle de donandığı için güçlenmiş devlet toplumu hem daha fazla
şekillendirmeye hem de daha fazla denetlemeye çalışır60. Bu süreç geçmişte özerk olan birçok
alanın devlet denetimine geçmesine yol açar. Yani bir bakıma modern devlet, toplum üzerinde
daha fazla baskı kurar. Fakat bu süreçte toplumu da piyasanın talepleri etrafında geliştirir.
Örnekleyecek olursak geçmişte tamamen cemaatlerin denetiminde olan eğitim devletin etki
alanına girer; ama bu süreçte daha geniş kesimler de eğitime erişmiş olur.
Üstelik modern devlet toplumla geçmiştekinden daha çok ilişkiye girer. Belli
sorumlulukları üstlendikçe ve bunları yerine getirdikçe kabul görür. Kabul görmek ve
toplumdan onay almak için de hizmetlerini genişletir ve toplumla ilişkisini giderek bir
karşılıklı diyaloga dönüştürür 61 . Böylece çeşitli haklarla donatılmış yurttaş ortaya çıkar.
Modernleşme ile eski cemaatler çözülmüştür; birey ortaya çıkmıştır ve bu birey artık
yurttaştır 62 . Artık devletten daha fazla şey talep etmekte; bunun kanallarını ve araçlarını
oluşturmaktadır. Kanunlar, yurttaşların seçimi ile oluşan meclislerde oluşmaktadır. Fransız
Devrimi sırasında ortaya çıktığı hâlinde milliyetçilik tam da bu modern yurttaşlığın zemini
Bu denetim sadece hukukî çerçevede hayata geçmez. Küreselleşme öncesinde de karşımıza çıkan, ancak
küreselleşme ile özellikle yaygınlık kazanan bir başka yöntem daha vardır: Devlet güvenliğe yönelik bir tehdit
varmış havası yaratarak, yani korkuyu yaygınlaştırarak, geniş kesimlerin, devletin güvenlik risklerine karşı
önlemler almasına onay vermesini sağlayabilir ve böylece daha sıkı devlet denetimine zemin hazırlayabilir.
Bunu örneklemek için, 11 Eylül sonrası ABD’nin nasıl bir güvenlik ve denetim devletine dönüştüğünü, en temel
insan haklarını bile ihlal eden uygulamalarının genel kabul görmesine uygun bir tehdit atmosferi yarattığını
hatırlamak yeterli olacaktır.
61
Devletin toplumdan onay alması sadece hizmetlerle ve kamusal haklarla hayata geçmez. Elbette devlet
öncelikle geniş kesimlerin rızasını almaya çalışır. Ancak rıza kazanamadığında ve imkân bulduğunda, hele ki
kamusal alan zayıfsa pekâlâ apaçık şiddete de başvurabilir.
62
Elbette bu sürecin bir de toplumsal cinsiyet ile ilişkili boyutu vardır. Buradaki ‘yurttaş’ cinsiyetsiz ve nötr bir
terim olmamıştır. Başlangıçta, yani bu değişimi tetikleyen Fransız Devrimi’nde yurttaş derken kast edilen sadece
erkeklerdi. Batı’da kadınlar ancak uzun süren ve zorlu bir mücadele ardından yurttaş sayılmayı başardılar.
Kadınlara oy hakkı verilmesi için sürdürülen mücadele bu süreci örneklemektedir.
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olur: Seçebilmenin meşru koşulu Fransız milletine mensup olmaktır. Ancak siyasal katılım
seçimle sınırlı kalmamıştır. Yurttaşlar gazeteler çıkarmakta, siyasal partilerde çalışmakta,
gösterilere katılmaktadır. Özetle geçmişte sadece devlet yetkililerinin etkinlik alanında sayılan
siyaset daha geniş kesimlerin ilgi alanına girmekte ve katılımına açılmaktadır. Kararların eşit,
şiddet içermeyen ve akılcı bir çerçevede tartışılması ile şekillenmesi fikrine dayanan modern
kamusal alan oluşmaktadır.
Bu kamusal alanın oluşumu her ülkenin tarihinde farklı yollar izleyerek, yurttaşların
ve onları temsil eden liderlerin zorlu siyasal mücadeleleri ile gerçekleşir. Ama sonuçta
modern devlet paradoksal bir süreç içinde ortaya çıkar: Hem daha çok baskı
uygulayabilmekte hem de kendine alternatif yeni toplumsal güçlerin ortaya çıkmasına zemin
hazırlamaktadır; hem geniş kesimleri denetlemekte hem de geniş kesimleri geliştirmek için
hizmet sunmaktadır.

4.2.3.19. Yüzyıl Reform Sürecinin Aşamaları
4.2.3.1. III. Selim Dönemi (1789-1807)

Osmanlı’da modernleşmeyi hedefleyen reform süreci saraydan, sultanların inisiyatifi
ile başladı. Süreci başlatan III. Selim, 1798’de Mısır’ı işgal eden Fransız ordusundan etkilendi
ve yeni bir ordu kurmaya çalıştı. Askerî nitelikli ilk modern eğitim kurumlarını ve
Avrupa’daki ilk sürekli elçilikleri açtı.
III. Selim’in yeni ordu kurma çabasından rahatsız olan yeniçeriler Kabakçı Mustafa
isyanı ile onu tahttan indirdiler ve yerine IV. Mustafa’yı geçirdiler (1807-1808). Ancak
Balkanlar’dan gelen bir ayan, Alemdar Mustafa da III. Selim’i tekrar tahta geçirmek üzere IV.
Mustafa’yı devirdi. Yeniçerilerin de III. Selim’i öldürmesi üzerine, Selim’in amcasının oğlu
ve IV. Mustafa’nın kardeşi II. Mahmut tahta geçti.

4.2.3.2. II. Mahmut Dönemi (1808-1838)

II. Mahmut reformlarının temel hedefi merkezî devleti yeniden güçlendirmek ve
Osmanlı’da modern devleti oluşturmaktı. Ayrıca II. Mahmut iktidarının ilk evresini (18081826) merkezî devlete rakip olan güçleri ortadan kaldırmaya ayırmıştı. Bunun için merkezîyet
karşıtı en önemli yerel gücü, yani ayanları (oysa ki bir ayan tarafından, Alemdar Mustafa
tarafından tahta geçirilmişti) ve merkezdeki en önemli rakip gücü, yani yeniçerileri etkisiz
hâle getirdi. Bu süreç 1826’da Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasıyla (Vaka-i Hayriye, yani
“hayırlı vaka”) noktalandı. Böylece modern devletin olmazsa olmaz şartı, yani zor ve şiddet
tekelini kurmak yönünde adım atmak mümkün oldu; başka bir deyişle, ülkede kendi
denetiminde bir askerî güç dışında güç bırakmama hedefi gerçekleşti.
II. Mahmut bundan sonra reformlarına başladı. Reform sürecinde örnek aldığı kişi,
aynı zamanda baş düşmanı olan, ama Mısır’da (bu düz ve verimli toprakların sağladığı
olanakları da kullanarak) hızlı bir modernleşmeyi gerçekleştirebilmiş olan Kavalalı Mehmet
Ali idi.
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II. Mahmut attığı tüm adımlarla modern devleti örgütlemeyi hedeflemiştir. Buradan
devamla yukarıda tanımladığımız modern devletin ne olduğunu daha iyi anlamak için onun
reformlarına bakmak öğretici olacaktır. Öncelikle II. Mahmut, askerlik alanında reform
yaparak modern bir ordu kurmuştur. Devletin memurlarının mallarına el koyma hakkını,
yani müsadere uygulamasını kaldırarak, düzenli aylık uygulaması getirerek, tayin ve
terfileri düzenli bir sisteme bağlayarak bürokrasinin kendini daha güvenli bir ortamda
hissetmesi ve daha verimli çalışması için adım atmıştır. Ayrıca nazırlık (bakanlık) sistemine
geçerek devleti modern biçimde örgütlemiştir. Eğitim alanında da sivil ve askerî modern
eğitim kurumları açılmış; ilk kez yurtdışına öğrenci gönderilmiştir. Böylece nüfusu
eğitim yolu ile geliştirmeyi hedeflemiştir. İlk kez nüfus sayımı yapılmıştır; ancak askerlik
amacıyla yapılan bu sayımda sadece erkekler sayılmıştır. Bu da modern devletin nüfusu
tanımaya dönük yaklaşımının bir örneğidir. Öte yandan ilk Osmanlı gazetesi, yeni kanunların
vs. duyurulduğu bir resmî gazete niteliğindeki Takvim-i Vakai (“Vakaların/Olayların
Takvimi”) yayınlanmıştır. Bu da modern devletin vatandaşları ile düzenli bazda ilişki kurma
çabasını örnekleyen bir girişimdir. Yine II. Mahmut döneminde ilk posta örgütü
kurulmuştur. Posta örgütü haberleşme olanaklarını artırdığı için devletin merkezîleşmesi
açısından önemli bir adımdır. Bu örgüt sayesinde devletin çeşitli kurumları birbirinden
haberdar olup koordineli bir şekilde çalışabilir ve merkezî yönetim etrafında birleşebilirler.
Bunun yanı sıra, bir devlet girişimi olarak, Osmanlı’daki ilk fabrika, ordunun fes ihtiyacını
karşılamak için açılan feshane kurulmuştur.
Hem reform programının kapsamlı çerçevesi hem de bunun için (yeniçerileri kan
dökerek tasfiye etmek gibi) şiddetli yöntemlere başvurması ile II. Mahmut, devleti zorba
önlemler almak pahasına modernleştirmeyi hedefleyen mutlak yöneticileri tariflemek için
kullanılan ‘aydınlanmış despot’ tipinin bir temsilcisi sayılabilir63.
Fakat onun reformları da son derece maliyetli bir projedir ve mali bunalım engeline
takılmıştır. Bu nedenle bu reformların hayata geçirilmiş olduğunu söylemek güçtür. Örneğin
düzenli aylık ödemesi devlet hazinesi yetersiz olduğundan istendiği gibi hayata
geçirilememiştir. Kaldı ki reformları hayata geçirecek eğitimli kadrolar da yetersizdir. Ancak
yine de II. Mahmut reformları Osmanlı devlet örgütünün dönüşümü açısından bir dönüm
noktasıdır ve merkezî devletin modernleşme yönündeki iradesinin kanıtıdır.

4.2.3.3. Tanzimat Dönemi (1839-1876)

Tanzimat Fermanı 1839’da, Sultan Abdülmecid’in tahtta olduğu sırada, Gülhane
Parkı’nda, dönemin sadrazamı Mustafa Reşit Paşa tarafından ilan edilmiştir. Fermanın belli
başlı maddeleri şöyledir:
A.
Müslüman, gayr-ı Müslim ayrımı gözetmeksizin zorunlu askerlik uygulaması
getirilmiştir. Bu daha önce gayr-ı Müslimleri askerlikten muaf tutan millet sistemi dışında
atılmış önemli bir adımdır. Ancak başarılı bir şekilde uygulanamamıştır.
Bu tipolojinin bir diğer temsilcisi, 17. Yüzyıl sonunda Rusya’yı modernleştirmek yönünde önemli adımlar
atmış olan Çar Petro’dur.
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B.
Mali alanda reform yapılmış; doğrudan vergilendirme sistemine geçilmiştir.
Doğrudan vergilendirme, bugün de geçerli vergi sistemidir. Vergi mükelleflerinin doğrudan
doğruya devletin vergi memuruna nakit olarak vergi ödemesi ve ödenen verginin tek
merkezde toplanması esası üzerine oturur. Dolayısıyla iltizam ya da tımar sisteminde olduğu
gibi devlet ve vergi mükellefi arasında hiçbir aracı yoktur. Bu sistem, merkezî devletin
kasasına akan nakit miktarını artırır. Öyle ise bu reform mali bunalımı aşmayı
hedeflemektedir. Fakat bu sistem de geniş ve ulaşım olanaklarının kısıtlı olduğu Osmanlı
topraklarında başarılı olamamıştır.
C.

Hukuksal alanda iki önemli reform yapılmış ve şu esaslar getirilmiştir:

a)
Müslüman ve gayr-ı Müslim tüm Osmanlı tebaasının can, mal ve namusu
devletin güvencesi altına alınmıştır. Bu ise Osmanlı tarihinde ilk kez kişi hak ve
özgürlüklerinin tanınması anlamına gelir.
b)
Tüm Osmanlı vatandaşlarının yasa önünde eşit olduğu ilkesi
benimsenmiştir. Bu ilke ile herkesin hukuka tabii olması, yani hukukun üstünlüğü ilkesinin
benimsenmesi anlamına gelir.
Tüm bu hukuki düzenlemeler ile millet sistemi sona ermiş ve modern vatandaş
kavramı hayata geçirilmeye çalışılmıştır. Yalnız hatırlatalım ki bu vatandaşlık hakları ve
sorumlulukları sadece Osmanlı erkekleri için tanımlanmıştır ve kadınlar kapsam dışıdır. Bu
adımlar, Müslüman / gayr-ı Müslim ayrımına bakmaksızın tüm Osmanlı tebaasını yasa
önünde eşit kılmayı ve modern vatandaşlık ilkesi etrafında birleştirmeyi hedefleyen
Osmanlıcılık fikrinin Tanzimat döneminde devlet politikasını etkilediğini gösterir. Bu
yönüyle devletin Tanzimat reformları ile, milliyetçiliğin etkisi altında ard arda isyan eden
gayr-ı Müslim cemaatlerin bağlılığını kazanmayı; dolayısıyla bu isyanları engellemeyi
hedeflediği söylenebilir. Ancak bu başarılamamış, isyanlar sürmüştür. Çünkü 19. yüzyılda
milliyetçilik öyle güçlü ve başat bir ideoloji hâlini almıştır ki imparatorluk bütünlüğünü
korumayı hedefleyen Osmanlıcılık, dünya tarihini şekillendiren bu dalganın önünde
duramamıştır.
Tanzimat dönemi başka açılardan da Batılılaşma tarihimizde bir dönüm noktasıdır.
Gündelik yaşam açısından gayr-ı Müslim grubun zengin kesimlerinde ve Osmanlı sarayında
başlayan Batılı ilişki, alışkanlık ve düşünme tarzı, bu dönemde ilk kez üst düzey Türk
Müslüman kesim arasında da yaygınlaştı. Ancak bu, geleneksel bir hayat tarzı içinde yaşayan
geniş Müslüman halk kesimleri ile Batılılaşmış aydınlar-yöneticiler arasında bir kültürel
uçurum oluşmasını da beraberinde getirdi. Hem bu ayrışma hem Batılı yaşam biçiminin
yarattığı gerilimler; alışıldık geleneksel yaşam biçiminin sarsılması ve uygarlık çerçevesinin
hızla değişmesi, Batılılaşma karşısındaki hevese eşlik eden bir tepki, korku ve tedirginliği de
beraberinde getirmiş ve ülkenin en Batılı aydınları bile bu gerilimli durumla yüzleşmek
zorunda kalmıştır. Bu tedirginlik; yani Batı ve “Doğu”, modern ve geleneksel uygarlık
çerçevelerinin arasındaki gerilim; hangisini seçsek daha iyi ve mutlu yaşayabileceğimiz
sorusuna verilen farklı yanıtlar ve tartışmalar Tanzimat yıllarından günümüze dek,
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hem kültürel ve entelektüel hem de siyasal yaşamımızın temel tartışma ve çatışma
eksenlerinden biri olmuştur.
Bu bağlamda, bu tedirginliği günlük yaşamda ve zihinlerde hissedilir hâle getiren bu
dönem, entelektüel alanda da tam bir canlanmaya yol açar; zira hakiki bir toplumsal sorunsal
oluşmaktadır. Dolayısıyla bu gerilim sadece tedirginliklerin değil, yaratıcı bir enerjinin de
açığa çıkmasına yol açar. Şinasi ya da Namık Kemal gibi kimi aydınlar ilk kez bu dönemde
etkili olmuş ve ilk kez, saray dışında da siyaset tartışılan bir alan oluşmuştur. Roman vs. gibi
yeni edebî türler ortaya çıkmış; aydınlar toplumsal konulara eğilmiş; basın hayatı renklenmiş
ve canlılık kazanmıştır. Tercüman-ı Ahval (Durumun Tercümesi) adlı ilk muhalif ve sivil
gazete de bu dönemde Şinasi tarafından kurulmuştur. Ayrıca yine bu dönemde Genç
Osmanlılar adı altında (Namık Kemal ve Şinasi’nin de üye olduğu) ilk sivil muhalif siyasal
örgüt kurulmuştur.
Aslında bu örgütlenme ve gelişimi bize, bir 19. yüzyıl padişahı olmanın en temel
paradokslarından birini de göstermektedir: Bu sultanlar bir yandan devleti modernleştirmek
zorundadırlar, ama bir yandan da attıkları her adım kendi siyasal güçlerini zayıflatan yeni
toplumsal güçler doğurmaktadır. Modern devletin nasıl çifte ve çelişik bir yapı barındırdığını
anlattığımız bölümde de ele aldığımız bu paradoks, Osmanlı tarihinde böylece
örneklenmektedir. Daha da netleştirmek için şu örneği ekleyebiliriz: Önemli bir muhalif isim
olan Şinasi II. Mahmut’un yurtdışına, maliye tahsil etmesi için gönderdiği gençlerden biridir.
Ancak Şinasi, Fransa’da sadece maliye öğrenmemiş, aynı zamanda daha modern bir siyasal
yapıya da tanık olmuş ve bu düzeni ülkesinde de hayata geçirmeyi hedeflemiştir. Bu adımı
atmak zorunda olan II. Mahmut (ve benzeri adımlar atmak zorunda kalacak olan sonraki
sultanlar) ülkenin dışa açılmasıyla birlikte kendi muhaliflerini de yaratmaktadırlar.
Yine bu dönemde ekonomik alanda da Osmanlı üzerindeki Batı etkisi artmıştır.
Özellikle de o sırada Sanayi Devrimi’nin en hararetli günlerini yaşayan İngilizlerin etkisi en
üst düzeye çıkar. Bu, Osmanlı ve Türkiye tarihinin ve toplumsal yapısının, dünya tarihinin
genel dalgalanmaları ve gidişatı dışında ele alınamayacağını bir kez daha gösteren bir
olgudur.
Esasen Sanayi Devrimi’nin Osmanlı ekonomisi içinde olumlu ve olumsuz sonuçlar
doğuran çift taraflı bir etkisi olmuştur. Bu çerçevede Tanzimat, Osmanlı’nın bazı bölgelerinde
tarımsal üretim ve ticarî etkinliklerin arttığı, ancak bunun kapitülasyonlarla ve yarı-sömürge
bir ekonomi konumuna düşme ile iç içe gerçekleştiği bir dönemdir.
Modern anlamda ilk kapitülasyonlar64 (daha düşük gümrük vergisi verme avantajına
dayanan ticarî ayrıcalıklar) 1838 Baltalimanı Ticaret Antlaşması ile başlar ve bir dizi
Bunlar verilen ilk kapitülasyonlar değildir. Kapitülasyon, Roma döneminden beri Akdeniz ticaretinin yapısal
bir unsurudur ve Akdeniz üzerinde egemen olan tüm devletler kapitülasyon vermiştir. Bu bağlamda Osmanlı da
yükselme döneminden bu yana kapitülasyonlar vermektedir. 19. Yüzyıl kapitülasyonlarını geçmiş
dönemdekilerden ayıran, sanayi devrimi çerçevesinde, Osmanlı açısından son derece dezavantajlı koşullar içinde
verilmeleridir.
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benzeri antlaşma ile Tanzimat dönemi boyunca devam eder. Bu antlaşma ile ilk kez Osmanlı,
İngilizlerin kontrolü altında, ekonomisini tamamen yabancı etkisine açar. Dolayısıyla
Osmanlı Devleti artık, ekonomisi üzerindeki kontrolünü ve bağımsızlığını, kendi gümrük
vergilerini kendisi belirleyemeyecek kadar yitirmiştir.
Sonuçta fabrikalar sayesinde maliyetlerini düşürebilmiş olan, üstelik düşük gümrük
vergisi ödeyen İngiliz sanayisi Osmanlı pazarına çok ucuza mamul mal ihraç edebilmiş;
karşılığında ise Osmanlı’dan tarımsal ham madde (tekstil sektöründe kullanacağı pamuk ya da
kentlerde yığılmış, tarımdan kopmuş işçi sınıfını doyurabileceği buğday vb.) almıştır.
Nihayetinde Osmanlı mamul mal üretimi çökmüş; Osmanlı uluslararası işbölümünde tarımsal
ham madde satıp mamul mal alan bir yarı-sömürge ekonomisi durumuna düşmüştür.
Öte yandan yine Sanayi Devrimi’nin etkisi ile ilk kez bu dönemde Osmanlı
topraklarında modern kapitalist ekonominin kurumları oluşmaya başlar. Bu dönemde
Osmanlı’da tarımsal üretim ciddi bir artış kaydetmiştir. Bu anlamda, bu dönemi tam bir
“çöküş” dönemi olarak adlandırırken daha dikkatli olmamız ve bu deyimi tırnak içinde
kullanmamız daha yararlı olur. Devletin kontrolündeki maliyede kriz olsa da toplumun etkin
olduğu ekonomi alanında net bir çöküşten söz etmek zordur. Bu dönem boyunca çöken,
devlet ve maliyesidir; ancak bazı toplumsal kesimler ve devlet topraklarının bazı coğrafi
bölgeleri, dünya ekonomisi ile bütünleşmek anlamında “gelişmiştir”. Yine de gelişen yeni
ekonomik kurumlar sanayi alanında değil, tarım alanında; üretim alanında değil, ticaret
alanında ortaya çıkmıştır. Ayrıca bu gelişme devletin tüm topraklarında değil, Batı Anadolu,
Kuzey Anadolu ve Balkanlar’da etkili olmuştur. Bu dışa açılma (bankalar, sigorta şirketleri
gibi) modern ekonomik kurumların, demiryolları gibi modern altyapı yatırımlarının ve yeni
ekonomik ilişkilerin ortaya çıkmasına yol açmıştır.
Tüm bu Batı etkisi çerçevesinde tarihçiler Tanzimat dönemi ile ilgili olarak çok farklı
değerlendirmelere ulaşmıştır: Kimi tarihçiler açısından Tanzimat, ekonomik anlamda dışa
bağımlılığın, kimileri açısından aşırı Batılılaşmanın dönemidir; başka tarihçiler ise
Tanzimat’ın ülkenin dışa açıldığı, ekonomik açıdan modernleştiği, temel hak ve özgürlüklerin
tanındığı, i(başarı ile hayata geçemese dahi) mparatorluğu oluşturan farklı etnik gruplar
arasında bir barış ve birlik ortamının arandığı bir dönem olduğunu iddia etmektedirler.

4.2.3.4. II. Abdülhamit Dönemi (1876-1909)

II. Abdülhamit tahta çıkarken vaat ettiği meşrutiyet yönetimini kurarak işe başlamıştır.
Böylece Müslüman dünyanın ilk anayasası da olan ‘Kanun-u Esasi’ ilan edilmiştir. Ancak
1876’da açılan parlamentoyu, Osmanlı-Rus Savaşı nedeniyle, Padişah, baştan aldığı bir
yetkiyi kullanarak 1877 yılında lağvetmiştir. Meşrutiyet, monarkın (padişahın veya kralın)
yetkilerinin bir meclis ve anayasa ile sınırlandığı; yani hem monark hem de meclis ve
anayasanın aynı anda var olduğu devlet biçiminin adıdır65.

Bu anlamda devletlerin tanımlanmasında, iktidarın kaynağı açısından geliştirilmiş, “mutlakıyet-meşrutiyetcumhuriyet” sınıflandırılmasının bir kategorisidir.
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II. Abdülhamit döneminin bundan sonraki yıllarında, II. Mahmut döneminde olduğu
gibi merkezî devlet yeniden güçlenmiştir. Abdülhamit Müslüman halkın Tanzimat
döneminde yaygınlaşan Batılı hayat tarzına, reformların kendi üzerlerindeki vergi yükünü
artırmasına ve gayr-ı Müslimlere tanınan ticarî ayrıcalıkların Müslümanların aleyhine
olmasına karşı olan tepkilerinden yararlanarak bu kesimin desteğini almış ve ılımlı İslamcı bir
ideoloji devlet politikalarında etkili olmuştur.
Aslında bu dönemde Osmanlı Batı ile ilişkilerini tamamen koparmamış, sömürge
arayan ve ulusal birliğini yeni oluşturmuş Almanya ile yakınlaşmıştır. Hiçbir Müslüman
sömürgesi olmayan Almanya, Abdülhamit’in İslamcı politikası için uygun bir müttefik
olmuştur. Almanya ile yakınlaşmanın en önemli ürünü Haydarpaşa’dan başlayıp Güney Doğu
Anadolu’ya doğru uzanan Bağdat demiryolunun Alman sermayesi ile kurulması olmuştur.
(Ancak Avrupa sermayesiyle inşa edilen ilk demiryolu Bağdat demiryolu değildir; Tanzimat
döneminde de İngilizler Ege Bölgesi’nde ilk ulaştırma yatırımlarını yapmıştır.)
Aslında bu gelişmeyi, 1870’lerin başında, emperyalizmin yeni bir evresine girmesi ile
de bağlantılı olarak açıklamak gerekir. Almanya ancak 1871’de dağınık prensliklerden,
merkezî bir devlete dönüşür; dolayısıyla Avrupa’da ulusal birliğini en geç sağlayan ülke
Almanya olur. Diğer Avrupa ülkeleri o güne dek dünyanın birçok bölgesini sömürgeleştirmiş;
henüz tam sömürgeleştiremedikleri Osmanlı gibi ülkelerde de aralarındaki rekabeti
diplomatik yollarla çözebilmeyi başarmıştır. Ancak Almanya’nın da sömürgecilik yarışında
pay isteyen bir güç olarak ortaya çıkması tüm bu denge siyasetini alt üst eder. Artık sömürge
paylaşımını diplomatik yollarla çözmek imkânsız bir hâl alır ve giderek doğrudan doğruya
işgal fikri hâkim olur (örneğin 1881’de İngiltere Mısır’ı, Fransa Tunus’u işgal eder). İşte
“emperyalizmin yeni ve Osmanlı açısından daha zorlu bir evreye girmesi” derken kast edilen
bu süreçtir. O güne dek birbirine rakip emperyalist güçlerin bu rekabetinden yararlanarak
siyasal bağımsızlığını koruyan Osmanlı için, bu taktiği yürütmek 1870 sonrasında
zorlaşmıştır. Bu duruma 1876’da kapitalizmin ilk derin krizini yaşaması da eklenir. Bu
çerçevede Almanya, Osmanlı için emperyalist rekabet içinde kullanabileceği yeni bir koz
olur; Almanya da bu ‘koruyucu’ rolünü, Osmanlı üzerinde bir etki alanı oluşturmak için
benimser. Bu süreçte Almanya, 19. yüzyılın en güçlü ve etkili (hegemonik) devleti olan
İngiltere’nin saldırgan emperyalizmi ve ekonomik sistemi karşısında kendini savunmak
isteyen, daha içe kapalı, alternatif bir modernlik modeli yaratır. Sonuçta yine de Batılı eski ve
yeni güçler arasındaki bu yeni gerginlikler savaşsız çözülemeyecek bir hâle gelecek ve I.
Dünya Savaşı böyle çıkacaktır.
II. Abdülhamit Şişli Etfal Hastanesi’nin ya da Dar-ül Aceze’nin kurulması gibi başka
büyük projelere de imza atmıştır. Bu projeler Abdülhamit yönetiminin modernleşme tarihi
açısından bir kesinti sayılamayacağını gösterir. Ancak bu himayeci bir sosyal yardımlaşma
anlayışı ile de desteklenen, denetimci, padişahta cisimleşen, devletçi ve savunmacı bir
modernleşme anlayışıdır.
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Abdülhamit ülke içinde kendine yönelik muhalefeti istibdat (baskı) altına alır.
Abdülhamit’in kullandığı iki temel baskı yöntemi basın üzerinde yaygın sansür uygulaması66
ve geniş bir istihbarat ağı kurmasıdır. Bu sebeple Tanzimat dönemi için olduğu gibi,
Abdülhamit yönetimi ile ilgili olarak da tarihçilerin oldukça farklılaşan değerlendirmeleri
vardır: Kimi tarihçiler için Abdülhamit saldırgan bir emperyalizm karşısında ustaca direnen,
büyük modernleşme projelerine imza atan ve geniş kesimlerin desteğini kazanmış bir
sultandır; kimi tarihçiler ise Abdülhamit yönetimini demokratik eğilimlerden uzaklaşan,
basını denetim altına alan ve kendine karşıt güçleri bastıran bir despot olarak görür.
Abdülhamit’in muhaliflere yönelik baskı politikalarında sürgün de etkili bir
yöntemdir. Muhalifleri de II. Abdülhamit döneminin baskı politikalarından kaçmak için
etkinlik alanını Avrupa’ya kaydırmış ve Jön Türkler (Genç Türkler) adı ile bir araya
gelmiştir. Bu yapıyı oluşturanlar Osmanlı’da siyasal anlamda da modernleşme yanlısı,
(özellikle de Dışişleri Bakanlığı ve Tercüme Odası kökenli) devlet memurları ve modern
ordunun subaylarıdır. Dolayısıyla Jön Türkler geniş kesimlerin desteğine dayanmaz; ancak
siyasal olarak etkili bir gruptur. Bunların tamamının ortak sorunu devleti içinde bulunduğu
kötü durumdan kurtarmaktır. Ancak bu sorunu çözmeye yönelik olarak getirdikleri çözümler
farklı farklıdır. Dolayısıyla bu örgütün üyeleri arasında bir fikir birliği olduğunu söylemek
güçtür. Bu anlamda Jön Türkler içindeki birçok farklı gruptan özellikle iki tanesi öne çıkar:
İngiliz modeline yakın, daha liberal bir ekonomik ve siyasi yönetimden yana olan Prens
Sabahattin grubu ve Almanya modeline yakın, daha devlet merkezli bir ekonomik ve siyasi
yönetimden yana, daha çok Osmanlı subayları arasında örgütlü, dolayısıyla daha askerî bir
nitelik taşıyan İttihat ve Terakki Cemiyeti. Fakat her iki grubu birleştiren ortak bir siyasal
hedeften söz edilebilir: Ülkede meşrutiyeti kurmak. Ama kesin başarıya 1908’de ulaşırlar.

4.2.3.5. II. Meşrutiyet Dönemi (1908-1918)

Makedonya’dan başlayan İttihat Terakki ayaklanması Padişah II. Abdülhamit’in ikinci
kez meşrutiyeti ilan etmeye zorlanması ile sonuçlanmıştır. Aslında bu da dünya tarihinde o
sırada yaygın olan bir eğilimin parçasıdır: 20. yüzyıl başı ‘Doğu’da mutlakiyet karşısında,
temsil edilme ve seçim talebiyle yapılan başka devrim girişimleri de vardır (1905 Rus, 1906
İran Devrimi gibi).
Kısa bir süre sonra meşrutiyet yönetimine karşı 31 Mart ayaklanması çıkar. Bu
ayaklanma sonucu Balkanlar imparatorluk tarihinde bir kez daha önemli bir rol oynamıştır:
Tıpkı reformcu padişah III. Selim’i yeniden tahta geçirmek üzere Alemdar Mustafa’nın
Balkanlar’dan gelişi gibi (Mustafa Kemal’in de içinde olduğu) Hareket Ordusu adlı ordu da
devrimi savunmak üzere Balkanlar’dan gelmiş, ayaklanmayı bastırmıştır. Ardından II.
Abdülhamit tahttan iner. Bundan sonra başlayan dönemi ikiye ayırabiliriz:

Aslında Abdülhamit sadece muhalif basını sansürlememiş; aynı zamanda basını kendi tanıtımını yapmak üzere
etkin biçimde kullanmıştır. Bu bağlamda Ahmet Mithat Efendi gibi alt sınıftan gelerek kendi kendini yetiştirmiş
bir entelektüelin de işbirliği ile kendine bağlı bir basın da yaratmıştır.
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- 1908-1913 dönemi ya da Jön Türklerin arayış yılları: Bu dönemde kamusal alanda
genel bir canlanma görülür: Çok sayıda dergi ve gazete yayın hayatına başlar, yeni siyasal
partiler kurulur, yeni fikirler sahneye çıkar, canlı bir tartışma ortamı oluşur. Ancak Jön
Türkler içindeki iki temel anlayış da bölünür ve ‘Hürriyet ve İtilaf’ (Özgürlük ve Uzlaşma) ve
‘İttihat ve Terakki’ (Birleşme ve İlerleme) adı altında iki temel parti kurulur. Bu anlamda
dönem, aynı zamanda, bu iki temel partinin temsil ettiği liberalizm ve müdahalecilik
yanlılarının, suikast, hükûmet darbesi gibi gayr-ı meşru araçlar da kullanarak çatışmasına
sahne olur. Ancak 1913’te Bab-ı Ali Baskını adıyla anılan bir hükûmet darbesi ile İttihat
Terakki bu çatışmada galip çıkar.
-

1914-1918: Kesin İttihat Terakki yönetimi

Bu dönemde Osmanlı Devleti Enver Paşa, Talat Paşa ve Cemal Paşa adındaki İttihat
Terakki Partisi önderleri tarafından yönetilmiştir. Esasen İttihat Terakki Partisi içinde
otoriterlik yanlısı kanat yönetimi ele geçirir ve parti siyasal anlamda ülkeyi otoriter biçimde
yönetir: Kendine rakip partileri kapatır, muhalifleri susturur. Yine bu dönemde İttihat Terakki
içinde hâkim bir görüş, Türk milliyetçiliğinin daha yayılmacı ve ırkçı bir türü giderek
yönetime hâkim olur. Bu dönemde Osmanlı, Almanya ve Avusturya’dan oluşan ittifak
(bağdaşma) devletlerinin yanında, I. Dünya Savaşı’na girmiş ve böylece sonunu getiren adımı
atmıştır. Ayrıca bu yıllarda, savaş koşullarının da yardımıyla, İttihat Terakki Partisi tarafından
ilk ekonomik kalkınma programının ve devletçi-müdahaleci ekonomi politikalarının
uygulandığını görürüz. Bu politikalar şöyle sıralanabilir: Kapitülasyonların kaldırılması 67 ;
büyük borç ödemelerinin durdurulması; gümrük vergilerinin yükseltilmesi ve Osmanlı sanayi
mallarını koruyacak şekilde düzenlenmesi; 1914 yılında çıkarılan Teşvik-i Sanayi Kanunu.
Bu reformların amacı Osmanlı’da Türk ve Müslüman bir sermaye sınıfı yaratmak ve yerli
sanayi üretimini oluşturmaktır. Tüm bu ekonomik reformlar, İttihat Terakki’nin milliyetçi
politikalarının etkisi ile şekillenmiştir68.

4.3. Fransız Devriminin Çifte Etkisi ve Osmanlı’da Yeni Bir Kamusal
Alanın Doğuşu
4.3.1.Fransız Devriminin Etkisi

Resmî tarih anlayışı Fransız Devrimi’nin etkisini şöyle açıklar: Milliyetçiliğin
yayılması sonucu iç isyanlar artmış; emperyalist devletlerin Osmanlı’yı parçalamak istemesi
(Doğu Sorunu) ile bu etki birleşerek imparatorluk çöküşe sürüklenmiştir.

Dolayısıyla kapitülasyonlar ilk kez Lozan’da kaldırılmamıştır. Ancak I. Dünya Savaşı yıllarında kaldırılan
kapitülasyonlar, Osmanlı yenilgisinin ardından ağırlaştırılarak geri döner.
68
Dolayısı ile milliyetçi bir anlayış, Kurtuluş Savaşı yıllarından önce de etkili olmuştur. Ancak İttihat Terakki
milliyetçiliği ile Kemalist milliyetçilik arasında önemli farklılıklar da vardır. Yine de İttihat Terakki
dönemindeki ekonomik yaklaşımın benzeri, 1930’larda etkili olan devletçi ekonomi modelinde de karşımıza
çıkar. Esasen Kemalist devletçilik, İttihat Terakki döneminden daha ileri bir müdahalecilik içerir: Kamu İktisadî
Teşekkülleri (KİT’ler) ile devlet ekonomi üzerinde sadece denetleyici bir rol oynamaz, aynı zamanda girişimci
bir aktör olur.
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Bu açıklama elbette tamamen yanlış değildir. Ancak milliyetçilik denilen çok güçlü
tarihsel dalganın etkisini eksik anlatır. Öncelikle şunu görmek gerekir ki Balkanlar’da ortaya
çıkan milliyetçilik Fransız Devrimi ile aynı milliyetçilik türü değildir. Ayrıca Doğu Sorunu,
yani Osmanlı’ya emperyalist müdahale de bu açıklamadakinden daha karmaşık biçimde
gelişmiştir.
Kaldı ki devrimin tek etkisi de parçalanma olmamıştır. Devrime özgü fikir, kavram ve
duyarlılıkların yayılması ile aynı zamanda,
•

Yeni bir kamusal alan oluşur.

•

Mutlakiyet karşısında, siyasal katılımı artıracak bir politik mücadele başlar.

•

Mutlakıyet giderek güç kaybeder.

•

Yeni ideolojiler, yeni siyasal akımlar ortaya çıkar.

•

Siyaset giderek kitleselleşir.

•
Ve bu yeni kamusal alana (çok yavaş ve sınırlı da olsa) önce eğitim, sonra
edebiyat ve en nihayetinde siyaset yolu ile kadınlar da katılır.
Özetle daha önce sadece sarayın işi sayılan siyaset ilk kez sarayın dışında da tartışılır
hal alır ve kendilerinden böyle bir şey istenmediği hâlde siyasal fikirler üreten yeni bir
entelektüel tipi oluşur. Bu oluşum, yukarıda da değindiğimiz gibi, modernleşme sürecinin bir
sonucudur. Fransız Devrimi öncesi, 18. yüzyılda gelişen aydınlanma düşüncesinden etkilenen
bu entelektüeller, fikirlerini halkla paylaşmanın ve halka yaymanın araçlarını geliştirmeye de
çalışırlar: Gazeteler çıkarır, daha sade bir dil arar, siyasal örgütlenmeler oluştururlar. Ancak
fikirlerini halka yayma noktasında benimsedikleri tavır, halkı tanımaya çalışmak değildir ve
tamamında öğretici bir dil hâkimdir. Başlangıçta tamamı erkeklerden oluşan bu entelektüel
ortama yüzyıl sonuna doğru kadınlar da katılır. Aslında bu entelektüel çevre dar bir çevredir;
geniş halk yığınlarından destek görmemektedir. Ancak çoğunluğu üst düzey ve seçkin
bürokrat ailelerden gelen bu entelektüellerin etki alanları geniştir.
Aslında bu entelektüeller modernleşme karşısında nasıl bir tutum takınılması
gerektiğini, buradan devamla doğru bir yaşamın nasıl kurulabileceğini tartışırlar. Bu
bağlamda Batılılaşma karşısında duyulan heves ve endişeyi görüşlerine yansıtırlar. Bunun
sonucunda bilinen anlamda siyaset tartıştıkları gibi, yine siyasal görüşleriyle bağlantılı olmak
üzere kadın ve ailenin Batılılaşma karşısındaki konumu ve edebî tartışmalar da ilgi alanları
içindedir. Bu çerçevede aslında pek azı koşulsuz bir Batılılaşma projesini savunur; çoğunluğu,
Batılılaşmayı yerel gelenek ve İslam’la bağdaştırabilecek uyarlamalardan yanadır.
Peki bu entelektüeller hangi temel fikir akımlarını geliştirmiştir?
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4.3.2. 19. Yüzyıl Yarısından 20. Yüzyıl Başına Fikir Hareketleri

Devlet ve toplum sorunları üzerine düşünen ve eser veren bu aydınları, aralarındaki
fikir ayrılıklarına rağmen birleştiren bazı temel kaygılar ve sorunlar mevcuttur. Birincisi bu
dönem aydınlarının tamamının temel sorunu Osmanlı Devleti’ni bulunduğu kötü durumdan
kurtarmaktır. Dolayısıyla bu aydınların tamamı devlet merkezli düşünen ve devleti değişimin
tek meşru aracı olarak gören kişilerdir (oysa örneğin Avrupa entelektüel tarihinde daha
toplum merkezli bir aydın tipolojisi hâkimdir). Bu aslında şaşılacak bir durum da değildir;
çünkü çoğunluğu ya sivil veya askerî bürokrasiden gelmektedir ya da aileleri bürokrasi
kökenlidir 69 . Öte yandan Batılılaşmanın kaçınılmaz olduğu konusunda da hemen tamamı
hemfikirdir. Bu çerçevede yukarıda da değindiğimiz gibi Batı’nın Osmanlı yaşam biçimiyle
nasıl uyarlanabileceği yönünde bir genel sorunsal hâkimdir. Doğrusu kökten Batı yandaşı ya
da Batı karşıtı entelektüellere rastlansa da bunlar bir fikir akımı sayılamayacak kadar tek tük
örneklerdir ve bu minvalde de Batıcılığı ayrı bir fikir akımı saymak doğru olmaz.
Dolayısıyla tüm bu aydınlar aslında aynı sorunu çözmek için farklı öneriler getiren
kişiler olarak görülebilir. Bu anlamda ayrıldıkları noktalar da getirdikleri bu farklı çözümler
etrafında anlaşılabilir. Bu akımlar arasındaki asıl ayırım noktası şu soruya verdikleri farklı
yanıtlarda gizlidir: Osmanlı Devleti hangi bağlılık esasına dayanmalıdır? Vatandaşlık ilkesine
mi, dinsel kimliğe mi, ulusal birliğe mi? Bu akımların ayrıldığı bir diğer nokta da Batı’dan
neyin, ne kadar ve nasıl alınacağı; yani Batıcılığın ekseni, dozajı ve yöntemidir. Dolayısıyla
Batıcılık tamamına yayılmışsa da bu farklı akımlar, savundukları Batıcılığın türüyle ayrışırlar.
Yine de şunu belirtmeliyiz ki dönemin birçok entelektüeli için net olarak şu ya da bu
akımı savunmuştur demek kolay değildir. Somut eserlere ve yazarlarına baktığımızda akımlar
arasındaki ayırımın o kadar da keskin olmadığı görülür. O dönemde yaşamış çoğu
entelektüelin düşünceleri, içlerinden biri ağır bassa da her üç akımın sentezidir. Örneğin çoğu
Jön Türk Türk milli kimliğini savunan, bir devlet olarak Osmanlı’ya bağlı, Batılı değerlere
yakın, ancak özel yaşamında dindar birer Müslüman olan kişilerdir.
Bu çerçevede üç temel fikir akımı karşımıza çıkar: İslamcılık, Osmanlıcılık ve
Pantürkizm. Bu akımlar kimi dönemlerde devlet politikası üzerinde de etkili olmuştur.
A. İslamcılık: Bu akımın resmî devlet ideolojisi kimliği kazandığı dönem II.
Abdülhamit yıllarıdır. II. Abdülhamit, gayr-ı Müslim tüccarlarının zenginleşmesi karşısında
tepki duyan geniş Müslüman halk kesimlerinin desteğini alan ve bu desteği güçlendirmek için
İslamcı fikirleri benimseyen bir padişahtır.
İslami fikirler daha sonra, 1914-1916 yıllarında, I. Dünya Savaşı sırasında Arap
unsurların bağlılığını kazanmak için İttihat Terakki tarafından da savunulmuştur. Ancak bu
Yeni fikirler genellikle üst sınıflar arasında gelişir (Ancak bu fikirlere yön veren, bu fikirleri ateşleyen
dönüşüm toplumun en altlarında başlayabilir ya da genelinde yaygın olabilir). Zira entelektüel faaliyet buna
ayıracak zamanı ve parası olan zümrelerde mümkündür. Fakat bu durumun istisnaları her zaman vardır. Örneğin
Osmanlı’da Ahmet Mithat Efendi alt sınıflardan gelen ve II. Abdülhamit’in de desteğini alarak, fikirleri ile geniş
etki yaratabilmiş bir entelektüeldir.
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gerçek bir benimseme değildir; İttihat Terakki İslamcılığı, daha çok siyasi çıkarlar gereği
olarak ve sadece belli bir coğrafyada, geçici olarak gündeme getirmiştir. Zaten bu tutumun
pek yararı da olmamış; Araplar milliyetçiliğin etkisi ile Osmanlı’ya karşı ayaklanmışlardır.
İslamcılık çerçevesinde savunulan temel fikir imparatorluğun kurtuluşu için islamî
değerlere dönmek gerektiği ve imparatorluğu oluşturan Müslüman halkların birliğidir. Ancak
islamcıların tamamı Batı’ya tamamen karşıt bir tutum izlememiştir; bazıları daha radikal olsa
da çoğu ılımlı bir çizgi benimsemiştir. Radikal islamcılar Volkan; ılımlı bir çizgi
benimseyenlerse Sırat-ı Müstakim dergisi etrafında toplanmıştır. İstiklal Marşı’nın yazarı
Mehmet Akif Ersoy da bu ikinci grup içinde yer almış; sonradan milliyetçilere yaklaşmışsa
da islami fikirlerinin etkisini daima taşımıştır.
B.
Osmanlıcılık: Tanzimat Fermanı’nın şekillenmesi üzerinde ve Tanzimat
Dönemi’nde (1839-1876) etkili olmuştur. Ayrıca 1908-1913 yılları arasında da kısmen
canlıdır. Akımın savunduğu temel düşünce tüm Osmanlı tebaasını inanç ve din farkı
gözetmeyen, anayasaya bağlılık esasına dayanan evrensel bir vatandaşlık ilkesi etrafında
birleştirmektir. Yani akım, tebaa arasındaki tüm dinsel ve etnik farkları aşan bir “Osmanlı
ulusu” yaratmayı hedeflemektedir. Ancak Osmanlı vatandaşlığı fikrini uygulama fikri hayata
geçememiştir; çünkü yükselen milliyetçilik karşısında bir şansı olmamıştır.
Akımın önemli öncülerinden birisi Tanzimat Dönemi yazarı Namık Kemal’dir.
Birçokları Namık Kemal’i Türk milliyetçisi zannederler. Oysa Namık Kemal bir Osmanlı
milliyetçisidir; yazılarında da milletin değil, vatanın kutsallığından söz eden bir şairdir.
Osmanlı Devleti’nin savunulması anlamında vatanseverdir. Fakat elbette şiirlerinde ve
oyunlarında kullandığı terimlerin ve savunduğu fikirlerin sonraki Türk milliyetçileri üzerinde
önemli bir etkisi olmuştur.
C.
Milliyetçilik ve Pantürkizm: Aslında milliyetçilik Osmanlı Devleti’nde 19.
yüzyıl başından itibaren ortaya çıkmış bir ideoloji idi. Ancak ilk örnekleri 19. Yüzyıl başında,
Osmanlı’ya karşı ayaklanan Balkan milliyetçilikleri içinde gelişti. Pantürkizm ise Türk
milliyetçiliğinin özel bir biçimi idi; bu bağlamda Türk milliyetçiliği imparatorluk içinde en
geç gelişen milliyetçiliklerdendi.
Pantürkist eğilimler Tanzimat Dönemi’nde, tarih çalışmaları şeklinde, demek ki
kültürel bir hareket olarak ortaya çıkmıştır. Ancak Balkan Savaşları’ndan sonra siyasi bir
nitelik kazanmıştır. 1913’de nihayet bulan Balkan Savaşları sonunda birçok Jön Türk’ün
doğduğu ve yüzyıllardır imparatorluğun merkezinde yer alan, onun ayrılmaz bir parçası
sayılan topraklar yitirilmiş ve bu sarsıcı durum o dönem aydınları üzerinde derin bir etki
yaratmış, Türk milliyetçiliğinin artık tek kurtuluş yolu olarak görülmesine yol açmıştır.
Böylelikle İttihat Terakki Partisi’nin iktidarını kapsayan I. Dünya Savaşı yıllarında, 19131918 arası devlet ideolojisi niteliği kazanmıştır.
Yalnız bu dönemdeki pantürkist hareketi, Kemalist milliyetçilik anlayışıyla
karıştırmamak gerekir. Pantürkizm, bir bütün olarak Türk milliyetçiliği fikrinin temellerini
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atmak anlamında önemli olmuşsa da, yine de henüz dağılmamış bir imparatorluk ortamında
geliştirilmişti ve asıl amacı imparatorluğu, onu oluşturan tüm Türkî halkları (yani
Anadolu’daki ve Rusya sınırları içinde, Kafkaslar’da vs. yaşayan Türkleri) birleştirerek büyük
bir Türk devleti kurmaktır. Burada milleti tanımlayan unsur ırk birliğidir. Dolayısıyla
pantürkizm Türk milliyetçiliğinin özel bir türüdür ve ilk örneğidir. Oysa Türkiye Cumhuriyeti
ile oluşan Kemalist milliyetçilik sadece Anadolu’yu kapsayan ve en az etnik köken kadar ülkü
birliğine dayalı bir milliyetçilik anlayışını benimser.
Politik anlamda pantürkizm önceleri, Osmanlı dışında doğup sonradan Osmanlı’ya
yerleşmiş bir grup aydın tarafından savunulmuştur. Bu insanlar, Rusya egemenliği altında
yaşayan ve bu imparatorluktan, Osmanlı’nın gayr-ı Müslim tebaalarının taleplerine benzer bir
şekilde bağımsızlık isteyen Müslüman halklardan geliyordu. Bunlar arasında en önemlileri
Azeri kökenli Ahmet Ağaoğlu ve Tatar Yusuf Akçura’ydı. Özellikle Akçura, Türkçülüğün
manifestosu sayılabilecek ve o dönem fikir akımlarını, yani İslamcılık, Türkçülük ve
Osmanlıcılık akımlarını karşılaştırarak, Türkçülüğün neden diğerlerine üstün olduğunu
tartışan “Üç Tarz-ı Siyaset” adlı makalesi ile ün kazandı.
Ancak bu hareketin en önemli temsilcisi Ziya Gökalp’tir. Denebilir ki Gökalp, bu
dönemin tüm entelektüellerini en fazla meşgul etmiş soruna, Batılılaşma ve iki kültür arasında
kalmanın zorlukları meselesine, Türk milliyetçiliği içinden en ikna edici çözümü geliştirmiş
düşünürdür. Gökalp’in “Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak” adlı ünlü makalesinde
ve Türkçülüğün Esasları adlı başyapıtında dile getirdiği çözüm hars (kültür) ve medeniyet
(uygarlık) arasında yaptığı ayırıma dayanır. Böylece Gökalp Batı’dan tekniği alırken
kültürümüzü korumamız gerektiğini savunur. Ayrıca başka bir medeniyete dâhil olmanın
getirdiği kimlik bunalımına, millet olarak bizim, Batı medeniyetinin sahip olduğu temel
değerlere, zaten ezelden beridir sahip olduğumuzu iddia ederek çözüm getirir. Bir bakıma
“Biz nasıl hem milli kimliğimizi koruyup hem de milli kimliğimizin dışındaki Batı
medeniyetine dâhil olacağız?” sorusunda dile gelen çelişkiyi, “Biz zaten Batılıydık ve kendi
öz değerlerimiz Batı’nınkilerden farklı değil, hatta onlara üstündür.” diyerek çözmeyi
hedefler. Gökalp aynı zamanda, toplumun ve devletin bireyden daha öncelikli olduğunu;
devletin ve toplumun bireye değil, bireyin devlete ve topluma hizmet etmesi gerektiğini
savunur ve bu görüşleriyle dönemin liberal düşünürlerinden ayrılır. Gökalp’in bu fikirleri
daha sonraki dönemde hâkim olan Kemalist milliyetçilik üzerinde de etkili olmuştur.
Yukarıda da değindiğimiz gibi pantürkizm, bir siyasi öneri olarak, I. Dünya Savaşı
yıllarındaki İttihat Terakki Partisi politikalarına da yön vermiştir. Bu akımın siyasî alandaki
en inançlı savunucularından Enver Paşa bu düşü gerçekten hayata geçirmeyi denemiş, ancak
deneyi (I. Dünya Savaşı yıllarında Doğu cephesinde gerçekleşen Sarıkamış harekâtı) bir
felaketle sonuçlanmıştır.
İmparatorluk üzerinde I. Meşrutiyet yıllarından itibaren etkili olan bu fikir akımlarına
ek olarak, II. Meşrutiyet yıllarından itibaren feminizmin de sahneye çıktığını ve erkekler
savaşta olduğu için kadınların çoğunun, imparatorluk tarihinde ilk kez ev dışında çalışmaya
başladığı I. Dünya Savaşı yıllarında ivme kazandığını belirtmeliyiz. Bu dönemde birçok
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kadın, entelektüel yaşam üzerinde etkili olmuş; çok sayıda kadın örgütü kurulmuş ve
kadınlara yönelik birçok dergi ve yayın basılmıştır.
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EK 1:
Siyasal iktidarın geçirdiği dönüşümler ve reformlar açısından
“Uzun” 19. Yüzyılın dönemlenmesi
I.

1789-1839: Reformcu Sultanlar Dönemi

- III. Selim: 1789-1807
- II. Mahmut: ilk evre 1808-1826 arası hazırlık – ikinci evre 1826-1839 arası reform
II.

1839 – 1876: Tanzimat dönemi

(1856: Islahat Fermanı)
III.

1876-1909: II. Abdülhamit iktidarı

- 1876-1877: I. Meşrutiyet ve Kanun-u Esasi
- 1877-1908: II. Abdülhamit’in istibdad rejimi
- 1908-1909: II. Meşrutiyet ilanı sonrası II. Abdülhamit (31 Mart ayaklanması
ardından Abdülhamid düşer)
IV.
-

1908-1914: II. Meşrutiyet ve İttihat Terakki dönemi
1908 – 1913: Kamusal yaşamda canlanma; Jön Türkler arası çekişmeler

- 1913 – 1918 (1914-1918 I. Dünya Savaşı’nı da kapsayan yıllar): İttihat
Terakki’nin otoriter modernleşme yanlısı kanadının mutlak iktidarı
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EK 2:
(Sınavda bu kronolojiden sorumlu değilsiniz. Ama konuyu daha iyi anlamak açısından
mutlaka göz atın!)
Osmanlı’da modernleşme sürecinde etkili olan belli başlı olayların kronolojisi
1774- Küçük Kaynarca Antlaşması (İlk Müslüman toprağı Kırım’ın kaybedilmesi)
III. Selim Dönemi (1789-1807)
1789- Fransız Devrimi
1792- Yaş Antlaşması (Kırım’ın kaybının kesinlik kazanması)
1798- Napoléon Bonaparte’ın Mısır’ı işgali
1802- Amiens Barışı (Fransa ile barış)
(IV. Mustafa Saltanatı 1807-1808)
II. Mahmut Dönemi (1808-1838)
1808- Sened-i İttifak
1804- Sırp Ayaklanması (1829 Edirne Antlaşması ile özerklik, 1878 Ayestefenos ya
da Yeşilköy Antlaşması ve Berlin Konferansı ile tam bağımsızlık kazanırlar.)
1821- Yunan Ayaklanması (1829 Edirne Antlaşması ile tam bağımsızlık kazanırlar.)
1826- Yeniçeri Ocağının kaldırılması (Vaka-i Hayriye)
1827-1840: Kavalalı Mehmet Ali olayı
1833: Hünkâr İskelesi Antlaşması (Kavalalı olayındaki destekleri için Rusya’ya
verilen tavizleri içeren ve Boğazlar sorununu başlatan antlaşma)
1838: Baltalimanı Ticaret Antlaşması (Tanzimat döneminde bir dizi yeni antlaşma ile
sürecek zincirin ilk halkası; kapitülasyonlar bu antlaşma ile ciddi bir boyuta ulaşır.)
Tanzimat Dönemi (1839-1876)
-1838-1861: Abdülmecit saltanatı
-1861-1876: Abdüalaziz saltanatı
1839- Tanzimat Fermanı
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1853-1856- Kırım Savaşı (İlk dış borç alımı)
1856- Islahat Fermanı
1856- Osmanlı’da kurulan ilk banka, Osmanlı Bankası
1858- Arazi Kanunnamesi
1873- Büyük kıtlık ve 1873-1876: Dünya’da ekonomik kriz ve Osmanlı ekonomisi
üzerindeki olumsuz etkileri

II. Abdülhamit (1876-1908)
(Öncesinde yaklaşık 3 aylık V. Murat Saltanatı)
1876- I. Meşrutiyet, ilk Osmanlı parlamentosu ve Osmanlı’daki ilk anayasa Kanun-u
Esasi
1876-77- Osmanlı-Rus Savaşı (’93 Harbi adıyla da anılır ve I. Meşrutiyet bu savaş
bahane edilerek kaldırılır.)
1878- Ayestefenos ya da Yeşilköy Antlaşması ve Berlin Konferansı (Savaş sonucu
imzalanan bu antlaşma ve konferansla Sırbistan ve Karadağ bağımsızlık kazanır).
1876- Osmanlı hazinesinin iflası
1881- Muharrem Kararnamesi ile Düyun-u Umumiye’nin kurulması
1882- İngiltere’nin Mısır’ı işgal etmesi (yeni açılan Süveyş Kanalı sonucu Mısır’ın
önem kazanması nedeniyle)
1894-1896- Cemaatler, özellikle de Ermeniler ve Kürtler arasında çatışmalar
1880’lerin sonu- Almanya tarafından finanse edilen Bağdat demiryolu projesi
II. Meşrutiyet Yılları (1908-1918)
1908- Makedonya olayları sonrası II. Meşrutiyet’in ilanı (tahttaki padişah II.
Abdülhamit)
1908- 31 Mart isyanı ve isyanın Hareket Ordusu tarafından bastırılması ve
Abdülhamit’in tahttan indirilişi
1912- İtalya ile Trablusgarp (Libya) Savaşı ve Uşi Antlaşması (1922’ye dek, kısa
kesintilerle sürecek uzun savaş döneminin başlangıcı)
1912-1913- Balkan Savaşları (Türk milliyetçiliği açısından bir dönüm noktası)
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1913- Bab-ı Ali Baskını (sertlik yanlılarının iktidarı ele geçirdiği hükûmet baskını)
1914- Teşvik-i Sanayi Kanun
1914-1918- I. Dünya Savaşı
1918- Mondros Mütarekesi
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde öncelikle Osmanlı klasik yapısında görülen dönüşümün bir gerileme
olarak kavranmasının sakıncaları üzerinde durulmuştur. Burada, bu bakış açısının hem devlet
merkezli olması hem de Batı ile Osmanlı arasındaki etkileşimi hesaba katmaması
eleştirilmiştir. Esasen bu süreç, bir gerileme değil, klasik düzende gerçekleşen, yeni toplumsal
güçlerin ortaya çıkmasına yol açan bir dönüşümdür ve Osmanlı iç yapısal özellikleri ile Batı
dünyasındaki gelişmelerin etkileşimi ile oluşmuştur; yani dünya tarihinin genel seyri ile
bağlantılıdır.
Elbette bu yapısal dönüşüm sürecinde gerileyen bir toplumsal güç de vardır: Merkezî
devlet. 16. yüzyılın ikinci yarısından 19. yüzyılın başlarına dek geçen dönem merkezî devlet
açısından bir güç kaybı ile sonuçlanmıştır. Bu kayıp temelde kronik, yapısal ve kalıcı bir malî
bunalımla at başı gitmektedir.
19. yüzyılda ilk kez bunalımı aşmak üzere modernleşmeyi hedefleyen reformlar
başlatılmıştır. Bu reformlar halkın talebiyle değil; yukarıdan, yani saraydan başlatılır. Temel
amacı devleti kurtarmak ve bu yolda orduyu modernleştirmek olan reformlar zaman içinde
toplumsal yapının başka alanlarını da etkiler. Ancak mali bunalım; eğitimli kadro eksikliği;,
bu modernleşmeci reformlara yönelen (ve başta geniş halk kesimlerinden gelen) tepkiler
bunların tam da hedeflendiği şekilde başarı kazanmasını engellemiştir.
Ancak bu reformlar bir açıdan da başarılı sayılabilir; çünkü hem devlet-vatandaş
ilişkisini değiştirmiş hem de devlette gerçek bir dönüşümü tetiklemişlerdir. Reformların
sonucunda, 19. yüzyıl sonuna gelindiğinde Osmanlı Devleti’nin, çeşitli sorunlarına rağmen
modern ve merkezî bir devlet olma yönünde önemli adımlar atabildiği söylenebilir. Bu
minvalde modern devletin anlamı ayrıntılı şekilde açıklanmıştır.
Reformlar III. Selim ile başlar; ama asıl ivmesini devleti merkezîleştirme çabası
içindeki II. Mahmut iktidarı ile kazanır. Bunu takip eden Tanzimat yılları Osmanlı
ekonomisinin dışa açılması, Müslüman ve gayr-ı Müslimler arasındaki ayrımları kaldırarak
modern bir vatandaşlık oluşturma çabası ve modernleşmenin gündelik yaşamda, entelektüel
hayatta hissedilir bir boyuta erişmesiyle ayrışır. Ardından gelen II. Abdülhamit dönemi,
modern merkezî bir devlet oluşturma yönünde adımların devam ettiği; ancak bunun
Tanzimat’tan farklı olarak merkezî devletin hak ve özgürlük taleplerine karşı savunmacı bir
tutum takındığı bir çerçevede gerçekleşir. II. Meşrutiyet yılları ise görece bir özgür tartışma
ortamı ile başlasa da İttihat Terakki dönemi bir yandan ulusal bir ekonomi yaratma yönündeki
çabalarla, bir yandan da otoriter bir tek parti yönetimi ile şekillenir.
19. yüzyıldaki belli başlı dönemlerin genel yapısal özelliklerinin öne çıkarıldığı bu
kronolojik anlatımdan sonra, Batı tarihinin Osmanlı üzerindeki etkileri üzerinden yüzyıla
özgü belli başlı temalara değinilmiştir. Özetle, Fransız Devrimi’nin etkisi etrafında modern
bir siyasal alanın oluşumu, temel ideolojik akımların (Pantürkizm-Osmanlıcılık-İslamcılık) ve
milliyetçiliğin Osmanlı üzerindeki etkisi ele alınmıştır.
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Bölüm Soruları
1)
Tanzimat’la birlikte Osmanlı, uluslararası ekonomik işbölümü içinde giderek
yarı-sömürge bir ülkeye dönüşmüştür. Öte yandan bu süreçte Osmanlı’nın kimi bölgelerinde
giderek modern kapitalist ekonomik kurumlar ve modern bir altyapı ortaya çıkmış; bu ise
belli sektörlerin gelişmesine ve bazı liman kentlerinin modern bir çehreye dönüşmesine yol
açmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu yeni kurumlar ve altyapı arasında sayılamaz?
a)

Modern liman tesisleri

b)

İlk demiryolu hattının inşası

c)

Modern ticarethanelerin açılması

d)

İlk modern bankaların kurulması

e)

Düyun-u Umumiye’nin kurulması

2)
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde, modern anlamda merkezîleşme
eğilimini gösteren bir kanıttır?
a)

Çeşitli eyaletlere özerklik verilmesi

b)

Ekonomik kalkınmaya önem verilmesi

c)

Vergi ve ulaşım sistemlerinin düzeltilmeye çalışılması

d)

Küçük üreticiliğin desteklenmesi

e)

Ayanlarla işbirliğine gidilmesi

3)

Osmanlı reform hareketlerinin başlangıçtaki amacı aşağıdakilerden hangisiydi?

a)

Kişilere siyasal özgürlükleri tanımak

b)

Bilim ve eğitim düzeyini yükseltmek

c)

Halkın daha çağdaş bir yaşam düzeyini yakalamasını sağlamak

d)

Modern ordu oluşturmak yoluyla merkezî yönetimi güçlendirmek

e)

Siyasal katılımı artırmak

4)
Modernleşme yönündeki Tanzimat reformlarını takip eden yıllarda Osmanlı’da
modern romanın ilk örnekleri de karşımıza çıkar. Bu romanlar Osmanlı kentlerinin
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sokaklarında, Batılı giyim ve alışkanlıklara sahip yeni tiplemelerin görülmesi ile beraber
Batılılaşırken özünü kaybeden, taklitçi ‘züppe’ karakterini konu edinmişlerdir.
Bu ifade, aşağıdakiler yargılardan hangisini içermez?
a)

Tanzimat yılları Batılılaşma açısından bir kesintidir.

b)

Tanzimat dönemi yeni anlatı biçimlerinin doğuşuna da tanık olmuştur.

c)

Tanzimat döneminde Batılılaşma, gündelik yaşamı etkilemeye başlamıştır.

d)

Tanzimat dönemi yeni kentlilerin ortaya çıkmasına vesile olmuştur.

e)
Tanzimat’la birlikte hem Batılılaşma isteği hem de Batılılaşmanın doğuracağı
kimlik kaybından duyulan endişe, anlam dünyamıza girmiş olur.
5)
Aşağıdakilerden hangisi, tüm Osmanlı tebaasını yasa önünde eşitlik ve modern
vatandaşlık esasına göre birleştirmeyi hedefleyen bir fikir akımıdır?
a)

Pantürkizm

b)

Osmanlıcılık

c)

Batıcılık

d)

Sosyalizm

e)

İslamcılık

Cevaplar
1-e, 2-c, 3- d, 4- a, 5-b
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5. CUMHURİYETE GİDEN YOL: 1914-1922
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. I. Dünya Savaşı Yılları
5.1.1. Savaşın Nedenleri ve Genel Tablosu
5.1.2. Savaşın Sonuçları
5.1.3. Savaş Sonrası Dünya’da ve Osmanlı’da Genel Durum ve Savaşın Osmanlı
Açısından Sonuçları (30 Ekim 1918-19 Mayıs 1919)
5.2.Ulusal Mücadele Yılları (19 Mayıs 1919-30 Ağustos 1922)
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Topyekûn savaş kavramını tanımlamak
Cumhuriyet’in kurulduğu dönemin
koşullarını kavramak
Anadolu hareketinin oluşumunu, eğilim
ve kırılma noktalarıyla, siyasal açıdan
kavramak
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Anahtar Kavramlar


Topyekûn savaş,



Seferberlik,
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5.1. I. Dünya Savaşı Yılları
5.1.1. Savaşın Nedenleri ve Genel Tablosu

Emperyalist rekabet, yani Batı’nın sanayileşme sonrası sömürgelerini genişletme ve
dünyanın henüz sömürgeleştirip paylaşmadığı, Avusturya-Macaristan ve Osmanlı
yönetimindeki Ortadoğu-Balkanlar gibi bölgelerini sömürgeleştirme arzusu sonucu Birinci
Dünya Savaşı patlak verdi. Zira 1871’de Batı’nın ulusal birliğini en geç sağlayan ülkelerinden
Almanya kurulduktan sonra bu rekabeti savaş dışı yollarla çözmenin koşulu kalmamıştı.
Savaşın bir diğer nedeni, Doğu sorununu kalıcı bir şekilde çözmek isteğiydi ki bu da
emperyalist rekabet ile iç içe idi. Batı dünyasının hemen doğusunda yer alan AvusturyaMacaristan ve Osmanlı İmparatorluğu’nun millî ayaklanmalarla parçalanmasının yarattığı
istikrarsızlık önemli bir diplomatik sorundu. Bu süreçte emperyalist devletlerin belli milliyetçi
hareketleri himaye altına alarak nüfuz alanları yaratmak istemesi de Doğu sorununu
karmaşıklaştırıyordu. Doğu sorununa nihaî çözüm getirmekle kast edilen, Batı’nın
Doğu’sundaki imparatorlukların ulus devletlere parçalanma sürecini noktalamaktı.
Savaş aynı zamanda Almanya ve İngiltere’nin temsil ettiği iki farklı modernlik
modelinin çarpışması idi. İngiltere liberal bir pazar ekonomisine dayanan, birey haklarını
tanıyan, ancak derin sınıf eşitsizlikleri ve emperyalizm yaratan bir modeli temsil ediyordu.
Almanya İngiltere’nin saldırgan ekonomisine karşı savunmacı ve bireyci değil, devlet
merkezli, daha denetimci bir modelin temsilcisi idi.
Savaş 1914-1918 arasında sürdü. Osmanlı, Almanya’nın başını çektiği ittifak grubu
içinde, İngiltere’nin başını çektiği itilaf grubuna karşı savaştı. Savaş devam ederken, 1917’de
Rusya’da (Karl Marx’ın fikirlerinden esinlenen) sosyalist devrim oldu ve Rusya sonu
gelmeden savaştan çekildi. Bu olay aynı zamanda, kapitalizme alternatif yeni bir ekonomik
kalkınma ve modern siyaset modelinin bir devlette, hem de güçlü bir devlette cisimleşmesi
anlamına geliyordu.
Birinci Dünya Savaşı’nın sosyologlar açısından bir diğer önemi, ilk kapsamlı
topyekûn savaş olmasıdır. Topyekûn savaş iki özelliği ile tanımlanır: Savaşın bitmez
tükenmez ihtiyaçlarını karşılama sürecinde cephe ile cephe gerisi arasındaki farkın
belirsizleşmeye başlaması ve cephe gerisinin etkin savaş sürecine katkı yapan önemli bir
bileşen hâline gelmesi.
Bu süreçte askeri teknik terminolojide askerlik çağındakilerin silahaltına çağrılması
demek olan “seferberlik” kavramı da artık çok daha genel bir toplumsal süreci betimlemek
için kullanılmaya başlanır ve aşağıdaki unsurları da kapsamaya başlar:
•
•
edilmesi.

Cephe için sürekli insan seferber etme.
Savaşın finansmanı için neredeyse bütün bir ekonomik alanın savaşa kanalize
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•
Basın ve kültür alanının savaş propagandası için kullanılması: Kamuoyunda
savaş için meşruiyet oluşturulması, düşmanın mutlak bir “öteki” olarak kabul ettirilmesi ve
sivil toplumdan savaş çabasına her türlü maddi-manevi destek toplanması.
•

Savaşa giden erkek işgücü yerine kadın emeğinin kullanılması.

•

“İç güvenlik” amaçlı zorunlu göç ettirmeler.

Sonuçta tüm bu seferberlik ve topyekûn savaş süreci, dolayısıyla iki dünya savaşı
modern toplumsal yapı üzerinde derin izler bırakmıştır. Siyasette ve reklamcılıkta kullanılan
modern propaganda teknikleri, birçok modern teknoloji, kadınların iş yaşamına katılması, göç
ettirmeler sonucu nüfusun etnik yapısındaki dönüşüm dünya savaşlarının günümüz dünyasına
bıraktığı birkaç etkiden biridir.

5.1.2. Savaşın Sonuçları

Savaşın ilk ve en önemli sonucu, önemli bir kısmını sivillerin oluşturduğu 13 milyon
insanın –bazıları gaz bombası gibi korkunç silahlarla- hayatını yitirmesidir.
Osmanlı’nın da arasında bulunduğu ittifak devletleri savaştan yenilerek çıktılar.
Esasında savaşın net bir galibi de yoktu. Askerî açıdan açık bir üstünlükle
sonuçlanmamasına rağmen itilaf devletlerine hâkim olan İngiltere ağır barış antlaşmaları
dayattı.
Ulus devletler dengesine dayalı yeni bir emperyalist anlayışı yansıtan ve ABD başkanı
tarafından ortaya atılan Wilson ilkelerine rağmen ortaya çıkan anlaşmalar yüzünden savaşı
başlatan uluslararası sorunlardan hiçbiri çözülemedi ve bu nedenle de ikinci bir savaşın
çıkışını engelleyebilecek bir uluslararası sistem oturmadı. 70 Dolayısıyla savaş, Osmanlı
Devleti’nin ve Avusturya-Macaristan’ın ulus devletlere parçalanmasına yol açtı; ancak bu, söz
konusu imparatorlukların çeşitli coğrafyalarında hak iddia eden millî hareketlerin katıldığı bir
görüşme süreci içinde gerçekleşmediği için kalıcı ve istikrarlı sonuçlar doğurmadı. Sadece
Türkiye Cumhuriyeti’nin oluşumu bu genel tablonun dışında kaldı; çünkü Türk milliyetçiliği
dayatılan Sevr antlaşmasına karşı bir kurtuluş mücadelesi yürüttü ve Lozan’daki yeni barış
görüşmeleri ile kuruldu. Bu nedenle, Kurtuluş Savaşı da pekâlâ Birinci Dünya Savaşı’nın son
çarpışması sayılabileceğinden, Birinci Dünya Savaşı sonunda imzalanıp bugün hâlen
geçerliliği olan tek uluslararası antlaşma Türkiye’nin kurucu antlaşması Lozan oldu.
Savaş ayrıca kadınların toplumsal konumunun değişmesi, yeni bir savaş karşıtı
edebiyatın oluşması ve Batı’da, modernliğin temellerini sorgulayan bir entelektüel iklimin
oluşması gibi toplumsal ve entelektüel sonuçlar da doğurmuştur.

Esasında Wilson ilkeleri ancak II. Dünya Savaşı’ndan sonra hayata geçirildi ve 1945-1972 arası soğuk savaş
yıllarında uluslararası politikaya yön veren (Birleşmiş milletler, ulusların kendi kaderini tayin hakkı ya da selfdeterminasyon gibi) temel kurum, kavram ve yaklaşımların kaynağı oldu.
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5.1.3. I. Dünya Savaşı Sonrası Dünya’da ve Osmanlı’da Genel Durum
ve Savaşın Osmanlı Açısından Sonuçları (30 Ekim 1918-19 Mayıs
1919)
Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı’ndan, yenilen devletler safında çıktı ve 30 Ekim
1918’de, neredeyse nihaî barış antlaşması kesinliğinde ve çok ağır koşullar içeren Mondros
Ateşkes Antlaşması’nı imzalamak zorunda kaldı. Antlaşmaya göre, Osmanlı Devleti’ne ait
orduların önemli kısmı terhis edilecek, çoğu savaş sırasında Alman yardımıyla elde edilmiş ve
oldukça iyi durumdaki silahlar savaşı kazanan itilaf devletlerine teslim edilecek, bütün
demiryolu ve telgraf hatları itilaf devletleri tarafından kontrol edilecek ve en önemlisi
Boğazlar’ın yanı sıra, kendilerine yönelik bir tehdit hissettikleri anda itilaf devletleri
istedikleri bölgeye asker çıkarabileceklerdi. Bu son maddenin yanı sıra savaş sırasında
Ermenilerin zorunlu olarak göç ettirilmesine 71 dayanılarak bazı Doğu illerinde de bir
karışıklık çıkması durumunda itilaf devletlerinin kontrolü ele geçirebileceklerine dair bir
madde ayrıca antlaşmaya eklendi. Bu maddeler itilaf devletlerinin Anadolu’nun bazı
bölgelerini işgal etmeleri için zemin hazırladı72.
Savaşın sonunda Osmanlı halkı ve ordusu son derece yorgun ve yoksuldu. Ancak yine
de Osmanlı komutanları oldukça tecrübeliydiler ve bu tecrübe Kurtuluş Savaşı sırasında işe
yaradı. Yine de savaş zaten yoksul olan bir ekonomiyi ve ülkeyi diğer Avrupa devletlerinden
daha fazla sarsmıştı. Savaştan önce de parlak olmayan Osmanlı ekonomisi savaş sırasında
iyice dibe vurmuştu. Hemen hemen tamamen kol gücüne dayalı ve en önemli etkinliğin tarım
olduğu bu ekonomi, savaş sırasında üretici nüfusunun en verimli kesimini, genç erkek
nüfusunu kaybetmişti. Üstelik nüfusunun en kalifiye kısmını oluşturan gayr-ı Müslimler de
19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren, yükselen milliyetçiliğin getirdiği alt üst oluşların
etkisiyle yavaş yavaş imparatorluk topraklarını boşaltmıştı. Savaşın kaybedilmesi Osmanlı
için tam bir felaket olmuştu; halk, 1913’ten başlayarak savaş yılları boyunca ülkeyi yönetmiş
olan İttihat ve Terakki Partisi’ni bu yenilginin baş sorumlusu olarak görüyordu.
Tüm bu çatışma karşıtı havaya rağmen ateşkesin imzalanmasının hemen ardından
ortaya çıkan işgallere karşı yerel direniş örgütleri, yani müdafa-i hukuk dernekleri
kurulmaya başlandı. Bunlar Doğu’da ve Batı’da, bilhassa geçmişte etnik gruplar arasında
çatışma yaşanan bölgelerde kuruluyordu, çünkü burada yaşayan Türkler için işgaller daha
büyük bir tehdit gibi algılanıyordu. Bu dernekler Wilson ilkelerindeki ‘ulusların kendi
kaderini tayin hakkı’na 73 dayanarak bölgelerindeki Türk nüfus çoğunluğunu ispatlamaya
İttihat ve Terakki liderlerinden Talat Paşa, 1915’te, yani savaş sürerken Osmanlı Ermenilerinin Suriye’ye
zorunlu olarak göç ettirilmesi (tehciri) ile ilgili bir kanun çıkartılmasını sağladı.
72
Öte yandan Mondros Ateşkesi’nin hiçbir yerinde açıkça ‘işgal’ terimi yer almadı. Bunun sebebi, elbette
Antlaşma’nın bir barış antlaşması değil, ateşkes antlaşması olması idi. Öte yandan ABD’nin savaşa girmesinin
şartları olarak öne sürdüğü Wilson İlkeleri arasında “yenen devletler yenilen devletlerden toprak ve savaş
tazminatı istemeyecektir” ifadesinin yer alması da fiilî işgallere rağmen, bunun açıkça telaffuz edilmemesinde
etkili idi.
73
Self determinasyon ilkesi olarak da bilinen Ulusların Kendi Kaderini Tayin Hakkı, ilk defa Bolşevik lider
Lenin tarafından kullanılmıştır ve Marksist emperyalizm teorisi içinde sömürgeleştirilmiş ulusların bağımsızlık
taleplerini tariflemektedir. Ancak kavram ABD başkanı Wilson tarafından da benimsenmiştir.
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yönelik kongre tipi etkinlikler düzenliyordu. Fakat bunların hiçbirinin ulusal ölçekte bir
mücadele yürütmek gibi bir niyeti yoktu, hatta birçoğu ulusal ölçekli bir mücadele içinde
yerel hareketlerin eriyip gideceğini ve kendi etkilerinin azalacağını düşünenlerin
yönetimindeydi. Onların yanı sıra işgalleri destekleyen birçok başka dernek de kuruluyordu
ve bunların bazıları azınlıklara dayanıyordu.
Öte yandan hukuksal platformda süren bu mücadele silahlı bir mücadeleyle de
destekleniyordu. Öteden beri Anadolu’da var olan, savaş koşullarında merkezî devletin yerel
kontrolü kaybetmesiyle daha da güçlenen eşkıya geleneğine dayanan ya da yeni kurulan
birlikler (kuvva-i milliye; yani ulusal kuvvetler), işgal kuvvetlerine karşı vur-kaç
harekâtlarına dayanan gerilla tipi bir mücadele başlatmıştı. Mondros ateşkesinde silahların
itilaf devletlerine teslim edilmesi yönünde bir madde olmasına karşın çoğu Osmanlı subayı
elindeki silahları gizlice bu yerel örgütlere teslim etti ve bunlar daha sonra Kurtuluş
Savaşı’nda da kullanıldı.
Yerel siyasetten merkeze, İstanbul’a dönecek olursak karşımıza şöyle bir tablo çıkar.
Ateşkesin imzalanmasının hemen ardından, İttihat ve Terakki mevcut örgütünü dağıtma kararı
aldı ve partinin önemli liderleri, Enver, Talat ve Cemal Paşa yurtdışına çıktı. Bunlardan Talat
Paşa Berlin’de Ermeni tehcirindeki sorumluluğu nedeniyle bir Ermeni militanın suikastine
uğrayarak öldü. Enver Paşa ise siyasal etkinliklerine 1922 yılında Kızıl Ordu karşısında
çarpışırken ölene dek devam etti.
Olup bitmiş, tamamlanmış bir sürece bu günden bakarak belli değer yargıları
yüklemek görece kolaydır çünkü açıkçası filmin sonu bellidir. Ancak 1918 Ekim’inde,
yukarıda değindiğimiz koşullar altındaki Osmanlı Devleti’nin geleceğinin ne olacağını henüz
kimse bilmiyordu. Ortada ülkeyi yönetmekte olan partinin dağılması ile oluşmuş bir iktidar
boşluğu ve gelecekte ne olacağına dair, sonsuz sayıda olmasa da birden çok olasılık vardı. Bu
farklı alternatifler içinde sadece bir tanesi tarihsel olarak gerçekleşti: Bugün artık hepimizin
bildiği gibi imparatorluk çeşitli ulus devletlere parçalandı ve bunlardan birisi de toprakları
eski başkenti de kapsayan Türkiye Cumhuriyeti oldu. Bu elbette güçlü olasılıktı çünkü zaten
1789 Fransız İhtilali’nden bu yana, artık Batı merkezine kaymış dünya tarihi,
imparatorlukların ulus devletlere parçalanması eğilimine girmişti. Ancak biraz önce
değindiğimiz gibi kimse 1918’de Osmanlı için sonucun böyle olacağını söyleyemezdi ve bu
genel eğilime rağmen olayların böyle gelişmesinin herhangi bir garantisi de yoktu.
Türkiye Cumhuriyeti daha sonra kendi tarihini, anlaşılır nedenlerle ve diğer ulus
devletlerde de örneklerine rastlayabileceğimiz şekilde, sanki her şey baştan beri bu şekilde
planlanmış ve neredeyse tarih dediğimiz o muamma akışın içinde, olayların böyle olmaları
gerektiği için böyle gerçekleşeceklerini garantileyen bir üstün akıl-ahlâk varmış gibi yazdı.
Ancak olaylar böyle, gereklilikler, kaçınılmazlıklar, insanüstü liderlikler, tarih üstü değerler,
mutlak iyiler ve kötüler etrafında kurgulandığında ortaya bir tarih anlatısından çok masalsı bir
anlatı çıktı. Oysa tarih, milliyetçi reflekslerden de sıyrılarak olaylara daha soğukkanlı ve
neden-sonuç ilişkilerini kurarak bakma iddiasına sahiptir. Bu anlamda bakıldığında işlerin bu
masal diline sığamayacak kadar karmaşık olduğu, hiçbir şeyin birden bire gelişmediği, zaman
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içine yayılan bir siyasal süreç içinde oluştuğu ortaya çıkıyor. Bu süreç de diğer tüm siyasal
süreçler gibi çetin pazarlıklara, kurulup bozulan ittifaklara, tek tek özel durumların
gerektirdiği taviz ya da meydan okumalara dayanıyordu. Üstelik bu hikâye dünyadan kopuk
da değildi.
Bugün olduğu gibi 1918’de de Osmanlı Devleti içindeki siyasal dengeler, dünya
siyasetinin ve ekonomisinin dinamiklerinden ayrı değildi; bugün Türkiye Cumhuriyeti diye
anılan ulus devletin kuruluş süreci hem dünya siyasetinin gelgitlerinden ve genel
özelliklerinden etkileniyor hem de o siyaseti etkiliyordu74.
Süreci böyle anlamak hem Osmanlı Devleti’ni oluşturan farklı unsurlar hem de
Anadolu hareketi içindeki kırılma noktalarını, çeşitli kamplaşmaları ve gelişmeleri tahlil
etmek açısından çok daha yararlı görünüyor. Öyleyse işe, merkezde İttihat Terakki’nin
bıraktığı iktidar boşluğunu doldurmaya aday olan çeşitli güçlerin, Osmanlı Devleti’nin
geleceğine ve dünyadaki siyasal dengelerin mevcut durumuna ilişkin tahmin ve planlarına göz
atarak başlayabiliriz.
A. Saray Çevresi ve Vahdettin: I. Dünya Savaşı boyunca tahtta olan Sultan V.
Mehmet Reşat İttihat Terakki’nin gölgesinde kalmış, ülke yönetiminde pek etkili olamamış,
çok yaşlı bir padişahtı. Temmuz 1918’de öldüğünde kardeşi Vahdettin, Sultan VI. Mehmet
adıyla tahta çıktı. Vahdettin ülke yönetiminde ağabeyinden daha etkili olmak istiyordu. Artık
güçsüz durumda da olsa çok dinli, çok dilli ve çok milletli dokusunu hâlen koruyan bir
devletin başında olduğundan ve ülkenin mevcut durumundan milliyetçi İttihat Terakki
yönetimini sorumlu tuttuğundan milliyetçiliğe pek de sıcak bakmıyordu; milliyetçiliğin
Osmanlı’nın heterojen dokusunu parçalayacağını ve korumak durumunda olduğu statükoyu
sarsacağını düşünüyordu. Ülkesinin bulunduğu zor durumdan ancak güçlü bir itilaf devletine
yaslanarak kurtulabileceğini umuyordu. Üstelik yüzyıllara dayalı, geleneksel bir iktidar
odağının başında olmaktan kaynaklanan, soy bağına dayalı, doğuştan gelen bir karizmaya
sahipti ve bu nedenle toplumun önemli kesimlerinin desteğine sahipti. Ancak 1920
Temmuz’unda Sevr antlaşması imzalandığında Osmanlı Devleti’ne merkezi İstanbul olan
küçük bir toprak parçası kaldığında, onun yapmaya çalıştığı gibi Osmanlı’nın İngiltere gibi
güçlü bir Avrupa devletine yaslanarak toparlanamadığı anlaşıldı ve Vahdettin bu tarihten
sonra önemli bir prestij kaybına uğradı.
Hemen bu noktada Vahdettin’in Anadolu’da başlatılan bağımsızlık hareketi
karşısındaki tutumunun yakın dönem Türkiye tarihinin önemli tartışma başlıklarından biri
olduğunu hatırlatmakta yarar var. Bazı siyasal çevreler Vahdettin’in aslında gizlice milliyetçi
hareketi desteklediğini ve Anadolu’daki işgaller karşısında oluşan tepkiyi örgütlemek üzere
Mustafa Kemal’in aslında Vahdettin tarafından görevlendirildiğini iddia ediyorlar. Vahdettin
ve Mustafa Kemal arasında belli bir tanışıklık olduğu ve bunun I. Dünya Savaşı’nda birlikte
Esasen Türkiye Cumhuriyetinin kurulması Birinci dünya Savaşı sonrası, Ortadoğu’da esen ulus devletleşme
sürecinin, dolayısıyla dünya tarihindeki bir genel dalganın parçasıdır. Ancak yukarıda da anlatıldığı gibi, bu
dalganın içinde diğerlerinden ayrışarak, ulusal kurtuluş savaşına dayanan kendine özgü bir süreç içinde
gerçekleşmiştir.
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çıktıkları bir diplomatik Avrupa gezisine dayandığı bilinmektedir (Vahdettin çok yaşlı olan
ağabeyini temsil ediyor, Mustafa Kemal da ona eşlik ediyordu). Fakat Osmanlı ordusunun
sayılı komutanlarından biriyle veliaht arasındaki bu tanışıklık son derece normaldir. Söz
konusu tezi destekleyecek bilinen herhangi bir güçlü kanıt bulunmamaktadır.
B. Liberaller: 1913’te İttihat ve Terakki Partisi’nin en güçlü rakibi, iktidar tarafından
bastırılan ve İngiliz liberalizmini savunan Hürriyet ve İtilaf Partisi, İttihatçıların iktidardan
uzaklaşmasıyla yeniden canlandı. Kapatılmadan önce partinin başında II. Abdülhamit’in
kızlarından biriyle evli olduğu için damat sıfatıyla anılan Ferit Paşa vardı. Her ne kadar
yeniden kurulduğunda parti başkanı olmadıysa da liberal fikirleri devam ediyordu. Damat
Ferit de Vahdettin gibi ülkenin, zaten ekonomik ve siyasal sistemini savunduğu liberal
İngiltere ile yakınlık kurularak kurtulacağını düşünüyordu. Kurtuluş Savaşı sürerken defalarca
hükûmet kuran Damat Ferit, Anadolu’da başlayan milliyetçi hareketle aktif olarak mücadele
etti ve İngiltere’nin liderliğini üstlendiği işgal kuvvetlerini destekledi. Anadolu hareketinin
açık bir siyasal hedef olarak gösterdiği asıl kurum da Damat Ferit Paşa hükümetleriydi.
C. İtilaf Devletleri: Savaşı kazanan devletlerin görünürdeki hedefi Osmanlı siyasetini
kontrol altına almaktı ve içlerinden bazıları bunu Osmanlı topraklarını işgal ederek yapmak
istiyordu. Üstelik İttihatçıların bıraktıkları iktidar boşluğunu doldurmaya aday çeşitli güç
odakları içinde en avantajlı görünenler de bu güçlü Batı ittifakıydı. Zaten yukarıda da
değindiğimiz gibi muhtemelen Sultan Vahdettin ve Damat Ferit de böyle düşünüyordu. Fakat
aslında bu devletlerin çok önemli bir zayıf noktası vardı: Kendi aralarında süregiden rekabet
ve buna bağlı iç çatışmalar. Bu çatışmalar ilgili devletlerin İtilaf bloğu içindeki güçlerine göre
en güçlülerden en etkisizlere doğru sıralandığında şu üç grup arasında sürüyordu:
Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere çatışması: İtilaf devletlerinin iki ağır
topunu oluşturan bu devletlerin I. Dünya Savaşı sonunda dünyanın nasıl veya hangi ilkeye
göre şekillenmesi gerektiği konusundaki görüşleri birbirinden farklıydı. İngiltere en azından
Osmanlı toprakları konusunda hâlen eski tip sömürgecilikten yanaydı ve yenenlerin
yenilenlerden toprak talep etmesinden, yani işgallerden yanaydı. Bu tavrı I. Dünya Savaşı
boyunca yürüttüğü gizli diplomasi sonucu imzaladığı gizli antlaşmalarda da açıkça
görülüyordu. 1917 yılında Rusya’da sosyalist Ekim Devrimi gerçekleştiğinde Ruslar savaştan
çekilirken, çarlık arşivlerinde bulunan bu antlaşmaları emperyalizmin iç yüzünü tüm dünyaya
kanıtlamak için açıkladılar. Böylece itilaf devletlerinin daha savaş sürerken, savaştan zaferle
çıkmaları durumunda nasıl bir toprak paylaşımı yapacakları konusunda pazarlığa oturdukları
ve tecrübeli İngiliz diplomasisinin bazen aynı toprakları farklı siyasal güçlere vaat edecek
kadar ileri gidebildiği ortaya çıkmıştı.
Oysa itilaf devletleri 1917 yılında Amerika Birleşik Devletleri’ni yorgun Avrupa
cephelerine çekebilmek için bir devletler hukuku profesörü olan Wilson’un öne sürdüğü 14
ilkeyi kabul etmek durumunda kalmışlardı ve bu ilkelerden bir tanesine göre yenen devletlerin
yenilen devletlerden toprak talep etme hakkı yoktu (Daha önce de değindiğimiz üzere, bu
nedenle diplomaside açıkça “işgal” kelimesi kullanılmıyordu). Üstelik aynı ilkelere göre, bir
bölgede hak iddia eden etnik gruba orada ulus devlet kurma hakkı tanınacaktı. “Ulusların
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Kendi Kaderini Tayin Hakkı” olarak anılan bu ilke İkinci dünya Savaşı’ndan sonra
uluslararası siyasetin temel ilkelerinden biri sayıldı. Ancak aynı bölgede birden fazla grubun
hak iddia ettiği Ortadoğu ve Balkanlar gibi coğrafyalarda bu ilkeyi uygulamak hiç de kolay
değildi. Ayrıca yine Wilson ilkelerine göre bundan böyle İngiltere’nin savaşta yaptığı gibi
gizli diplomasi yürütülmeyecek ve kalıcı dünya barışını kurmak ve korumak üzere
milletlerarası bir örgüt kurulacaktı (Bu örgüt önce Cemiyet-i Akvam adıyla işe başladı ve II.
Dünya Savaşı sonrası adı Birleşmiş Milletler olarak değiştirildi).
Wilson’un bu barışçı ve ulus devletleri kollar görünen politikasının gerisinde iki neden
vardı: Birincisi önerilerinden kendisi etkilenmiyordu, yeni kurulacak ulus devletler
Amerika’da değil, eski dünyada (Dünyanın coğrafî keşifler öncesi bilinen bölgelerinde) idi ve
bunun yarattığı karmaşa bu coğrafyalarda yaşanacaktı. İkincisi ve daha önemlisi, Wilson
savaşın kapitalist sistemi, özellikle de serbest ticareti ve sermaye birikimini tehdit ettiğini
doğru olarak tespit etmişti ve dönemin koşullarında istikrarlı bir dünya düzeninin ancak ulus
devletleri tanımaktan geçtiğini öngörüyordu. Başka bir deyişle Wilson kapitalist sistemin
uzun vadeli çıkarları için tek tek devletlerin kısa vadeli sömürgeci çıkarlarından feragat
etmeleri gerektiğini savunuyordu. Dünyadaki azgelişmiş bölgeleri ekonomik olarak
sömürmek, bunlar ulus devletlere parçalanmış hâldeyken de pekâlâ mümkündü ve mutlaka
büyük devletlerin buraları bizzat yönetmesi gerekmiyordu. Üstelik böylesi, güçlü devletler
açısından ekonomik olarak çok daha az maliyetli ve kârlı; siyasal açıdan da (milli isyanları
önleyerek) çok daha az riskli olacaktı.
Ancak yenilen devletlerin bir umut olarak gördüğü Wilson, I. Dünya Savaşı’nı
noktalayan nihaî barış antlaşmalarına şekil verilen Paris Barış Konferansı ve San Remo’da
umulduğu kadar etkili olmadı. Başta itilaf safına mensup tüm devletlerin katılımıyla başlayan
bu konferansların sonunda, dünyanın yeni haritasını çizmek kala kala dört büyük devlete
kalmıştı ve Wilson Avrupa’nın kurt politikacıları, Fransız, İngiliz ve İtalyan meslektaşları
karşısında geri çekilmek zorunda kaldı. Başka bir deyişle nihai antlaşmalar İngiltere’nin
istediği şekilde, masa üzerinde, fiili ulusal talepler dikkate alınmadan ve sömürgeci
önceliklere göre çizildi. Bu yüzden, Lozan hariç I. Dünya Savaşı’nı noktalayan antlaşmaların
tamamı birer ateşkes antlaşması hükmünde kaldılar; II. Dünya Savaşı’na engel olmayı
başaramadılar ve dolayısıyla I. Dünya Savaşı neredeyse boşuna yapılmış oldu.
İngiltere ve Fransa’nın çatışması: Avrupa’nın güçleri dünyanın paylaşılması
konusunda rekabet içindeydi. Özellikle de iki büyük Avrupa devleti, İngiltere ve Fransa,
bilhassa Ortadoğu’nun paylaşılması konusunda 75 çatışıyordu ve kendisi önemli bir parça
koparamasa bile diğerinin çok güçlenmesine engel olmaya çalışıyordu. Pazarlıklar öyle çetin
geçiyordu ki iki yıl sürdü ve nihai barış antlaşmaları ateşkesle barış antlaşması arasında geçen
alışıldık süreden çok daha uzun bir süre sonra, ancak 1920 yılında imzalanabildi.
Sanılanın aksine petrol I. Dünya Savaşı’nın çıkış nedenlerinden değildir; çünkü savaşın başladığı 1914’te
petrol, yaygın bir enerji kaynağı değildi; ancak gelecekte önemli olacağı biliniyordu. Dolayısıyla petrol, savaşın
nedenleri değilse bile sonuçları üzerinde etkili olmuştur; çünkü 1920’lere gelindiğinde önem kazanmıştır.
Ortadoğu’nun petrol zenginliği aslen II. Dünya Savaşı sonrası fark edildi; ancak 1920’lerde sondajlar başlamıştı
ve örneğin Musul Bölgesi’nde petrol çıkarılıyordu.
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İtalya ve Yunanistan arasındaki çatışma: İngiltere, Anadolu’nun dünya pazarlarıyla
bütünleşmiş, dolayısıyla en iştah kabartıcı bölgesini, yani Batı Anadolu’yu savaş sırasında
imzalanmış iki ayrı gizli antlaşmayla İtalya’ya bırakmıştı. Ama savaşın sonunda Wilson
ilkelerine ve antlaşmaların Rusya tarafından açıklanmış olmasına dayanarak bunların geçersiz
olduğunu iddia etti ve sonunda Batı Anadolu’nun işgalini kendi adına Yunanistan’a yaptırdı.
Zira başka bir gizli antlaşmaya göre Suriye’nin kuzeyini Fransa’ya vermek zorunda kalmıştı
ve Fransa, İtalya gibi sonradan yan çizemeyeceği kadar güçlüydü. Oysa sömürgelerine giden
yol üzerinde olduğundan ve önemi fark edilen petrol bölgelerine yakınlığından dolayı kendisi
için önemli olan Doğu Akdeniz bölgesini iki güçlü devletin eline bırakmak istemiyordu. Bu
nedenle Fransız gücünün karşı kıyısına İtalya’ya nazaran daha güçsüz, yoksul ve kendine çok
daha bağımlı Yunanistan’ı yerleştirmeyi tercih etmişti. Bu durum, İtalya tarafından tepkiyle
karşılanıyordu.
D. İttihatçılar ya da asker ve sivil Osmanlı bürokrasisi: İttihat Terakki Partisi
önderleri yurtdışına çıkmıştı. Üstelik yukarıda da değindiğimiz gibi hem halkın hem de
sultanın İttihatçılara yönelik tutumu olumsuzdu. Ancak parti ülkeyi beş yıldır tek başına,
oldukça katı yöntemlerle yönetmişti ve bu iktidar döneminde Osmanlı Devleti’nin hemen
hemen tüm bürokratik kurumları İttihatçıların eline geçmişti, başka bir deyişle İttihatçılar
Osmanlı yönetim örgütü içinde kadrolaşmıştı. Dolayısıyla liderleri artık ülkede bulunmasa da
devlet örgütü içinde çalışan tüm ittihatçı memurların tasfiye edilmesi mümkün değildi. Zaten
bu amaçlansa bile eğitimli nüfusu çok düşük olan bir devletin, mevcut eğitimli kadrolarını
politik tutumlarını beğenmese bile tasfiye etmesi güçtü.
Daha da önemlisi sadece Osmanlı siyasetine hâkim olan kişilerin değil, Osmanlı
siyasetinde hâkim olan üslubun İttihatçı yönetimin zihniyetinden önemli izler taşımasıydı.
Kişiler tasfiye edilse bile bu devlet merkezli ve otoriter üslup muhakkak ki etkisini
sürdürecekti. İşte bu noktada zaten milliyetçi bir gelenekten gelen İttihatçı Osmanlı
memurlarının ve siyasetçilerin çoğu Anadolu’da yeni filizlenen hareketle eklemlendi ya da
ona yardım etti.
Fakat bu destek Anadolu hareketinin İttihatçı bir temele, İttihatçı örgütlere dayandığını
gösterir mi? Başka bir deyişle İttihat Terakki kadroları, Anadolu hareketini İttihatçı
kimliklerini sürdürerek mi desteklediler, yoksa Anadolu hareketi içinde dönüşerek yeni bir
milliyetçilik anlayışını mı benimsediler? Bu soru, yani Anadolu hareketi üzerindeki İttihatçı
etkisi yakın dönem Türkiye tarihinin en önemli tartışmalarından birini oluşturur. Üstelik bu
tartışma sadece tarihsel bir tartışma da değildir: İttihatçı anlayışın sürüp sürmediği meselesi,
etkisi günümüz politikasında da devam eden bir tartışmadır. Ancak bu soruların yanıtlanması
hiç de kolay değildir.
Birincisi İttihatçı kadroların milliyetçilik anlayışı, hatta genel olarak İttihatçı ideoloji
oldukça muğlak ve hâlen tartışılmakta olan bir meseledir. Enver Paşa’nın temsil ettiği
milliyetçilik anlayışının Mustafa Kemal’in temsil ettiği anlayışla birçok noktada ayrıştığı ve
çok daha ırkçı bir içeriğe sahip olduğu iddia edilebilir ve bu yersiz bir iddia değildir. Ancak
Enver Paşa milliyetçiliği bir dönem İttihatçı politikalara yön vermişse de partiyi oluşturan tüm
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kadrolardan tam anlamıyla destek aldığını iddia etmek güçtür. Öte yandan Mondros
Ateşkesi’nin hemen ardından kurulan işgal karşıtı yerel direniş örgütlerinin ya da müdafa-i
hukuk derneklerinin bu denli hızlı örgütlenebilmesini, bunların eski İttihat Terakki
örgütlerinin canlandırılmasına dayandığını söyleyerek açıklayan tezler de mevcuttur. Ancak
Mustafa Kemal’in kendisinin İttihat Terakki ile doğrudan bir bağı olduğunu kanıtlayan bir
belge yoktur. Ayrıca belli bir destek olmuş bile olsa Cumhuriyet’in kurulmasından hemen
sonra yaşanan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası deneyimi ve ardından gelen siyasal tasfiye
hareketi, Anadolu hareketi içinde İttihatçılar ve karşıtları şeklinde bir bölünme olabileceğini
ve bu çatışmanın Mustafa Kemal liderliğindeki İttihat Terakki karşıtları lehine çözüldüğünü
göstermektedir. Ancak bir kez daha belirtmeliyiz ki bu henüz noktalanmış bir tartışma
değildir ve doğrudan bir siyasal bağ kurulamasa bile İttihat Terakki’ye özgü siyaset yapma
üslubunun Kemalist hareket üzerindeki etkisi hâlen önemli bir sorunsaldır.
Bu çerçevede karşımıza çıkan en önemli siyasal aktör Mustafa Kemal olmuştur. Bu
önemli isim önce çoğunluğu İttihatçılardan oluşan Osmanlı askerî bürokrasisinin lideri olmuş;
zorlu bir siyasal mücadele sonunda rakiplerini alt ederek, Anadolu Hareketi’nin liderliğine
dek yükselmiştir. Esasen I. Dünya Savaşı Mustafa Kemal’in kişisel kariyeri açısından çok
yararlı olmuştu: Savaşın bitiminde en büyük rakibi Enver Paşa ülkeyi terk etmişti, Mustafa
Kemal saray çevresine yaklaşmıştı, Osmanlı’nın savaştaki tek zaferi olan Çanakkale
Savaşı’nın muzaffer komutanıydı ve kamuoyunun nefretle andığı İttihat Terakki’yle bağı
olduğu bilinmeyen nadir Osmanlı komutanlarındandı. Dolayısıyla Ateşkesin hemen ardından
başlayan işgaller karşısındaki tutumu merakla bekleniyordu. Mustafa Kemal Mondros
Mütarekesi’nin imzalanmasından Samsun’a çıkışına dek geçen yaklaşık 6,5 aylık süre
boyunca İstanbul’da çeşitli temaslarda bulundu. Mustafa Kemal’in kafasındaki plan işgallere
karşı mücadele etmekti ve bunun Anadolu’da başlayacak direnişe yön vererek
sağlanabileceğini düşünüyordu. Ancak bu, o dönemin koşullarında ilk bakışta başarı şansı pek
yüksek bir hareket gibi görünmüyordu. Karşısındaki devletler çok güçlüydü ve halk tam
anlamıyla savaş yorgunuydu. Peki akılcılığıyla ve (hem savaşta hem siyasette) strateji
kurmaktaki ustalığıyla tanınan Mustafa Kemal’i böyle olmayacak gibi görünen bir işe iten
neden neydi?
Tabii ki Mustafa Kemal’in o sırada ne düşündüğünü bilmemiz olanaksız, ancak daha
sonraki kararlarını incelediğimizde belli tahminler yürütebiliriz. Birincisi belli ki Mustafa
Kemal uluslararası arenada Wilson ilkelerine dayanabileceğini biliyordu; ikincisi itilaf
devletleri arasındaki kırılma ve çatışma noktalarının göründüğünden çok daha derin olduğunu
düşünüyordu ve son olarak itilaf devletlerinin asıl güçlü temsilcilerinin Anadolu’ya asker
çıkarmayacağını tahmin ediyordu. Bu tahmininde haksız da değildi. I. Dünya Savaşı’nın
yıkımının ardından İngiliz, Fransız ve İtalyan kamuoyunda da savaş karşıtlığı giderek
yaygınlaşıyordu ve Avrupalılar artık kendi devletlerinin sömürgeci hırsları için adını bile
bilmedikleri topraklarda savaşmak istemiyorlardı76. Savaşın bitiminden Sevr Antlaşması’na
kadar geçen iki yıl içinde örneğin İngiltere, ordusunun önemli bir kısmını dağıtmıştı, çünkü
Dolayısıyla bu durum, halkların görüşü ile devletlerin görüşünün her zaman örtüşmeyebileceğini bir kez daha
göstermektedir.
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doğal olarak I. Dünya Savaşı’nın seferberlik konumunu iki yıl koruması olanaksızdı. Üstelik
en büyük sömürgesi Hindistan’da çıkan isyanlarla da uğraşıyordu. Elinde kalan sınırlı
sayıdaki gücü de kendisi için o kadar önemli olmayan Anadolu’dan daha fazla önemli bir hâl
almaya başlayan petrol bölgelerinde ve mevcut sömürgelerinde çıkabilecek karışıklıklarda
değerlendirmeyi düşünüyor olmalıydı.
Böylece Mustafa Kemal, Vahdettin tarafından 9. Kolordu Müfettişi sıfatıyla 19 Mayıs
1919’da Samsun’a çıktı. Görev tanımı bölgedeki İngiliz işgal kuvvetlerine karşı eylemleri
durdurmak, Türklerin elindeki silahların işgal kuvvetlerine teslim edilmesini sağlamaktı.
Bunun için de tüm sivil ve askerî Osmanlı yetkililerine emir verebilecek çok geniş yetkilerle
donatılmıştı. Ancak yukarıda da değindiğimiz gibi kafasındaki plan çok başkaydı…

5.2. Ulusal Mücadele Yılları (19 Mayıs 1919-30 Ağustos 1922)

Mustafa Kemal, Anadolu’ya geçişiyle, ateşkes hükümlerine karşın ordularını
dağıtmayan diğer Osmanlı komutanlarıyla birlikte bir harekete girişti. Bu girişim Amasya
Genelgesi’yle duyuruldu. Amacı yerel düzeyde süren direnişi bir araya toplayarak ulusal bir
direniş hâline getirmekti. Bunun için önemli bir yerel kongreye katıldı (Erzurum Kongresi) ve
mümkün olduğunca çok müdafaa-i hukuk grubunun katılımıyla ulusal bir kongre düzenledi
(Sivas Kongresi).
Mustafa Kemal’in başı çektiği hareket amacını gerçekleştirirken tüm meşruiyet
zeminlerini teker teker tüketen bir yol çizdi. Örneğin girişilen hareketin somut hedefini, yani
hangi sınırlar içinde bir kurtuluş mücadelesi verileceğini gösteren belgenin (Misak-ı Milli ya
da Ulusal Ant) kendi kurduğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk grubu tarafından değil, bu sırada
mevcut bulunan Osmanlı meclisi içinde Anadolu’daki hareketi destekleyen milletvekili
çoğunluğu tarafından çıkarılmasını sağladı. Bu belge Wilson ilkeleri içindeki “Ulusların kendi
kaderini tayin hakkı” fikrine dayanarak, Anadolu’da Türk nüfus çoğunluğuna sahip olduğu
iddia edilen bölgeleri kapsıyor, durumu daha belirsiz bölgelerde halkoyuna başvurulacağını
belirtiyordu ve bu çapta iddialar ancak ulusal temsil sıfatına sahip bir kurum tarafından ortaya
atıldığında meşru kabul edilebilirdi. Osmanlı’da var olan ama mütarekenin ardından kapatılan
mevcut Meclis-i Mebusan açılmadan ve Misak-ı Milli’nin kabul edilmesinden sonra bu
meclisin işgal kuvvetlerince kapatılmasıyla İstanbul’daki bir siyasal etkinliğin olanaksızlığı
ortaya çıkmadan, doğrudan doğruya Anadolu’da bir ulusal meclis (Türkiye Büyük Millet
Meclisi) açmaya girişmedi. Daha 1921 yılında TBMM’nin örgüt yapısını belirleyen bir kanun
(Teşkilat-ı Esasi Kanunu) çıkararak anayasa fikrine bir adım atmış oldu.
Nasıl ki Osmanlı merkezinde farklı siyasal tutumlar varsa Anadolu hareketi içinde de
farklı siyasal kamplaşmalar vardı. Anadolu’daki farklı kamplaşmalar üç temel eksen etrafında
beliriyordu:
A. Osmanlı Devleti’nin farklı kurumları karşısındaki tutum: Osmanlı Devleti de
her devlet gibi birçok farklı kurumdan oluşuyordu: Hilafet, padişahlık, Osmanlı yönetim
örgütü ya da Osmanlı bürokrasisi-Osmanlı memurları, Osmanlı ordusu, Osmanlı
parlamentosu ve hükûmet; bunların hepsi birbirinden ayrı kurumlardı. Devletin çekirdeğini
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oluşturan kurumun (Osmanlı örneğinde padişahlığın) zayıfladığı ve diğerlerini bastıramadığı,
yani merkezî devletin görece güçsüz kaldığı böylesi bir yenilgi ve belirsizlik döneminde, her
devlette olduğu gibi Osmanlı’da da devletin farklı kurumları farklı siyasal görüşleri
savunabiliyordu. Yukarıda da değindiğimiz gibi bu noktada Osmanlı devlet örgütünün çoğu
İttihat Terakki kökenli bürokrasisi Anadolu hareketine destek verdi ve İstanbul’un bazı
kaynaklarını gizlice Anadolu’ya aktardı. Osmanlı ordusunun yine çoğu İttihat Terakki
mensubu olan birçok subayı da Anadolu hareketine destek verdi. Ancak bu noktada hareket
ve İttihat Terakki arasındaki ilişkinin tartışmalı olduğunu bir kez daha hatırlatmakta yarar var.
Yukarıda değinildiği gibi kapatılan Osmanlı parlamentosundaki birçok milletvekili de Meclis
yeniden açıldığında Anadolu hareketine destek verdi. Dolayısıyla 1918-1923 yılları arasında
gerçekleşen olayları “Osmanlı Devleti’ne karşı Anadolu” gibi bir formülasyonla açıklamak
biraz genellemeci olur ve durumun karmaşıklığını fazlaca basite indirger.
Ancak Osmanlı Devleti içinde padişahlık ve hilafeti şahsında birleştiren Vahdettin ve
dönemin büyük kısmında hükûmet başkanı sıfatıyla iktidara gelen Damat Ferit Anadolu
hareketini desteklemiyordu. Buna rağmen hem Sivas hem Erzurum Kongresi kararları
arasında hareketin gerekçelerinden biri “padişahlık ve hilafeti kurtarmak” olarak
açıklanıyordu ve temel siyasal karşıtlık Osmanlı hükûmetiyle kuruluyordu. Dolayısıyla
(Mustafa Kemal’in kafasındaki plan belki de buydu ama) Anadolu hareketi padişahlık
rejimini yıkıp, cumhuriyet kurmak üzere yola çıkmamıştı. Zira yukarıda da açıkladığımız gibi
Vahdettin, işgal ettiği makam itibarıyla geleneksel bir karizmayı temsil ediyordu, padişah
sıfatı tek başına büyük kitleleri kendine çekmeye yetiyordu ve Anadolu hareketi içinde de
padişah yanlıları vardı. En azından kimse baştan padişahlığa karşı bir siyasal söylem
geliştirme cesaretini gösteremiyordu.
B. İtilaf Devletleri karşısındaki tutum: Anadolu hareketine katılanlar arasında
işgallerin kaldırılması konusunda bile tam bir uzlaşma yoktu; daha doğrusu Batılı devletler
karşısındaki tutum konusunda bir anlaşmazlık mevcuttu. Oldukça gerilimli tartışmalarla geçen
Sivas Kongresi’ne damgasını vuran en önemli çatışma konusu “ABD mandası”nın kabul
edilip edilmeyeceğiydi. Manda sistemi, yenenlerin yenilenleri Wilson ilkelerine göre açıkça
“işgal” edemeyeceği koşullarda geliştirilmiş bir çözümdü: Yeni kurulan küçük ulus devletlere
yönelik tehditleri engellemek, böylece kalıcı barış hedefini sağlamak üzere bu devletlerin
koruması, Birleşmiş Milletler adına daha büyük bir devlete verilecekti. Osmanlı topraklarına
ilişkin çok çeşitli talepler ortaya atıldığı ve Osmanlı’nın durumu içinden çıkılmaz bir hâl
aldığı için Paris Barış Konferansı’nda bir türlü çözülemiyordu. Amerika Birleşik Devletleri
bunun üzerine durumu yerinde incelemesi için Osmanlı’ya bir heyet göndermişti ve tam da
Sivas Kongresi yapılırken bu heyet Osmanlı için en iyisinin Amerikan mandası olduğu
yönündeki raporunu yayınlamak üzereydi. Fakat durum sadece bir dış etki meselesi değildi.
Sivas Kongresi’ne katılan manda yanlıları böylece Osmanlı toprak bütünlüğünün
korunabileceğini umuyorlardı; yani hedefin yarı-bağımlı da olsa daha geniş topraklara sahip
bir devlet kurmak şeklinde çizilmesini savunuyorlardı. Buna karşılık Mustafa Kemal daha
küçük ama tam bağımsız bir devlet projesinden yana çıktı ve tartışmayı kazanan taraf oldu.
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C. Mustafa Kemal’in liderliği karşısındaki tutum: Mustafa Kemal’in hareket
üzerindeki etkisi çok güçlüydü, ancak başından itibaren rakipsiz değildi. Dolayısıyla onun tek
lider olarak ortaya çıkması da siyasal bir süreç içinde, yavaş yavaş gerçekleşti ve tüm bu
zaman dilimi boyunca sık sık rakipleriyle karşı karşıya kaldı. Özellikle Mustafa Kemal
etrafında örgütlenenler ve eski İttihat Terakki kökenli Meclis mensupları, yani sırasıyla
Müdafaa-i Hukuk Grubu ve ona muhalif II. Grup ya da Müstakil grup, Kurtuluş Savaşı’nı
yürüten birinci TBMM’nin son derece demokratik havası içinde her türlü kararı sürekli
tartışarak alıyordu. Aynı şekilde başka bir kırılma noktası yerel iktidarlarla ulusalcı hareket
arasındaydı. Kaldı ki yerellik ve merkezîlik arasındaki bu çatışmanın silahlı mücadeledeki
yansıması olarak, gerilla tipi mücadele yürüten silahlı çetelerin başındaki liderlerle işgallerin
ancak düzenli orduyla kaldırılabileceğini savunan Mustafa Kemal arasında da bir çatışma
vardı. Bu çatışma sonunda, bu liderlerin bazılarının isyanına dek uzandı ve bu isyanların en
etkilisi en büyük çetenin başındaki Çerkez Ethem tarafından çıkarılanıydı. Düzenli orduyla
savaş ancak bu isyanların bastırılmasıyla etkili şekilde başlatılabildi.
Yukarıda da değindiğimiz gibi silahlı çetelerle askerî bir mücadele işgallerle birlikte
zaten başlamıştı, ancak Mustafa Kemal böyle dağınık birlikler yerine düzenli bir orduyla
savaşı destekliyordu. Fakat bu pahalı bir işti. Ülkenin koşulları da yetersizdi. Bu noktada
silahlı mücadele iç ve dış kaynaklarla desteklendi. Dış kaynakların başında Sovyetler’den
gelen yardım geliyordu. I. İnönü Muharebesinin ardından Türklerin askerî varlıkları sahneye
çıkınca Ruslarla Moskova antlaşması imzalandı ve böylece yardım başladı. Ruslar yeni
kurulmuş bir devlet olarak rejimlerini ihraç etmek istiyorlardı; üstelik sömürgeci bir güçle
savaşan küçük bir devleti desteklemek sosyalist ideolojinin bu sıradaki seyrine uygundu, zira
tam da aynı tarihlerde sosyalizm ve milliyetçiliği bağdaştırmaya yönelik arayışlar
yükselişteydi (Sosyalizm ve milliyetçilik bağının kesin olarak kopuşu ancak Stalin döneminde
gerçekleşti). Türkler ve Ruslar arasındaki iyi ilişkiler II. Dünya Savaşı’na kadar da devam etti.
Rusların dışında, Türkler gibi İngilizlere karşı sömürgecilik karşıtı bir mücadele yürüten Hint
Müslümanları da hem parasal hem siyasal destekte bulundular. Yukarıda değindiğimiz gibi,
itilaf devletleri arasındaki çekişmeler o derece derindi ki Sakarya Meydan Muharebesi’nden
sonra Türklerin başarılı olacağı anlaşılınca Fransa ve İtalya askerlerini çekmekle kalmayıp
parasal yardımda da bulundular.
İç kaynaklara gelince, bir kere yukarıda da değindiğimiz gibi İstanbul’dan gelen gizli
yardımlar ve itilaf devletlerine teslim olmayan Osmanlı birlikleri ve teslim edilmeyen silahlar
vardı. Ayrıca zaten yerel siyasetin içindeki varlıklı kesim de harekete destek veriyordu çünkü
Anadolu’daki sınırlı sermaye birikimi büyük oranda yaşadıkları yerleri terk eden gayr-ı
Müslimlerin bıraktıklarına el koymaya dayanıyordu ve varlıklı sınıf işgallerin başarılı olması
durumunda bunların geri dönerek mallarını talep etmesinden çekiniyordu. Anadolu’nun fakir
halkı da Sakarya Meydan Muharebesi’nden hemen önce, Tekalif-i Milliye (Ulusal
Yükümlülükler) adıyla çıkan vergi kanunu uyarınca tüm varlığını bu zor mücadele için
seferber etti.
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Düzenli orduya dayalı asıl mücadele Batı cephesinde, Yunanlılara karşı yürütüldü.
Anadolu işgaline karşı Yunanistan içindeki cılız muhalefete rağmen Venizelos İzmir’e ciddi
miktarda asker çıkardı ve Batı Anadolu’yu işgal etti, üstelik bu işgalin kalıcı olduğunu ilan
etti. Yukarıda da değindiğimiz gibi işgal biraz da Yunanistan’ın İngiltere’nin taşeronluğunu
yapması anlamına geliyordu. İnönü ovasındaki iki cılız savunma savaşından ve KütahyaEskişehir hattındaki yenilgiden sonra Mustafa Kemal Meclis’ten çok geniş yetkilere dayalı
“başkumandanlık” unvanını istedi ve muhaliflerinin de desteğiyle bu unvanı almayı başardı.
Bu noktada muhalifleri oldukça yüksek olan yenilgi ihtimalinde tüm sorumluluğu Mustafa
Kemal’e yükleyerek onun giderek yükselen prestijini bir anda söndürmeyi hesaplıyordu.
Ancak işler onların umduğu gibi gitmedi. Mustafa Kemal tüm güçlerini seferber ederek,
Sakarya’da Türklerin ilk saldırı harekâtını örgütledi ve çok zorlu bir mücadeleden sonra
başarılı oldu. Denebilir ki Kurtuluş Savaşı’nda düğümü çözen asıl muharebe Sakarya’dır.
Temmuz-Ağustos 1921 tarihindeki bu muharebeden sonra, son darbeyi vurmak için bir yıl
boyunca hazırlık yapıldı77. Bu arada Batı’dan gelen barış teklifleri Yunan işgalinin tamamen
kalkması şartına bağlanarak reddedildi. Sonunda 30 Ağustos 1922’de Batı’daki Yunan
ordularına nihaî darbe vuruldu. Ancak artık bozguna uğramış bir ordu olduğundan Yunanlılar
kendi işgal bölgelerinden geri çekilirken zaten sınırlı hâldeki altyapıyı tahrip ettiler, köyleri ve
tarlaları yaktılar.

Bu noktada henüz, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden 1918-1922 arası 4 yılın bazı dönemlerinin,
aslında çok kısa ve aynı derecede de kritik ve önemli bir süreç olmasına rağmen, geri kalan dönemler kadar
ayrıntılı şekilde aydınlatılmadığını belirtmeliyiz: Mondros Ateskesi’nin ardından, Samsun’a çıkana dek Mustafa
Kemal’in İstanbul’da geçirdiği dönem ve Sakarya Meydan Muharebesi ile Büyük Taarruz arasındaki bir yıl.
77
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde öncelikle I. Dünya Savaşı’nın nedenleri ve sonuçları üzerinde durulmuş;
bu çerçevede topyekûn savaş kavramı ve modern toplum üzerindeki etkileri ele alınmıştır.
I. Dünya Savaşı’nın Osmanlı açısından ortaya çıkan sonuçları ve ülke yönetimindeki
İttihat ve Terakki liderlerinin ülkeyi terk etmesi ile oluşan iktidar boşluğunu doldurmaya aday
çeşitli güçlerin, dünyanın ve Osmanlı’nın içinde bulunduğu genel duruma ilişkin tahlil,
öngörü ve planları ayrıntılı şekilde ele alınmıştır.
Bu analizden sonra, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden tarihsel aşamalar, yani
ulusal mücadele yılları kısaca incelenmiştir.
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Bölüm Soruları
1.

I. Dünya Savaşı’nın nedenleri nelerdir?

2.

Rusya I. Dünya Savaşı’nda kazanan itilaf devletleri arasındadır.

Bu ifade,
A) Doğrudur.
B) Yanlıştır.
3. Topyekun Savaş Kavramı ne demektir?
4.
I. Ülkeyi terk eden İttihat ve Terakki önderlerine karşıydı.
II. Anadolu hareketine karşıt siyaset yürütüyordu
III. Osmanlı Devleti’nin devamının İngiltere’nin koruması ile mümkün olacağını
düşünüyordu.
Yukarıda Mondros Mütarekesi sonrası ortaya çıkan iktidar boşluğunu doldurmaya
aday güç ya da gruplardan birinin siyasal görüşleri verilmiştir. Bu güç ya da grup
aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Volkan gazetesi etrafında toplanan grup

b)

İttihat ve Terakki Partisi’nin kalan kadrolarının ılımlı kanadı

c)

Manda yanlılarının oluşturduğu grup

d)

Damat Ferit Paşa ve Hürriyet ve İtilaf Fırkası

e)

Felah-ı vatan grubu

5. Anadolu’da oluşan siyasal hareketin yönelimini tanımlayan en iyi ifade hangisidir?
a) Merkeziyete doğru ilerleyen bir harekettir.
b) İçinde güçlü yerel unsurlar yer alır.
c) Hukukî konular geri plana iterek, ani fiilî durumlara dayanarak ilerlemiştir.
d) Batı Dünyası ile ilişkiye kesen, tamamen içe dönük bir harekettir.
e) Liderliği yerel aktörler arasında paylaşılmıştır.
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Cevaplar
1- Emperyalist rekabet, yani Batı’nın sanayileşme sonrası sömürgelerini genişletme ve
dünyanın henüz sömürgeleştirip paylaşmadığı, Ortadoğu-Balkanlar gibi, AvusturyaMacaristan ve Osmanlı yönetimindeki bölgelerini sömürgeleştirme arzusu Birinci Dünya
Savaşı’nın temel nedenidir. Savaşın bir diğer nedeni, emperyalist rekabet ile iç içe olmak
üzere, Avusturya-Macaristan ve Osmanlı İmparatorluğu’nu ulus devletlere bölerek Doğu
sorununu kalıcı bir şekilde çözmek isteğiydi. Savaş aynı zamanda Almanya ve İngiltere’nin
temsil ettiği iki modernlik modelinin çarpışması idi. Bunların yanı sıra, savaşın, Rusya’nın
Slav halklarına yönelik korumacı tutumu (Panslavizm), Almanya ve Fransa arasındaki (geniş
kömür yataklarına da sahip olan) Alsace-Loraine Bölgesi ile ilgili sorunlar gibi, o andaki
konjonktüre özgü sebepleri de vardı.
2- Yanlıştır; Rusya 1917’de, Ekim Devrimi sonrası savaştan çekilmiştir.
3- Topyekûn Seferberlik, askeri teknik terminolojide askerlik çağındakilerin silah
altına çağrılması demek olan “seferberlik” kavramının çok daha genel bir toplumsal süreci
betimlemek için kullanılmaya başlanması ile toplumun sivil unsurlarının ve tüm kurumlarının
savaşın gereksinimlerine göre mobilize edilmesi ve yeniden düzenlenmesidir. Topyekûn
Seferberlik şu unsurları içerir: Cephe için sürekli insan seferber etme; savaşın finansmanı için
neredeyse bütün bir ekonomik alanın savaşa kanalize edilmesi; basın ve kültür alanının savaş
propagandası için kullanılması; “İç güvenlik” amaçlı zorunlu göç ettirmeler. Sonuçta bu
adımlar, toplumsal cinsiyet dengeleri, demografi gibi temel yapısal unsurlarda silinmez izler
bırakarak, Dünya Savaşlarına katılmış ülkelerin toplumsal yapısı üzerinde savaş sonrasında da
devam eden etkiler bırakmışlardır.
4-D
5-Hem Kongreler döneminde görülen eğilimler hem de dağınık Kuvva-i Milliye
grupları yerine düzenli ordu ile savaşın tercih edilmesi Anadolu hareketinin yerel unsurları
merkezîyet etrafında toparlama hedefini gösterir. Cevap: A
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6. YENİ BİR DEVLET-YENİ BİR
DÖNEMİNDE TÜRKİYE (1922-1950)

TOPLUM:

ERKEN

CUMHURİYET
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1.

Dünya’da İki Savaş Arası Dönem (1918-1939)

6.2. Erken Cumhuriyet Döneminde İç Siyaset
6.3. Erken Cumhuriyet Döneminde Dış Siyaset
6.4. Erken Cumhuriyet Döneminde Ekonomi
6.5. Kemalist Devrimler ve Devrimlerin Değerlendirilmesi
6.6. II. Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye (1939-1945)
6.7. Çok Partili Hayata Geçiş Yılları (1945-1950)
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Cumhuriyetin temellerini oluşturan
kuruluş yıllarındaki temel olayları ve
yapısal unsurları tanımak
II. Dünya Savaşı yıllarında Türkiye
ekonomisinin ve toplumunun sarsıntılarını
tanımak
Kalıcı olarak çok partili hayata geçişin
nedenlerini ve aşamalarını kavramak
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Anahtar Kavramlar



Cumhuriyet,



Kemalizm,



İdeoloji,



Devletçilik,



Tek parti yönetimi
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Giriş
Sevgili Öğrenciler,
Geçen bölümlerde Osmanlı’da klasik yapının çözülüş sürecini kısaca ele aldıktan
sonra Osmanlı modernleşme mirası üzerinde durduk. Bu anlamda birazdan ele alacağımız
Kemalist devrimlerin Batılılaşma tarihimiz açısından bir milat olmadığı açıktır. Cumhuriyet
kurulduğunda, Batılı bir yaşam tarzının örnekleri, kavramları, gerilimleri, entelektüel hayatı
ya da parlamento, siyasal parti gibi kurumlar zaten biliniyordu. İki değişim süreci yukarıdan
değişim modeline yakın olduğu ve devletin öncülüğünde gerçekleştiği için de benziyordu.
Ancak bundan sonra bir ayrışma başlıyor, Osmanlı’nın reformcu modernleşmesine karşılık
cumhuriyet devrimci bir değişim modeli öngörüyordu: Kökten hukuksal adımlarla, gündelik
yaşamın ince ayrıntılarına dek etki edecek bir değişim hamlesi başlattı; eski kurumları
yapabildiği kadar tasfiye etti. Ayrıca Osmanlı’da değişim orta-üst ve üst sınıf bürokrat
ailelerle sınırlı kalmıştı; cumhuriyet bu dalgayı biraz daha genişletti ve kentli, okumuş, orta
sınıf genç nesli değişim dalgasının içine aldı (Ancak Türkiye nüfusunun geniş kesimlerini
oluşturan köylüler hâlen modern yaşamın etkisinden uzaktı; bunun için 1950’lerde başlayan
bir dönemi beklemek gerekecekti). Son olarak genç Türkiye kendi modernlik anlayışını
Osmanlı’dakinden keskin biçimde ayrıştırıyor; Osmanlı’daki Batılılaşmayı yapmacık,
yüzeysel ve yoz buluyordu. Çünkü bu, piyasanın kendiliğindenliğine terk edilmiş,
denetlenmeyen bir Batılılaşma idi. Oysa Cumhuriyet, merkezî devletin denetimi altında ve
onun tarafından planlanan bir model önermekteydi.
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6.1.Dünya’da İki Savaş Arası Dönem (1918-1939)

Dünya’da iki savaş arası döneme bakmak, Türkiye Cumhuriyeti’nin içinde doğduğu
ve ilk yıllarını geçirdiği ortamı anlamak açısından gereklidir. Zira bu derste birkaç kez
vurguladığımız üzere Türkiye’nin toplumsal yapısı ve onu etkileyen tarihsel süreç, dünya
tarihinden ayrı kavranmaz78.
Aslında 1918-1939 arası dünya tarihini de iki alt dönemde ele almak gerekir: 19181929 ve 1929-1939 arası.
1918-1929 arası genel hatlarıyla İngiltere’nin temsil ettiği liberal ekonomi ve siyasetin
toparlanma çabasıyla karakterize edilir. Açık bir askerî üstünlükle olmasa dahi İngiltere’nin
de parçası olduğu İtilaf devletleri savaşı muzaffer taraf olarak bitirmiştir. Üstelik savaş
yorgunu dünya güvenlikli bir liman aramaktadır. Sonuçta kapitalist sistem ve liberalizm savaş
sonrası bir toparlanma arayışına girer. Fakat bu arayış 1929 ekonomik krizi sonrası iflas eder.
Bu genel çerçevede iki savaş arası dönem aşağıdaki temel özelliklerle karakterize
edilir:
1) Genel olarak burjuva liberalizmine, onun temsil ettiği çok partili demokrasiye ve
kapitalizme karşı bir güvensizlik hâkimdir. 19. yüzyıla hâkim olan ve İngiltere’nin hegemonik
güç olduğu bu düzenin ilerleme getireceği vaadi artık ikna edici değildir çünkü savaş, üstelik
dünya savaşı; ekonomik kriz (1876 ve sonrasında 1929 Krizi) ve toplumsal eşitsizlik, buna
bağlı çalkantılar, hatta devrim getirebileceği görülmüştür.
2) Bu çerçevede 19. yüzyıl boyunca dünyaya hâkim olan İngiltere’nin hegemonyası
zaten 1870’lerden beri sarsılmaktadır. Dolayısıyla dünyada bir hegemonya boşluğu vardır. Bu
hegemonyayı doldurabilecek en güçlü aday Amerika Birleşik Devletleri’dir. Ancak istikrarsız
bir dünyada hegemonik güç olmak aslında çok da cazip değildir; Dünyanın ciddi sorunlarında
taraf olmayı gerektirir ki bunun da riski büyüktür. Amerika Birleşik Devletleri savaşa
girmeden önce dünyaya istikrar kazandırmak için Wilson ilkelerini öne sürmüş; ama yukarıda
da değindiğimiz üzere bu ilkeler hayata geçememiştir. Dolayısıyla ABD bu dönemde kendi
kıtasına kapanan ve hegemonik güç olmayı üstlenmeyen (izolasyonist) bir politika izler. Bu
hegemonik boşluk, II. Dünya Savaşı’nın nedenlerinden biri olacaktır. Ancak II. Dünya Savaşı
sonrasında, istikrarlı bir dünya kurulduktan sonra ABD hegemonik bir güç olarak ortaya
çıkacaktır. Bu aynı zamanda modern dünyada İngiltere’nin temsil ettiği sömürgeciliğe
alternatif yeni bir sömürgecilik evresinin başlaması anlamına gelecektir.
3) Savaş sonunda imparatorluklar ulus devletlere parçalanmıştır. Ancak Türkiye gibi
birkaç örnek hariç, bu, belli bir bölgede hak iddia eden milliyetçiliklerin sürece dâhil
olabildiği daha güvenilir bir diplomatik süreç içinde gerçekleşmemiştir. Bu nedenle de
istikrarlı bir uluslararası siyaset oluşamayacak ve yeni bir dünya savaşı çıkacaktır.
Ancak sadece dünya tarihinin genel eğilimleri de tek başına Türkiye’yi anlamaya yetmez. Çünkü her ülke gibi
Türkiye de dünya tarihinin genel eğilimine kendi özgün koşulları içinde eklemlenir.
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4) Güven kaybeden liberalizme, çok partili rejime ve kapitalizme karşı alternatif
arayışları yükselir. İlk alternatif Rusya’dan gelir: Daha savaş sürerken, 1917’de, Rusya’da,
sosyalist Ekim Devrimi gerçekleşir ve ilk kez güçlü bir dünya devleti, kapitalist olmayan, ama
modern ekonomik kurumları gözeten bir yapıya kavuşur (Bu yapı varlığını 1990’ların başına
dek sürdürecektir).
5) Tüm bu kriz, belirsizlik ve karmaşa ortamında 1929 Ekonomik Krizi patlar ve
liberalizmle ilgili son toparlanma umutlarını da söndürür. Serbest piyasa ekonomisinde arztalep dengesinin bozulmasından kaynaklanan kriz hemen hemen tüm dünyayı etkiler.
6) Kriz ortamının da etkisi ile liberalizme bir diğer alternatif İngiltere’ye çok daha
yakın olan bir Avrupa ülkesinden, Almanya’dan gelir. İngiltere tarafından dayatılan ağır
koşullu barış antlaşmaları ve 1929 ekonomik krizinin etkisiyle hoşnutsuzluğu giderek açığa
çıkan kitlelerin desteğiyle, aşırı ırkçı, lidere neredeyse tapınılan, tek parti yönetimine dayanan,
bu partinin hayatın tüm alanlarını otoritesi altına aldığı ve muhalif seslere karşı son derece
otoriter davranan faşist diktatörlükler yükselir. Bu diktatörlükler aynı zamanda yayılmacı ve
saldırgan bir dış politika izlerler. İlk örneği 1922’de Mussolini’nin iktidara gelmesi ile
İtalya’da görülen faşizm, 1933’te Hitler’in Almanya’da iktidara gelmesi ile İtalya’dakinden
çok daha katı bir görünüme kavuşur. Seçimle iktidara gelen Hitler, tüm muhaliflerini ve
devlet içinde kendini denetleyebilecek yargı vb. tüm kurumları bastırarak bir tek parti
yönetimi kurar. Üstelik bu tek parti yönetimleri ciddi bir büyüme hızı da yakalarlar. Bu hızlı
büyümenin ağır insanî ve siyasal sonuçları 1930’larda henüz ortaya çıkmamıştır. Dolayısıyla
1930’lar çok partili demokrasilerin hiç de revaçta olmadığı yıllardır ve gelişmek isteyen
birçok ülke için, her durumda faşizm değilse bile tek parti rejimi gayet meşru bir alternatiftir.
Bu nedenle tek parti rejimleri 1930’larda yayılır.
7) Son olarak liberalizm ve onun temsil ettiği modernlik modeli siyasal olarak
eleştirildiği gibi entelektüel olarak da eleştirilir. Savaş gerçeği ile, yani kendi ülkelerinin
emperyalist politikalarının kendilerini de etkileyen sonuçları ile yüzleşen Avrupalı
entelektüeller modernliği kıyasıya eleştirirler. Bu, Avrupa entelektüel tarihinde önemli bir iz
bırakır.
En nihayetinde göreceğiz ki dünyayı faşizme karşı, zor bir ittifak, komünizm ve
kapitalizm ittifakı kurtaracaktır. II. Dünya Savaşı’nda ABD-Rusya İttifakı, Almanya’yı
yenecektir. Zaten bu ittifak da II. Dünya Savaşı sonrası dağılacak ve dünya kapitalist ve
sosyalist nitelikli iki kutba ayrılacaktır.

6.2. Erken Cumhuriyet Döneminde İç Siyaset

Zaferin ardından İngiltere tüm Anadolu yarımadasını tek günde gözden çıkardı ve
Mudanya’da Türklerle ateşkes imzaladı çünkü kendi iç siyasal karışıklıklarıyla meşguldü ve
Hintli Müslümanların da işgali kaldırmak yönünde baskısı altındaydı. (Ancak petrol bölgesi
Musul konusunda çok daha inatçı bir tavır takınacak ve sonunda istediğini elde edecekti.)
Dolayısıyla düzenli ordu işgal kuvvetleri içinde en kuvvetlisi olan İngiltere’yle savaşmadı.
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İtilaf devletleriyle bu kez Lozan’da karşı karşıya gelindi ve bugünkü Türkiye’yi
kapsayan topraklar için pazarlık edildi; böylece I Dünya Savaşı’nı noktalayan asıl antlaşma
Lozan oldu. Bugün bazı çevrelerin Misak-ı Milli’den fazlaca taviz verildiğini düşünerek
eleştirdikleri, bazı çevrelerinse o koşullar içinde olabilecek en iyi antlaşma olarak
nitelendirdikleri Lozan, Hatay dışında bugünkü Türkiye’nin sınırlarını çizdi, Türkiye’nin
uluslararası planda tanınmasını ve (6 yıllık bir gecikme şartıyla) yabancılara tanınan
ekonomik ayrıcalıkların tamamen kalkmasını sağladı.
Bu yıllarda iç siyasette önemli gelişmeler yaşandı. Zaferin getirdiği coşku havası
içinde 1 Kasım 1922’de saltanat ve hilafet ayrıldı ve saltanat kaldırıldı. Böylece yaklaşık
olarak 14. yüzyıl başında kurulan Osmanlı İmparatorluğu’nun kendini oluşturan etnik
grupların 19. yüzyıl boyunca ard arda isyan etmeleriyle başlayan parçalanma süreci Türklerin
de kopuşuyla sona erdi ve Osmanlı Devleti’nin siyasal varlığı son buldu. Sultan Vahdettin
İngiltere’nin yardımıyla ülkeyi terk etti. Hilafet makamına da Vahdettin’in amcasının oğlu
Abdülmecid getirildi. Ardından Kurtuluş Savaşı’nı yürüten meclis sona erdi ve yeni
seçimlerle yeni bir meclis oluşturuldu. Mustafa Kemal, I. Meclis içindeki gruplaşmada
liderliğini üstlendiği Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu’nu Halk Fırkası adı altında
partileştirdi. Ankara’nın başkent ilan edilmesinden 16 gün sonra bir hükûmet bunalımı
vesilesiyle yeni bir rejim, cumhuriyet ilan edildi. Cumhurbaşkanlığı ve hilafet arasında çıkan
iktidar çekişmesi ise 3 Mart 1924’te hilafetin kaldırılmasıyla son buldu.
Öte yandan bu dönemde iktidardaki Halk Fırkası’na alternatif iki siyasal parti kuruldu.
Birincisi 1924 yılında kurulan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası idi. Partinin kurucuları
Kurtuluş Savaşı’nda Mustafa Kemal’in yanında savaşmış yakın arkadaşları idi. Ancak
1925’te çıkan etnik ve dinsel temalı Şeyh Sait İsyanı’nın yarattığı ortamda parti kapatıldı.
1926’da İzmir’de, Mustafa Kemal’e yönelik bir suikastin ortaya çıkmasının ardından parti
kapatıldı. Terakkiperver Fırka aslında tüm devrimlerde görülen bir sürecin Türkiye’deki
yansıması idi: İhtilali, yani devrime yol açan kalkışmayı birlikte gerçekleştirmiş kadrolar,
değişimin nasıl olması gerektiği konusunda ayrışıyordu. Bu bakımdan Terakkiperver Fırka
Kurtuluş Savaşı’nda yan yana gelmiş Kemalist ve İttihatçı kadroların ayrışması idi. Bu
tarihten sonra 1930’a dek ülke otoriter şekilde yönetildi. 1930’da, bu kez Mustafa Kemal’in
isteği ile yeniden bir parti kuruldu: Serbest Cumhuriyet Fırkası. Fakat bu parti de hem
devrimlere hem de 1929 ekonomik krizine tepki duyan geniş kitlelerin desteğini aldıktan
sonra kendi kendini feshetti. Ardından on beş yıl devam edecek kesintisiz tek parti yönetimi
başladı.
Tüm bu muhalefet partisi girişimleri halk fırkası içinden çıkmış kadrolarca kurulmuştu
ve Cumhuriyet’in temel ilkelerini benimsiyordu. Merkezî devletin etkinlik alanını kısıtlayan
daha liberal görüşlerden yanaydılar; örneğin devletçiliğe karşı serbest girişimi savunuyorlardı.
Değişime karşı değillerdi, ama daha yavaş ve tabanla istişare içinde bir değişimden
yanaydılar. Her ikisi de Mustafa Kemal tarafından desteklenmese de varlıkları devrimin
niteliği hakkında önemli bir unsuru, farklı bir arayışı gösteriyordu. Ancak sonuçta kısa ömürlü
denemeler oldular. Bu ise, erken cumhuriyet rejiminin, hemen tüm devrimci iktidarlar gibi,
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devrim ve demokrasi sarkacında kısıldığını gösteriyordu: Demokrasi olunca devrim; devrim
olunca demokrasi olmuyordu. Oysa devrim de demokrasi de modern ve Batılı fikirlerdi.

6.3. Erken Cumhuriyet Döneminde Dış Siyaset

Aslında I. Dünya Savaşı antlaşmalarının geçersiz kalacağı 1930’larda çoktan
anlaşılmıştı. Faşist diktatörlükler yayılmacı ve saldırgan bir dış politika izliyordu. Kısaca belli
ki yeni bir savaşın eli kulağındaydı. İşte 1923’ten 1939’a dek Türkiye Cumhuriyeti’nin dış
siyaseti, bu koşullar altında ve iki temel eksende şekillendi: bir yandan Lozan Antlaşması’na
bağlı, Musul ve Hatay gibi pürüzler giderilmeye çalışıldı; bir yandan yükselen savaş tehdidine
karşı ortak savunma antlaşmaları benzeri önlemler alındı.
Ama devrimin iki önemli lideri İsmet İnönü ve Mustafa Kemal arasında dış siyaset
konusunda uyuşmazlık vardı. Mustafa Kemal Misak-ı Milli’ye dayalı, daha aktif bir dış
politika anlayışını savunuyordu; İnönü ise kendi mimarı olduğu Lozan Antlaşması’ndaki
statükonun korunmasından yanaydı. Bunların yanı sıra İnönü, cumhurbaşkanı sıfatına sahip
Mustafa Kemal’in, başbakan olarak kendinin yürütmesi gereken güncel siyasete ve kararlarına
müdahale etmesinden rahatsızdı. Son olarak ekonomi alanındaki görüşleri de farklıydı: İnönü
için devletçilik kalıcı bir seçim, Mustafa Kemal içinse krize verilmiş geçici bir tepkiydi.
Gerilim, sonunda 1937 yılında İsmet İnönü’nün başbakanlıktan istifasıyla noktalandı79.

6.4. Erken Cumhuriyet Döneminde Ekonomi

Ekonomi alanında da önemli yenilikler yapıldı. Türkiye, Osmanlı’dan tarıma dayalı,
teknolojik olarak geri, merkezî devletin ve küçük üreticiliğin güçlü olduğu bir ekonomi
devraldı. Ayrıca 1923 yılına gelindiğinde mevcut altyapı ve işgücü, yani nüfus, savaşların
etkisiyle harap olmuştu ve Türkiye, Osmanlı borçlarının bir kısmını ödemekle yükümlüydü.
Henüz cumhuriyet bile kurulmadan, yani devletin şekli bile belirlenmeden 17 Şubat 1923’te
İzmir’de bir iktisat kongresi toplandı. Kongre’nin bu kadar acele toplanmasının temel nedeni
Lozan görüşmeleri sürerken, Kurtuluş Savaşı sırasındaki yakınlaşmaya rağmen Türkiye’nin
Sovyet sosyalist modelini seçmeyeceğinin tüm dünyaya duyurulmak istenmesiydi. Kongre
boyunca liberal bir ekonomi politikasının mı devlet müdahaleciliğinin mi uygulanması
gerektiği tartışıldı. Kongre katılımcıları sonunda, bu ikisinin, başka bir deyişle o dönemde
geçerli olan kapitalizm ve sosyalizmin karışımından oluşan bir “karma ekonomi” politikasını
benimsediler. Ancak yine de bu politika, temelde özel mülkiyet ve özel girişime dayalı olması
nedeniyle kapitalizmin önceliklerini koruyordu.
1923-1939 arası dönemde devletin ekonomi politikaları şu temel hedeflere
kilitlenmişti: Tam bağımsız, kendi kendine yeterli bir ekonomi oluşturmak ve ulusal kalkınma
hamlesini gerçekleştirmek. Bu hedefler doğrultusunda benimsenen stratejiler ise şöyleydi:
Yerel sanayinin korunması; ancak ayrıcalık gösterilmemesi şartıyla yabancı yatırımlara izin
verilmesi; yine de özel sermayenin karşılayamayacağı ve sanayi atılımının temeli olan demir
İsmet İnönü yerine, piyasa yanlısı ve devletçilik karşıtı isimlerin yer aldığı İş Bankası çevresinden, o sırada
Umum Müdürü olan Celal Bayar’ın başbakan atanması da Mustafa Kemal’in piyasa yanlısı tutumunun bir
göstergesi idi.
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çelik ve demiryolu gibi büyük yatırımları devletin karşılaması. Ayrıca dengeli bütçe
oluşturulmaya çalışılacak; düşük enflasyon hedefi doğrultusunda bir politika izlenecek ve sıkı
bir para siyaseti ile Türk Lirası korunacak ve güçlendirilecekti. Aslında tüm bu dönemde
Türkiye’nin temel ekonomik hedefini devletin kontrolü altındaki bir kapitalizmin, yerli bir
sanayinin ve girişimci sınıfının oluşturulması şeklinde özetleyebiliriz. Bu stratejiler İkinci
Dünya Savaşı yıllarına dek başarıyla hayata geçirildi ve temel hedefler büyük ölçüde
gerçekleştirildi.
Liberalizm-devletçilik sentezinden oluşan karma ekonominin 1929’a dek liberal yanı,
1929 sonrasıysa devletçi yanı ağır basar. 1929 yılında, üretimin talebi aşması nedeniyle tüm
dünyayı saran ekonomik bunalım, yeni kurulan ve emekleme devresinde olan Türkiye’yi de
çok olumsuz yönde etkiledi. Türkiye bu krizle içine kapanarak baş etme yolunu seçti. 1931
yılında Cumhuriyet Halk Partisi Kongresi’nde de benimsendiği üzere Türkiye devletçi bir
ekonomi politikasına yöneldi. Bu politikaya göre devlet ekonomiye müdahale edecek, onu
denetim altında tutacaktı. 1914-1918 arası İttihat ve Terakki döneminde izlenen devletçilik
politikalarına benzeyen bu yaklaşım, daha da ileri götürüldü: Devlet aynı zamanda ekonomiye
bizzat üretici bir güç olarak girecekti. Bu dönemde birçok KİT (Kamu İktisadî Teşekkülü)
açıldı ve yerli bir sanayinin ihtiyacı olan makine ve enerji girdilerini sağlayabilecek ve devlet
dışında hiçbir gücün yatırım yapamayacağı demir çelik ve kömür işleme gibi alanlarda büyük
sanayi kuruluşları kuruldu. Dolayısıyla devletçilik özel sektörü tanıyan, ancak onun gücünün
yetmediği yerde gelişme için yapılması gerekli yatırımları devletin üstlenmesi gereğini
savunan bir politikadır ve Türkiye’de uygulandığı hâliyle devletçilik ılımlı-mutedil bir
modeldir. Ayrıca devletçilik kapsamında, liberalizmin aksine, ekonomiyi tamamen piyasa
koşullarına terk etmek yerine belli bir merkezden planlama da yapıldı.

6.5. Kemalist Devrimler ve Devrimlerin Değerlendirilmesi

Tüm bu siyasal devrimler ve ekonomik yenilikler, toplumsal ve kültürel alanlarda,
eğitim alanında yapılan başka devrimlerle de tamamlandı. Bunlar daha çok hukukun araçları
kullanılarak gerçekleştirilen devrimlerdi, zira iktidarı ele geçiren kadroların yapabilecekleri
ilk ve en kolay eylem yeni yasalar çıkarmaktır.
Bu yönleriyle bazı tarihçiler bu yeniliklerin devrim sayılamayacaklarını, çünkü
ekonomik yapıda ya da daha doğru bir ifadeyle toplumdaki mevcut ekonomik sınıflarda
herhangi bir köklü değişiklik gerçekleştirmediklerini öne sürmüştür. Bu kuşkusuz “devrim”
denilen kavramın teorik olarak nasıl tanımlandığıyla ilgili bir tartışmadır. Bir değişimin
devrim sayılması için sınıfsal yapının değiştirilmesi şartı koşulduğunda bu yargı doğru
olacaktır, ancak cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan bu değişikliklerin son derece köklü ve
kalıcı olduğunu, bu anlamda da devrim sayılabilecekleri de iddia edilebilir.
Öte yandan bu değişimler halk tarafından talep edilen yenilikler değildi, hatta
yüzyıllara dayanan gelenekleri parçaladıkları için bazıları sıradan halkın tepkisini de
çekiyordu. Dolayısıyla Kemalist devrim birçok tarihçi tarafından bir grup seçkinin toplumsal
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değişimi şu ya da bu nedenle zorunlu gördüğü için hayata geçirdiği “yukarıdan devrim”
modeline daha yakın bulunmuştur ve bu yönüyle Osmanlı reform süreciyle ortaklık taşır.
Üstelik toplumsal kurumların tamamı da hukuk kadar hızlı ve kolay şekilde değişmez;
iktidar sahiplerinin şu ya da bu yasayı çıkarmaları tüm toplumun bir anda o yasaya uymaya
başlamalarını da garantilemez. Bu anlamda Kemalist devrim çok önemli bir dönüşümü
başarmış, uzun vadede Türk toplumunun günlük hayatını köklü şekilde dönüştüren
değişimlere öncülük etmiştir; örneğin kadının kamusal alanda görünürlüğü konusunda önemli
adımlar atılmıştır. Ancak birçok başka örnekte de görüldüğü gibi bu değişimler o sırada
ülkeyi yöneten seçkinlerin istediği hızda ve tam da onların istediği biçimde
gerçekleşmemiştir. Zira toplumlar liderlerin etkisinde değişirler ancak onların istedikleri gibi
şekil veremeyecekleri kadar da karmaşık yapılardır.
Kaldı ki bu devrimler hedeflendiği gibi büyük halk yığınlarından çok, ilk elde büyük
kentlerde yaşayan seçkin bir gruba ulaşmıştır; ancak orada yavaş yavaş oluşan hayat tarzı
daha sonrası için bir ana model oluşturmuştur. Dolayısıyla Osmanlı’daki reform süreci
bürokratik seçkinleri etkilemiş; erken cumhuriyet döneminde modern yaşam kentli, genç ve
tahsilli orta sınıflara yayılmış, ancak geniş köylü kitlelerin yaşamında gözle görülür bir
değişim yaşanmamıştır.
Esasen Türkiye’de modernleşmenin büyük kitlelere uzanması, 1945 sonrası gelen
ekonomik dönüşüm ve göç dalgası ile gerçekleşmiştir. Ancak Türkiye toplumu bu dönüşümü
karşılarken de Kemalist devrimin kaydettiği ilerlemeden yararlanmış ve Kemalist devrimin
oluşturduğu ana hayat modelinden işe başlamıştır. Fakat tüm bu farklı değişim dalgaları
sonuçta Türkiye toplumu içinde ikili, gelenek ve modernlik arasında bir yapı doğurmuştur. Bu
ikilik bireysel düzeyde de yaşanmıştır. Türk toplumunda seçkinlerin özlediği ve büyük
yığınların yaşadığı hayat arasındaki (biraz da Osmanlı’dan devralınan) bu açı çağdaş Türkiye
kültürünü ve siyasetini her zaman etkilemiş, bu kültür ve siyasetin temel çatışma
noktalarından biri olmuştur ve bu çatışmanın-kırılmanın etkileri, beraberinde getirdiği kültürel
ve siyasal krizler şu ya da bu gündem maddesi etrafında günümüze dek sürmektedir.
Tüm bu devrimlerle amaçlanan üç temel hedef vardı: modernleşme, hayatın çeşitli
alanları ve siyaset üzerinde dinin geleneksel etkisini azaltmak anlamında laikleşme ve milli
kimliğin oluşturulması. Bunlardan ilk ikisine zaten ağır aksak adımlarla da olsa 19. yüzyılın
ortalarından itibaren Osmanlı’da başlanmıştı, zira Batı’nın artık gözle görünür hâle gelen
üstünlüğü bu modeli takip etmeyi neredeyse kaçınılmaz kılmıştı Aynı şekilde Balkan
Savaşları’ndan bu yana Türk milliyetçiliği de çok daha yaygın olarak gündemde olan bir
konuydu ve İttihat Terakki döneminde bu milliyetçiliğin bir biçimi devlet politikası hâlini de
almıştı.
Dolayısıyla ne Batılılaşma ne laiklik ne de milliyetçilik Türkiye topraklarında ilk kez
Kemalist hareketle birlikte gündeme gelmedi, ancak Kemalist hareket ona emsallerinden
farklı yeni bir biçim ve içerik kazandırdı. Daha da önemlisi artık kurulmuş bir ulus devlet
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çerçevesinde önceki örneklerden çok daha net bir ideolojik berraklık içinde gerçekleştirdi ve
bunları çok daha etkin araçlarla hayata geçirmeyi başardı.
Kemalist devrim sürecinde devlet, Osmanlı reform sürecinde başlatılan bir eğilimi
devam ettirdi ve genişletti; geleneksel devletten farklı olarak hayatın çok daha geniş
alanlarına aktif olarak müdahale etmeye çalıştı. En başta Osmanlı’da reform modeli içinde
eski kurumlara dokunulmamıştı. Oysa cumhuriyet eski kurumları tasfiye etti. Örneğin
üniversitede köklü dönüşüm gerçekleştirirken medreseleri kapattı. Doğrudan tasfiye
edebileceği kurumlar dışında kalan geleneksel yapılarla kimi kez mücadele etti, kimi kez de
onları unutulmaya terk etti. Bu arada da kendisi de daha yeni, daha modern ve daha laik bir
gelenek oluşturmaya çalıştı80.
Fakat bu hedefler de kendi içinde belli çelişkiler taşıyordu. Her şeyden önce Batılı bir
modeli takip eden modernleşme hedefiyle, sadece kendine özgü (demek ki Batı’dan da farklı
olan) bir kimlik yaratmayı isteyen milliyetçilik birbiriyle belli iç gerilimler içeriyordu. Bu
gerilimin nasıl çözüleceği ya da Batılılaşmaya nasıl/nerede sınır konulması gerektiği dönemin
ideolojik tartışmalarına damgasını vuran ana konulardan biriydi. Bu anlamda Kemalist
batılılaşma da aslında Batı medeniyetine koşulsuz bir teslimiyet değildi.
Aynı şekilde aslında Kemalist devrimin kurguladığı gibi homojen bir Batı da yoktu:
Batı geniş bir coğrafyaydı, birçok ülkeden ve bu ülkeler içinde farklı hayat biçimlerine sahip
farklı sınıflardan oluşuyordu, çok daha geniş bir çeşitlilik içeriyordu. Dolayısıyla bu dönemde
Batı, Batı’nın kendi karmaşık gerçekliğinden çok hayal edilmiş bir coğrafyaya gönderme
yapıyordu. Bu anlamda modele en çok esin veren görüş Batılı orta sınıf muhafazakârlığı,
radikal bir pozitivizm ve akılcılıktı. Bu bağlamda esasen Batılılaşma hedefi pek de Batılı
olmayan araçlarla gerçekleştirildi, örneğin bu dönemde yine en yaygın örneklerini bazı
Avrupa ülkelerinde görebileceğimiz demokrasi denendi, ama mutlak bir zorunluluk olarak
görülmedi. Devlet-birey ilişkileri de Batılı liberal modelden çok o dönem Batı’da yaygın olan
tek parti yönetimlerinden esinlenilerek oluşturuldu: Birey devlet için vardı, tersi değil.
Tabii, Kemalist devrimin bu şekilde değerlendirilmesine karşı çıkan yaygın görüşler
de mevcuttur. Bu görüşler Kemalist devrimin zaten Batılılaşmak dışında bir şansı olmadığını;
1920’lerde Batılılaşmanın artık bir tercih değil bir zorunluluk olduğunu vurgularlar. Bu
kaçınılmaz zorunluluğu hayata geçirirken de Osmanlı’nın reform modeline göre yürüttüğü
Batılılaşma tarihinden de çıkarılmış dersler, dönemin koşulları, toplumdaki güçlü gelenek vb.
karşısında “yukarıdan devrim” modeli dışında yapılabilecek fazla bir şey olmadığının altını
çizerler. Kaldı ki tüm devrimlerde belli bir zorlama boyutu vardır ve Kemalist devrim yine de
bu zorlamayı olabilecek en düşük düzeyde tutmuş bir deneyimdir.

Fakat elbette devrimlerin hayata geçirilmesinde o yıllarda yeni bir ülke kurmanın heyecanıyla coşkulu, kentli
ve orta sınıf gençlerin de etkisi en az yönetici seçkin kadar önemlidir. Bunlar, yani Anadolu’nun ücra köylerinde
öğretmenlik, doktorluk vs. yapan inanmış gençler olmasaydı ne “Köy Okulları İçin Nizamname” ne “Sıtmayla
Savaş” kampanyaları hayata geçirilemezdi.
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Üstelik bu yıllarda başta Almanya ve İtalya olmak üzere Batı’da da yukarıdan
modernleşme modeli uygulayan örnekler mevcuttur ve bunların başarıları o yıllar için göz
kamaştırıcıdır. 1930’larda henüz, bu başarılı sonucun (II. Dünya Savaşı’ndaki Yahudi
soykırımına dek varan) korkunç insanî, toplumsal ve siyasal bedelleri görülmemişti ve o
yıllarda, hızla modernleşmek isteyen yeni bir devletin tek parti modelini benimsemesi oldukça
anlaşılırdı. Üstelik Türkiye Cumhuriyeti bu ülkelerdeki gibi tek parti yönetimini benimsese
bile faşist bir karakter arz etmemiş; sık sık alternatif arayışlara girişmiş, çok partili hayata
geçiş denemeleri yapmıştır
Üstelik erken cumhuriyet yıllarının kentlerde kendisine inanmış bir genç nesil
yaratmış olduğunu ve bu neslin Türkiye’de gündelik yaşamın örgütlenmesinden kadın-erkek
ilişkilerine; bilimsel alandan devlet yönetimine dek yeni bir modelin şekillenmesinde etkili
olduğunu unutmamak gerekir. Doğrusu yanlışı ile bu model, Türkiye’nin gelişmesine katkı
yapmıştır. Bu modelin yanlışlarını eleştirmek tabii ve gereklidir; ancak katkılarını inkâr etmek
de haksızlık olur.

6.6. II. Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye (1939-1945)

Genel olarak Birinci Dünya Savaşı’nın kalıcı sonuçlar vermeyişi, yükselen faşist
rejimler (özellikle Almanya’daki Nazizm) ve 1929 krizi gibi nedenlerle tarihin en kanlı
savaşlarından biri olan İkinci Dünya Savaşı patlak verdi.
Türkiye İkinci Dünya Savaşı yıllarında hâlen tek partiyle yönetiliyordu. Bu yıllarda
Türkiye İsmet İnönü’nün diplomatik manevraları sayesinde savaşa girmemeyi başardı 81. Fakat
bu tavır daha sonra diğer ülkeler tarafından ilkesizlik olarak görüldü ve Türkiye bir süre
yalnız bırakılma, izolasyon tehdidiyle karşı karşıya kaldı.
Türkiye savaşa girmedi, çünkü belki de savaşını diğer ülkeler gibi ertelemeden, daha
1921 yılında vermişti. Ama savaş ekonomisine girdi. Askerî gücünü büyüttü ve her an savaşa
girilecekmiş gibi hazır tuttu. Bu nedenle ekonominin kaynakları devlet tarafından çekildi.
Dolayısıyla askerî nedenle yapılan kamu harcamaları arttı. Bu ise piyasalarda kıtlık doğurdu.
Bazı temel gereksinim malları karneyle dağıtılmaya başlandı. Kıtlık fiyatları daha da
yükseltti; yani enflasyon oluştu. Üstelik devlet de harcamalarını bu fiyatlardan yapmak
zorundaydı. Bu durumla, bazı yapay önlemler alarak, yani fiyatları piyasa mekanizmaları
dışında düşük tutmaya çalışarak baş edilmeye çalışıldı. Bu ise karaborsayı beraberinde getirdi
ve kıtlığı daha da büyüttü. Dolayısıyla halkın büyük kesimleri giderek fakirleşti; yaşam
standardı gözle görülür oranda düştü ve bu genel yoksullaşmadan CHP’nin geleneksel
destekçisi olan kentli, sabit gelirli ve eğitimli profesyonel orta sınıflar, yani memurlar ve
subaylar da etkilendi. Bir bakıma sıcak çatışmaya girmeden girilen savaş ekonomisi koşulları
halk arasında CHP karşıtı tutumu güçlendirdi. Hem bildik destekçilerinin hem geniş halk
kitlelerinin CHP’ye güveninin sarsılması, daha sonra çok-partili hayata kalıcı olarak
geçilmesinin nedenleri arasında yer alacaktır.
Aslında Türkiye savaşın sonunda, göstermelik olarak Müttefik saflarına girdi. Ancak sıcak çatışmaya hiç
girmedi.
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Halk böyle fakirleşirken bazıları da karaborsaya girerek, ordunun açtığı ihaleleri
kazanarak ya da Almanya’ya mal satarak büyük servetler elde ettiler. Kısacası İkinci Dünya
Savaşı felaketi ile gelen fırsattan yararlanan savaş zenginleri ortaya çıktı. Bunlara yönelik
tepkiyi yumuşatmak, daha çok vergi geliri elde etmek ve kamuoyundan biraz sempati
kazanmak için CHP 1942 yılında Varlık Vergisi adında bir vergi çıkardı. Bu vergi (Türkiye
1924 anayasasında yapılan 1937 değişikliği ile laik bir devlet olduğundan) açıkça gayr-ı
Müslimleri vergilendirmese dahi uygulamada bu kesim daha çok vergilendirildi. Böylece
azınlık tarihimize bir not daha düşülmüş oldu.

6.7. Çok Partili Hayata Geçiş Yılları (1945-1950)

Çok partili hayata geçişin nedenleri iç ve dış siyasal ortamla ilgiliydi. İç siyasette iki
hoşnutsuz kesim etkiliydi: Savaş yıllarındaki ekonomik koşullar nedeniyle CHP’ye yönelik
geleneksel desteğini çeken kentli ve eğitimli sınıflar ve hem ekonomik duruma hem de hâlen
bağlı oldukları geleneği sarsan CHP modernleşmesine tepkili geniş köylü kesimleri. Ancak bu
kesimlerin tepkisi bir rejim değişikliğine neden olsa idi, bu zaten Serbest Fırka yıllarında
yaşanırdı. Dolayısıyla geçişin nedenlerini asıl dış siyasetin değişen dengelerinde aramak
gerekir: Türkiye savaş sonunda, savaşa katılmadığı için dünyada yalnız kalma tehdidiyle karşı
karşıya kaldı; ABD ise yeni oluşan iki kutuplu dünyada rakibi Sovyet Rusya’ya komşu olan
Türkiye’yi yanına çekmek istedi; yalnızlaşan Türkiye de ABD ile yakınlaştı; ABD kampında
olmanın koşulu ise çok partili demokrasiye geçişti.
Bu genel ortamda, Meclis’teki dört CHP’li vekil, Adnan Menderes, Refik Koraltan,
Celal Bayar ve Fuat Köprülü parti politikasını eleştiren, Dörtlü Takrir adıyla anılan bir
önerge verdiler. CHP önergeyi reddetti. Ama dönemin sağ eğilimli Vatan ve sol eğilimli Tan
gazeteleri sütunlarını Dörtlü Takrir veren vekillere açtılar 82 . Böylece CHP’den kopan bu
kadro, 1946’da Demokrat Parti’yi kurdu. DP, daha önceki Terakkiperver ve Serbest
Fırka’nın aksine, Türkiye’nin CHP’ye alternatif ilk kalıcı partisi idi. Böylece, darbeler
sonrasında farklı adlar alsa da83 CHP alternatifi ana siyasî çizgi oluşmuş oldu.
Bu ortamda ilk çok partili genel seçim (ve Türkiye’nin ikinci çok partili seçimi –ilki
1930 yerel seçimiydi-) 1946’da gerçekleşti ve Türkiye’nin ilk kalıcı çok partili meclisi oluştu
(İlki Terakkiperver Fırka kurulduktan sonra oluşan meclisti. Ancak bu meclis Terakkiperver
Fırka’nın seçim kazanması ile değil, Fırka mensuplarının CHP’den kopması ile oluşmuştu ve
kısa sürmüştü). Aslında 1946 seçimi açık oy hilelerine dayalıydı; yine de Demokrat Parti 450
sandalyeli mecliste 65 sandalye aldı.

Elbette bunun etkisini o dönemin medya ortamını hatırlatarak değerlendirmek gerekir: Henüz televizyon
yoktu; devlet denetiminde tek bir radyo vardı ve bu ortamda gazeteler, farklı seslerin duyulması anlamında
önemli bir işlev üstleniyordu. Üstelik o dönemin sınırlı piyasa koşullarında az sayıda gazete vardı; ancak
gazeteler bugünkünden çok daha güvenilir mecralardı ve gazetecilik de bugünkünden çok daha saygın bir meslek
olarak algılanıyordu.
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DP, 1960 darbesi sonrası Adalet Partisi adı altında yeniden örgütlendi. 1980 darbesinin ardından da Anavatan
ve Doğru Yol Partisi, Demokrat Parti mirasına sahip çıktı. Bugün de Ak Parti bu mirası üstlenmektedir. Ancak
aynı zamanda, Adalet Partisi’nden kopan Milli Selamet ve onu takip eden İslamcı çizgiden gelmektedir.
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Bu genel ortamda, 1947 yılından itibaren CHP siyasal ve ekonomik açıdan ABD tarzı,
liberal bir eğilime yöneldi ve Devletçilik politikasını terk etti. Örneğin 1947’de Türkiye’nin
Uluslararası Para Fonu IMF’ye üyeliği için ilk devalüasyonu CHP gerçekleştirdi. 1948
İstanbul İktisat Kongresi’nde ulaşımda demiryolu yerine karayolu yatırımlarına ağırlık
verilmesi kararını alan da CHP idi. Dolayısı ile DP’nin görüşleri, o daha iktidara gelmeden
CHP tarafından uygulanmaya başladı.
Ama siyasal liberalizmin, yani çok partili rejimin de sınırı vardı: Bazı siyasal görüşler
bu serbest yarışa giremiyordu; komünist partilere izin yoktu. Bu çerçevede gene ABD etkisi
ile şekillenen bir anti-komünizm yaygınlaştı. Örneğin CHP döneminde, 1947 yılında antifaşist görüşleri ile de tanınan ünlü yazarımız Sabahattin Ali bir çukurda ölü bulundu.
DP’lilerin eleştirdiği Köy Enstitüleri Projesi’nde ilk budama da 1946-1950 CHP iktidarı
döneminde yapıldı.
1946-1950 döneminde meclis de DP-CHP arasında gerilimle yüklü bir yasama
faaliyeti yürüttü. 1947’deki ilk kongresinde DP Hürriyet Misakı adlı bir rapor yayınladı.
Misak-ı Milli göndermesi nedeniyle bu, CHP’liler tarafından ellerindeki en önemli kozun,
yani Kemalist mirasın sahiplenilmesi olarak algılandı ve sert tepki ile karşılandı. Partiler
arasındaki bu gerginliği, CHP kökenli olmasına rağmen o sırada cumhurbaşkanı olan İsmet
İnönü yumuşattı ve 12 Temmuz Beyannamesi ile partilere eşit mesafede duracağını açıkladı.
Bu gerilimli siyasal atmosfer içinde Türkiye’nin kaderini değiştiren 1950 seçimlerine gelindi.
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde öncelikle, Türkiye Cumhuriyeti’nin de kurulduğu iki savaş arası dönemde
dünya tarihinin genel hatları incelenmiştir. Burada liberalizme duyulan güvenin sarsılması,
tek parti yönetimlerinin yükselmesi ve 1929 ekonomik krizi üzerinde durulmuştur.
Sonrasında genç cumhuriyetin iç siyasetine, dış siyasetine, ekonomisine yön veren
eğilimler tek tek incelenmiştir. Bu bağlamda iç siyasette atılan temel adımlar (cumhuriyetin
kurulması, hilafetin kaldırılması) ve iktidardaki Cumhuriyet Halk Fırkası’na alternatif olarak
kurulan partiler ele alınmıştır. Dış siyaset çerçevesinde 1930’larda yeni bir dünya savaşının
yaklaşmakta olduğu koşullar içinde Türk dış siyasetinin hem Lozan Antlaşması’ndan kalan
(Musul-Hatay gibi) pürüzlü noktaların çözümü; hem de yaklaşan savaş karşısında alınan
tedbirler etrafında şekillendiği vurgulanmıştır.
Ekonomi meselesi ise 1923 İzmir İktisat Kongresi’nde benimsenen ‘karma ekonomi’
fikrinin tanımı ile açılır. 1929 dünya krizine dek genel olarak liberal bir seyir izleyen Türkiye
ekonomisinde, 1929 sonrasında devletçi bir çizginin ağır bastığı ve devletin çeşitli araçlarla
ekonomiye müdahale ettiği vurgulanır.
Böylece erken cumhuriyet döneminin maddi ve siyasal koşullarının genel çerçevesi
çizilmiş olur. Bunu takiben erken cumhuriyet dönemi boyunca yaşanan Kemalist devrim
dalgasının içeriği ve bu devrimler üzerine eleştirel değerlendirmeler ele alınır.
Ardından II. Dünya Savaşı yıllarında Türkiye ve 1945-1950 arası çok partili hayata
geçiş süreci incelenmiştir.
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Bölüm Soruları

1. 1930’larda dünyanın genel durumu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
a) Yeni bir savaş tehdidi ortaya çıkmıştır.
b) Tek parti yönetimleri eleştirilmektedir.
c) Dünya ekonomik bir kriz ile sarsılmaktadır.
d) İspanya’da iç savaş ortamı hâkimdir.
e) Almanya ve İtalya’da faşist yönetimler hâkimdir.
2. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin 1933-1939 yılları arasında uyguladığı devletçi
ekonomi politikasının parçası sayılamaz?
a)
b)
c)
d)
e)
3.

Kamu iktisadi teşekküllerinin açılması
Marshall yardımından faydalanılması
5 yıllık kalkınma planının hayata geçirilmesi
Merkez Bankası’nın açılması
Türk Lirası’nı Koruma Kanunu

1930 yerel seçimi Türkiye’deki ilk çok partili seçimdir.

Bu ifade,
A) Doğrudur.
B) Yanlıştır.
4.

1930 sonrası tek parti rejimi faşist niteliklidir.

Bu yargı
A) Doğrudur.
B) Yanlıştır.
5.

1923’te cumhuriyetin kuruluşuna yol açan güncel gelişmeler nelerdir?
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Cevaplar
1-B
2-B; ABD’nin müttefiklerine yardım etmesine ilişkin Marshall Planı 1945 sonrası
yürürlüğe konur.
3-Doğrudur. Birçokları 1946’yı ilk çok partili seçim sanır, oysa 46 seçimleri ilk çok
partili genel seçimdir. Öncesinde, 1930’da Cumhuriyet Halk Fırkası yanında Serbest
Fırka’nın da seçime katıldığı yerel seçimler vardır.
4- Yanlıştır; aslında bu, siyasi açıdan tartışmalı bir konudur. Ancak daha tarafsız bir
değerlendirme ile 1930 sonrası Türkiye’de otoriter eğilim artsa da devlette yaygın ve
sistematik bir ırkçılık olmadığından ve geniş kesimlerin desteği etrafında oluşmadığından
CHP’ye faşist demek haksızlık olur. Unutmayalım: Her tek parti yönetimi faşizm değildir.
5- Cumhuriyete dek meclis hükûmeti sistemi geçerli idi; yani hükûmeti oluşturan her
bir bakanlık için aday olanlar tüm meclis tarafından tek tek oylanarak seçiliyordu. Bu nedenle
İkinci Meclis’te bir hükûmet krizi yaşandı; yani bakanlar seçilemedi ve hükûmet oluşamadı.
Mustafa Kemal bu krizin ancak kabine sistemine geçiş ile aşılabileceğini ileri sürerek
cumhuriyeti kurdu. Kabine sistemi ülkemizde bugün de geçerli sistemdir ve meclis,
cumhurbaşkanının atadığı bir başbakanın hazırladığı hükûmet listesinin tamamını oylar.
Elbette cumhuriyetin ilanı arkasında başka ideolojik gerekçeler de vardır; ama güncel
politikada süreç hükûmet krizinden başlar.
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7. TÜRKİYE’DE SİYASAL VE EKONOMİK YAPI: 1950-1980
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1.

Dünya Tarihinde Soğuk Savaş Yılları

7.2.

1950-1960 Dönemi: Demokrat Parti Yılları

7.2.1. DP Dönemi Siyaseti
7.2.2. Popülizm ve Patronaj
7.2.3. DP Dönemi Ekonomisi
7.2.4. ‘50’lerde Başlayan Yapısal Bir dönüşüm: Köyden Kente Kalıcı Göç
7.3.

1960-1980 Arası Dönem

7.3.1. 1960-1980 Arası Siyaset: Huzursuz ve Dirençli Bir Demokrasi
7.3.2. 1960-1980 Arası Artan Siyasal Katılım ve Kutuplaşma
7.3.3. 1960-1980 Arası Ekonomi: İthal İkameci Sanayileşme Modeli
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Türkiye’nin 1950-1980 arası ekonomik ve
toplumsal yapısının ana hatlarını tanımak
Popülizm kavramının bileşenlerini ayırt
etmek
Türkiye’de köyden kente göçün neden ve
sonuçlarını kavramak
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Anahtar Kavramlar



Marshall yardımı



Popülizm



Patronaj



Köyden kente göç



İthal ikamecilik
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7.1. Dünya Tarihinde Soğuk Savaş Yılları

Mayıs 1945’de iki müttefik ülke, Kapitalist ABD ve Sosyalist Rusya (Sovyet Sosyalist
Cumhuriyetler Birliği) askerleri Berlin’de buluştu. Berlin’in de düşmesi ile Nazi birlikleri
kayıtsız şartsız teslim oldu ve tüm dünya gazeteleri karşılaşan ilk askerlerin el sıkışmasının
fotoğrafıyla süslendi. Bu kez zafer, I. Dünya Savaşı’nda olduğu gibi belirsiz değil, nihaî idi:
Almanya ve müttefikleri, ağır bir yenilgi aldı. Japonya bir süre sonra teslim olmayı istedi;
ama ABD, bu teslimiyet sürecine rağmen Ağustos 1945’de Hiroşima ve Nagazaki kentlerine
atom bombası attı. Bombanın ani ve kısa vadeli etkileriyle yaklaşık 220.000 kişi yaşamını
kaybetti; radyasyona bağlı etkilerle ölenlerin, sakat kalanların ya da sakat doğumların kesin
sayısı ise bilinmemektedir.
Daha savaş sürerken, 1944 yılında, küçük bir ABD kasabası olan Bretton Woods’ta
ekonomi ile ilgili bir konferans düzenlendi. Bu konferansta savaş sonrası dünyanın ekonomik
altyapısı ele alındı. Burada imzalanan antlaşma ile ABD doları diğer para birimlerinin
kendisine karşı endeksleneceği standart birim olarak benimsendi. Bu savaş sonrasında ABD
hegemonyasının maddi zeminini hazırladı. Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu IMF
de 1946’da bu antlaşmaya dayanarak kurulacaktı.
1945 yılında toplanan San Fransisco Konferansı ile dünya ülkeleri kalıcı barışı
sağlamak üzere Birleşmiş Milletler’i oluşturdular. Böylece Wilson ilkeleri arasında yer alan,
Birinci Savaş sonrası Cemiyet-i Akvam adı ile kurulan, ancak etkili olamayan uluslararası
örgüt, etkili biçimde hayata geçmiş oldu. Birleşmiş Milletler, küreselleşme sürecinin sonucu
dünya uluslararası siyasetinin dengesi alt üst olana dek, uluslararası siyasetin etkili
örgütlerinden biri olarak kaldı.
Kesin sayı bilinmese de savaşta 50 ilâ 70 milyon insan ölmüştü. Bunların 10 milyon
kadarı Nazi soykırım politikası kapsamında açılan toplama kamplarında öldürüldü: Bu
kurbanların büyük çoğunluğu Yahudi idi; ancak aralarında savaş tutsakları, çingeneler gibi
farklı gruplar da vardı. 1945’te Nümberg Mahkemeleri’nde Nazi savaş suçluları yargılandı.
Bunların bir kısmı ise kaçabildi. Nazi soykırımı üzerine 1949 yılında Cenevre Sözleşmesi ile
uluslararası savaş hukuku içinde farklı suç kategorileri tanımlandı.
1945 yılında savaş sürerken SSCB’nin de katılımı ile toplanan Yalta Konferansı ve
savaşın hemen ertesinde toplanan Postdam Konferansı ile müttefik güçler arası belli bir
paylaşım gerçekleşmişti. Kabaca, Sovyetlerin Doğu’dan Berlin’e yaklaşırken kurtardıkları
Doğu Avrupa toprakları Rusya’nın etki alanında kaldı ve Sosyalist rejime geçti. Böylece iki
süper güç ABD ve Sovyetler arasında bölünmüş bir dünya ortaya çıktı: Bazı ülkeler kapitalist
ve anti-komünist Batı İttifakı’na dâhil oldular; bazı ülkeler ise Komünist Doğu Bloku’nun
parçası oldu. 84 Almanya ve anlattığımız gibi Türkiye Batı İttifakı’na dâhil oldular. İngiliz

Bu ülkelerden bazıları Varşova Paktı’na üyeydi bazıları değildi. Komünist Bloğun Sovyetlerden sonraki en
büyük gücü Çin ve Yugoslavya Doğu Bloku’nun yanı sıra Bağlantısızlar denilen üçüncü tarafın da üyesi idi;
çünkü Sovyet Rusya ile tamamen anlaşmış değillerdi.
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başbakanı Churchill 1946 yılında Fulton Üniversitesi’nde yaptığı bir konuşma ile Doğu
Bloku’nu ilk kez demir perde adıyla andı ve bu niteleme uzun yıllar boyunca kullanıldı.
Dünya ABD ve Rusya arasında hemen hemen bölüşülmüştü; ama Almanya’nın Ruslar
tarafından ele geçirilen Doğu kısmında kalan başkenti Berlin’de işler karışıktı. Berlin müttefik
ülkeleri arasında bölüşülmüştü. Nazi başkentini düşüren Berlin zaferi de aslında SSCB’ye
bağlı Kızıl Ordu’nun yürüttüğü taarruzun sonucuydu ve Berlin’i ele geçiren Rusya idi. ABD
ve İngiltere’nin Berlin’deki hâkimiyet alanlarını birleştirmesi üzerine 1948’de SSCB Başkanı
Stalin Batı Almanya’yı abluka altına aldı ve buraya mal sevkiyatını durdurdu. Ancak Batı,
hava ikmal koridoru oluşturarak 1949’a dek direndi. Sonunda Berlin ikiye ayrıldı ve böylece
Sovyet etkisi altındaki Doğu Almanya’nın ortasında Batı ittifağına üye küçücük bir ada
adında bir ada oluşmuş oldu. 1961’de de Doğu’dan Batı’ya kaçışı önlemek üzere kentin
ortasına “utanç duvarı” adıyla da anılan Berlin Duvarı örüldü. Bu duvarın 1989’da yıkılışı,
Soğuk Savaş döneminin sona erme sürecinde sembolik bir önem taşıdı.
Batı İttifakı üyesi ülkeler askerî işbirliğine de gittiler ve 1949’da kurulan Kuzey
Atlantik Antlaşması NATO’ya üye oldular. ABD ayrıca 1947 yılında müttefiki olan ve çoğu
savaşta harap olmuş ülkelerde ekonomik toparlanmayı sağlamak için Marshall yardımını
başlattı. Birçok Avrupa ülkesinin yararlandığı bu yardım paketinden, savaşa katılmadığı hâlde
Türkiye de yararlandı.
Yunanistan ve Türkiye, Batı İttifakı’na dâhil olmuştu. Ancak coğrafî konumları
nedeniyle Doğu Avrupa’daki komünist rejimlerle SSCB arasından kalmışlardı. İngiltere’nin
Yunanistan istihbaratına ilişkin desteğini keseceğini açıklması üzerine ABD başkanı Truman
1947 yılında ABD Kongresi’nde Türkiye ve Yunanistan üzerindeki bir komünist tehdide karşı
bu iki ülkeye askerî yardım yapılması kararını çıkarttı. Bu sırada başkan Truman Doktrini’ni
de açıkladı. Doktrin, ABD’nin müttefik ülkelerdeki bir komünist tehlikeye karşı sessiz
kalmayacağı ve aktif önlem alacağı anlamına geliyordu. ABD komünizm tehdidi ile silahlı
mücadele veren ve komünist baskı altında bulunan devletlere mali ve askeri yardım yapacaktı.
Doktrin çerçevesinde ABD, daha sonraki yıllarda da müttefik ülkelerin iç siyasetine, gizli ve
açık çok çeşitli araçlarla müdahale etti. Bu çerçevede 1950’de Kore’de, komünist Kuzey ile
kapitalist Güney arasında taraf oldu. 1968’te de Komünist Kuzey Vietnam’a karşı
Güneylilerle beraber savaştı. 1960’lar ve 1970’ler boyunca, özellikle coğrafî yakınlığı
nedeniyle tehdit olarak algıladığı Güney Amerika’daki devrimci hareketlere karşı mücadele
etti; Şili’de olduğu gibi seçilmiş liderleri bile darbeleri destekleyerek iktidardan indirdi. Bu
darbeler sırasında yaşanan insan hakları ihlallerini ise görmezden geldi. Ayrıca Soğuk Savaş
günlerinde esen anti-komünist rüzgâr ABD iç politikasını da etkiledi; Senatör Mc Carthy
öncülüğünde 1947-1957 arasında, dönemin ünlü Hollywood yıldızı ve senaristlerine dek
uzanan komünist casus suçlamaları yaygınlık kazandı.
Soğuk Savaş iki süper güç arasında sürekli bir diplomatik kriz ile sürdü. 1949’da
SSCB atom bombası yaptığını açıkladı; aynı yıl Çin’in komünist rejime geçişi ile dünya
nüfusunun üçte biri komünizm tarafından yönetilir oldu. Bu gerilimli durum tüm döneme
yayılan bir “3. Dünya Savaşı” ve “nükleer tehdit” korkusu ile iç içe geçti. Bazen sıcak savaşın
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eşiğine de gelindi (1961 ve 1962’de ABD’nin hemen yakınındaki Küba’da sosyalist devrim
olması üzerine çıkan Domuzlar Körfezi ve Füze Krizi’nde olduğu gibi). Ancak bu krizler
hiçbir zaman sıcak savaşa dönüşmedi. Bunun nedeni “atom patı” diye anılan denge
durumuydu; iki tarafın da nükleer silaha sahip olması, satrançtaki pat durumunda olduğu gibi,
ikisinin de hamle yapmasını engelliyordu çünkü ilk hamleyi yapmak kendini de yok etmek
anlamına gelecekti.
Fakat Soğuk Savaş yıllarına bu politik gerilim kadar tüm dünyadaki genel refah artışı
da damgasını vurdu. İki büyük güç de diğerine karşı üstünlüğünü göstermek için
müttefiklerini kalkındırmaya çalıştı. II. Dünya Savaşı’na dek Batı dışı dünyanın büyük kısmı
kırsaldı; tarım da teknolojik değildi. II. Dünya Savaşı sonrası, yakın olduğu büyük gücün
yardımı ile azgelişmiş ülkelerde tarım makinalaştı ve kırsal ilişkiler köklü şekilde dönüştü.
Makinalaşma sonucu tarımda işgücü fazlası oluştu ve bu, kente kitlesel, kalıcı göçle
noktalandı. Bir bakıma Avrupa’da 19. Yüzyılda yaşanan yoğun kentleşme süreci, Batı dışına
da taştı ve çok daha hızlı biçimde gerçekleşti. Bu çerçevede üzerindeki baskıya dayanamayan
kentler hızla ve çoğu kez çarpık biçimde büyüdü. Aynı zamanda ortaya çıkan sosyal refah
devleti, sağlık ve eğitim gibi hizmetleri üstlenerek refah artışına katkıda bulundu. Refah artışı
ile birlikte tüm dünyada nüfus ve buna bağlı olarak da genç nüfus arttı. Genel olarak eğitim
seviyesi de yükseldi. Özellikle daha önce üniversite eğitimine erişimi olmayan orta ve alt
sınıftan ailelerin ya da bir kuşak öncesinde kırda yaşayan ailelerin çocukları da üniversiteye
gittiler ve üniversite eğitimi bir seçkin ayrıcalığı olmaktan çıktı. Bu refah artışı Batı’da daha
da görünür hâl aldı. Hızla modernleşen bir dünyada yaşayan bu eğitimli gençler sonunda,
1968’de burjuva toplumun değerlerini ve siyasetini sorgulamaya başladılar: 1960’lar ve
‘70’ler hem Batı’da hem Batı dışı dünyada hippi yaşam tarzı biçiminde ya da politik bir
görünüm kazanan gençlik muhalefetinin, ayrıca işçi sınıfı hareketlerinin yükseldiği yıllar
oldu.

7.2. 1950-1960 Dönemi: Demokrat Parti Yılları
7.2.1. DP Dönemi Siyaseti

1950 yılında Türkiye ikinci kez çok partili seçime gitti. Bu seçimler hilesiz hurdasız
seçimler oldu ve Demokrat Parti oyların %53’ünü alarak meclis çoğunluğunu ele geçirdi.
Adnan Menderes başbakan, Celal Bayar cumhurbaşkanı oldu. DP üç dönem iktidarda kaldı:
1950-1954 arası, 1954-1957 arası ve 1957-1960 arası.
Türkiye tarihinde 1950 siyasal, ekonomik, toplumsal açılardan tam bir dönüm noktası
oldu. Bu tarihte siyasal iktidar bir seçkin grubundan yeni bir seçkin grubuna geçti.
Meclise giren vekillerin genel özelliklerine göz atmak, bize iktidarı devralan yeni
seçkin grubunun karakteri hakkında da bir fikir verecektir: Yeni vekillerin arasında üniversite
eğitimi almış olanların oranı önceki CHP vekillerine nazaran daha düşüktü; daha gençtiler;
aralarında devlet memuru ve subay kökenli olanlar yok denecek kadar azdı ve en önemlisi,
seçim bölgeleriyle çok daha köklü ve sürekli bir ilişki içindeydiler. Yani DP vekilleri, Türkiye
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nüfusunun hâlen en kalabalık kesimini oluşturan köylüler arasında sayılamasalar da seçim
bölgelerini tanıyordu ve buralarda tanınıyordu.
DP dönemi büyük umutlarla başlamıştı. 1946-1950 arasında muhalefetteyken DP
demokratikleşme vaadinde bulunuyordu, bu vaatlerin içinde grev hakkı bile vardı. Ne var ki
iktidara geldikten kısa süre sonra bu vaatler unutuldu ve DP’nin demokrasi anlayışının
sınırları da ortaya çıktı. DP çoğunluk oyuna sahip olmayı sınırsız yetki olarak algıladı. 19461950 arası CHP döneminde eleştirdiklerine benzer (Üniversite özerkliğini sınırlamak, basın
sansürünü genişletmek gibi) anti-demokratik uygulamalara imza attı. Ayrıca Menderes
hükûmeti iktidarının ilk ayı içinde çok önemli kararlar alarak, CHP’li gördüğü bürokrasiyle
mücadele etti: Öncelikle ordunun yüksek mevkilerinde değişiklikler yapıldı; hemen
sonrasında da valiler arasında geniş bir tasfiye hareketi başladı. DP’nin bu icraatlarını meşru
göstermek için en çok kullandığı kavram, çoğunluk oyunu hatırlatan ‘milli irade’ idi. Ayrıca
hâlen yürürlükte olan 1924 Anayasası açıkça olmasa da fiilen güçler birliği ilkesine
dayanmaktaydı ve Danıştay, Anayasa Mahkemesi gibi yüksek mahkemelerin, yani yargının,
iktidar çoğunluğunun tasarruflarını (icraatları ve yasaları) denetlemesine izin vermiyordu.
Buna karşılık CHP de kendi alternatif projelerini üretemeyen cılız bir muhalefet
yürüttü. Aslında CHP iyi örgütlenmiş, güçlü bir parti idi. Atatürk’ün CHP’ye miras bıraktığı
arazi, para ve Türkiye İş Bankası’ndaki büyük hisseden oluşan güçlü bir mali kaynağı da
vardı. Aralık 1953’te DP çoğunluğunun kararı ile CHP’nin bütün mallarına el kondu.
CHP’nin malları arasında Ulus gazetesinin matbaası da bulunuyordu. Böylece Ulus gazetesi
de kapatılmış oldu. Aynı şekilde 1951’de CHP’nin yan örgütü olan halkevlerinin ve
odalarının tüm mal varlıkları hazineye devredilip kapatılmıştı.
İç siyaset aslında dünyadaki anti-komünist dalgadan da etkileniyordu. Zira DP, Batı
İttifakı’nın açık bir parçası idi ve iktidarının son dönemi hariç ABD’yi destekleyen bir tavrı
sürdürdü. Türkiye’nin NATO’ya kabul edilmesini sağlamak üzere 1950’de Kuzey Kore’ye
karşı, Güney Kore yanında devam eden savaşa asker gönderdi.
1954-1957 arası ikinci döneminde de oy oranı yükseldiği hâlde DP’nin benzeri
politikaları devam etti. Üstelik seçim sistemi nedeniyle, parlamentoda, aldığı oy oranından
çok daha fazla sandalyeye sahip olmuştu. İkinci dönemin ilk uygulamalarında biri, DP'ye oy
vermediği gerekçesiyle Kırşehir ilini ilçe durumuna indirerek, Nevşehir'e bağlamak oldu. Bu
yasanın ardından DP iktidarı, seçim yasasında da iktidar lehine kullanılabilecek bazı
değişiklikler yaptı ve muhalefet partilerinin ülkedeki tek sesli iletişim kanalı olan ve devletin
denetimindeki radyodan yararlanabilmeleri engellendi. Bunlara ek olarak iktidar partisi,
Yargıtay, Danıştay, Sayıştay ve üniversite öğretim üyelerinin 60 yaş ve 25 yıllık hizmetini
tamamlamış olanlarının zorunlu emekliye sevk edilmesini öngören ve adına "Tasfiye
Kanunu" denilen yasayı kabul etmişti. Muhalefet, bu yasaları protesto etti.
İkinci döneminde DP Basın Yasası'nda değişiklikler yaparak basın suçlularına daha da
ağır cezalar getirilmiştir. DP iktidarı, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'nda da önemli
kısıtlamalar yaparak, bu suçların cezalarını arttırmıştır. Bu gelişmeler, iktidar-muhalefet
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arasında büyük gerginliklerin doğmasına yol açmıştır. Muhalefet bu yasalara karşı, "Milli
Muhalefet Cephesi" adı altında bir işbirliği cephesi kurmaya çalışmışsa da, bu girişim
başarısızlıkla sonuçlandı. Bu başarısızlıkta, iktidarın seçim yasasında yaptığı değişikliğin
önemli etkisi olmuştur. DP'den ayrılarak, muhalefeti destekleyen Fuat Köprülü de, eski
partisini temel ilkelerinden ayrıldığı gerekçesiyle, şiddetle eleştirmeye başlamış ve
"demokrasiye inanan herkesin iktidara karşı işbirliğine girmesi gerektiği" söylemişti.
Gene DP iktidarının ikinci döneminde, 1955 yılında, Türkiye tarihine 6-7 Eylül
Olayları adı ile geçecek olaylar yaşandı. Atatürk’ün Selanik’teki evinde bomba patladığı
haberi üzerine büyük çoğunluğunu kente yeni gelmiş göçmenlerin oluşturduğu kalabalıklar
gayr-ı Müslimlerin konut ve işyerlerine saldırdılar. –Her ne kadar bu boyutta bir patlama
hedeflememişlerse de- daha sonra olayların çıkmasında bazı DP yöneticilerinin de etkisi
olduğu gündeme geldi. Bu olay da azınlık tarihimizde acı bir sayfa olarak kaldı ve geriye
kalan gayr-ı Müslim kökenli Türk vatandaşlarının da ülkeyi terk etmesinde etkili oldu.
1957 seçimlerinde DP’nin oylarında düşüş yaşandı; ancak parti yine de tek başına
iktidar olacak kadar oy aldı. Fakat bu düşüş politikaların daha da sertleşmesine yol açtı. Önce
Menderes’in talimatı ile Vatan Cephesi adı altında, her gün radyodan DP’ye üye olanların
adlarını içeren uzun listeler okundu85. 1959 yılında ise Adnan Menderes'i Londra'ya götüren
uçak düştü; 14 kişinin öldüğü kazada Menderes mucizevî şekilde kurtuldu. Bu sırada politik
gerilim giderek artmaya başladı: CHP genel başkanı İsmet İnönü DP'li bir grup tarafından
saldırıya uğradı; İnönü’yü karşılamaya gelenler jandarma tarafından dağıtıldı, 10 kişi
yaralandı; CHP İzmir il kongresi İzmir valisi tarafından yasaklandı. Üstelik bu olayların
yayınlanması da yasaklandı. 3 Temmuz’da İsmet İnönü’nün CHP İstanbul il merkezinde
yaptığı konuşma da yayım yasağına takıldı. Sonunda 1960 yılında, Meclis’te, muhalefetin ve
basının yasadışı faaliyetlerini soruşturmak üzere, tamamı DP’li vekillerden oluşan tahkikat
komisyonu adlı komisyon kuruldu. Tahkikat Komisyonları’na karşı İstanbul Üniversitesi
öğrencileri bir yürüyüş gerçekleştirdi. Bu yürüyüşe polisin müdahalesi sert oldu ve açılan ateş
sonucu Turan Emeksiz adlı bir öğrenci öldü. Ama öğrenciler ertesi gün de yürüdüler.
Sonunda, olaylarda jandarmanın da kullanılmasını protesto eden Harp Okulu öğrencileri de
sessiz bir yürüyüş gerçekleştirdiler. Ağır bir basın yasası altında olayları yayınlayamayan
gazeteler, ilk sayfalarını ve sürmanşetlerini Kore’deki benzeri öğrenci olaylarına ayırdılar.

7.2.2.Popülizm ve Patronaj

DP ile birlikte Türkiye’de çok partili siyasal yaşama damgasını vuracak olan popülist
yaklaşımın da ilk örneği görüldü.
Popülizm bir ideoloji değil; sağ ya da sol partilerde karşımıza çıkan bir siyaset yapma
biçimidir. Popülizm geleneksel yapılar çözülürken yerine yenilerinin oluşmadığı; sivil toplum
ve demokratik siyaset geleneğinin gelişmediği ülkelerde daha sık görülür.

Vatan Cephesi kampanyası, Radyo dinlemeyi Sevmeyenler Cemiyeti adı altında, Türkiye’nin ilk medya karşıtı
hareketinin doğmasına da yol açtı.
85
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Popülist hareketler ülkede uzun süre hâkim olmuş bir iktidara karşı, geniş yığınların
bu iktidarın seçkinciliğine karşı tepkisi sonucu ve desteği ile iktidara gelirler. Genellikle bu
yığınları çekebilecek folklorik ya da basit teknolojik simgeler kullanırlar.
En önemlisi popülist siyasal hareketler ülkedeki kurumsal boşluğu patronaj ile
doldururlar. Patronaj, “karşılıklı çıkar ilişkilerinden kaynaklanan; destek ya da hizmet
karşılığı, hukukî-kurumsal düzeni zorlayarak yapılan ödüllendirmelerdir” (‘Sen bana oy ver,
ben sana iş vereyim’ ya da ‘sen benim partimi destekle, ben yaptığın kaçak yapıya göz
yumayım’ gibi)
Siyasete bu ilişkilerin hâkim olması, uzun vadede kamu kaynaklarının plansız ve belli
bir siyasal hareket yararına dağıtılarak çar çur edilmesi; ülkede hukuk devletinin
oluşamaması; devlet ve vatandaş arasında ‘hak’ değil, ‘minnet’ temelli bir ilişkinin kurulması
gibi olumsuz sonuçlar doğurur.
DP, tek parti rejimine duyulan yaygın tepki, patronaj ilişkileri ve iktidarının ilk
dönemindeki ekonomik başarısı nedeniyle yüksek oy almaya devam etmiştir.

7.2.3.DP Dönemi Ekonomisi

DP 1950-1954 arasında çok başarılı bir ekonomik kalkınma hızı yakaladı. Bu başarıda
Marshall yardımı gibi ABD yardımları ve savaş yıllarında yaşanan yoksulluk sonrası refahın
daha derin hissedilmesi (Savaş Efekti) de etkili oldu. Ayrıca bu yıllar tarımda son derece
verimli geçti ve çok iyi hasatlar yapıldı.
1950–1960 döneminde tarımda gözle görülür gelişmeler elde edilmiştir. Başta
makineleşme olmak üzere, çağdaş girdi kullanımının artması, işlenen alanların genişlemesi ve
verim artışı tarımsal üretimin büyümesine imkân vermiştir. Tarım daha fazla pazara
açılmıştır. Tarımın pazara açılması, köylünün refah seviyesinde iyileşmeyle sonuçlanmıştır.
Karayolları ağının da gelişmesi ile köy ve dışarısı arasındaki ilişki artmıştır. Kısacası yıllardır
içine kapalı yaşayan Türkiye köyü ve kırsal nüfusu, gerçek anlamda kabuğunu 1950 sonrası
kırar.
Bu bağlamda DP, CHP’nin de 1947’den beri terk ettiği ve ağır sanayiye dayalı
devletçilikten farklı olarak tarım odaklı bir gelişme çizgisi izlemişti. Soğuk Savaş
koşullarında Türkiye’ye gönderilen ABD uzmanlarının önerileri de bu doğrultudaydı.
Devletin tarıma yönelik destek alımlarıyla da pekişen bu çizgi, DP’nin kendine oy veren
köylü kitleleri memnun etmesinin de kaynağı idi; dolayısıyla bu destek alımları da popülist
politikanın bir yansıması idi.
Bu çerçevede DP popülizm çerçevesinde kamu kaynaklarını plansızca harcadı ve
dağıttı; dolayısıyla tüm liberal ekonomi söylemine rağmen devlet yatırımlarını ve devletin
ekonomideki ağırlığını azaltmak bir yana, arttırdı. DP’nin özellikle yatırım yaptığı bir alan
karayolu inşaatı idi. Ülkenin ulaşım politikasını, cumhuriyetin ilk yıllarında yaygınlaşan
demiryolundan karayoluna değiştirme kararını aslında, 1947 sonrası liberalleşen CHP almıştı.
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Ancak Türkiye’nin karayolu ağını asıl genişleten DP oldu. Ayrıca DP, devletin ekonomideki
payının küçültülmesini ilke olarak benimsemesine rağmen, bu dönemde KİT kapsamı daha da
genişletilmiş ve KİT’lerden, özel kesime sermaye aktarılması yönünde yararlanılmıştır. Yeni
iktidarın ekonomiyi liberalleştirme konusundaki bir vaadi de Kamu İktisadi Teşekküllerinin
(KİT) özel sektöre devri, yani özelleştirme idi. Fakat bu konuda da hiçbir uygulama
yapılamamış, hiçbir KİT özel kesime devredilememiştir. KİT’in özel sektöre
devredilememesinin birçok nedeni vardır: Özel kesimin elinde KİT’i devralacak sermaye
yoktur. Ayrıca özel kesim KİT’i satın almak yerine onun sunduğu mal ve hizmetleri ucuza
satın almayı daha kârlı bulmaktadır. Diğer yandan, genişleyen iç talebi karşılamak konusunda
özel sanayinin yetersiz kalması nedeniyle, devlete ait iktisadi kuruluşları genişletmek zorunlu
hâle gelmiştir.
Sonuçta popülist öncelikleri, yaptığı kamu harcamaları, yatırım kararlarında son
derece plansızca ve savurganca davranması ve her türlü ekonomik planlamayı komünizmle
özdeşleştirerek reddetmesi nedeniyle ikinci döneminde DP ekonomik açıdan tökezlemeye
başladı. Fazlaca harcama yaptığı için ortaya çıkan kamu açığını, kapitalist ABD ve sosyalist
Rusya arasında iki kampa bölünmüş bir dünyada, Türkiye’nin coğrafî avantajına, yani Sovyet
Rusya’ya yakınlığına dayanarak ABD’den aldığı borçlarla ve para basarak kapama yolunu
seçti. Bu ise dış borçlanma ve enflasyon gibi iki yapısal ekonomik problemin temelini attı.

7.2.4.50’lerde Başlayan Yapısal Bir Dönüşüm: Köyden Kente Kalıcı
Göç

DP iktidarı, Türkiye toplumunu, siyasetini ve kültürünü yapısal olarak ve köklü
şekilde dönüştürecek bir süreci de başlattı: Köyden kente kitlesel ve kalıcı göç. Elbette bu
göç, dolayısıyla Türkiye toplumunun kentleşmesi uzun süre aldı, yaklaşık 40 yılda
tamamlandı86 ve her dönemde farklı nedenlere dayanan, farklı şekillerde gerçekleşen bir göç
süreci yaşandı.

Ayrıca bu sadece Türkiye’ye özgü de değildi. II. Dünya Savaşı sonrası iki kutuplu
dünyada, Batı dışı coğrafyanın tamamında hızlı, plansız, karmaşık, ama köklü ve kitlesel bir
modernleşme ve göç dalgası yaşandı.
Türkiye’de göçün nedeni kentin çekim etkisi, gelişen karayolu ağı sayesinde kentlere
ulaşımın kolaylaşması ve ABD Marshall yardımı ile alınan traktörlerin tarımda işgücü fazlası
yaratmasıydı. Artık tarlaları traktörler işliyordu ve fazla tarımsal nüfus kentlere aktı. Ayrıca
1960 sonrasında Türkiye’de dış göç de yaşandı ve Avrupa ülkelerine (özellikle de
Almanya’ya) çok sayıda Türk göç etti.
Oysa kentin olanakları göç edenlere iş ve konut sağlamaya yetmiyordu. Ama göç yine
de kalıcı oldu; çünkü göçmenler kendi hemşerileri ile örgütlenerek seyyar satıcılık gibi

Ancak aynı sürecin Batı’da yaklaşık 200 yılda gerçekleştiği düşünülecek olursa, Türkiye ve benzeri Batı dışı
ülkelerin göç hızı daha iyi anlaşılabilir.
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enformel işler yaptılar, kamu arazilerinde gecekondu mahalleleri kurdular ve köyle bağlarını
koparmayarak (hâlen ‘pirincini, bulgurunu köyden getirerek’) kentte tutunmayı başardı.
Bu göç sonucu cumhuriyet tarihinde ilk kez geniş kitleler modern yaşam ile buluştu.
Dolayısı ile erken cumhuriyet döneminde kentli, okumuş, orta sınıflara dek yayılan
modernleşme geniş kitleleri de etkiledi. Ancak bu modernleşme süreci, Kemalist
modernleşmeden farklı olarak devlet denetiminden (ve düzenlemesinden) uzak, piyasa gibi
kestirilemez mekanizmalar içinde, daha plansız gerçekleşti.
Göçün diğer sonucu, göçmenlerin Türkiye kentini, siyasetini ve ekonomisini
dönüştürmesiydi. Yani sadece göçmenler modernlikten etkilenmedi; aynı zamanda modernliği
etkilediler. Türkiye’de siyasal katılım popülist çerçeve içinde dahi olsa genişledi; devletin
değil, toplumun ürettiği yeni kültürel biçimler ortaya çıktı.

7.3. 1960-1980 Arası Dönem

DP son döneminde otoriter eğilimini güçlendirdi. Böylece başta onu destekleyen kentli
seçkinler desteğini çekti. ABD’nin kemer sıkma, kamu harcamalarını azaltma önerilerini de
popülist öncelikleri nedeniyle, yani seçmenine kaynak dağıtmayı sürdürmek istediğinden
reddetti. Sonuç Türkiye’nin ilk askerî müdahalesi oldu: 27 Mayıs 1960’da ordu yönetime el
koydu.

7.3.1. 1960-1980 Arası Siyaset: Huzursuz ve Dirençli Bir Demokrasi

DP yöneticileri tutuklandı. Ordu Milli Birlik Komitesi’ni oluşturdu. Ancak aslında bu
birlik içinde de bir mutabakat yoktu: Alpaslan Türkeş ve on üç arkadaşı, daha uzun dönem
iktidarda kalıp Türkiye'yi kendi "milliyetçi ideolojilerine" göre biçimlendirme
arzusundaydılar. Askerin yıllarca iktidarda kaldığı Latin Amerika tipi askeri müdahale
modeline uygun olan bu niyet, Cemal Madanoğlu ve Cemal Gürsel tarafından
desteklenmemiş ve tabir caiz ise "ılımlı" grup, bu on dört Milli Birlik Komitesi üyesini yurt
dışı görevlere yollayarak tasfiye etmişti.
Öte yandan 27 Mayıs darbesinin oluşturduğu örnek, darbe sırasında yurt dışında
olduğu için iktidara ortak olamamış Albay Talat Aydemir ve genç arkadaşlarının da iştahını
kabartmıştı. Ankara'daki Harp Okulu'nun komutanı olan Talat Aydemir 22 Şubat 1962'de
askeri öğrencileri silahlandırarak bir darbe teşebbüsünde bulundu. Halkın ya da ordunun
başka kademelerinin desteklemediği bu darbe teşebbüsü İsmet İnönü hükûmeti tarafından
bastırıldı. Talat Aydemir, 21 Mayıs 1963'de bir darbe girişiminde daha bulundu, yine
bastırıldı ve bu kez idam edilerek cezalandırıldı.
Darbeden kısa süre sonra 1961’de seçimler yapıldı ve İsmet İnönü başkanlığında yeni
bir hükûmet kuruldu. Ayrıca 1961 anayasası da hazırlandı. Bu anayasanın temel hedefi DP
deneyiminin bir daha yaşanmasını, yani çoğunluğu ele geçiren partinin sınırsız yetki
kullanmasını önlemekti. Bu nedenle iktidarı denetlemek üzere akla gelen tüm önlemler
anayasaya girdi. Sonuç, bir askerî darbeden beklenmeyecek kadar demokratik bir anayasa
oldu: Yeni anayasa üniversiteye özerklik veriyor; güçler ayrılığı ilkesi ile yargıyı
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bağımsızlaştırıyor; basın üzerindeki baskıları kaldırıyor ve toplumun ifade ve örgütlenme
özgürlüğünü hukukî garanti altına alıyordu. Ancak aynı anayasa ordunun sivil siyasete
müdahalesini kurumsallaştıran Milli Güvenlik Kurulu’nu da kurarak demokratik eğilimden
uzaklaşıyordu.
Fakat Türkiye kamuoyu anayasa ile değil, Demokrat Parti yöneticilerinin yargılandığı
Yassıada mahkemeleri ile ilgileniyordu. Yargılamanın temel usûl ilkelerinin dahi çiğnendiği
bu mahkemelerin ardından dört DP lideri (Adnan Menderes, Celal Bayar, Hasan Polatkan ve
Fatin Rüştü Zorlu) için idam kararı verildi. Celal Bayar hakkındaki karar, ileri yaşı nedeniyle
ömür boyu hapse çevrildi. Diğer kararlar infaz edildi. Bu dava Türkiye kamuoyunda uzun
yıllar kapanmayan bir yara açtı. Seçilmiş bir başbakanın idam edilmesi demokrasi tarihimizde
bir kara leke olarak kaldı.
1965 yılında yapılan seçimlerde DP mirasını devralan Adalet Partisi (AP) büyük
başarı elde etti. 1964’de, zorlu bir parti içi mücadele sonunda partinin başına geçen Süleyman
Demirel başbakan oldu.
1965 seçimlerinde, değişen seçim sistemi sayesinde ilk kez sosyalist bir Parti Türkiye
İşçi Partisi (TİP) de Meclis’e girdi. TİP’in temsil gücü açısından büyük bir önemi yoktu;
zaten henüz yeni kurulmuş ve Türkiye kamuoyunun yaygın olarak karşılaşmadığı fikirleri
savunan bir parti idi. Onu asıl önemli kılan, popülist pazarlıkların dışında, güçlü siyasal
analizlerin Türkiye tarihinde ilk kez meclis kürsüsüne taşınması idi. 1965 yılında CHP içinde
de büyük dönüşüm yaşandı. Partinin genç kurmaylarından Bülent Ecevit, İnönü’yü, kentli
göçmenlerin oyuna talip olmaya ve partiyi solda tarif etmeye ikna etti. İnönü, verdiği bir
röportajda ilk kez, CHP’nin siyasal yelpazedeki konumunu ‘ortanın solu’ olarak tanımladı
(Daha önce CHP kendini solda tanımlayan bir parti değildi).
AP, Türkiye’de merkez sağdaki tüm partilerde karşımıza çıkan ve zaman zaman krize
yol açan bir yapıya sahipti: Toplumun esasında farklı çıkarları olan ya da farklı yaşam
biçimlerine sahip çok çeşitli kesimlerini aynı anda barındıran bir geniş koalisyon partisi idi.
Yine de Demirel, çıkarları zaman zaman çatışan bu grupları anti-komünizm teması etrafında
bir arada tutmayı başardı. Fakat bu arada partiyi merkezden uca da çekiyordu. Ayrıca her
zaman askerle uzlaşarak partisini müdahaleden korudu; ama aynı zamanda askerin sivil
siyasetteki konumunu da pekiştirdi.
Sonunda bu geniş koalisyon parçalandı: Radikal milliyetçi ve radikal İslamcı kanat
partiden koptu. Toplumsal kökeni eğitim ve iş yaşamından dışlanan kentli erkek seçmene
dayanan radikal milliyetçi kanat, 1969 yılında, (Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi içine
girerek partiyi dönüştüren ve adını değiştiren)Alpaslan Türkeş önderliğinde, Milliyetçi
Hareket Partisi içinde örgütlendi. Taşralı muhafazakâr sermaye gruplarına dayanan İslamcı
kanat, Necmettin Erbakan önderliğinde, 1970 yılında kurulan Milli Nizam Partisi’nde
toplandı (Partileri askerin müdahalesi ile sık sık kapatıldığından aynı hareket daha sonra,
Milli Selamet, Refah, Fazilet ve Saadet Partilerini kurdu. Ak Parti de bu gelenekten
koparak kuruldu.)
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İkinci müdahale 12 Mart 1971 Muhtırası ile geldi. 12 Mart darbesi, ordu kendi içinde
de sol düşünceli subaylar ekseninde bölündüğü ve bu subaylar birtakım sivillerle işbirliği
içinde oldukları için, tam anlamıyla sola karşı bir nitelik taşıdı. 1960 darbesi düşük rütbeli
subayların darbesi iken ve belli demokratik ilkeleri de içerebilmişken 1971 aynı zamanda bir
generaller darbesi idi ve demokrasiyi budadı: 1961 anayasasından demokratik ilkeler
çıkarıldı; seçilmiş partilerin bazıları (TİP ve Milli Nizam) kapatıldı; 12 Eylül gibi geniş
kesimleri hedeflemese de sol eğilimli bir grup aydın, sendikacı ve gazeteci işkence gördü.
Yine de Türkiye’de sivil siyaset hızla toparlandı. 1972’de Ecevit, İnönü’yü devirerek
CHP’nin başına geçti. 1973 seçimlerinde ilk kez Türkiye’de merkez sol oy merkez sağ oyun
önüne geçti: CHP %33 oy aldı. Erbakan ile koalisyon kuran Ecevit, 1974 Kıbrıs Harekâtı
içindeki rolü ile büyük popülerlik kazandı. Tek başına iktidar olmak düşü içinde koalisyonu
bozdu.
Ancak olaylar Ecevit’in planladığı gibi gelişmedi. Meclis’te kalan sağ partiler, Adalet
Partisi ve Demirel’in girişimi ile bir koalisyon oluşturarak Birinci Milliyetçi Cephe
hükûmetini kurdular. Bu koalisyon hükûmetinde MHP ve Milli Selamet Partisi geniş manevra
alanı elde ederek kilit bakanlıkları ele geçirdi ve kitleselleşti. Bu süreç, bürokrasinin her
kademesinde yoğun tasfiye ve kadrolaşmaya da sahne oldu.
1977’de ise CHP bu kez %44 oy aldı. Ama yine hükûmet kuramadı ve ikinci
Milliyetçi Cephe hükûmeti kuruldu. Ancak koalisyon içindeki partiler arası pazarlıklar
içinden çıkılmayacak hâl alınca; bu hükûmet düştü.
Ocak 1978’de Ecevit hükûmeti devraldı. Fakat Ecevit iktidara geçtiğinde, ülke ciddi
bir ekonomik ve siyasal darboğaz içindeydi.

7.3.2.1960-1980 Arası Artan Siyasal Katılım ve Kutuplaşma

1960-1980 arası dönemde genel hatları ile geniş kitlelerin siyasetin parçası hâlini
almaya başladığını söyleyebiliriz. Bunun nedeni ülkenin hızla kentleşmesi ve bunun
doğurduğu sorunlar, siyasal beklentilerin artması, 1961 anayasasının örgütlenme ve ifade
özgürlüklerini anayasal garanti altına alarak siyasal katılımı eskisi gibi riskli bir konu
olmaktan çıkarması, Türkiye’de siyasete her zaman eğilimli olan genç nüfusun artması ve
üniversite eğitiminin ilk kez taşralı ve/veya daha alt sınıftan gençlere açılmasıdır. Bu
çerçevede siyaset artık meclisin dışında da yapılabilen bir etkinliğe dönüşmüştür.
Ancak 1971 sonrasında siyaset, hem meclis içinde hem de meclis dışında giderek
kutuplaşmış; siyasal şiddet artmış; sağ ve sol kamplardaki gençler bu çatışmaya
sürüklenmiştir. Tüm bu şiddet ortamında 1972 yılında üç devrimci genç, Deniz Gezmiş,
Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan idam edilmiştir.
Bilhassa 1977 sonrası siyasal şiddet büyük ivme kazandı: 1977’de 1 Mayıs’ta
Taksim’de toplanan kitlenin üzerine kimliği hâlen bilinmeyen kişilerce ateş açıldı; Maraş’ta
alevi mahallelerine yönelik saldırılar gerçekleşti. 1979 sonrası şiddet toplumun tanınan
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simalarına da yöneldi: MHP Genel Başkan yardımcısı öldürüldü, DİSK Başkanı suikaste
uğradı.
Bu ortamda 12 Eylül 1980’de ordu bir kez daha yönetime el koydu. Bu Türkiye’de
ordunun sivil siyasete son müdahalesi olmadı; ancak siyasî partilerin kapatılıp hükûmetin
düşürüldüğü son başarılı darbe oldu.

7.3.3.1960-1980 Arasında Ekonomi

1960 sonrası Türkiye ithal ikameci adı verilen yeni bir kalkınma modelini benimsedi.
Bunun anlamı daha önce dışarıdan alınan (ithal edilen) sanayi ürünlerinin iç üretimle
ikame edilmesi (değiştirilmesi) idi.
Dolayısıyla bu, içeride sanayi üretimini teşvik eden bir modeldi. Ancak 1930’lu
yılların sanayileşme hamlesinden farklı olarak sanayi üretimini devlet değil, özel sektör
üstlenecekti. Devlet burada sadece düzenleyici, kolaylaştırıcı rol oynayacaktı. Fakat
ekonomiye yine müdahale edecekti.
Bunun için devlet yüksek gümrük duvarları ile dışarıdan mal girişini engelleyerek
içerideki sanayiciyi dış rekabete karşı korudu. Ayrıca (sosyal refah devleti altında) sağlık,
eğitim gibi hizmetleri kendi üstlenerek tüketicinin parasının cebinde kalmasını sağlayarak iç
pazar yarattı. KİT’ler vasıtasıyla sermayeye ucuz girdi ve kalifiye işgücü arzı da devam etti.
Aslında ithal ikameci model Demokrat Parti iktidarı ile birlikte başlamıştı. Ancak bu
dönemde daha çok tarımsal ham madde kullanan, teknolojik açıdan daha az gelişmiş
fabrikalarla sınırlı kalındı. Bu özel şirketler Kamu İktisadi Teşebbüsü KİT’lerin
olanaklarından da yararlanarak büyüdüler. Ayrıca DP zamanında, 1950’de kurulan Türkiye
Sınaî ve Kalkınma Bankası (TSKB) da kredi olanaklarıyla özel sektörün yanında oldu. 1960
sonrası olan, 1950’den beri büyüyen sermayenin, temel ya da dayanıksız tüketim mallarının
üretiminden dayanıklı malların üretimine geçmesidir.
Sanayinin gelişmesine katkıda bulunan bir başka etmen ise altyapı olanaklarının,
özellikle ulaştırma, enerji ve haberleşme alanındaki gelişmelerin sağladığı dışsal katkılardır.
Altyapı olanaklarının daha kolay ve ucuz sağlanması, sınai üretimin kâr oranını artırmıştır.
Sonuçta ithal ikameci model ile Türkiye’de, özel sektörde sermaye birikimi açısından
önemli bir gelişme kaydedilmiştir: Koç, Sabancı gibi büyük sermaye grupları oluşmuştur.
Toplumun genel refah seviyesi artmış; sınıfsal yapı dönüşmüştür. Modern anlamda bir işçi
sınıfı oluşur.
Fakat uzun vadede bu model döviz darboğazı nedeniyle çöktü. Çünkü sanayi içeride
üretip içeride satıyor, yani Türk Lirası ile dönüyordu. Oysa dışarıdan petrol ve (Türkiye kendi
teknoloji üretemediği için) patent alıyordu. Türkiye’de tarımsal üretim ihracı ile kazanılan
döviz ve yurtdışına göç eden işçilerin iç piyasaya döviz katkıları sanayinin ihtiyacını
karşılamaya yetmedi. Buna tüm dünyada etkili olan, petrol fiyatlarını artıran 1973 Petrol Krizi
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eklenince, fabrikalar durma noktasına geldi (Uzun yağ, tüp gaz vb. kuyrukları bu dönemin
ürünüdür.)
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EK
Modernleşme Tarihimize Tanıklık Eden Romanlar
Bu liste, ders kapsamında okumakta zorunlu olduğunuz romanlar demek
değildir. Sadece bundan sonraki okuma planlarınızda kullanmak isterseniz, OsmanlıCumhuriyet modernleşme tarihini kapsamlı ya da ilginç bir açı ile ele alan belli başlı
romanları kapsamaktadır. Romanlar konu aldıkları döneme göre sıralanmıştır.
o
Halide Edip Adıvar, Sinekli Bakkal (Abdülhamit dönemi siyasal ve toplumsal
ortamının renkli bir tasviri)
o
Nazım Hikmet, Kuvva-i Milliye Destanı (Kurtuluş Savaşı üzerine
kanonlaşmış bir destan)
o
Halide Edip Adıvar, Türkün Ateşle İmtihanı (Kurtuluş Savaşı yıllarında
Anadolu’da görev yağmış –ve onbaşı unvanına da sahip olan- Adıvar’ın bu yıllara dair
anıları; bir kadın yazarın Ankara’dan ve cepheden gözlemleri)
o
Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Yaban (Türk aydınının köylüye bakışı ve
Kurtuluş Savaşı yıllarında Türk köyü)
o
Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Kiralık Konak (Osmanlı’nın son döneminde
toplumsal değişimin etkileri)
o
Reşat Nuri Güntekin, Yaprak Dökümü (Osmanlı’nın son döneminde ve
Cumhuriyet’in ilk yıllarında toplumsal değişimin etkileri)
o
Peyami Safa, Fatih-Harbiye (Cumhuriyet’in ilk yıllarında toplumsal
değişimin etkileri)
o
Orhan Pamuk, Cevdet Bey ve Oğulları (Osmanlı’nın son dönemi ve
Cumhuriyetin ilk yıllarında İstanbullu, girişimci bir ailenin serüveni)
o
Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Ankara (Cumhuriyet’in ilk yıllarında Türkiye
ve Türk romanının ilk kent ütopyası)
o
Adalet Ağaoğlu, Ölmeye Yatmak (Cumhuriyet’in ilk yıllarından çok partili
hayata geçişe dek olan dönemi kapsayan ve bir kadın yazarın döneme bakış açısını yansıtan
bir roman)
o
Ahmet Hamdi Tanpınar, Huzur (II. Dünya Savaşı’nın hemen öncesinde
Türkiye ve Türk modernleşmesinin, kültürel boyutu da dikkate alan son derece veciz bir
değerlendirmesi)
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o
Ahmet Hamdi Tanpınar, Saatleri Ayarlama Enstitüsü (Yine Türk
modernleşmesini, bireyin onun içindeki yeriyle birlikte ve felsefî boyutlarıyla ele alan bir
değerlendirme)
o

Atilla İlhan, Yaraya Tuz Basmak (1960 darbesi öncesi ortam)

o
Adalet Ağaoğlu, Bir Düğün Gecesi (1971 darbesi sonrasında Türk
toplumunun panoraması)
o
Latife Tekin, Sevgili Arsız Ölüm (50 sonrası kente göç ve gecekondulaşma
olgularına içeriden ve şiirsel bir bakış)
o

Orhan Pamuk, Sessiz Ev (1980 darbesinin hemen öncesinden porteler)

o

Adalet Ağaoğlu, Hayır (1980 darbesinin hemen sonrası)
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Uygulamalar
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde önce dünya tarihinin 1950 sonrası genel görünümü incelendi. Bu
çerçevede dünyanın ABD ve Sovyet Rusya arasında ikiye bölündüğü; gergin ama hiçbir
zaman sıcak savaşa dönüşmeyen bir uluslararası politika ikliminin hâkim olduğu ve Batı dışı
dünyadaki kitlelerin kentleştiği ve modernleşme ile tanıştığı ‘Soğuk Savaş’ dönemi ele alındı.
Ardından 1950-1960 arası demokrat parti yılları ele alınmıştır. Türkiye’de tek parti
yönetiminin sona ermesiyle birlikte, 1950, ekonomik, toplumsal, siyasal ve kültürel açıdan
tam bir dönüm noktası sayılabilir. Bu yıldan itibaren kitleler hem seçmen hem de aktif siyasal
özneler olarak daha çok siyasete katılmış; kentlere göç etmiş; devletin denetiminde olmayan
ilk kültürel formlar ortaya çıkmış ve Türkiye sanayileşirken yeni toplumsal sınıflar
oluşmuştur. Demokrat Parti’nin iktidarda olduğu 1950-1960 arasında aynı zamanda, Türkiye
siyasetine her zaman damgasını vuracak ve Türkiye toplumunu etkileyecek bir eğilimin ilk
örneği de karşımıza çıkar: Popülizm ve patronaj ilişkileri. Pekâlâ Türkiye’nin dönemden
döneme dönüşümünü anlamak üzere kullanılabilecek anahtar kavramlardan biri olan patronaj
ve popülizm, bu çerçevede tanımlanmıştır. Buna ek olarak Demokrat Parti dönemi ekonomisi
de incelenmiştir. Popülist bir bağlamda serpilen bu ekonomi, yoğun karayolu yatırımı,
kaynakların plansız dağıtımı ve plansız bir büyüme ile karakterize edilebilir. Türkiye
ekonomisinin kabuğunu kırdığı, hızlı bir büyüme ile başlayan DP yıllarının sonlarına doğru
dış borç ve enflasyon gibi kronik ekonomik sorunlar baş gösterir.
DP iktidarı seçimle değil, Türkiye’nin ilk askerî müdahalesi ile, 27 Mayıs 1960
müdahalesi ile sona erir. Ardından bir askerî müdahaleden beklenmeyecek demokratik
maddeler içeren 1961 anayasası çıkar. Ancak bu dönem asıl Yassıada Mahkemeleri ile anılır.
Türkiye kamuoyunda derin bir yara açan bir kararla, bu mahkemeler, Adnan Menderes dâhil
üç DP liderinin idamı ile sonuçlanır. 1965 ikinci bir dönüm noktası olur. Bu tarihte DP’nin
devamı olan Adalet Partisi (ve parti başkanı olan Demirel) iktidara gelir. CHP içinde de
önemli bir değişim yaşanır ve CHP ilk kez kendini solda, ‘ortanın solu’nda tanımlar.
1971 muhtırası ertesi ise Türkiye ard arda gelen koalisyonlarla yönetilir. Kitlelerin
siyasete sadece seçmen değil siyasal özne olarak katılımında gözle görülür bir canlanma
yaşanır. Öte yandan 1972’de parti başkanlığını İnönü’den alan Ecevit’in özellikle 1974 Kıbrıs
müdahalesi sonrası popülaritesi artar ve sol oyun oranı da giderek yükselir. Ancak ‘70’lerin
ikinci yarısından itibaren Türkiye aynı zamanda siyasetin sağ ve sol şeklinde kutuplaşmasına
ve hem bireysel hem kitlesel siyasal şiddetin artışına tanık olur. Yine aynı yıllarda Türkiye’de
sermaye birikiminin temelini oluşturan ve ‘ithal ikameci’ adı verilen ekonomik kalkınma
modeli döviz darboğazı nedeniyle tıkanır ve Türkiye derin bir ekonomik bunalıma sürüklenir.
Bu iklimde, 12 Eylül 1980’de dönemin son askerî müdahalesi yaşanır.
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Bölüm Soruları
1.

Necmettin Erbakan’ın kurduğu partiler hangileridir?

2.
Aşağıdakilerden
uygulamalardan birisi değildir?

hangisi

Demokrat

Parti

dönemindeki

a)

Karayolları ve tarım alanında devlet yatırımları arttırılır.

b)

ABD’den ekonomik yardım, IMF'den borç alınır.

c)

Kısa dönemli planlamalar yapılarak sanayileşmeye öncelik verilir.

d)

Çiftçiye ucuz kredi verilir ve tarım ürünleri fiyatları yüksek tutulur.

e)
yapılmıştır.

ekonomik

Planlamadan uzak kalması nedeniyle birçok atıl ve verimsiz devlet yatırımı da

3.

Türkiye’de 1960’lı yıllarda toplumun siyasallaşmasının nedenleri nelerdir?

4.

İthal ikameci sanayileşme modeli içinde döviz darboğazı nasıl oluşur?

5.
Popülist politikaları uzun vadede kamu kaynaklarının verimsiz biçimde
kullanılmasına ve tüketilmesine yol açar.
Bu ifade,
A)

Doğrudur.

B)

Yanlıştır.

Cevaplar
1Partileri askerin müdahalesi ile sık sık kapatıldığından İslamcı hareket
Türkiye’de sırası ile Milli Nizam, Milli Selamet, Refah, Fazilet ve Saadet Partilerini kurdu.
Ak Parti de bu hareketten koparak kuruldu.
2-

C; Demokrat Parti her türlü planlamaya karşıdır.

31960-1980 arası dönemde geniş kitlelerin siyasetin parçası hâlini almaya
başlamasının nedenleri ülkenin hızla kentleşmesi ve bunun doğurduğu sorunlar, siyasal
beklentilerin artması, 1961 anayasasının örgütlenme ve ifade özgürlüklerini anayasal garanti
altına alarak siyasal katılımı eskisi gibi riskli bir konu olmaktan çıkarması, Türkiye’de
siyasete her zaman eğilimli genç nüfusun artması ve üniversite eğitiminin ilk kez taşralı
ve/veya daha alt sınıftan gençlere açılmasıdır.
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4İthal ikameci kalkınma modelinde yerli sanayi içeride üretim yapar ve
ürettiğini kendi vatandaşlarına satar. Dolayısıyla Türk Lirası olarak para kazanmış olur.
Ancak dışarıdan petrol alır ve kendi teknoloji üretemiyorsa, patent antlaşmaları için ödeme
yapar; dolayısıyla dövize ihtiyacı vardır. Türkiye’de de olduğu gibi ülkeye yeterli döviz
girmiyorsa bir süre sonra iç sanayinin döviz ihtiyacı karşılanamaz ve üretim durma noktasına
kadar gelebilir. Ancak ithal ikameciliğin tek olası krizi bu değildir; model, iç pazar
yaratılamaması gibi başka krizlere de girebilir. Fakat Türkiye’de yaşanan kriz, döviz
darboğazı olmuştur.
5- Doğrudur; oy karşılığı kamu kaynaklarını seçmenlerine dağıtan popülist partiler
kaynakların tüketilmesine zemin hazırlamış olur. Popülist politikaların başka sakıncaları da
vardır.
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8. TÜRKİYE TOPLUMU ÜZERİNE YAPI ANALİZLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
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8.2.1. Toplumsal Yapı analizlerinin Temel Sorunsalları
8.2.2. II. Dünya Savaşı Sonrası Yapı Analizlerinde Belli Başlı Yaklaşımlar
8.2.3. II. Dünya Savaşı Sonrası Yapı Tartışmalarında Merkezî Bir Sorunsal: Feodal
Üretim Tarzı ve Asya Tipi Üretim Tarzı Ayrışması
8.3.Yapısal Analizlerin Eleştirisi ve Günümüzde Türkiye’de Sosyoloji
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Türk sosyolojisinin Osmanlı’ya
dayanan temellerini kavramak
Türkiye’de sosyolojinin
gelişiminde etkili olan belli başlı
tartışmaları sıralamak
Türkiye sosyolojisinde etkili olan
belli başlı ayırımları tanımak
Türkiye’de yapı analizlerinin
tarihsel gelişimini kavramak
Yapı analizlerine yönelik eleştirel
değerlendirmeleri kavramak
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Anahtar Kavramlar



Pozitivizm,



Toplumsal mühendislik,



Asya tipi üretim tarzı,



Feodal üretim tarzı
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Giriş
Önceki bölümlerde Osmanlı’nın yapısal özelliklerinden ve modernleşme sürecinden
bahsettikten sonra Türkiye’de, cumhuriyetin kuruluşundan 1980’e dek süren siyasal süreçleri
ve ekonomik gelişmeleri ele aldık. Bu bölümde tüm bu tarihsel sürecin ve bu süreç ile
etkileşim içinde gelişen toplumsal yapının, sosyoloji bilimi içinde nasıl ele alındığını
inceleyeceğiz.
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8.1. Osmanlı’da Modern Sosyolojinin Doğuşu ve İki Öncü: Ziya
Gökalp ve Prens Sabahattin

Aslında Türkiye’de toplumsal yapı üzerine yapılan araştırmaları, sosyolojinin
gelişiminden ve toplumsal değişim üzerine yapılan çalışmaların tarihinden ayrı düşünmek
mümkün değildir. Zira yukarıda da değinildiği üzere değişim ve yapı zaten iç içedir. Bu
durum, Batı modernleşmesi ile etkileşim hâlinde, yani kendi dışında oluşan, kendi üretmediği
dinamiklerle etkileşerek dönüşen son dönem Osmanlı-Türkiye gibi toplumsal formasyonlar
açısından ayrı bir boyut kazanır. Kaldı ki sosyolojinin kendisi de geç Osmanlı döneminden
başlayarak, bizzat modernleşme sürecinin ürünüdür ve başından itibaren, asıl tartışma ekseni,
modernleşme, yani toplumsal yapıdaki bir değişim süreci ve bu süreç etrafındaki sorunlar
olmuştur.
Nasıl ki Batı’da sosyoloji 19. yüzyılda modernleşmenin ürünü olarak, modern
toplumun sorunlarını çözmeye yönelik bir bilimsel girişim olarak ortaya çıktıysa; Osmanlı’da
da ilk örneklerini Batılılaşma süreci içinde verdi. Sarayın başlattığı reform hareketi, yeni bir
entelektüel nesil doğurdu. Önce Yeni Osmanlılar, sonra Jön Türkler olarak bilinen bu aydın
grubu, esas olarak Osmanlı Devleti’ni düştüğü zor durumdan kurtarmayı hedefliyor;
dolayısıyla toplum değil, devlet merkezli düşünüyordu. Ancak bu çerçevede devlet
politikalarını eleştiriyor, yeni reform programları öneriyor; yani muhalif fikirler üretiyorlardı.
Bu aydınlar, 19. yüzyıl Batı dünyasında etkili olan pozitivizme yakındı 87. Onlara göre,
pozitivist bir bakış açısı içinde elde edilecek mutlak ve tartışılmaz bilginin yön verdiği
politikalarla toplum daha iyiye doğru değişecek, yani ilerleyecekti. Dolayısıyla ilk kez,
toplumsal değişmeyi kaos ve kargaşa olarak değil, daha iyiye doğru gidiş olarak gören bir
aydın kuşağı ortaya çıkmıştı ve onlara göre, toplumu dönüştürmenin sihirli anahtarı bilimdi.
Bu bağlamda söz konusu bakış açısında bir toplumsal mühendislik88 projesi hâkimdi. 19.
yüzyılda, Osmanlı’da sosyoloji de bu çerçevede, memleketi dönüştürmenin reçetesini
sunabilecek bilim olarak kavrandı. Bu bağlamda da toplumun ne olduğundan çok, nasıl

19. Yüzyılda oldukça revaçta olan pozitivizme göre, canlı ve cansız doğayı inceleyen fizik-kimya gibi doğal
bilimlerde (pozitif bilimlerde) olduğu gibi topluma da bir nesne gibi bakmak mümkündür. En önemli temsilcisi,
işlevselci yaklaşıma yakın (ve sosyoloji teriminin de mucidi olan) Fransız düşünür Auguste Comte’dur.
Pozitivizm, doğa bilimlerindeki gözleme dayanan araştırma yönteminin sosyolojide de kullanılabileceğini
düşünür. Pozitivistler bu yöntemle elde edilen bilginin (pozitif bilimler gibi) tartışmasız ve mutlak bilgi
olacağına inanır ve bu bilgiye dayanarak toplumsal sorunların çözülebileceğini savunur. Pozitivizm sonraları çok
eleştirilmiştir, ancak yine de etkisini hiç yitirmemiştir. Özellikle bir sonraki dipnotta açılan toplumsal
mühendislik fikri ve bu fikirle oluşan somut politikalar pozitivizmden etkilenmiştir. Pozitivizme yönelik en
temel eleştiri, merkezindeki varsayıma yöneliktir: İnsanın insan üzerine bilgi ürettiği sosyal bilimlerde, pozitif
bilimlerde olduğu gibi (ki günümüzde bilim felsefesi pozitif bilimlerin nesnelliğini dahi tartışmaktadır) tamamen
nesnellik ve tarafsızlık olanaksızdır.
88
Toplumsal mühendislik, toplumsal alanın, bir mühendis gibi, pozitivist bir bakış açısı içinde, kesin olduğu
kabul edilen bilimsel bilgilere dayanarak ve planlama ile tasarlanabileceği varsayımına yaslanarak projeler
üreten yaklaşımdır. Bu yaklaşım, siyaset üzerinde de etkili olmuş ve somut politikaları da yönlendirmiştir.
Elbette bu yaklaşımın ve ona dayanan politikaların en önemli kusuru, toplumsal olanı ve içindeki kanlı canlı
insanları istendiği gibi şekil verilebilecek bir hamur gibi görmeleri ve toplumun da değişime tepki verebileceğini
hesaba katmamalarıdır. Bu yaklaşıma dayanan somut politikalar, insanı ‘malzeme’ olarak gördükleri oranda,
bazen insanî açıdan tartışmalı sonuçlar da doğurabilmiştir.
87
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değişmesi gerektiğinin bilimsel metodu olarak ortaya çıktı; yani sosyoloji çalışmaları,
toplumu anlamaktan çok dönüştürmek kaygısı içinde gelişti.
Böylece bilimsel kaygılardan çok siyasal kaygılarla iç içe bir alan olarak gelişen
sosyolojide ilk önemli çalışmalar Ziya Gökalp tarafından ortaya kondu. Gökalp hem İttihat
ve Terakki hem de erken cumhuriyet dönemi siyaseti üzerinde etkili bir isim olmuştur.
Pozitivist bir anlayışa sahip olan Gökalp, sosyolojinin, siyasetçiye yön verecek mutlak bilgiyi
üretebileceğini düşünüyordu. Daha kuruluş anından itibaren Türkiye’de siyaset ve
sosyolojinin iç içe geçişini bir kez daha gösteren bu durumun en önemli nedeni Ziya
Gökalp’in milliyetçiliğin gelişimi ve bir toplumu millet olarak tasarlama konusundaki
katkısıdır. Gökalp hem etkilendiği Durkheim düşüncesini Osmanlı-Türkiye bağlamına
taşımak hem de Batı’da gelişen sosyolojik kavram ve kuramları buraya uyarlamak konusunda
katkılarda bulundu. Gökalp, Türkiye’nin, sadece Batı modeline bakarak anlaşılamayacak
kendine özgü bir yapısı olduğunu vurgulamıştır. Birey ve devlet arasında devletin önceliğinin
altını çizmiştir. Batılılaşmanın da sınırsız gerçekleşmemesi gerektiğini; Osmanlı/Türkiye’nin
kısmen Batılılaşmasının daha yararlı olacağını; Batı’dan teknik vb. maddi ya da dışsal
öğelerin (medeniyetin) alınıp, kültürün (hars), manevî öğelerin korunması gerektiğini iddia
etmiştir. Bu görüşleri ile Gökalp, 19. yüzyıl Batı dünyasında İngiliz liberal modeline karşı
alternatif bir modernleşme önerisi teşkil eden Alman modeline yaklaşmaktadır.
Le Play’den etkilenen Prens Sabahattin’in görüşleri ise Gökalp’ten ayrılır.
Osmanlı’nın özgünlüğünü vurgulayan Gökalp’e karşılık, Prens Sabahattin, Türkiye’nin pekâlâ
bir Batı ülkesi gibi olabileceğini düşünür. Reform programlarını geliştirmeden önce toplumsal
yapıyı anlamak gerektiğini savunan bu düşünür, Gökalp’ten farklı olarak, siyasal yapı
farklarından çok toplumsal yapı farklarının önemini vurgular. Prens Sabahattin’e göre,
Osmanlı’da ilerlemenin yolu, şahsî girişimi teşvik etmektir. Yine Gökalp’in aksine merkezî
devletin yetkilerini yerel yönetimlere daha çok devrettiği bir siyasal modelden yanadır.
Devletin çıkarını bireyin çıkarı önüne koymaz; ona göre, bu topraklarda da birey
geliştirilmelidir ve birey devletin değil, devlet bireyin hizmetinde olmalıdır. Dolayısıyla Prens
Sabahattin, Batı’da kendine 19. yüzyıl sonlarına kadar rakipsiz bir hegemonik güç olan
İngiltere’nin liberal modeline yakındır.
Aralarındaki farklılıklara rağmen hem Gökalp hem Prens Sabahattin (ileri-geri,
modern-geleneksel gibi) birbirine karşıt, birbirini dışlayan, ikili kavramları kullanır;
dolayısıyla bu ikili kavramlara uymayan ara alanları ya da olguları görmenin zihinsel araçları
henüz gelişmemiştir; ak ve kara egemenliğindeyken, griler görünmemektedir. En önemlisi her
ikisi de sahada araştırmalar yapmanın önünü açmak yerine, toplum üzerindeki ideallerini
ortaya koyarlar.
Osmanlı’dan Türkiye’ye doğru geçişte sosyolojik düşünüşün öncüsü olan bu iki isim,
yine de, toplum ve siyaset üzerine bugünkü fikir ayrılıklarına dek uzanan bir miras
bırakmışlardır. Bu ayrışmaların en önemli ekseni ise Osmanlı-Türkiye bağlamının ne ölçüde
kendine özgü sayılabileceği, ne ölçüde evrensel (ya da daha doğru bir deyişle, modern sosyal
bilimin kavramları, 19. yüzyılda merkezî konuma gelen ve modernliği üreten Batı’da
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geliştirildiğine göre Batılı) kriterlere göre değerlendirilebileceğidir. Dolayısıyla yine OsmanlıTürkiye toplumsal yapısının, diğer toplumlarla benzerlik ve farklılıklarını sorgulayan bir
tartışmadır bu. Türkiye’deki siyasal ortamın etkisi ile, entelektüel ortamda da kimi
zamanlarda biri, kimi zamanlarda diğeri hatırlanmıştır. Örneğin milliyetçi fikirleriyle öne
çıkan Gökalp, Cumhuriyet’in ilk yıllarında, yeni bir ulus devletin kurulduğu konjonktürde
etkili olmuş; 1980’lere kadar bir hayli unutulmuş olan Prens Sabahattin ise, ancak bu
yıllardan sonra, Türkiye’de liberal bir iklimin yaygınlaşması ile yeniden keşfedilmiştir.

8.2. II. Dünya Savaşı Sonrası Yapı Analizlerinin Yaygınlaşması

Toplumsal yapı analizleri açısından asıl sıçrama, II. Dünya Savaşı’nın ardından
yaşanır .
89

Peki neden II. Dünya Savaşı sonrasında, toplumsal yapı analizlerinde, böyle bir
entelektüel ve akademik canlanmaya tanık oluruz?
Bu canlanmanın birincil nedeni, Türkiye’de 1950’lerden itibaren yaşanan alt üst edici
toplumsal değişimdir 90 : II. Dünya Savaşı sonrası Türkiye’nin kutuplaşan dünyada ABD
yanında yer alması ile beraber ivme kazanan dışa açılma sonucu ülke, hem dünya
kapitalizmiyle daha çok eklemlenmekte hem de dünyadaki bilimsel tartışmaları daha yakın
takip edebilmektedir. Ayrıca Türkiye ithal ikamecilik adlı yeni bir kalkınma modelini
benimsemiştir. Gene bu süreçte köyden kente kalıcı kitlesel göç önemli bir toplumsal olgu
hâlini almaktadır. Göçün ve ithal ikameci modelin etkisi ile kentler dönüşmekte ve kentlerde
modern sınıflar oluşmaktadır. Kısacası II. Dünya Savaşı ile Türkiye hızlı bir toplumsal
değişme süreci yaşamaktadır ve bu, Türkiye’de sosyolojik bilgiye duyulan merakı da ihtiyacı
da artırmıştır. Kaldı ki bu değişim, sosyal bilimle ilgilenen hemen herkes açısından son derece
merak uyandırıcı olmuştur.
Öte yandan kapitalizmin yeni bir evreye girmesi ile Batı’da ve Türkiye’de ivme
kazanan güçlü sol politik hareketler bilim dünyasını da etkilemiştir. 1961 Anayasası da ifade
özgürlüğünü garanti altına alarak farklı seslerin çıkmasına uygun bir ortam hazırlamıştır.
Batı’da da Türkiye’de de sosyal bilim tartışmasını zenginleştiren ve teori geliştirme
kapasitesini artıran, tam da dönemin siyasal atmosferinin bilim insanlarını da etkisi altına
almasıdır. Ayrıca bu dönemde üniversitelerin de kabuk değiştirdiğine tanık oluruz: O zamana
dek sayıları sınırlı olan üniversiteler yaygınlaşmış ve o zamana dek neredeyse istisnasızkentli
gençlere özgü bir ayrıcalık olan üniversite eğitimi, ithal ikameci kalkınma modeli ve refah
devleti çerçevesinde geliştirilen burs politikalarıyla yüksek sınıftan olmayan, taşra kökenli
gençlere de açılmıştır. Tüm bu gelişmeler Türkiye’de siyasetin canlanmasıyla birleşerek,
Türkiye’yi sadece anlamak değil, aynı zamanda dönüştürmek arzusu ile işe sarılan bilim
insanlarının araştırma heyecanını artırmış ve entelektüel tartışma ortamını canlandırmıştır. Bu
yıllardaki güçlü toplumsal değişim az gelişmişlik çerçevesinde gerçekleşirken, Türkiye

89
90

Bu tarihten sonra ortaya atılan farklı toplumsal yapı tanımları, bu notların birinci haftasında ele alınmıştır.
Bu dönemde yaşananların ana hatları, bu notlarda, Türkiye’de 1950 sonrasını ele alan bölümünde anlatılmıştır.
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aydınlarının bir kısmı bu az gelişmişliğin nedenlerini anlamaya ve bunu değiştirmenin
yollarını aramaya yönelirler.
Dolayısıyla toplum değiştikçe onu incelememizi sağlayan kuramların da değişmesine
benzer şekilde, toplumsal yapı analizlerine duyulan ilgi ve benimsenen kuramsal bakış açıları
da bizzat toplumsal yapıdaki tarihsel değişimin kendisinden etkilenmektedir. Başka bir
deyişle sosyolojik analiz, toplumsal ve tarihsel koşullardan bağımsız değildir ve bunlardan
etkilenir.
Bu bağlamda giderek Amerika’ya yaklaşırken, sosyolojide de Amerikan yaklaşımının
etkisi artmış ve özellikle Ankara Üniversitesi etrafında ampirik, yani sadece literatür taraması
yapmayan, anket vb. araçlarla toplumu gözlemeye dayalı saha araştırmalarına önem veren bir
kadro oluşmuştur. Ancak bu kadro 1948 yılında üniversiteden tasfiye edilmiş; Behice Boran
Türkiye İşçi Partisi içinden siyasete atılmış, Pertev Nail Boratav, Niyazi Berkes ve Muzaffer
Şerif yurtdışındaki üniversitelerde önemli çalışmalara imza atarak dünyaca tanınan bilim
insanları olmuştur.91
Bu yeni ortamda da asıl tartışma yine, Prens Sabahattin-Gökalp tartışmasında olduğu
gibi, Türkiye’de toplumsal yapının ne ölçüde Batı gelişme çizgisini takip ettiği üzerinedir.
Osmanlı’nın Batı gibi feodal olup olmadığı ya da modernleşmenin Türkiye üzerindeki etkisi
ve mekanizması önemli tartışma başlıkları arasındadır.

8.2.1. Toplumsal Yapı Analizlerinin Temel Sorunsalları

Türkiye toplumunun yapısı üzerine yapılan araştırmalara genel olarak bakıldığında,
bunların modernleşme sürecinin Türkiye’de nasıl yaşandığına ilişkin yaklaşım ve
çalışmalardan ayrı düşünülemeyeceği (kaldı ki bizzat modernleşme sürecinden etkilendikleri)
açıkça ortaya çıkar. Modernleşme sürecinden etkilenen ve modernleşme üzerine yoğunlaşan
tüm bu çalışmalar (politik) demokrasi sorunsalı, (ekonomik) azgelişmişlik sorunsalı ve
(kültürel) Batılılaşmanın etkileri meselesinde yoğunlaşır. Bu çerçevedeki çalışmalar aşağıdaki
temel sorulara yanıt aramıştır:
- Modernleşmenin Türkiye’deki etkileri nelerdir? Hangi düzeylerdedir?
- Modernleşme sürecinde değişen ne idi (Değerler mi, ekonomi mi vs.)?
- Değerler ve zihniyetler düzeyindeki değişim ya da Batılılaşma nasıl kavranmalıdır?
Sonuçları neler olmuştur?
- Türkiye’de değişimin öncüsü kimdir? Bürokrasi ve devlet mi, devletten ayrı bir sınıf
olarak burjuvazi mi?
Türkiye tarihi boyunca, Türkiye’ye ve meselelerine sağ ya da soldan bakan, çok farklı siyasal görüşlere
mensup hocalar, benzeri tasfiyelere maruz kalmıştır. 1960 darbesi sonrası (rektörlerin direnişi sonucu başarısız
olan) 147’ler girişimi ve 1980 sonrası 1402’likler bu durumu örnekler. Ancak her koşulda bu tasfiyeler,
Türkiye’de akademik birikimin kuşaklara aktarılması ve bilimsel düşüncenin kendini güven içinde bir ortamda
hissetmesi önünde engel teşkil ederek, Türkiye’de bilimin gelişimini sekteye uğratmıştır.
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- Türkiye’de sermaye birikimi ve sanayileşme süreci nasıl, hangi aşamalarla ve hangi
ilişkiler içinde ilerlemiştir?
- Bu süreçte modern sınıflar nasıl oluşmuş, nasıl çeşitlenmiş ve nasıl ilişkiye girmiştir?
- Türkiye’de devlet ve burjuvazi ilişkisi nasıl gelişmiştir? Devlet sermaye birikimini
desteklemiş midir? Yoksa devlet ve burjuvazi birbirine rakip sınıflar mı sayılmalıdır? Ya da
bu ilişki dönemden döneme neden ve nasıl farklılaşmıştır?
- Değişime seçkin kesim dışındakilerin tepkisi ve değişim üzerindeki etkileri neler
olmuştur?
- Seçkinliğin anlamı ve içeriği nasıl değişmiştir?
- Türkiye’de değişimin yönü ne olmuştur? (Yukarıdan değişim mi? Aşağıdan değişim
mi?)
- Türkiye’nin modernleşmesinde Osmanlı mirasının etkisi nedir? Osmanlı’dan
devralınan unsurlar ve değişenler nelerdir?
- Türkiye’de değişim dünyadaki genel eğilime ne ölçüde uyar?
- Osmanlı öncelikle feodal bir altyapıya mı yoksa Asya tipi üretim tarzı adı verilen
ayrı bir yapıya mı sahiptir? Bu miras günümüz toplumunu, siyasetini ve sınıfsal yapısını nasıl
etkilemiştir?
-16. yüzyıldan itibaren Batı’da başlayan gelişmeler Osmanlı’yı nasıl etkilemiştir?
Bunun günümüzdeki yapı üzerinde etkisi ne olmuştur?
- Türkiye’de az gelişmişlik iç yapısal unsurlardan mı, dış etkilerden mi
(emperyalizmin etkisinden mi) kaynaklanmaktadır?
- Türkiye’deki değişim dünyadaki genel eğilime ne ölçüde uyar? Türkiye’de
modernleşmeye yol açan süreç, tarihsel kökleri ve bugünkü yapısı ile ne ölçüde diğer
toplumlara, bilhassa Batı modernleşmesine benzer; ne ölçüde ayrışır? (Türkiye modernleşme
süreci ne ölçüde kendine özgüdür?)
Buradan devamla yapı analizi etrafında gelişen sorunsallara daha detaylı göz atacak
olursak tarih ve sosyoloji ya da dün ve bugün arasında bağlantı kurmaya yatkın bir eğilim
görürüz. Bu bağlamda 19. yüzyıl üzerine çalışmalar daha çok Batılılaşma sürecinin kültürel
sonuçları, Batı ekonomisi ile entegrasyonun ekonomik sonuçları ve emperyalizmin Osmanlı
üzerindeki etkileri üzerinde yoğunlaşmıştır. Cumhuriyet dönemi üzerine yapılan çalışmalarda
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da İttihat Terakki ve Kemalizm arasındaki bağlar 92 ve bürokrasi ile burjuvazi arasındaki
ilişkinin nasıl geliştiği önemli tartışma alanları olarak belirir. Aslında bu iki tartışma alanı
birbirine bağlıdır ve Osmanlı yapı tartışmaları ile bağlantılıdır: Osmanlı’dan devralınan
merkezî devlet geleneği toplumun siyaset yapma olanağının önünü ne ölçüde kesmiştir?
Devletin, toplumsal bir sınıf olarak burjuvazi ile ilişkisi bir işbirliği ilişkisi olarak mı bir
rekabet ilişkisi olarak mı gelişmiştir? Devlet, sermaye birikimi sürecini kolaylaştırıcı bir rol
mü oynamıştır, yoksa bu sürecin önünü mü kesmiştir?
Bu genel çerçevede, ortaya atılan sorunsal alanlarında, araştırmacıların
modernleşmeden ne anladıklarına göre farklılaşan yanıtlar ortaya çıkmıştır. Başka bir deyişle
modernleşme teorileri açısından benimsenen pozisyon93, ister iktisat, ister siyaset bilimi, ister
tarih, ister sosyoloji içinden olsun, yapılan incelemelerin sonuçlarını açık ya da gizli olarak
etkilemiştir. Örneğin modernleşmeden temelde demokratikleşmeyi anlayan bir araştırmacı ile
modern devletin güçlenmesini anlayan bir araştırmacının bu soruya verdiği yanıtlar
farklılaşabilir. Yine modernleşmeyi esas olarak daha iyiye doğru bir gidiş, yani ilerleme
olarak gören bir sosyal bilimcinin bu süreçte gördüğü ile modernleşmenin geleneksel toplum
üzerindeki tahrip edici etkisini vurgulayan bir araştırmacının gördükleri farklı olacaktır94.

8.2.2. II. Dünya Savaşı Sonrası Yapı Analizlerinde Belli Başlı
Yaklaşımlar

Bu sorular etrafında yürütülen çalışmalarda iki tür yaklaşım öne çıkmıştır: İşlevselci
ekol etkisi ile gelişen analizler ve Marksist ekol etkisi ile gelişen analizler95. Dünyada
sosyolojinin 1950’lerden 1980’lere dek uzanan genel eğilimi ile de uyum içinde özne
merkezli yaklaşımlardan türeyen toplumsal yapı analizlerine bu dönemde hemen hiç
rastlanmamıştır. Bu analizler Türkiye’de sınıf yapısının, kentleşme ve kırsal yapının, etnik
grupların, nüfus ve toplumsal kurumların incelenmesi üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu
çerçevede metodolojik tercihler de anket ve benzeri, toplumun genelini gözlemeye yatkın
nicel araştırma araçlarından yana kullanılmıştır96. Her iki bakış açısında da pozitivizmin etkisi
görülür. Bu çalışmalar çoğunlukla toplumun geneline ilişkin sonuçlara odaklanan makro
Bu tartışmaya aslında bir dönelmeme tartışması da eşlik eder: Kemalizm ne ölçüde İttihat Terakki döneminden
kopuştur? 1923 ne ölçüde bir dönüm noktasıdır? Yoksa yakın dönem tarihimizin asıl dönüm noktası sivil
toplumun devlete karşı atağa geçtiği 1950 midir?
93
Modernleşme teorileri bu notlarda ayrıca ele alınmıştır. Bu teorilerin ayrıntılı biçimde incelenmesinin ana
nedeni de araştırmalar üzerindeki güçlü etkileridir.
94
Bu bağlamda erken cumhuriyet dönemi üzerine tartışmayı örnek verebiliriz. Batı’nın emperyalist yönünü öne
çıkaran araştırmacılar, Kemalizm’in emperyalizmle savaşımını ve ‘halk için halka rağmen’ üstlendiği ilerletici
yönü vurgulamıştır. Buna karşılık bu dönemi merkezî devlet tarafından sivil toplumun sınırlandığı bir çerçevede
değerlendiren araştırmacılar da mevcuttur. Bu tartışma, elinizdeki notlarda Kemalist dönüşüm süreci üzerine
farklı yorumların ele alındığı bölümde ayrıntılı olarak ele alınmıştır.
95
Bu teorik tercihler kullanılan kavramlara da yansımıştır. Çatışma kuramından etkilenen Marksist eğilimli
sosyal bilimciler ‘toplumsal yapı’, işlevselci yaklaşımdan etkilenen ve toplumsal uyumu öne çıkaran sosyal
bilimciler ise ‘toplumsal bünye’ terimini tercih etmiştir; Başak, “Türk Sosyolojisinde Yapı Araştırmaları”, 4548-55. Aslında bu teorik ve kavramsal tercihler, doğal olarak araştırmacıların politik görüşlerinden de
etkilenmiştir ve onları yansıtmaktadır. Zaten teorik kabullerle ilişkili olan politik görüşün, Türkiye’nin hızla
politikleştiği ‘60’lı yıllarda etkili olması aslında anlaşılır bir durumdur. Bu politik görüşlerin etkisi, tarafsızlığı
zedelemekten çok çalışma motivasyonunu artırmak yönünde olmuştur.
96
Başak, “Türk Sosyolojisinde Yapı Araştırmaları”, 35
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analizlerdir. Uyum ve çatışma, mevcut toplumsal yapı ve ideal ya da olması gereken
toplumsal yapı, birey ve toplum ilişkisi gibi konularda belli teorik tercihleri yansıtan bu
çalışmalar, daha çok ‘modern-geleneksel’, ‘ileri-geri’, ‘Asya tipi üretim tarzı-Feodal üretim
tarzı’ gibi ikili kavram çiftleri üzerine kurulmuştur. Ancak bu söylenenlerden söz konusu
çalışmaların Türkiye’deki toplumsal yapı analizine hiçbir katkıları olmadığı anlamı
çıkarılmamalıdır: Bu çalışmaların bazıları, özellikle (Mübeccel Kıray’ın çözümlemelerinde
olduğu gibi) saha araştırmasına dayanan araştırmalar ikili kavram çiftlerinden yola çıksa da
dinamik bir çözümleme ile Türkiye toplumunu anlamak yönünde önemli katkı sağlamıştır.
Ayrıca bu iki çerçevenin dışında, herhangi bir kuramsal yaklaşıma dayanmayan, daha
çok toplumsal yapının bireysel davranışlar ya da maddi sonuçlar üzerindeki etkilerine
yoğunlaşan, bunları somut olarak ölçmeye odaklanan, daha dar kapsamlı çalışmalar da
mevcuttur. Bu çalışmalar neden-sonuç ilişkileri kurarak yapıya ilişkin bir genel açıklamaya
girişmemiş; daha çok, toplumsal yapının belli bir unsurunun belli bir dönem ve bölgedeki
tasviri ile yetinmiştir. Bu bağlamda bu çalışmalar toplumu dönüştürmeyi ya da genel hatları
içinde anlamayı değil, sadece dar biçimde betimlemeyi (toplumun bir parçasının bir anlık
fotoğrafını çekmeyi) hedeflemiştir.

8.2.3. II. Dünya Savaşı Sonrası Yapı Tartışmalarında Merkezî Bir
Sorunsal: Feodal Üretim Tarzı ve Asya Tipi Üretim Tarzı Ayrışması

Sosyal bilimciler arasında çatışma kuramı ya da işlevselci kuram etrafında gelişen
farklılaşmaya ek olarak, yapı tartışmaları etrafında oluşan temel bir sorunsal, sosyal bilimciler
arasında gelişen başka bir ayrışmanın da kaynağı olmuştur. Bu sorunsal şöyle özetlenebilir:
Osmanlı her şeyden önce feodal bir imparatorluk mudur? Yoksa bundan ayrı bir yapıyı mı
temsil eder? Türkiye’de toplumsal yapı analizlerinin merkezindeki önemli tartışmalardan
birine kaynaklık ettiği için bu sorunsalın burada ayrıca ele alınması yararlı olacaktır.
Osmanlı Devleti’nin Batı Avrupa’daki gibi feodal mi olduğu; yoksa kendine özgü,
Asya tipi ya da Asyatik bir üretim tarzını mı temsil ettiği meselesi aslında başka sorulara da
açılmaktadır: İktidarın derebeyleri arasında bölündüğü; hukukî bir zemine yaslanmayan,
ancak gelenekle sınırlanan keyfî bir vergilendirmeye dayanan; hukukî yetkilerin (yargılama
hakkının) kilise ve derebeyi arasında paylaşıldığı Orta Çağ Batı Avrupa feodalizmi
Osmanlı’daki toplumsal, ekonomik ve siyasal yapıyı anlamak için ne ölçüde uygun bir
kavramsallaştırmadır? Yoksa merkezî devletin güçlü olması, yerel ayanlar (veya sonraları
burjuvazi) gibi devlete rakip sınıfların nispeten cılız kalması ya da bugünkü modern hukuka
benzemese dahi dönemin koşullarında güçlü hukukî altyapısı, Osmanlı’yı Batı Avrupa’dan
farklılaştıran bir çerçeve sunar mı?
Hemen anlaşılacağı üzere, bu tartışmada beliren ikilem, Osmanlı’da 19. yüzyılda
gelişmeye başlayan modern sosyolojinin iki kurucu babası, Gökalp ve Prens Sabahattin ile
başlayıp günümüze dek uzanan tartışma ile akrabalık taşır: Türkiye Batı’ya ne ölçüde
benzemekte, ne ölçüde ondan ayrışmaktadır? Türkiye’deki toplumsal yapı, Batı’da
geliştirilmiş tarihsel kategoriler ve sosyolojik kavramlarla anlaşılabilir mi? Yoksa
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(Türkiye’nin Batı’ya benzemez, kendine özgü özellikler taşıdığını ima eder şekilde) onu
anlamak için yeni kategori ve kavramlara mı ihtiyacımız vardır?
Esasen toplumsal yapıya ilişkin ve yapının bugününü de anlamayı hedefleyen bu temel
tartışma tarihsel analizlerle iç içe gitmiştir97. 1930’larda Fuat Köprülü’nün Osmanlı kuruluş
dönemi ve Bizans kurumlarının Osmanlı üzerindeki etkisi üzerine yoğunlaşan çalışmaları,
1940’lı yıllarda Ömer Lütfi Barkan ve Halil İnalcık’ın katkıları ile sürmüştür. Barkan
çalışmalarını Osmanlı yükselme dönemi üzerine yoğunlaştırmış ve çok sayıda birincil belgeyi
dikkatle inceleyerek, Osmanlı Devleti’nde feodalizmin değil, Asya tipi üretim tarzının
egemen olduğunu iddia etmiştir. Dolayısıyla Barkan ve İnalcık’a göre Osmanlı tarihi Batı’dan
ayrışmaktadır. Osmanlı Devleti, feodalizmin dağınık derebeyliklerine nazaran çok daha
merkezîdir. Osmanlı’da artığa vergi biçiminde el koyulur ve el koyan da Batı’daki gibi
kalıtsal yolla, babadan oğula geçen derebeylik ya da soyluluk değil, merkezî devlet tarafından
tayin edilen bir bürokrasidir. Barkan iddiasını Osmanlı’da verginin devlet gözetiminde ve
hukukî zeminde toplanmasına dayandırır. Bu nedenle Barkan’a göre Osmanlı köylüsü
Avrupa’daki gibi bir derebeyine bağımlı değildir, devletin güvencesi altındadır ve daha
özgürdür. Dolayısıyla Osmanlı’nın güçlü adalet sistemi de Batı feodalizminden farklıdır ve
köylünün daha fazla koruma altına alınmasını sağlar. İnalcık ise sadece yükselme dönemini
değil, tüm Osmanlı tarihini ele alır. İnalcık da Barkan gibi Osmanlı’da yapının Batı’dan
farklılaştığını savunur98.
Demek ki Cumhuriyet’in ilk yıllarında Osmanlı tarihçiliği alanını neredeyse tek başına
yürüten Fuat Köprülü ve 1940’lardan itibaren, önce Ömer Lütfü Barkan, ardından Halil
İnalcık’ın tarihsel çalışmaları bu tartışmanın kapısını çoktan aralamıştır. Cumhuriyet dönemi
Osmanlı tarihçiliğinde başından beri etkili olan bu ana sorunsal etrafındaki tartışma,
1960’lardan sonra ayrışma kuramı yanlısı ve Marksist eğilimli sosyologların ve
ekonomistlerin de katılımı ile yeni bir dinamik kazanır; yoğun belge incelemesine dayanan
tarihçiliğinin açtığı tartışma alanları genişler ve Marksizm’in etkisi ile yeni bir teorik
zenginlik kazanır.
Esasen bu canlanış da yukarıda değindiğimiz, 1960’lara özgü politik iklimle
bağlantılıdır. Bu yıllarda Türkiye’nin az gelişmişliği ve bunu alt etmenin biçimi üzerine
birçok soru ortaya atılmaktaydı. Bu soruların cevabı Türkiye’deki sınıfsal yapıyı
çözümlemekten, bu çözümlemenin yolu ise tarihsel gelişim şemasını aydınlatmaktan
geçiyordu. Zira Osmanlı’nın feodal ya da Asya tipine yakın olarak kavranması, modern
Türkiye toplumunun sınıfsal yapısını, kapitalizm ile eklemlenme biçimini, mülkiyet
ilişkilerini anlamanın; dolayısıyla da bu çözümlemelere dayalı olarak, az gelişmişliği alt
etmek için geliştirilecek önerileri belirlemenin de anahtarıydı. Bu bağlamda 1960’lara
gelindiğinde birçok tarihçi ve sosyolog, kendisini sadece soyut bir bilimsellik düzeyinde
tanımlamıyor, somut toplumsal ve siyasal ihtiyaçlar ve dertlerle yola çıkıyordu. Bu anlamda
Halil Berktay, “Tarih Çalışmaları’, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi içinde, cilt 9, ss. 2467-2477.
Hemen fark edileceği üzere, bu notlarda da Osmanlı’da ekonomik ve toplumsal altyapı Barkan, İnalcık gibi
Asya Tipi Üretim Tarzı savunucularının görüşlerinden etkilenilerek kaleme alınmıştır.
97
98

194

yine bu dönemde, sosyoloji ve tarih alanında, sadece canlı bir tartışma ortamı yeşermemiştir;
aynı zamanda, sahada ya da arşivlerde yapılan ampirik araştırmaların arttığı gözlemlenebilir.
Bu dönemde, Osmanlı’da toplumsal yapının genel niteliğinin yanı sıra Batı’da 16.
yüzyıldan itibaren başlayan gelişmelerin Osmanlı üzerindeki, özellikle Osmanlı zanaatı
üzerindeki etkileri de yoğun olarak tartışılmıştır99. Bu tartışma da esasen Osmanlı’da neden
Batı’daki gibi bir sermaye birikimi süreci yaşanmadığı ve buna bağlı olarak neden
Osmanlı’nın sanayileşemediği üzerinedir; dolayısıyla az gelişmişlik sorunsalıyla bağlantılıdır.
Sosyologlar ise bu tarihsel sorulardan yola çıkarak tartışmayı, Türkiye’nin II. Dünya Savaşı
ertesi az gelişmişliğinin nitelik ve nedenleri ve bu süreçte içsel yapısal sorunların mı,
emperyalizme bağlı dışsal etkenlerin mi daha etkili olduğu gibi yeni sorunsal alanlarına
genişletmiştir.
Barkan’ı ve İnalcık’ı izleyen Sencer Divitçioğlu, Çağlar Keyder, Asaf Savaş Akat,
İdris Küçükömer gibi Asya tipi üretim tarzı yanlısı ekonomist ve sosyologlar, Türkiye’nin
mevcut az gelişmişliğini, Batı’dan farklılığını, güçlü merkezî devletin kendine rakip
olabilecek sınıfları bastırmasına bağlayarak açıklarlar. Dolayısı ile bu görüşe göre
Türkiye’nin toplumsal yapısını karakterize eden geri kalmışlık, Batı emperyalizminin, yani
dış bir müdahalenin etkisinden çok, kendi içyapısından ve özgün tarihinden
kaynaklanmaktadır. Doğan Avcıoğlu ya da Mübeccel Kıray gibi, Osmanlı’nın temelde feodal
bir nitelik arz ettiğini savunan sosyal bilimciler ise Barkan ve İnalcık modelini çeşitli
açılardan eleştirirler. Birincisi feodal üretim tarzının esasında büyük çeşitlilik arz ettiği,
dolayısıyla Asya tipi adında ayrı bir kategorinin anlamlı olmadığı iddia edilmiştir. Azgelişmiş
üretim araçları, toprağa bağımlı kılınan köylü ve artığa küçük bir azınlık tarafından el
konulması, dolayısı ile temel üretim ilişkilerinin şekillenmesi açısından feodalizm ve Asya
tipi üretim arasında bir ayırım bulunmamaktadır. Buradan devamla sömürünün şu ya da bu
biçim altında olması, devletin ya da derebeyinin artığa el koyması, bilhassa köylü açısından
çok da büyük bir farklılık yaratmamaktadır. Bu açıdan düşünüldüğünde Osmanlı
Devleti’ndeki hukukî zemin, merkeze bağlı bürokratik aygıt ve adalet mekanizmasının etkisi
önemli değildir ve bunları vurgulamak, devleti idealleştiren bir açıdan bakmak anlamına gelir.
Kaldı ki Osmanlı merkeziyetinde de yükselme döneminde dahi ciddi çıkar çatışmaları ve
çelişkiler gözlemlenebilir; bilhassa devletin güç kaybettiği 16. yüzyıl sonrasında bu çatışmalar
(örneğin yerel ayan ve merkez arasındaki gerilim) çok daha görünür bir hâl almıştır. Öte
yandan feodalizmin ya da bu temel ilişkilerin aldığı çeşitliliğe bağlı olarak da çok farklı
gelişme çizgileri ortaya çıkabilir; bu anlamda da Türkiye’nin az gelişmişliği feodal olmayan
geçmişine bağlanamaz. Buradan devamla Osmanlı’nın temelde feodal olduğunu savunan
birçok sosyal bilimci, Türkiye’nin az gelişmişliğini daha çok emperyalizmin etkisi ile, yani
bir dış etki ile açıklamışlardır.

Aslında 16. yüzyılın, bilhassa coğrafî keşiflerin Akdeniz’i, dolayısıyla Osmanlı’yı, merkez bir coğrafyadan
çevre bir coğrafyaya dönüştürmesi Barkan tarafından da ele alınmıştır.
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8.3.Yapısal Analizlerin Eleştirisi ve Günümüzde Türkiye’de Sosyoloji

Mardin100, cumhuriyet dönemi boyunca Türk aydınlarının modernleşme karşısında iki
temel yaklaşım sergilediğini belirtir: Kemalist (milliyetçi de diyebilirsiniz) ve Marksist
yaklaşımlar. Ona göre bu iki yaklaşım da toplumsal değişimi kendiliğinden bir süreç olarak
görememiş, daha çok topluma empoze edilebilecek planlı bir proje olarak algılamıştır. Böyle
bir anlayış sonucu, her iki kamptan araştırmacılar, toplum yerine bu projeyi hayata geçirecek
devleti merkezine koyan makro analizlere özel bir ilgi göstermişlerdir. Bu bağlamda, her ne
kadar Marksistler -devletin ve iktidarın kendisine değilse de mevcut devlet düzenine karşıdaha eleştirel bir tutum benimsemişlerse de, her iki yaklaşım da özneden çok toplumsal yapı,
direnişten çok devletin etkisi ya da baskısı üzerinde durmuştur.
Kaliber ise modernleşme sürecine farklı bakışları, alanlarına göre, sosyolojik
yaklaşımlar, devlet ve bürokrasi merkezli yaklaşımlar ve siyasal iktisat temelli yaklaşımlar
olarak ayırır. Kaliber’e göre tüm önemli katkılarına rağmen bu yaklaşımların tamamı devleti
mutlaklaştırmakta ve özcüleştirmekte; onu toplumsal değişimin motor gücü olarak
varsaymakta, böylece toplumun kendi dinamiklerine gerekli ağırlığı vermemekte ve son
olarak dünya tarihindeki yönelimlerin Türkiye’nin toplumsal değişimi üzerindeki etkisini ya
da dünya (Türkiye’nin dışı) ve Türkiye (içerisi) arasındaki etkileşimi hiç hesaba katmamakta,
böylelikle Türkiye’yi kendi içine kapanmış bir evren olarak varsaymaktadır101.
Toparlarsak, bu eleştirilere göre, II. Dünya Savaşı sonrası Toplumsal yapı analizleri
tabloya çok geniş bir açıdan baktığı için ayrıntıları görememektedir. Bu bağlamda bu analizler
toplumsal yaşama ilişkin büyük anlatılar sunarlar. Ayrıca bu çalışmalar toplumu, ak ve kara
ekseninde bölünmüş terimlerle, başka bir deyişle ikili kategorilerle düşünürken gri alanları
fark edememektedir. Bu araştırmalar ulus devleti mutlak bir analiz nesnesi olarak ele almakta;
dünya ile Türkiye arasındaki bağlantıları görmemektedirler. En önemlisi de devletin etkisine
ağırlık verirken toplumun modernleşme karşısındaki tepkisine değinmemektedirler. Buna ek
olarak tüm bu çalışmalar genellikle sosyal bilimlerin tamamında karşımıza çıkan temel bir
metodolojik sorunun izini taşırlar. Bu metodolojik sorun, araştırma öncesi belirlenen teori ile
araştırma sonucu oluşan bulgular arasındaki ilişkiye dair sorundur.
Bu metodolojik sorunu biraz daha açmakta fayda var. Aslında karmaşık ve dinamik bir
veri oluşturan sosyal yapıyı incelemek üzere yola çıktığımızda, onda hangi boyutları
incelemeye değer bulduğumuz, onu çatışmalı mı uyum içinde mi gördüğümüz, teorik ön
kabullerimizden kaçınılmaz olarak etkilenecektir. Sonuçta sosyal yapı ile ilgili olarak
sorduğumuz sorular bu kabullere göre şekillenecektir; dolayısıyla araştırmalarımızı da bu
kabullere göre tasarlamamız kaçınılmaz olacaktır. Öyle ise araştırma sonrası bulgularımız da
bu teorik kabullerden etkilenecektir. Bu bağlamda bulgularımızın ne ölçüde toplumsal yapının
kendi hakikatinden ne ölçüde biz sosyologların, araştırmacıların zihinsel kurguları olan
Şerif Mardin, "Modern Türk Sosyal Bilimleri Üzerine Bazı Düşünceler”, Türkiye’de Modernleşme ve Ulusal
Kimlik içinde, Sibel Bozdoğan ve Reşat Kasaba (derl.), Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 54-69.
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teorilerden türediği tartışmalı olarak kalacaktır. Öyle ise ampirik dahi olsa ya da anket vb.
daha sayısal ya da nicel ölçümlere dayanan teknikleri de kullansa, sadece araştırma bulguları
ulaşılan sonuçları tek başına nesnel ve tarafsız kılmaya yetmeyecektir.
Yine de teorik ön kabulleri sadece araştırma bulgularının gerçekliğe yaklaşmasını
engelleyen ‘parazitler’ gibi görmek de doğru değildir. Zira teoriler, gerçekte karmaşık olan
yapıyı anlaşılır ve bu gibi derslerde anlatılabilir hâle getirirler. Kaldı ki teoriler olmasa yapı
ile ilgili bir kavrayış geliştiremeyeceğimiz için araştırma yapmamız dahi mümkün olamaz;
çünkü basitçe nereden başlayacağımızı bilemez, araştırmalarımıza yön veren heyecanı
duymaz, araştırmalarımızı üzerine oturttuğumuz soruları formüle edemez ve dolayısıyla nasıl
yapacağımızı, yani metodumuzu da tespit edemeyiz.
İsterseniz yukarıda söylediklerimizi biraz daha somutlayalım. Örneğin işlevselci
ekolden etkilenerek toplumsal yapıyı her şeyden önce uyumlu bir bütün olarak gören bir
araştırmacı, yapıda da daha çok uyum üreten işlevsel unsurları görmeye eğilimli olacaktır.
Dolayısıyla araştırmasını eğitim üzerine yoğunlaştırıyorsa eğitimin üstlendiği gizli ya da açık
işlevleri arayacak, araştırmasını bu tür sorular üzerine kuracak ve doğal olarak da bu işlevleri
bulgulayacaktır. Çatışma kuramından etkilenen bir araştırmacı için de durum farklı
olmayacaktır. Bu bağlamda örneğin ilk sosyolog eğitimin toplumun devamındaki katkılarını
kanıtlayan bulgulara ulaşırken ikincisi eğitimdeki fırsat eşitsizliğinin yarattığı problemleri
tespit edecektir.
Oysa etrafındaki toplumsal ilişkilere dikkatli bakan bir göz dahi eğitim yapısında
esasında her iki bulgunun da geçerli olduğunu kolayca fark edecektir. Bu alan üzerine
araştırmalar ‘eğitim’ dendiğinde sadece formel okul eğitimini anlamayan ve aile gibi başka
eğitim alanlarına uzanan, eğitimin içeriği veya muhatabı olan öğrenciler tarafından nasıl
algılandığı gibi alternatif alanları da dâhil edebilen daha yaratıcı sorunsallara da değinen, yeni
araştırma tekniklerini de kullanabilen bir bakış açısı içinde gelişecektir. Önemli olan
toplumda hakikatte ne olduğunu anlamak isteyen bir merakın eşlik ettiği, eğitimin hem
bütünleştirici hem ayırıcı etkisi olabileceğinin farkında, hangi düzlemde (örneğin hangi
toplumsal sınıflarda) ya da dönemde (örneğin içinde yaşadığımız küreselleşme çağında
eğitimin özelleşmesi ile beraber) bu bütünleşme ve ayrışma ilişkisinin eğitimde nasıl
işlediğini ele alan dinamik araştırmalar kurabilmektir. Öyle ise toplumsal yapı araştırmaları
meseleleri ikili ve birbirini dışlayan kavramlardan çok, bir süreç olarak ele alan çalışmalarla
zenginleşecektir.
Bu tür eleştirilerin 1980 sonrasında yaygınlaştığını söyleyebiliriz. Darbe ertesinde
Türkiye’de liberalleşmenin etkisi ile pozitivizmin ve önceki dönemlerde yapılan
araştırmaların arka planındaki varsayımların yoğun olarak eleştirildiğini görüyoruz. Öte
yandan aktör merkezli yaklaşımın etkisi ile üretilen yeni çalışmalar artmakta; yeni tartışma ve
çalışma alanları ortaya çıkmaktadır. Osmanlı yapısı ve azgelişmişlik sorunsalı gibi alanlar
gerilerken, kültürel çalışmalar, yaşam tarzı merkezli çalışmalar, millî kimliğin oluşumu
üzerine araştırmalar, toplumsal cins kimliği ile ilgili incelemeler, etnik kimliklere ilişkin
çalışmalar artmıştır. Tarihçilikte de bu temaların tarihsel olarak araştırılmasının yanı sıra yerel
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tarih ve bununla bağlantılı olarak İstanbul başta olmak üzere kent tarihine yönelik ilgi
artmıştır. Dolayısıyla ulus devletin krizine şahit olan küreselleşme çağında, genel olarak
akademik ilgi de ulusal düzeyde incelemelerin yanı sıra daha yerel düzeylere ya da
‘Ortadoğu’ gibi bölgelere yönelik çalışmalara doğru da kaymıştır. Bilinen bilimsel
disiplinlerin dar sınırları tartışmaya açılırken akademide de disiplinlerin bilinen araştırma
alanlarının yanı sıra ‘toplumsal cinsiyet’, ‘etnik kimlik’ gibi sorunsal ya da tema odaklı ara
alanlara duyulan ilgi de artmıştır102.
Türkiye’nin 1980’lerden bu yana süren dışa açılma ve piyasalaşma süreci akademik
dünyayı ve entelektüel yaşamı da etkilemektedir. Yurtdışı bursların artması ile eğitiminin bir
kısmını yurtdışında tamamlamış ve yabancı dil bilgisine sahip genç bir akademisyen kuşağı
yetişmektedir; bu durum, internet teknolojisinin gelişmesiyle de birleşerek dünyadaki teorik
tartışmaların daha yakından takip edilmesini de beraberinde getirmiştir. Öte yandan yayın
piyasasındaki genişleme ve yenilikçi yayınevlerinin çoğalması ile bu teorik zenginlik
Türkçede de takip edilebilir hâle gelmiştir. Tüm bunların sonucu olarak Türkiye’deki
akademik çalışmaların bazılarında dünyadaki yeni teorik açılımların etkisi artmaktadır.
Ancak 1960’lı yıllardaki politik ortamın getirdiği entelektüel heyecan da günümüzde
gerilemiştir. Üniversite özerkliğinin sınırlanması da bağımsız ve eleştirel çalışmaları
etkilemektedir. İktidarın üniversiteye yönelik yoğun müdahalesi, bu çalışmaların önünü
kesebilmektedir. Siyasal iktidar bir yandan bilime geçmiştekinden daha yoğun kaynak
aktarmakta; ancak bir yandan da genel piyasalaşma anlayışının sonucu olarak faydacı bilimsel
çalışmaları desteklemektedir. Bu ise eleştirel potansiyeli yüksek çalışmaları sınırlamaktadır.
Gene bu eğilime paralel olarak, 1950 sonrasında sadece toplumsal yapıyı anlamaya odaklı
temel araştırmaların yerini giderek, belli bir kurumun talebi ile ve onun ihtiyaçları
doğrultusunda tasarlanan araştırmalar almaktadır. Tüm bu faydacı araştırmalar daha dar bir
ihtiyaç için sınırlanmış ve bilginin kendi iç değeri için değil, belirgin ve somut bir fayda için
üretilmişlerse de toplumsal yapı hakkında hâlen bir fikir vermektedirler.
Öte yandan performans değerlendirmesi gibi baskılar genç akademisyenleri bazen
derinleşmeyen çok sayıda çalışma yapmaya yönlendirmekte, özerklik kaybı çalışmalarını çok
tepki çekmeyecek alanlarla sınırlandırmaya itmektedir. Tüm bu gelişmeler genel olarak
bilimsel üretimin artmasına yol açmış; ancak akademisyen ve üniversite sayısındaki artışa
oranlarsak, eleştirel bilgi üretimi, beklendiği ölçüde yükselmemiştir103.

Küreselleşme ile oluşan bu yeni teme ve yaklaşımlar bize, bilimsel ilgi ve bilgilerimizin, içinden çıktıkları
tarihsel döneme ve o dönemin koşullarına göre şekillendiğini; dolayısıyla bizzat bilginin kendisinin tarihsel
olduğunu bir kez daha gösterir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Önceki bölümlerde Osmanlı’nın yapısal özelliklerinden ve modernleşme sürecinden
bahsettikten sonra Türkiye’de kuruluşundan 1980’e dek süren siyasal süreçler ve ekonomik
gelişmeler ele alınmıştır; başka bir deyişle siyasal ve ekonomik yapı, tarihsel süreci içinde
incelenmiştir.
Ardından 19. yüzyılda, Osmanlı’da sosyolojinin siyasal kaygılarla, toplumu
anlamaktan çok dönüştürmenin reçetesini sunabilecek bir bilim olarak kavrandığı üzerinde
durulmuştur. İlk sosyologlar pozitivist düşüncenin etkisi ile toplumsal alanın tarafsız bilgisine
ulaşılabileceğini ve bu bilgi ile toplumun şekillendirilebileceğini savunmuştur.
19. yüzyılda sosyolojinin gelişiminde iki öncü isim göze çarpar: Ziya Gökalp ve Prens
Sabahattin. Ziya Gökalp milliyetçiliğin gelişimi ve bir toplumu millet olarak tasarlama
konusunda önemli katkısı olan bir sosyologdur. Gökalp, Türkiye’nin, sadece Batı modeline
bakarak anlaşılamayacak, kendine özgü bir yapısı olduğunu vurgulamıştır. Birey ve devlet
arasında devletin önceliğinin altını çizmiştir. Batılılaşmanın da sınırsız gerçekleşmemesi
gerektiğini; Batı’dan teknik vb. maddi ya da dışsal öğelerin (medeniyetin) alınıp; kültürün
(hars), manevi öğelerin korunması gerektiğini iddia etmiştir. Prens Sabahattin ise,
Osmanlı’nın özgünlüğünü vurgulayan Gökalp’e karşılık, Türkiye’nin pekâlâ bir Batı ülkesi
gibi olabileceğini düşünür. Prens Sabahattin’e göre, Osmanlı’da ilerlemenin yolu, şahsi
girişimi teşvik etmektir. Yine Gökalp’in aksine merkezî devletin yetkilerini yerel yönetimlere
daha çok devrettiği bir siyasal modelden yanadır. Devletin çıkarını bireyin çıkarı önüne
koymaz. Aralarındaki farklılıklara rağmen hem Gökalp hem Prens Sabahattin (ileri-geri,
modern-geleneksel gibi) birbirine karşıt kavram çiftleri kullanırlar; dolayısıyla bu ikili
kavramlara uymayan ara alanları ya da olguları görmenin zihinsel araçları henüz
gelişmemiştir. En önemlisi her ikisi de sahada araştırmalar yapmanın önünü açmak yerine,
toplum üzerindeki ideallerini ortaya koyarlar. Ayrıca bu iki isim, toplum ve siyaset üzerine
bugünkü fikir ayrılıklarına dek uzanan bir miras bırakmışlardır. Bu ayrışmanın en önemli
ekseni ise Osmanlı-Türkiye bağlamının ne ölçüde kendine özgü sayılabileceği, ne ölçüde
evrensel ya da Batılı kriterlere göre değerlendirilebileceğidir.
Toplumsal yapı analizleri açısından asıl sıçrama, II. Dünya Savaşı’nın ardından
yaşanır.
Bu canlanmanın nedenleri, Türkiye’de 1950’lerden itibaren yaşanan alt üst edici
toplumsal değişim, Türkiye’nin kutuplaşan dünyada ABD’nin yanında yer alması ile beraber
ivme kazanan dışa açılma, ithal ikamecilik adlı yeni bir kalkınma modelinin benimsenmesi,
bu süreçte köyden kente kalıcı kitlesel göç, göçün ve ithal ikameci modelin etkisi ile kentlerin
dönüşmesi ve kentlerde modern sınıfların oluşmasıdır. Bunlara bağlı olarak Türkiye’de
sosyolojik bilgiye duyulan merak da ihtiyaç da artmıştır. Öte yandan Batı’da ve Türkiye’de
ivme kazanan güçlü sol politik hareketler bilim dünyasını da etkilemiştir; bu ise Batı’da da
Türkiye’de de sosyal bilim tartışmasını canlandırmış ve teori geliştirme kapasitesini
arttırmıştır.
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Türkiye toplumunun yapısı üzerine yapılan araştırmalara genel olarak bakıldığında,
bunların modernleşme sürecinin Türkiye’de nasıl yaşandığına ilişkin yaklaşım ve
çalışmalardan ayrı düşünülemeyeceği ortaya çıkar. Bu anlamda incelemeler, Batılılaşmanın
kültürel etkileri, az gelişmişlik sorunsalı ve demokrasinin Türkiye’deki gelişimi üzerine
yoğunlaşmıştır.
Bu sorular etrafında yürütülen çalışmalarda iki tür yaklaşım öne çıkmıştır: İşlevselci
ekol etkisi ile gelişen analizler ve Marksist ekol etkisi ile gelişen analizler. Özne merkezli
yaklaşımlara bu dönemde hemen hiç rastlanmamıştır. Bu çerçevede metodolojik tercihler de
anket ve benzeri, toplumun genelini gözlemeye yatkın nicel araştırma araçlarından yana
kullanılmıştır. Her iki bakış açısında da pozitivizmin etkisi görülür. Bu çalışmalar çoğunlukla
toplumun geneline ilişkin sonuçlara odaklanan makro analizlerdir. Bu çalışmalar, daha çok
‘modern-geleneksel’, ‘ileri-geri’, ‘Asya tipi üretim tarzı-Feodal üretim tarzı’ gibi ikili kavram
çiftleri üzerine kurulmuştur. Bu çalışmaların bazıları Türkiye toplumunu anlamak yönünde
önemli katkı sağlamıştır.
Sosyal bilimciler arasında bu farklılaşmaya ek olarak, yapı tartışmaları etrafında
oluşan temel bir başka sorunsal şöyle özetlenebilir: Osmanlı her şeyden önce feodal bir
imparatorluk mudur? Yoksa bundan ayrı bir yapıyı mı temsil eder? Hemen anlaşılacağı üzere,
bu tartışmada beliren ikilem, Türkiye’nin Batı’ya ne ölçüde benzemekte, ne ölçüde ondan
ayrışmakta olduğudur.
Esasen toplumsal yapıya ilişkin olan bu temel tartışma tarihsel analizlerle iç içe
gelişmiştir. Fuat Köprülü, Ömer Lütfi Barkan ve Halil İnalcık’ın tarihsel çalışmaları,
1960’lardan sonra ayrışma kuramı yanlısı ve Marksist eğilimli sosyologların ve
ekonomistlerin de katılımı ile yeni bir dinamik kazanır. Zira Türkiye’nin az gelişmişliğini
anlamanın cevabı Türkiye’deki sınıfsal yapıyı çözümlemekten, bu çözümlemenin yolu ise
tarihsel gelişim şemasını aydınlatmaktan geçmektedir.
Barkan’ı ve İnalcık’ı izleyen Asya tipi üretim tarzı yanlısı ekonomist ve sosyologlar,
Türkiye’nin mevcut az gelişmişliğini, Batı’dan farklılığını, güçlü merkezî devletin kendine
rakip olabilecek sınıfları bastırmasına bağlayarak açıklarlar. Dolayısı ile bu görüşe göre
Türkiye’nin toplumsal yapısını karakterize eden geri kalmışlık, Batı emperyalizminin, yani
dış bir müdahalenin etkisinden çok, kendi içyapısından ve özgün tarihinden
kaynaklanmaktadır. Osmanlı’nın temelde feodal bir nitelik arz ettiğini savunan sosyal
bilimciler ise Barkan ve İnalcık modelini çeşitli açılardan eleştirirler. Birincisi feodal üretim
tarzının esasında büyük çeşitlilik arz ettiği, dolayısıyla Asya tipi adında ayrı bir kategorinin
anlamlı olmadığı iddia edilmiştir. Az gelişmiş üretim araçları, toprağa bağımlı kılınan köylü
ve artığa küçük bir azınlık tarafından el konulması, dolayısı ile temel üretim ilişkilerinin
şekillenmesi açısından feodalizm ve Asya tipi üretim arasında bir ayırım bulunmamaktadır.
Buradan devamla sömürünün şu ya da bu biçim altında olması, devletin ya da derebeyinin
artığa el koyması, bilhassa köylü açısından çok da büyük bir farklılık yaratmamaktadır. Bu
açıdan düşünüldüğünde Osmanlı Devleti’ndeki hukukî zemin, merkeze bağlı bürokratik aygıt
ve adalet mekanizmasının etkisi büyük bir fark yaratmaz ve bunları vurgulamak, devleti
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idealleştiren bir açıdan bakmaktır. Kaldı ki Osmanlı merkeziyetinde de yükselme döneminde
dahi ciddi çıkar çatışmaları ve çelişkiler gözlemlenebilir; bilhassa devletin güç kaybettiği 16.
yüzyıl sonrasında bu çatışmalar (örneğin yerel ayan ve merkez arasındaki gerilim) çok daha
görünür bir hâl almıştır. Buradan devamla Osmanlı’nın temelde feodal olduğunu savunan
birçok sosyal bilimci, Türkiye’nin az gelişmişliğini daha çok emperyalizmin etkisi ile, yani
bir dış etki ile açıklamışlardır.
1980’lerden itibaren bu çalışmalar eleştirilmeye başlanır. Bu eleştiriler şu noktalara
vurgu yapar: 1) Toplumsal yapı analizleri tabloya geniş bir açıdan baktığı için ayrıntıları
görememektedir; bunlar toplumsal yaşama ilişkin büyük anlatılar sunarlar. 2) Ak ve kara
ekseninde bölünmüş terimlerle, başka bir deyişle ikili kategorilerle düşünürken gri alanları
fark edememektedir. 3) Ulus devlet mutlak bir analiz nesnesi olarak ele alınmakta; dünya ile
Türkiye arasındaki bağlantılar görülmemektedirler. 4) En önemlisi de devletin etkisine ağırlık
verirken toplumun modernleşme karşısındaki tepkisine değinilmemektedir. 5) Buna ek olarak
tüm bu çalışmalar genellikle sosyal bilimlerin tamamında karşımıza çıkan temel bir
metodolojik sorunun izini taşırlar. Bu metodolojik sorun, araştırma öncesi belirlenen teori ile
araştırma sonucu oluşan bulgular arasındaki ilişkiye dair sorundur: Sosyal yaşamı yansıttığını
varsaydığımız bulgularımız belki de sosyal gerçekliğin değil, teorik kabullerimizin
sonucudur.
1980 sonrasında ise aktör merkezli yaklaşımın etkisi ile üretilen yeni çalışmalar
artmakta; yeni tartışma ve çalışma alanları ortaya çıkmaktadır. Osmanlı yapısı ve az
gelişmişlik sorunsalı gibi alanlar gerilerken, kültürel çalışmalar, yaşam tarzı merkezli
çalışmalar, millî kimliğin oluşumu üzerine araştırmalar, toplumsal cins kimliği ile ilgili
incelemeler, etnik kimliklere ilişkin çalışmalar artmıştır. Tarihçilikte de bu temaların tarihsel
olarak araştırılmasının yanı sıra yerel tarih ve bununla bağlantılı olarak İstanbul başta olmak
üzere kent tarihine yönelik ilgi artmıştır. Türkiye’nin 1980’lerden bu yana süren dışa açılma
ve piyasalaşma süreci akademik dünyayı ve entelektüel yaşamı da etkilemektedir. Türkiyeli
akademisyenler dünyadaki teorik tartışmaları daha yakından takip edebilmektedir. Ancak
bugün 1960’lı yıllardaki politik ortamın getirdiği entelektüel heyecan da gerilemiştir.
Üniversite özerkliğinin sınırlanması ve piyasaya yönelik ya da piyasa modelinden etkilenen
(performans odaklı) bilgi üretimi de bağımsız ve eleştirel çalışmaları etkilemektedir.
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Bölüm Soruları
1.

Ziya Gökalp ve Prens Sabahattin’in görüşlerini karşılaştırınız.

2.
Türkiye’de toplumsal yapı analizlerinin II. Dünya Savaşı sonrası canlılık
kazanmasının nedenleri nelerdir?
3.
nelerdir?

II. Dünya Savaşı sonrası Türkiye sosyal biliminde tartışılan belli başlı konular

4.
Osmanlı’nın Asya tipi üretim tarzına sahip olduğunu iddia eden sosyolog ve
iktisatçılar hangi görüşleri savunmaktadır?
5.
II. Dünya Savaşı sonrası gelişen toplumsal yapı analizlerine 1980 sonrasında
yöneltilen belli başlı eleştiriler nelerdir?

Cevaplar
1. Ziya Gökalp milliyetçiliğin gelişimi ve bir toplumu millet olarak tasarlama
konusunda önemli katkısı olan bir sosyologdur. Gökalp Batı’da gelişen sosyolojik kavram ve
kuramları uyarlamak konusunda da katkılarda bulunmuştur. Gökalp, Türkiye’nin, sadece Batı
modeline bakarak anlaşılamayacak, kendine özgü bir yapısı olduğunu vurgulamıştır. Birey ve
devlet arasında devletin önceliğinin altını çizmiştir. Batılılaşmanın da sınırsız biçimde
gerçekleşmemesi gerektiğini; Osmanlı/Türkiye’nin kısmen Batılılaşmasının daha yararlı
olacağını; Batı’dan teknik vb. maddi ya da dışsal öğelerin (medeniyetin) alınıp; kültürün
(hars), manevi öğelerin korunması gerektiğini iddia etmiştir.
Osmanlı’nın özgünlüğünü vurgulayan Gökalp’e karşılık, Prens Sabahattin,
Türkiye’nin pekâlâ bir Batı ülkesi gibi olabileceğini düşünür. Reform programlarını
geliştirmeden önce toplumsal yapıyı anlamak gerektiğini savunan bu düşünür, Gökalp’ten
farklı olarak, siyasal yapı farklarından çok toplumsal yapı farklarının önemini vurgular. Prens
Sabahattin’e göre, Osmanlı’da ilerlemenin yolu, şahsî girişimi teşvik etmektir. Yine
Gökalp’in aksine merkezî devletin yetkilerini yerel yönetimlere daha çok devrettiği bir siyasal
modelden yanadır. Devletin çıkarını bireyin çıkarı önüne koymaz; ona göre, bu topraklarda da
birey geliştirilmelidir ve birey devletin değil, devlet bireyin hizmetinde olmalıdır.
Aralarındaki farklılıklara rağmen hem Gökalp hem Prens Sabahattin (ileri-geri,
modern-geleneksel gibi) birbirine karşıt, birbirini dışlayan, ikili kavramlar kullanır;
dolayısıyla bu ikili kavramlara uymayan ara alanları ya da olguları görmenin zihinsel araçları
henüz gelişmemiştir; ak ve kara egemenliğindeyken, griler görünmemektedir. En önemlisi her
ikisi de sahada araştırmalar yapmanın önünü açmak yerine, toplum üzerindeki ideallerini
ortaya koyarlar. Ayrıca bu iki isim, toplum ve siyaset üzerine bugünkü fikir ayrılıklarına dek
uzanan bir miras bırakmışlardır. Bu ayrışmanın en önemli ekseni ise Osmanlı-Türkiye
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bağlamının ne ölçüde kendine özgü sayılabileceği, ne ölçüde evrensel ya da Batılı kriterlere
göre değerlendirilebileceğidir.
2. II. Dünya Savaşı sonrası canlanma, sosyolojik analizin de toplumsal & tarihsel
koşullardan bağımsız olmadığını ve bunlardan etkilendiğini gösterir. Bu canlanmanın iki
temel nedeni vardır: II. Dünya Savaşı sonrası Türkiye’de hızlı bir toplumsal değişme süreci
yaşaması ve entelektüel ortamdaki içsel değişim. Türkiye’de yaşanan değişim sosyolojik
bilgiye duyulan merakı da ihtiyacı da artırmıştır. Entelektüel ortamın değişmesi ise temel
olarak siyasetin etkisini artırması ile ilişkilidir ve bu durum araştırma motivasyonunu artırmış,
entelektüel tartışma ortamını canlandırmıştır.
II. Dünya Savaşı sonrası değişim şu alt başlıklarla özetlenebilir:
a)
Türkiye’nin kutuplaşan dünyada ABD yanında yer alması ile beraber ivme
kazanan dışa açılma
b)

Bunun sonucu dünya kapitalizmi ile daha çok eklemlenme

c)

Türkiye ithal ikamecilik adlı yeni bir kalkınma modelini benimsemesi

d)

Bu kalkınma modeli ile köyden kente kalıcı kitlesel göçün başlaması

e)

Göçün ve ithal ikameci modelin etkisi ile kentlerin dönüşmesi

f)

Dönüşen kentlerde modern sınıfların oluşması.

Entelektüel ortamdaki değişim ise aşağıdaki süreçlere bağlıdır:
a)
Türkiye’nin dışa açılmasının etkisi ile dünyadaki bilimsel tartışmaları daha
yakın takip edebilme
b)

O zamana dek sayıları sınırlı olan üniversitelerin yaygınlaşması

c)
O zamana dek neredeyse istisnasız olarak seçkinlere özgü bir ayrıcalık olan
üniversite eğitiminin, ithal ikameci kalkınma modeli ve refah devleti çerçevesinde yüksek
sınıftan olmayan, taşralı gençlere de açılması.
d)
Kapitalizmin yeni bir evreye girmesi ile Batı’da ve Türkiye’de ivme kazanan
güçlü sol politik hareketlerin bilim dünyasını da etkilemesi.
e)
Türkiye’de ayrıca 1961 Anayasasının ifade özgürlüğünü garanti altına
almasıyla ve üniversite özerkliğini tanımasıyla, farklı seslerin çıkmasına uygun bir ortam
hazırlanması
Tüm bu gelişmeler Türkiye’yi sadece anlamak değil, aynı zamanda dönüştürmek
arzusu ile işe sarılan bilim insanlarının araştırma heyecanını artırmış ve entelektüel tartışma
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ortamını canlandırmıştır. Bu yıllardaki güçlü toplumsal değişim az gelişmişlik çerçevesinde
gerçekleşirken, Türkiye aydınlarının bir kısmı bu az gelişmişliğin nedenlerini anlamaya ve
bunu değiştirmenin yollarını aramaya yönelirler.
3. II. Dünya Savaşı sonrası sosyoloji ve iktisat genel hatları ile Türkiye’nin yaşadığı
modernleşme süreci üzerinde yoğunlaşır. Bu çerçevede, (politik) demokrasi sorunsalı,
Batılılaşmanın kültürel ve gündelik etkileri ve (ekonomik) az gelişmişliğin açıklanması üç
temel sorunsal alanı olarak ortaya çıkar. Bu genel sorunsallar çerçevesinde gelişen bazı temel
sorular aşağıda sıralanmıştır:
- Modernleşmenin Türkiye’deki etkileri nelerdir? Hangi düzeylerdedir?
- Modernleşme sürecinde değişen ne idi (Değerler mi, ekonomi mi vs.)?
- Değerler ve zihniyetler düzeyindeki değişim ya da Batılılaşma nasıl kavranmalıdır?
Sonuçları neler olmuştur?
- Türkiye’de değişimin öncüsü kimdir? Bürokrasi ve devlet mi, devletten ayrı bir sınıf
olarak burjuvazi mi?
- Türkiye’de sermaye birikimi ve sanayileşme süreci nasıl, hangi aşamalarla ve hangi
ilişkiler içinde ilerlemiştir?
- Bu süreçte modern sınıflar nasıl oluşmuş, nasıl çeşitlenmiş ve nasıl ilişkiye girmiştir?
- Türkiye’de devlet ve burjuvazi ilişkisi nasıl gelişmiştir? Devlet sermaye birikimini
desteklemiş midir? Yoksa devlet ve burjuvazi birbirine rakip sınıflar mı sayılmalıdır? Ya da
bu ilişki dönemden döneme neden ve nasıl farklılaşmıştır?
- Değişime seçkin kesim dışındakilerin tepkisi ve değişim üzerindeki etkileri neler
olmuştur?
- Seçkinliğin anlamı ve içeriği nasıl değişmiştir?
- Türkiye’de değişimin yönü ne olmuştur? (Yukarıdan değişim mi, aşağıdan değişim
mi?)
- Türkiye’nin modernleşmesinde Osmanlı mirasının etkisi nedir? Osmanlı’dan
devralınan unsurlar ve değişenler nelerdir?
- Türkiye’de değişim dünyadaki genel eğilime ne ölçüde uyar?
- Osmanlı öncelikle feodal bir altyapıya mı sahiptir? Asya tipi üretim tarzı adı verilen
ayrı bir yapıya mı? Bu miras günümüz toplumunu ve sınıfsal yapısını nasıl etkilemiştir?
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-16. yüzyıldan itibaren Batı’da başlayan gelişmeler Osmanlı’yı nasıl etkilemiştir?
Bunun günümüzdeki yapı üzerinde etkisi ne olmuştur?
- Türkiye’de az gelişmişlik iç yapısal unsurlardan mı, dış etkilerden mi
(emperyalizmin etkisinden mi) kaynaklanmaktadır?
Tüm bu sorular yoğunlukla tarih, sosyoloji ve iktisat içinden tartışılmıştır. Dün ile
bugün arasındaki bağları kurmaya yönelik bir eğilim kuvvetlidir. Bunun dışında tamamı
Türkiye’nin ne ölçüde kendine özgü bir toplumsal yapı arz ettiği, ne ölçüde Batı’ya benzediği
konusunda da belli bir varsayıma dayanırlar. Ayrıca bu sorular etrafında araştırmacılar Batı ve
modernlikten ne anladıklarına göre farklı pozisyonlar sergilerler.
4. Osmanlı’nın Asya tipi üretim tarzını yansıttığını savunanların görüşleri aşağıdaki
gibi toparlanabilir:
- Osmanlı ve onun devamı olarak Türkiye’deki toplumsal yapı, Batı’da geliştirilmiş
tarihsel kategoriler ve sosyolojik kavramlarla anlaşılamaz. Zira Osmanlı ve Türkiye’nin, Batı
gelişim şemasından ayrı, kendine özgü bir gelişim şeması vardır.
- Osmanlı Devleti, feodalizmin dağınık derebeyliklerine nazaran çok daha merkezîdir.
- Osmanlı’da artığa vergi biçiminde el koyulur.
- Artığa el koyan sınıf, Batı’daki gibi kalıtsal yolla, babadan oğula geçen derebeylik ya
da soyluluk değil, merkezî devlet tarafından tayin edilen bir bürokrasidir.
- Bu bağlamda artığa yine ekonomi dışı yollarla; ancak devlet gözetiminde ve hukukî
zeminde el koyulur.
- Osmanlı köylüsü Avrupa’daki gibi bir derebeyine bağımlı değildir, devletin sunduğu
adaletin güvencesi altındadır ve daha özgürdür.
- Türkiye’nin mevcut az gelişmişliği de güçlü merkezî devletin kendine rakip
olabilecek sınıfları bastırmasından kaynaklanır. Bu nedenle Türkiye’de burjuvazi ancak devlet
kontrolünde gelişebilmiştir; dolayısıyla sermaye birikimi süreci ve sanayileşme gecikmiştir.
- Buradan devamla Türkiye’nin az gelişmişliği Batı emperyalizminden çok, iç yapısal
nedenlere dayanmaktadır.
- Modernleşme süreci de esas olarak güçlü devletin öncülüğünde, bürokrasi tarafından
gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla yukarıdan değişim modeli söz konusudur.
- Burjuvazinin cılız olması ve merkezî devletin gücü, Türkiye’de sivil toplumun ve
demokrasinin gelişimini de sekteye uğratmıştır.
5. Bu eleştirileri şöyle özetleyebiliriz:
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- Toplumsal yapı analizleri toplumsal yaşama ilişkin büyük anlatılar sunarlar. Bu
büyük anlatılar toplumsal gerçekliğin karmaşıklığını genellemelere indirgemektedir.
- Toplumsal yapı analizleri (ileri-geri gibi) birbirini dışlayan ikili kategorilere
dayandığından gerçekliğin karmaşıklığını anlamaya uygun kavramsal araçlara
dayanmamaktadır
- Bu araştırmalar, ulus devleti mutlak bir analiz nesnesi olarak ele almakta; dünya ile
Türkiye arasındaki bağlantıları görmemektedirler.
- En önemlisi de bu araştırmalar devletin etkisine ağırlık verirken toplumun
modernleşme karşısındaki tepkisine değinmemektedir.
- Buna ek olarak tüm bu çalışmalar genellikle sosyal bilimlerin tamamında karşımıza
çıkan temel bir metodolojik sorunun izini taşırlar. Bu metodolojik sorun, araştırma öncesi
belirlenen teori ile araştırma sonucu oluşan bulgular arasındaki ilişkiye dairdir (Bulgularımız,
hakikaten incelediğimiz gerçekliği mi yansıtmaktadır? Yoksa teorik ön kabullerimiz
nedeniyle mi o bulgulara ulaşırız?)
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9. TÜRKİYE’DE ANAYASALAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Anayasalar Ne İşe Yarar?
10.2. Anayasa ile İlgili Bazı Temel Kavramlar
10.3. Türkiye’de Anayasalar
9.3.1. 1921 Anayasası
9.3.2. 1924 Anayasası
9.3.3. 1961 Anayasası
9.3.4. 1982 Anayasası
9.4. Günümüzde Anayasayı Değiştirme Çalışmaları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
Günümüzde Türkiye yeniden anayasa tartışmaları yaşamaktadır, ayrıca anayasada
önemli değişikliklere yol açan referandumlara gitmiştir. Sizce –en nihyetinde hukukî bir metin
olan- anayasa neden, Türkiye’deki siyasî tartışmalarda bu denli önemli bir yer kaplamaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Anayasa ile ilgili temel kavramları
tanımlamak
Anayasaların temel işlevlerini
sıralamak
Türkiye’deki çeşitli anayasaların
belli başlı özelliklerini bilmek
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Anahtar Kavramlar


Anayasa,



Demokrasi paradoksu,



Hukuk,



Hukuk devleti,



Güçler birliği,



Güçler ayrılığı,



Parlementer sistem,



Başkanlık sistemi,



Yarı başkanlık sistemi
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Giriş
Bu bölümde Türkiye’de anayasal sistemin gelişimi, bu bağlamda siyasal rejim ve
sorunları ve hukuka ilişkin temel kavramlar ele alınacaktır. Hukukun ve devlet-vatandaş
ilişkilerinin temellerini şekillendiren anayasalar, bu özellikleriyle demokratik alanın ve
toplumsal yaşamın düzenlenmesinde son derece etkilidir. Bu nedenle anayasal sistemin
gelişimini anlamak Türkiye’deki toplumsal yapıyı kavramak açısından gereklidir. Zira
anayasalar hem toplumsal yapıya şekil verir hem de o yapıyı yansıtırlar. Anayasaları
oluşturan kurumlar ve anayasaların oluşum süreci toplumun o sırada özgürlüklerden ne
anladığını veya Türkiye örneğinde sıkça karşımıza çıktığı üzere toplumun özgürleşme
taleplerinin nasıl sınırlandığını gösterir. Buna ek olarak anayasal sistemin ve gelişiminin
bilinmesi –çoğu kez farkında olmadığımız hâlde- yaşamınızı çok çeşitli şekillerde etkileyen
bir konuya vakıf olmak açısından da yararlı olacaktır. Hele ki Türkiye’nin mevcut
anayasasında önemli değişikliklere gittiği günümüzde.
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9.1.Anayasalar Ne İşe Yarar?

Anayasaların iki temel işlevi (ve bu işlevlere bağlı olarak gelişen ve onlar kadar
önemli yan işlevleri) vardır.
A. Anayasaların ilk işlevi devletin dayandığı temel ilkeleri belirlemektir. Ancak bu
ilkelerin belirlenmesi, devleti toplumun örgütlenmiş biçimi olarak gören genel kabule dayanır.
Dolayısıyla burada varsayılan devlet tanımı, devleti toplumdan bağımsız bir kurum olarak
değil; kamu gücünün temsilcisi olarak ele alır. Buradan devamla anayasaların, toplumu
oluşturan farklı yaşam biçimi, politik inanç ve sosyal sınıflardan yurttaşların uzlaşmasını
yansıttığı varsayılır. Bu bağlamda da toplumu oluşturan belli başlı grupların mutabakatına
dayandığı müddetçe anayasalar, bu farklı kesimlerin, birlikte yaşamanın asgarî kuralları
olarak üzerinde uzlaştıkları esasları belirlerler. Demek ki anayasalar aynı zamanda birer
toplumsal sözleşmedir104.
Öyle ise anayasalar her şeyden önce toplumun homojen ve bütün bir yapıya sahip
olmadığı olgusunun kabulü üzerine otururlar. Ancak aynı zamanda farklı yaşam biçimleri,
politik inanç ve sosyal sınıf parçalarından oluşan bu yapının birlikte yaşama iradesi
gösterebileceği ve bunun kurallarını belirleyebileceği varsayımını da yansıtırlar. İşte bir
toplum, bunu gerçekleştiremiyorsa, toplumu bir arada tutan bir şeylerin parçalandığını ya da
bunu gerçekleştirme kanallarının oluşamadığını düşünebiliriz.
Anayasaların ‘diğer yasalara kaynaklık etme’ şeklinde özetlenebilecek işlevi de bu
mutabakatı yansıtan temel ilkelere dayanır. Başka bir deyişle yasaları çıkaran, yani yasama
organını oluşturan meclis, içindeki bir parti tüm oyların büyük yüzdesini almış dahi olsa,
anayasanın temel ilkeleri ile çelişen yasalar çıkaramaz. Ancak anayasayı, yine anayasada
belirlenen esaslar etrafında değiştirebilir. Dolayısı ile anayasalar, meclisin ne yapacağını
değil ama ne yapamayacağını belirleyen; yani seçimle oluşan meclisi, negatif anlamda
sınırlayan metinlerdir. Bu denetim de esas olarak yasaların anayasa mahkemesine
götürülmesi yolu ile yapılır.
Burada şu soru akla geliyor? Demokrasinin önemli bir parçası sayılan anayasalar, nasıl
olur da genel oya dayanan demokratik bir meclisi sınırlarlar. Oya dayanan meclisin
sınırlanması demokrasi ile bağdaşır mı? Belki şaşırtıcı gelecek ama meclisteki çoğunluk
iradesinin çeşitli mekanizmalarla sınırlanması ya da denetlenmesi demokrasi ile çelişmez,
aksine demokrasinin gereğidir.
Bu aslında hiç de yeni bir veri değildir ve siyaset biliminin en bilinen tartışmalarından
birine dayanmaktadır. ‘Demokrasi paradoksu’ adı altında sürdürülen bu tartışma, şu
çelişkiye dayanır: Demokrasi tüm görüşlerin ifadesini bir norm olarak kabul ediyorsa,
demokrasiye inanan birinin demokrasi karşıtı görüşlerin ifadesini de kabul etmesi gereklidir.
Ancak ya bu görüşler demokratik yollarla iktidara gelir ve demokratik kurumları ortadan
Zaten 19. yüzyılda yaygın olan anayasacılık hareketi de Fransız Aydınlanma filozofu Jean Jacques
Rousseau’nun ‘toplumsal sözleşme’ fikrinden esinlenmiştir.
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kaldırırsa? Üstelik bu olasılık sadece zihnî bir egzersiz olarak ortaya atılmış değildir; bu
olasılık, –hem de birden çok kez- gerçekleşmiştir de… Tarihte, bu paradoksu sergileyen en
bilinen örnek, Hitler’in halkoyu ile iktidara gelmesidir.
Demek ki demokrasinin en zayıf halkası çoğunluğun her zaman demokratik olanı
seçeceğinin bir garantisi olmayışıdır. Üstelik bu durum mutlaka çoğunluğun sağduyudan
yoksun oluşundan kaynaklanmaz. Bunun sebebi basitçe, zaten tarihsel ve toplumsal
koşullardan bağımsız bir sağduyu ve aklın olmamasıdır; başka bir deyişle geniş yığınların
yatkınlıkları tarihsel ve toplumsal koşullardan etkilenerek şekillenir. Dolayısıyla Birinci
Dünya Savaşı sonrası Almanya’sında olduğu gibi, çoğunluk ya da halk, kendini tehdit altında
hissediyorsa, yoksulluk ya da dışlanma ile boğuşuyorsa, başka bir alternatif bulamıyorsa vs.
pekâlâ kendine çok şeyler vaat eden, ama demokrasi dışına çıkan birine yönelebilir.
Kaldı ki başta demokrasiye inanmış bir siyasal görüşün de uzun bir iktidar
döneminden sonra tersi yönde evrilmesi çok güçlü bir olasılıktır; zira iktidarın bizzat kendisi,
doğası gereği, bir süre sonra sınırsızlaşmaya ve muhaliflerini ortadan kaldırmaya yatkındır105.
Bu ise bizi, demokrasinin bir diğer sorununa götürür: Seçtiklerimizin, iktidarda oldukları süre
içinde bizi temsil etmeye ya da onlara emanet edilen demokratik ilkeleri korumaya devam
edeceklerinin garantisi yoktur.
Dolayısı ile demokrasi aslında çelişkiler içeren ve kırılgan bir rejimdir106. Ancak yine
de insanlığın şu güne dek keşfettiği en iyi siyasal alternatiftir ve neyse ki insanlık bu
paradoksa karşı panzehirler de geliştirebilmiştir. Yani bu temel paradoksu aşmanın yolu
demokrasiden vazgeçmek değildir. Yasaların seçim ile belirlenen temsilciler tarafından
çıkarılması, kendi kendini yönetmeye ya da kendi yaşamına ilişkin kararlarda söz sahibi
olmaya dayanan demokratik yönetimin en önemli, en gerekli ve en vazgeçilmez parçasıdır;
ancak tek unsuru değildir. Dolayısıyla çoğunluk oyunun sınırsızca gerçekleşmesini ya da
demokrasinin aksaklıklarını eleştirenler mutlaka, demokrasi fikrinin kendini ya da seçime
dayalı temsili eleştiriyor olmayabilirler.
İşte insanlığın demokrasi paradoksunu çözmek için başvurduğu panzehirler, devletin
içinde yasama gücünü koşulsuz ele geçirmeye karşı geliştirilen ya da iktidarı sınırlamaya
yönelik mekanizmalardır. Yargı bağımsızlığı, güçler ayrılığı, cumhurbaşkanına tanınan
yasaları denetleme yetkisi, ifade ve örgütlenme özgürlüğünü yasal garanti altına alarak
denetleme yetkisinin bizzat örgütlü halka verilmesi, halkın güçlü bir temel eğitim alması

Totaliter rejimin anlamı budur; yani devlet içinde iktidarı denetleyecek tüm kurumları ortadan kaldırarak ya
da zayıflatarak devletin işlevlerinin tamamını (totalini) ele geçiren bir iktidar totaliter bir tutum takınmaktadır.
Bu eğilim, otoriter, yani baskıcı tutum ile bir arada ortaya çıkar.
106
Aslında demokrasi eleştirisi demokrasinin ilk doğduğu andan itibaren başlamıştır. Demokrasinin beşiği olan
Antik Yunan,’da yani krallar tarafından değil seçilenler tarafından yönetilen ilk topluluk olan Atina kent
devletinde, sistematik felsefenin de kurucusu olarak kabul edilen Platon, M.Ö. 380 civarında kaleme aldığı
‘Devlet’ adlı kitabında demokrasiyi eleştirmiştir. Platon’un, çoğunluğun her zaman en erdemli olanı seçip
seçmediğine ilişkin kuşkuları demokrasi ile ilgili tartışmalarda bugün halen öne çıkan temaları yansıtmaktadır.
105
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(başka bir deyişle kamusal tartışmaya bilgili biçimde katılabilmesinin sağlanması)107, iktidarın
belli sürelerle sınırlanması vb. bu mekanizmalardan bazılarıdır 108 . Anayasa da işte bu
mekanizmalardan biridir. Demek ki anayasanın ilkeler koyan ilk işlevine bağlı olarak gelişen
bir diğer temel işlevi de siyasal iktidarın sınırlanması ve siyasal iktidara sahip olanların
keyfî uygulamalarının engellenmesidir. Bu sınırlama da esas olarak, daha güçlü ve örgütlü
olan devlet karşısında kişinin temel hak ve özgürlüklerini güvence altına almak
biçiminde gerçekleşir; dolayısıyla anayasaların bir diğer işlevi de budur.
Her toplumun kendi tarihsel gelişimi içinde bu mekanizmalardan birkaçı öne çıkar.
Örneğin kimi toplumlarda anayasa güçlü iken kimilerinde olmayabilir. Yani burada önemli
olan hangi mekanizmanın öne çıktığı değil, denetleyici bir mekanizmanın oluşup
oluşmadığıdır. Anayasalar zayıf ya da güçlü, kolay değiştirilebilir ya da değiştirilemez, katı
ya da bükülgen karakterde olabilirler. Dolayısıyla her demokratik ülkede güçlü bir anayasa,
hatta bir anayasa olması zorunluluk değildir. Bunun en bilinen örneği İngiltere’dir.
İngiltere’de derlenmiş yazılı bir anayasa bulunmamaktadır. Ancak geçmiş mahkeme
kararlarından (içtihattan), parlamento tüzüğünden, hukukun evrensel temel ilkelerinden ve en
önemlisi yönetimin geleneksel kurallarından oluşan, dağınık hâlde bir ilkeler bütünü vardır.
Bu ilkeler bütününün asıl özünü oluşturan sonuncu kaynak yazılı dahi değildir; ancak yine de
uzun süren ve devrimlerden çok evrimle şekillenen İngiliz idare ve parlamento tarihinden
süzülen bu ilkeler, yazılı anayasası olan birçok ülkeden daha dayanıklı ve kuvvetlidir.
ABD’de ise tüm federatif yapıyı yıllardır ayakta tutan kısa, ama son derece güçlü bir anayasa
metni mevcuttur.
Ancak anayasalar her durumda bu mutabakat ile oluşmazlar. Hatta çoğu durumda
bunun tersine tanık oluruz. Genellikle anayasalar bir ihtilal ya da darbe sonunda iktidarı ele
geçirmiş bir grubun iradesi ile yapılırlar ve o grubun dünya görüşü ve çıkarlarını yansıtırlar.
Dolayısıyla yukarıda bahsi geçen ilkeler esasen, sadece bazı idealleri yansıtırlar ve tarihsel
olarak nadiren gerçekleşirler. Bu ilkeler ile tarihsel olarak yaşanan tikellik uyuşmayabilir.
Ancak yine de anayasa, bu işlevleri üstleneceğini vaat eden bir belgedir ve biçimsel dahi olsa
bu işlevlere atıfta bulunmalıdır. İşte bu niteliği ile anayasalar, bu işlevleri tam anlamıyla
yerine getirmeseler dahi eleştirilmeye açık belgelerdir ve dolayısıyla, bu evrensel ilkeler
etrafında hak talepleri için zemin oluştururlar109.

Bu temel eğitim, siyasal katılımın kamusal tartışma boyutu ile değil, seçim boyutu ile de yakından ilgilidir.
Çoğunluğun elbette neyi seçtiği tayin edilemez; ancak insanları seçim yaparken kullanacakları temel araçlarla,
neyi neye göre seçeceklerinin bilgisi ile donatmak; ayrıca seçim öncesinde adaylar arasında kamusal tartışma,
adayların temel projelerini kamuoyu ile özgürce paylaşabilmesi, seçimin bilgece bir tercihe yaklaşmasını sağlar.
108
Fakat bundan iktidarı denetleyecek tüm mekanizmaların meşru olduğu anlamı da çıkarılamaz: Örneğin
hipotetik olarak tamamen demokrasiye bağlı ilkeleri benimsese dahi, ordunun demokrasiye müdahalesi her
koşulda gayr-ı meşrudur. Çünkü demokrasi fikrinin yaslandığı modern kamusal alanın tanımlayıcı unsurlarından
biri, şiddet ya da şiddet tehdidi içermemesidir; oysa ordu, doğası gereği silahlı bir kurum olduğu için bu temel
unsura karşıttır.
109
Aslında aynı durum hukukun bütünü için de geçerlidir. Toplumda oluşan güç ilişkilerinden ve çıkarlardan
bağımsız bir hukuk fiilen yoktur. Ancak yine de çoğunluğu (savunma hakkı gibi) usule ilişkin evrensel ilkelere
dayanması, hukuku kendi kendine verdiği bir dizi sözle bağlar ve bu sayede hukuk, yine de adalet arayanlar için
107
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B. Anayasaların ikinci işlevi ise devlet organları elindeki erkin kaynaklarını ve
devlet erkini oluşturan üç gücün, yasama, yürütme ve yargı gücünün işleyiş, kapsam,
kaynak ve ilişkilerini belirlemesidir. Buradan devamla anayasa devlet organlarının temel
işleyiş prensiplerini; karşılıklı yetki sınırlarını ve ilişkilerini belirler. Anayasalardaki bu
bölüm çok detaylandırılabilir ve ilkeler kısmına nazaran daha hacimli bir yer tutabilir. Baştaki
ilkeler maddelerinden daha teknik bir görünümü olan bu bölüm de devletin dayandığı
temelleri, aslında ilki kadar yansıtır ve en az ilk bölüm kadar önemlidir. Zira yasama-yürütme
ve yargı arasındaki denge ve ilişki ve bunların hangi organlarla yürütüleceği temel ilkelerin
nasıl hayata geçirileceğini gösterir. İlk ve ikinci işlev arasındaki bu bağ bizi anayasanın bir
diğer fonksiyonuna götürür: Bir toplum sözleşmesine dayandığı varsayılan temel ilkeler ve
bunların devlet işleyişine yansımasını içerdiğine göre anayasalar aynı zamanda devlet ve
toplum arasındaki ilişkileri düzenlerler.
Bu bağlamada anayasalarda ilk ve ikinci işlevi üstlenen maddelerin ağırlığı ve buna
bağlı olarak anayasaların uzunluğu, anayasanın ruhu ve bu ruhu var eden tarihsel süreç
hakkında önemli ipuçları içerir. Devletin işleyişine ilişkin detaylı tasvirler içeren ve/veya
uzun anayasalar genellikle topluma ve onun seçeceği yürütmeye güvenmeyen bir yaklaşımı
sergilerler. Bu anayasalar, halkoyu ile seçilen yasama ve yürütmenin manevra alanını
daraltmaya yatkındırlar. Buna karşılık kısa anayasalar sadece birlikte yaşamın ve devlet
işleyişinin en genel ilkelerini belirlemekle yetinip, geri kalanı yasama ve yürütmeye
bırakırlar. Böyle kısa anayasalar, genel ilkelerin mutabakatla oluştuğu durumlarda daha sık
görülen bir yaklaşımdır ve yasamaya ve yürütmeye, toplumun seçtiklerine, dolayısıyla
topluma güveni yansıtır. Bu bağlamda bir anayasanın teknik detaylarla dolu bir metin değil de
kısa ve tüm yurttaşlarca anlaşılacak açıklıkta bir metin oluşu, demokratik niteliğini gösterir.
Bu tür kısa anayasalar genellikle daha kalıcı olurlar.
Türkiye’nin askerî darbe sonucu ortaya çıkan yaklaşık 40 sayfalık 1982 anayasasının
ömrü 30 yıl kadar olmuştur ve bugün bu anayasayı değiştirme çabaları sürmektedir. Oysa 10
sayfayı bulmayan ABD Anayasası 1788’den bu yana yürürlüktedir ve etkin olarak
kullanılmaktadır. Öyle ise anayasa otoritesinin esas kaynağını oluşturan süreklilik ve
anayasanın gücü, ne kadar detaylı olduğuna değil; toplumsal mutabakata dayanmasına
bağlıdır.
Bizim anayasa tarihimiz ise dayanıklılık ya da süreklilik açısından bir hayli
sorunludur. Uzun ve katı metinler görünümünde olan anayasalarımız çoğu kez dayanıksız
olmuş; Cumhuriyet’in kuruluşundan bugüne dek geçen doksan yılda üç kez anayasa
çıkarılmıştır. Üstelik bu üç anayasadan ikisi de darbe dönemlerinde oluşturulan
komisyonlarca hazırlanmıştır. Yürürlükte oldukları dönemde de bu metinlerde defalarca
değişiklikler yapılmıştır; üstüne üstlük bu değişiklikler anayasanın ruhunu oluşturan en temel
maddelerde dahi olabilmiştir. Dolayısı ile toplumsal mutabakata dayanma ve buna bağlı
olarak süreklilik arz edebilme vasıfları bizdeki anayasalarda pek karşımıza çıkmaz. Bu
başat bir başvuru mercii olma potansiyelini korur. Bu sebeple hukukî kurumların zayıflaması toplumu oluşturan
her kesimin aleyhinedir.
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bağlamda bizde bir anayasa geleneğinin oluşmadığı söylenebilir. Zira askerî darbeler
nedeniyle, toplumun çeşitli kesimlerinin katılımı ile siyaset yapma deneyimi oluşamamıştır.
Bu nedenle de anayasalarımız çoğu kez, toplumun göreli süreklilik arz eden ortaklıklarını
değil; onları çıkaran gücün, çıkarıldıkları andaki siyasal ihtiyaçlarını yansıtmıştır.

9.2. Anayasa ile İlgili Bazı Temel Kavramlar

Hukuk toplumsal ilişkileri düzenleyen kurallar bütünüdür. Modern hukuk iki dala
ayrılır: Kamu hukuku ve özel hukuk. Kamu hukuku devlet ve vatandaşlar veya devletin kendi
kurumları arasındaki ilişkileri düzenler; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Ceza Hukuku,
Devletler Hukuku, Vergi Hukuku alt dallarını kapsar. Özel hukuk kişiler arasındaki ilişkileri
düzenler; Medeni Hukuk (Miras, Aile, Borçlar gibi konular) ve Ticaret Hukuku’ndan oluşur.
Hukuk devleti, yurttaşlara hukuk güvencesi sağlayan devlettir. Bir ülkede yasalar
açıksa, keyfî olarak uygulanmıyorsa ve yasalar karşısında tüm yurttaşlara aynı muamele
yapılıyorsa, devletin ayrımcı uygulamaları yoksa hukuk devleti oluşmuş demektir. İşkence ve
kötü muamelenin olmaması, kazanılmış haklara saygı duyulması, adaletin hızlı olması,
ölçülülük, savunma hakkına saygı gibi uygulamalar hukuk devletinin somut göstergesidir.
Adalet dağıtma devletin aslî işlevi olduğundan hukuk devletinin tesisi, yurttaşların devlete
güven duymasının da temelidir.
Demek ki anayasa temelde hukuksal alanla ilgilidir; zira yasaların çıkarılması,
uygulanması ve bunlar etrafında yapılan yargılamaları düzenler. Anayasa devletin temel
niteliklerini de belirlemektedir, zira devleti tanımlayan temel nitelik olan egemenliğin ayırt
edici yönü yasa çıkarabilme ve uygulayabilme gücüdür. Başka bir deyişle bir toprak
parçası ve belli bir nüfus üzerinde hangi kurum yasa çıkarma ve uygulama yetkisine
sahipse o egemenlik hakkına sahiptir, demek ki buradaki devlet odur diyebiliriz. Yasa
çıkarma, cezalandırma pratiğini ve ceza da şiddeti içerdiği için, devleti ayırt eden unsuru
şiddet tekeli olarak da tarif edebiliriz: (Pratikte her durumda gerçekleşemese dahi) bir ülkede,
tek başına ceza vermeye ve bu cezayı infaz etmeye meşru planda yetkili olan kurum ne ise,
buradaki devlet odur. Bu bağlamda çok farklı biçimleri olsa da tüm devletler iki asgarî unsuru
taşımak zorundadır: Hukuk üretme ve ülkeyi askerî anlamda savunma. Ancak tek başına
kanunların uygulanması adalet sağlandığı anlamına gelmez. Zira kanunlar her durumda adil
ve/veya meşru kabul edilmeyebilir.
Anayasanın devletin üç temel gücü olan yasama-yürütme ve yargı arasındaki dengeyi
kurduğunu söyledik. Yasama, yasaların yapılması gücüdür ve bugün birçok devlette, genel
oyla seçilen meclis tarafından yürütülür. Yürütme ise yasaların hayata geçirilmesini sağlayan
güçtür ve cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulundan oluşur. Yürütmenin başı kabul edilen
cumhurbaşkanı, parlementer sistemde devleti sembolik olarak temsil eder. Başbakan ise
Bakanlar Kurulunun başındaki kişidir. Tüm sivil ve asker bürokrasi yürütmeye bağlıdır 110.
Ancak başkanlık sisteminde, başkan ya da cumhurbaşkanının yetkileri sembolik değil, fiilî ve
Ancak bu normun hakikaten hayata geçmesi, özellikle askerî bürokrasinin durumu, Türkiye tarihi açısından
yakın zamana dek, yani uzun yıllar boyunca bir problem olarak kalmıştır.

110
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siyasaldır. Bu sistemde bir başbakan da bulunmaz; bakanlar doğrudan başkana bağlıdır. Güçlü
başkanlık sistemlerinde, başkanlar ayrıca yasa gücünde kararname çıkarma ya da yasaları veto
hakkına da sahiptir. Yargı ise yasaların uygulanmasındaki aksaklıkları, ihtilafları çözer ve
suça konu fiilleri yargılar.
Güçler birliği ve güçler ayrılığı, devletin üç erkini oluşturan yasama-yürütme ve
yargının ayrılıp ayrılmayacağı ile ilgili ilkedir111. Hükûmet sistemi ise devletin bu üç gücü
arasındaki ilişkiyi belirler ve anayasada tanımlanır (Seçim sistemini anayasa belirlemez;
seçim sistemi, özel bir kanunla belirlenir). Üç temel hükûmet sistemi vardır. Güçler birliği
ilkesi etrafında oluşan ‘meclis hükûmeti’ sistemi içinde tüm bu güçler parlamentoda birleşir.
Burada amaçlanan ulusun temsilcilerine tüm egemenliği vermektir; ancak ulusu temsil dahi
etse tüm güçlerin tek organda toplanması, bu organın denetimsiz kalmasına yol açar ve bu
organ demokratik olmayan kararlar aldığında bunu sınırlayabilecek alternatif bir mekanizma
bırakmaz. Dolayısıyla biraz önce değindiğimiz ‘demokrasi paradoksu’ açısından bir sakınca
oluşur. Güçler ayrılığı içinde bu üç güç, yasama-yürütme ve yargı ayrışır. Bu ayrışma iki tür
hükûmet sistemi ile olabilir: İlkinde, yani başkanlık sisteminde yasama (meclis) ve hükûmet
denilen yürütme gücünün başı (başkan & güçlü yetkili cumhurbaşkanı) halk tarafından ayrı
ayrı seçilir ve birbirini denetler. Başkanlık, yasama ve yürütme arasındaki fiilî birleşmeyi
ortadan kaldırdığı için güçler ayrımı açısından en keskin sistemdir. Ancak yasama ve yürütme
görüş ayrılığına düştüğünde sistemde ciddi tıkanmalara yol açabilir ve yürütme üzerindeki
denetimin zayıf kaldığı kimi uygulamalarında, sistemin demokratik niteliği zayıflar.
Dolayısıyla temel sorunu, hızlı karar alma işlevi için demokrasiyi feda etmeye yatkın
olmasıdır. Güçler ayrılığı içinde ikinci sistem parlamenter sistemdir112. Bir bakıma meclis
hükûmeti ile başkanlık sisteminin uzlaştırılmasıyla oluşmuştur ve parlamentonun beşiği
sayabileceğimiz İngiltere’de en başarılı biçimi uygulanmaktadır. Burada yürütme yasamanın
içinden seçilir. Yargı ise bağımsız kalır. Bu sistem içinde fiilen yasama ve yürütme iç içe
girebilir; yani aradaki ayrışma sadece soyut düzeyde kalabilir113. Çünkü zaten hükûmet, çoğu
zaman meclis çoğunluğunu ele geçiren parti başkanı tarafından kurulur ve parti disiplini de
hükûmetin meclis çoğunluğunca denetlenmesini olanaksızlaştırır. Dolayısı ile yasamayürütme ayrımı sadece bir görev ayrımından ibaret kalabilir. Fakat unutmayalım ki mecliste
muhalefet partileri de vardır. Dolayısıyla bunlar aracılığıyla ve meclise güvenoyu, gensoru
hakkı gibi yetkiler vererek hükûmetin denetleneceği varsayılır. Bunların yanı sıra yürütmenin
başı olan cumhurbaşkanının seçimle belirlendiği ve cumhurbaşkanına geniş yetkiler tanıyan,
Modern çağda siyasete özgü birçok kurum ve kavram gibi güçler ayrılığı-güçler birliği tartışmasının kökeni
de Fransız Devrimi’ni hazırlayan Aydınlanma Çağı’ndadır. Jean Jacques Rousseau (Jan Jak Ruso) ve
Montesquieu (Monteskiyö) arasındaki fikir ayrılığı tartışmanın ilk örneğini sunar. Güçler Birliği yanlısı
Rousseau, soyluluğu alt edip iktidarı halka vermeyi amaçlayan bir çağda, halkoyu ile oluşacak meclisi tek ve en
önemli güç kılmayı amaçlamaktaydı. Buna karşılık Montesquieu, halktan dahi kaynaklansa, sınırsız bırakılan
iktidarın tehlikelerine dikkat çekiyor ve yargıyı, meclisi denetleyecek bir güç olarak ayrıştırmak gerektiğini
savunuyordu.
112
Parlamenter sistem, ‘parlamentosu olan sistem’ demek değildir; çünkü diğer hükümet sistemlerinde de
parlamento vardır (zaten devletin şekli mutlakıyet değilse parlamento var demektir). Parlamenter sistem,
parlamentolu sistemler içinde bir tanesidir.
113
Bu iç içe geçme nedeniyle, parlamenter sistemde güçler birliği-güçler ayrılığı meselesindeki asıl tartışma
yargının bağımsız olup olmayacağında kilitlenir.
111
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en bilinen şekli ile Fransa’da uygulanan yarı-başkanlık sistemi vardır ki bu bazen
başkanlıkla karıştırılır. Bizde, 1982 anayasasına göre cumhurbaşkanı geniş yetkilerle
donatıldığı için fiilen yarı-başkanlık ile parlamenter sistem arası bir yapı hâkimdir. Ancak
cumhurbaşkanının siyasî sorumluluğu olmadığı hâlde yetkilerle donatılması eleştirilmektedir.
Ancak son bölümde açıkladığımız üzere, Türkiye, bir dizi referandumla 1982 Anayasasında
önemli değişiklikler yaparak başkanlık sistemine benzer ‘cumhurbaşkanlığı’ sistemine
geçmiştir.

9.3.Türkiye’de Anayasalar

19. yüzyılda Batı’da güçlü bir anayasacılık hareketi ortaya çıktı. Bu hareket esas
olarak iktidarın sınırlanması talebini yansıtıyordu. Bu talep ise diğer halk sınıflarının da
ittifakı içinde, burjuvazi sınıfı tarafından seslendiriliyordu. Anayasacılık hareketi bir bakıma
modernleşme sürecinde ortaya çıkan yeni bir güçlü sınıf olarak burjuvazinin eski güçlü sınıf
olan soyluluk ya da aristokrasi karşısında yürüttüğü çok yönlü mücadelenin önemli
cephelerinden biri idi.
Osmanlı’da da anayasa talepleri 19. yüzyıl boyunca yükseldi ve bu süreç, yüzyıl
boyunca mutlakıyeti zayıflattı. Ancak bu talepler, Batı’dan farklı olarak burjuvaziye
dayanmıyordu; daha çok Batılı güçlerin baskıları ve siyasal modernleşmeden yana, toplum
değil de devlet kökenli bir grup aydının talebiyle şekilleniyordu. Daha 1808 yılında, ayanlar,
sultanın yetkilerini sınırlamaya yönelik Sened-i İttifak adlı belgeyi hazırlamışlardı. Adından
da anlaşılacağı üzere bu metin bir sözleşme niteliği taşıyordu. Ayanlar elbette Osmanlı
toplumunun asıl geniş kesimini oluşturan fakir köylüleri temsil etmiyorlardı ve güçlü ve
varlıklı bir kesimi yansıtıyorlardı. Ancak yine de devlet ve merkez dışında, toplum kaynaklı
bir tabakayı teşkil ediyorlardı. 1839 tarihli Tanzimat Fermanı da iktidar için bağlayıcı
maddeler içermekteydi. 1876’da ise ilk anayasa, Kanun-i Esasi çıkarıldı114. Yine adından
anlaşılacağı üzere bu metin diğer yasaların kaynağı olan yasayı temsil ediyordu. Bu anayasa
aynı zamanda mutlakî iktidarı şarta bağlayan ‘meşrutiyet’in ürünüydü. Ancak detaylarına
bakıldığında bu ilk anayasanın çok da demokratik bir nitelik taşımadığı görülür: Meclise
getirilecek yasa önerileri padişah onayından geçmektedir; bakanlar meclise değil padişaha
hesap verirler; padişahın yargılama olmadan sürgün cezası verme hakkı vardır ve isterse
meclisi dağıtabilir. Zaten Abdülhamit de bu yetkiye dayanarak iki yıl sonra meclisi dağıtmış
ve meşrutî yönetimi ortadan kaldırmıştır. Meşrutiyet ancak 33 yıl sonra tekrar ilan edilir ve
1909 yılında Kanun-i Esasi’de ciddi değişiklikler yapılır: Artık yasa önerilerini padişah
onayına sunma zorunluluğu yoktur ve bakanlar meclise hesap vermektedir.
Görüldüğü üzere Türkiye Cumhuriyeti anayasa fikrine tamamen yabancı bir
coğrafyada kurulmamıştır. Bu çerçevede bu coğrafyada dört kez anayasa çıkarılmıştır: Bunlar
1921, 1924, 1961 ve 1982 Anayasalarıdır. Bu anayasalardan son ikisi askerî darbelerden
sonra kaleme alınır ve halkoyuna sunularak yürürlüğe girer. Bunların son üç tanesi
cumhuriyetin kuruluşundan sonradır. Öyle ise TBMM’nin çıkardığı ilk anayasa 1921
Anayasası’dır; ancak Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk anayasası 1924 Anayasası’dır.
114

Kanun-i Esasî aynı zamanda Müslüman Dünyanın da ilk anayasası idi.
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9.3.1. 1921 Anayasası

1921 Anayasası Kurtuluş Savaşı devam ederken çıkarılmıştır. Dolayısıyla bu anayasa
olağanüstü koşulların ürünüdür. Ancak burada dikkat çekici nokta, benzeri mücadele
dönemlerinden farklı olarak Kurtuluş Savaşı döneminde, hukukî zemini kurmak konusunda
gösterilen hassasiyettir.
1921 Anayasası, olağanüstü bir dönemin ürünü olduğu için kısa bir anayasadır.
Teşkilat-ı Esasi adını almasından da anlaşılacağı üzere, anayasanın birinci işlevinden çok
ikinci işlevini yerine getirir; yani temel ilkelerden çok, devlet henüz kurulmamış dahi olsa,
devleti kurmaya aday hareketin kurumsal işleyişinin esaslarını belirler.
Anayasa her şeyden önce egemenliği kayıtsız şartsız millete verir. Bu yönüyle
öncelikle egemenliğin temelini, Tanrısal iradeyi yansıttığı varsayılan hanedanlıktan alıp
yeryüzüne indirerek laiklik yönünde önemli bir adım atılmış olur. Bu ‘millet egemenliği’
görüşü anayasanın esasını teşkil ettiğinden 1921 Anayasası tam anlamıyla güçler birliği
anlayışına dayanır: Yasama ve yürütme meclis elindedir ve yargı da bağımsız değildir (Ayrıca
bazı konularda meclise yargılama yetkisi de tanınır; örneğin İstiklâl Mahkemeleri meclis
tarafından yürütülür). Bu anayasa da 1923 yılında cumhuriyetin ilanı ile önemli bir değişiklik
geçirir. Cumhurbaşkanının bir seçim dönemi için, meclis üyeleri arasından seçilmesi karara
bağlanır. Daha önce bakanlar kurulu ‘meclis hükûmeti’ sistemi ile oluşurken, yani tek tek
bakanlar tüm meclis tarafından seçilirken115 cumhuriyetin ilanı ile yeni bir sisteme geçilir ve
parlamenter sisteme bir adım daha yaklaşılır. Artık Bakanlar Kurulu, cumhurbaşkanının
milletvekilleri arasından seçtiği bir başbakan tarafından, yine milletvekilleri içinden seçilerek
oluşturulmaktadır; bu liste cumhurbaşkanı tarafından, onaylaması talebiyle TBMM’ye
gönderilmektedir.

9.3.2. 1924 Anayasası

1921 Anayasası’nda nasıl değiştirileceğine dair bir hüküm bulunmuyordu. Bu nedenle
TBMM116 bir kez daha ‘kurucu meclis’ niteliğini üstlenerek ve anayasanın diğer yasalardan
farklı ve üstün bir nitelik taşıdığını teyit ederek, 1924 yılında yeni bir anayasa çıkardı. 1924
Anayasası TBMM’nin çıkardığı ikinci anayasadır; Cumhuriyet’in ise ilk anayasasıdır.
Bu anayasa 1921 Anayasası’na nazaran daha uzundur ve anayasanın her iki işlevini de
yerine getirir. Anayasada devletin biçimi cumhuriyet olarak tanımlanır. Anayasanın
hazırlanma sürecinde de milletvekillerinin yetkilerini titizlikle korudukları gözlemlenebilir;
örneğin ilk tasarıda yer alan ve cumhurbaşkanına meclisi dağıtma yetkisi veren madde
şiddetle eleştirilerek reddedilir ya da hükûmet programının güvenoyuna bağlanması istenir.
Kaldı ki bu anayasada da güçler birliği ilkesi hâkimdir. Yazılı olarak yargı bağımsızlığı
tanınsa da meclis tüm kurumların üzerinde sayılır ve fiilen yargı meclise bağımlı kılınır.
1920–1922 arasında Bakanlar Kurulu meclis başkanı tarafından oluşturulan liste içinden seçildi. Ancak
meclisin bakanları seçme yetkisini geri istemesi ile tekrar eski usule dönüldü.
116
Ancak burada kast edilen, Kurtuluş Savaşı’nı yürüten ilk meclis değil, 1923 seçimleri ile yeniden oluşan ve
içinde yeni kurulmuş CHP’nin ağırlıkta olduğu meclistir.
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Unutmayalım ki yargı bugün dahi ‘ulus adına’ karar vermektedir; ancak 1921 Anayasasında
ulus adına karar verme yetkisi sadece meclise, yani yasamaya tanındığı için, yargının kararları
sadece meclisin çıkardığı kanuna bağlanmış ve yargıya hiç yorum alanı bırakılmamıştır. Bir
kanun anayasaya aykırı olsa dahi yargıç onu uygulamak zorundadır. Öte yandan yargıçların
meclis karşısında bir güvencesi de yoktur; çünkü hiçbir ölçü konulmaksızın, yargıçların
görevden atılma vb. durumları meclisin çıkardığı kanuna bağlanır. Kaldı ki meclisin
yargıçların verdiği bazı cezaları hafifletmek, değiştirmek ya da ertelemek gibi hakları da
vardır.117
Ayrıca anayasaya aykırı bir yasayı, yargıçların ya da başka bir merciin başvurusu
üzerine denetleyebilecek ve iptal edebilecek ‘anayasa mahkemesi’ benzeri bir kurum
tanımlanmamıştır. Özetle meclis denetimsizdir.
Cumhurbaşkanı da meclis tarafından seçilmektedir; demek ki bu bir başkanlık sistemi
değildir. Anayasaya göre konumu devleti temsil etmektir. TBMM’nin manevî kişiliğine bağlı
olarak başkomutanlık unvanı da cumhurbaşkanına aittir. Bir yasayı ancak bir kez, tekrar
görüşülmek üzere meclise geri gönderebilir ve meclis yasada ısrar ederse hiçbir şey yapamaz;
dolayısıyla hakiki bir veto yetkisine de sahip değildir. Demek ki fiilen yaptığı yasaları
onaylamaktan ibarettir.
Yürütme gücü de meclise bağımlıdır ve meclis denetimi altındadır. Hükûmeti
denetleyen gensoru ve benzeri mekanizmalarda hiçbir sınırlama yoktur. Meclis isterse
hükûmeti düşürebilir. Kaldı ki hükûmet birçok konuda meclisten onay almak zorundadır.
Ayrıca Bakanlar Kurulu listesi de artık sadece meclise gönderilmekle kalmaz, önce başbakan
hükûmet programını açıklar, sonra bu program mecliste görüşülür ve ardından liste, meclisin
güvenoyuna sunulur. Böylece yasama ve yürütme arasındaki ayırım anayasada bir kez daha
güçlendirilir ve parlamenter sisteme doğru yeni bir adım daha atılır.
Temel hak ve özgürlükler açısından da 1924 Anayasası bazı sorunlar içermektedir.
Önce yurttaşlara (başta erkeklere) belli başlı siyasal haklar tanınmış; ancak ardından bu
hakların ‘kanun’la sınırlanabileceği belirtilmiştir. Bu yıllarda hâkim olan anlayışa göre,
meclisin tamamen halkı yansıttığı varsayıldığı için, kişileri onun çıkaracağı kanunlara karşı
korumak gereği akla gelmemiştir. Kaldı ki temel hakların kanunla sınırlanması başka
anayasalarda da karşımıza çıkan bir uygulamadır. Dolayısıyla burada asıl çarpıcı olan, bu
sınırlamaya hiçbir anayasal sınır konmamış olmasıdır. Ayrıca anayasada sosyal ve ekonomik
haklara ilişkin hükümler bulunmamaktadır; ancak bu yıllarda zaten bu yönde bir yaklaşım
yaygın değildir.

‘Af Kanun’larını bu çerçevede değerlendirmemek gerekir; güçler ayrılığı olan rejimlerde de meclis af
çıkarabilir.
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Bu anayasa diğer anayasalarımız içinde en uzun süre yürürlükte kalandır. Ancak iki
kez büyük değişiklikler geçirmiştir 118 . 1928 yılında anayasada var olan ‘Türkiye
Cumhuriyeti’nin dini İslâm’dır’ maddesi anayasadan çıkarılır. Laik bir devletin dini
olamayacağı için bu değişiklikler, laiklik açısından önemli bir adımdır. 1937’de ise Kemalist
ilkeler 119 anayasaya girer ve diğer anayasalarda da yer alır 120 . Bu ilkelerle birlikte laiklik
ilkesi de anayasada yerini alır. Son olarak 1934 yılında anayasa kadınlara, milletvekili seçme
ve seçilme hakkı tanır121.

9.3.3. 1961 Anayasası

1924 Anayasası’nda çok partili bir rejime engel hiçbir hüküm yoktu. Bu çerçevede
CHP’nin yanı sıra Serbest Fırka ve Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kurulmuştu. İkinci
Dünya Savaşı sonrasında Demokrat Parti iktidarı sırasında 1924 Anayasası yürürlükte idi. Bu
anayasaya göre, yasamayı dengeleyebilecek yargı, kâğıt üzerinde bağımsız olsa dahi, fiilen
bağımsız değildi ve meclisi denetleyebilecek, kamuoyu, anayasa mahkemesi gibi kurumlar da
oluşmamıştı. 1924 anayasası ulus iradesi ile meclis, yani yasama üstünlüğünü bir tutuyor; bu
da parlamentoda somut çoğunluk ile soyut ulus iradesinin eşitlenmesine; dolayısı ile meclisi
denetleyecek kurumların olmadığı bir çerçevede parlamento çoğunluğunu ele geçiren partinin
neredeyse sınırsız yetki kullanmasına yol açıyordu. Yine bu durum, parlamento çoğunluğuna
sahip partinin kendine yönelik her türlü eleştiriyi, demokratik ilkeleri korumak adına ortaya
atılmış dahi olsa, ulus iradesine saygısızlık olarak yorumlamasını da beraberinde getiriyordu.
Bu bağlamda örneğin 1955–1960 arası dönemde Demokrat Parti’nin yargı üzerinde denetim
kurduğu söylenebilir122.
Bu bağlamda 27 Mayıs 1960 askerî darbesi gerçekleşti. Düşük rütbeli subayların
gerçekleştirildiği bu darbenin ardından Milli Birlik Komitesi kuruldu. Bu komite, içinde
devrilen iktidar partisinin temsil edilmediği bir Temsilciler Meclisi yoluyla yeni bir anayasa
hazırlattı. Dolayısı ile yeni anayasayı hazırlayan meclisin temsilî niteliği zayıftı. Bu durumun
sakıncası, yeni anayasayı halkoyuna sunarak giderilmeye çalışıldı. Anayasa bu
halkoylamasında da %61,5 gibi düşük bir destek alarak yürürlüğe girdi. Zaten her ne sebeple
olursa olsun seçilmiş iktidarın darbe ile indirilmesi ve ardından görülen Yassıada

Yeni anayasa nasıl değiştirilebileceğini de hükme bağlamıştır: Hükümetin değişiklik önerme yetkisi yoktur;
değişiklik ancak milletvekillerinin üçte birinin teklifi ile yapılabilir. Öte yandan anayasa ‘değiştirilmesi mümkün
olmayan’ hükümler de içermektedir.
119
Kemalizm’in altı ilkesi ilk kez 1931 yılında 3. Cumhuriyet Halk Fırkası Programı’nda yer almıştır.
120
Ancak bu ilkeler içinde sadece ‘cumhuriyet’ değişmez ve değiştirilmesi teklif edilemez niteliktedir.
‘Cumhuriyet’ gibi temel bir nitelik için dahi anayasada değiştirilmesi teklif edilmez ilkelerin var olması sonraki
dönemlerde eleştirilmiştir. Laiklik de sonraki anayasalarda bir temel nitelik olarak yer alır. Ancak örneğin
devrimcilik, halkçılık ve devletçilik ilkeleri 1961 anayasasında doğrudan değil, diğer maddelere yedirilmiş hâlde
yer alır.
121
Daha önce de 1930 yerel seçimlerinde kadınlara seçme hakkı tanıyan kanun çıkarılmıştır. Kadınlar için genel
seçim hakkı Fransa’da 1944, İsviçre’de 1971 yılında; üstelik kadınların yürüttüğü zorlu mücadeleler sonucunda
elde edilmiştir. Ancak bugün bu ülkeler bu hakkı tanımakla kalmayıp kadınların mecliste temsilini teşvik eden
birçok politika uygulamakta ve Türkiye’den çok daha geç başladıkları bir meselede, Türkiye’den çok daha ileri
bir noktada durmaktadırlar.
122
Örneğin bu dönemde adalet bakanı birçok yargıcı, gerekçe göstermeden emekliye sevk etmiştir.
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Mahkemeleri’nin seçilmişlere yönelik tutum ve kararları geniş kesimler içinde haklı bir
tepkiye yol açıyordu.
Buna rağmen 1961 Anayasası Türkiye Cumhuriyeti’nde o güne dek çıkarılan en
demokratik anayasası oldu. Anayasada demokratik hak ve özgürlüklerin kapsamı genişletildi.
Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa güçler ayrılığı rejimi benimsendi ve
böylece yargıya bağımsızlık tanındı. Ayrıca bir Anayasa Mahkemesi kurularak yasalar
anayasal denetim altına alındı 123 . Üniversiteye özerklik tanındı; basın üzerindeki sansür
kaldırdı; ifade, örgütlenme ve toplanma özgürlüğü, böylece toplumun bu hakları kullanarak
meclisi denetleme yetkisi anayasal güvence altına alındı. Emekçilere sendikalaşma, grev ve
toplu sözleşme hakkı tanındı. Böylelikle meclisin basın, evrensel bilimi temsil eden üniversite
ve kamuoyu tarafından da eleştirilip denetlenebilmesi amaçlandı. Bu bağlamda anayasa temel
hak ve özgürlükler açısından yurttaştan yana bir tavrı yansıtıyordu; özgürlükleri esas,
sınırlamaları istisna olarak görüyordu. Üstelik sadece siyasî özgürlükleri değil, barınma,
eğitim, sağlık, sosyal güvenlik gibi sosyal hakları da kapsıyor ve sosyal eşitsizliğin
giderilmesini devletin görevleri arasında tanımlıyordu. Ancak 1961 anayasası aynı zamanda
Milli Güvenlik Kurulu vasıtasıyla askerin sivil siyasete müdahalesini hukukî zemine oturttu.
Bu yönüyle anayasa aslında demokratik hakları genişletmek yönünde bir iradeye
dayanmıyordu; daha çok, yasama yetkisini sınırlandırarak Demokrat Parti deneyiminin bir
daha yaşanmamasını, yani yasama yetkisini ele geçirmenin sınırsız yetkiye tahvil
edilmemesini amaçlamaktaydı. Bu anlamda 1961 Anayasası önceki döneme yönelik tepkiyi
yansıtan bir anayasa, bir ‘tepki anayasası’ idi. Bu bağlamda genel oya dayanan organlara,
meclis ve hükûmete karşı tam bir güvensizliği yansıtıyordu (ve bu tür anayasalarda olduğu
gibi uzun bir metindi). Dolayısıyla 1924 Anayasası ‘çoğunluğa dayanan millet iradesinin
hayata geçmesi’ biçiminde tanımlanabilecek bir demokrasi anlayışını yansıtırken; 1961
Anayasası ‘çoğunluğu dengeleyecek kurumlarla azınlık haklarının korunması ve ifadeörgütlenme özgürlüğü yoluyla çok sesliliğin güvence altına alınması’ biçiminde
özetlenebilecek bir demokrasi tanımına yaslanıyordu. Başka bir deyişle demokrasiyi, ‘genel
oya dayanan iktidarın iradesi’ ile değil; ‘genel oya dayanmış dahi olsa iktidarın denetlenmesi’
ile özdeşleştiriyordu.
Bu bağlamda 1924 Anayasasından radikal biçimde farklı olarak 1961 anayasası
meclisi egemenliği kullanan tek güç olmaktan çıkarıp, bunu kullanan devlet organlarından biri
olarak tanımlıyordu. Kaldı ki TBMM’nin yanı sıra 15 üyesi atanan, geri kalan üyeleri de
seçilen (ve üyelerinin 40 yaş üstü ve üniversite mezunu olması şartı aranan) 150 üyelik bir
Cumhuriyet Senatosu da öngörülüyordu. Ancak birçok açıdan yasamada TBMM hâlen daha
etkili idi; örneğin gensoru ya da hükûmete güvenoyu verme yetkileri hâlen TBMM’deydi.
Fakat gene de içinde atanmış üyelerin de olduğu Senato’ya yasaları veto yetkisi tanınması
eleştiriye açıktı. 1961 anayasası denge kurma mantığı içinde cumhurbaşkanına da (hükûmet
bunalımı gibi belli ve zor gerçekleşecek koşullarda da olsa) meclisi dağıtmayı da içeren geniş
Anayasa Mahkemesi, siyasal partilerin ve 1961 Anayasası’nda üniversitelerle yargıçların başvurusu üzerine
bir yasayı anayasal açıdan görüşür ve iptal edebilir.
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yetkiler tanımıştı; yürütmenin siyasî sorumluluk taşımayan kanadını temsil ettiği ve modern
devlette her işlemin sorumlusu olması gerektiği için 1961 Anayasasının bu yönü de
eleştirilmiştir.
Ancak anayasanın, sonraki yıllarda toplum ve siyasal yaşam üzerinde bıraktığı etki
derin oldu: Genişleyen özgürlükler toplumun meclis dışında da siyasete katılımının önünü
açmıştır. Anayasa ardından gelen barajsız nisbî temsil, yani her siyasal partinin mecliste
aldığı oy kadar temsil edilmesine dayalı seçim sistemi farklı görüşlerin de meclise girmesini
sağlar ve çoğulcu bir yaklaşımı yansıtır. Fakat aynı seçim sistemi 1973 sonrası art arda
koalisyon hükûmetleri getirerek siyasal istikrarsızlığı büyütmüştür. Aynı zamanda büyük
partileri küçük partilerle işbirliğine zorlayarak radikal nitelikli partilerin manevra alanını
genişletmiştir. Bu gelişmeler birleşerek merkez partilerin de genel siyasal ortamın da
kutuplara çekilmesine ve siyasal gerginlik ve şiddetin tırmanmasına zemin hazırlamıştır.
Bu tecrübeler, tüm demokrasilerde karşımıza çıkan bir başka temel paradoksu gösterir:
Demokrasi sadece mecliste hayata geçmez, ama öncelikle mecliste gerçekleşir. Fakat meclis
de özde çelişik iki işlevi aynı anda üstlenir: Hem toplumdaki farklı görüşlerin temsil edildiği
kamusal alandır hem de bir karar alma organıdır. Farklı görüşleri temsil eden meclisler daha
demokratiktir, ancak karar alma hızları daha düşüktür; hızla karar alabilen meclisler ise az
sayıda görüşü temsil eder ve demokratik nitelikleri daha düşüktür. İşte seçim sistemleri
(örneğin barajlar vb.), hükûmet sistemi ve bunu düzenleyen anayasalar aynı zamanda, temsil
ve istikrar arasındaki bu çelişkiyi çözmek için geliştirilmiş araçlardır.
Buna ek olarak sonraki dönemde başbakanlık yapan Süleyman Demirel’in asker
karşısındaki uzlaşmacı tutumunun da etkisi ile ve Milli Güvenlik Kurulu vasıtasıyla asker de
siyasete gitgide daha çok dâhil olur. Zaten 1971 muhtırası sonrasında da anayasada,
özgürlükler alanını kısıtlayan birçok değişiklik yapılır: Temel haklar sınırlanır; TRT’nin
özerkliği sona erer; üniversite özerkliği, basın özgürlüğü ve Anayasa Mahkemesi yetkileri
sınırlanır; Devlet Güvenlik Mahkemeleri kurulur (böylece yurttaşlara karşı güçlü ve örgütlü
devletin çıkarlarını savunan, sonraki dönemlerde de benzerleri açılacak olan özel yetkili
mahkemelerin önü açılmış olur; bu aynı zamanda devleti yurttaşın sayan anlayıştan
uzaklaşıldığını gösterir); hükûmete kanun gücünde kararname çıkarma yetkisi tanınır. Sonuç
olarak, içerdiği tüm demokratik açılımlara rağmen, geniş katılımla oluşmamış bir darbe
anayasası olması; yürütmenin ve yasamanın yetkilerini sınırlaması, bu yönüyle de yürürlükte
olduğu dönem boyunca da ‘anayasal gereklilik’ ile ‘millî irade’ arasında sürekli gerilime yol
açmasıyla eleştirilen 1961 anayasası, yeni bir darbenin ardından gelen yeni bir anayasa ile
yürürlükten kalkar.

9.3.4. 1982 Anayasası

Askerin siyasete üçüncü kez müdahalesinin ardından Milli Güvenlik Konseyi
kuruldu. Kuvvet komutanlarından oluşan MGK ve onun atadığı Danışma Meclisi ortak bir
‘kurucu meclis’ oluşturdu. Bu meclisin içinde halkın temsilcisi olan tek bir üye dahi yoktu.
Danışma Meclisi’nin hazırladığı anayasa MGK onayından sonra halk oylamasına sunuldu ve
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%90 gibi yüksek bir oy ile yürürlüğe girdi. Öncesinde de basında tartışıldı; ancak elbette bu
tartışma, darbe koşullarında gerçekleşti.
Bu anayasa 1961 metnini esas alsa da onu tanınmayacak ölçüde değiştirir. Temel
hükümler korunurken, demokratik ilkeler budanır. Esasen 1982 de 1961 anayasası gibi bir
tepki anayasasıdır. Ancak iki anayasanın tepki duydukları şeyler farklıdır: 1961 bir önceki
siyasal iktidara tepkiyi yansıtırken, 1982 siyasal şiddete tepkiyi yansıtır. Bu nedenle 1982
Anayasası, toplumun her örgütlenme girişimini siyasal şiddete yol açabilecek bir tehdit olarak
gören bir anlayışın ürünüdür. Ayrıca 1961 anayasasından farklı olarak, 1982 anayasası
koalisyonların siyasal şiddeti önleyemeyen güçsüz iktidarlar doğurduğu varsayımı ile güçlü
bir iktidar yaratmaya yönelmiştir. Bu bağlamda bu anayasa da topluma güven duymayan bir
bakış açısı ile yazılmış uzun ve detaylı bir metindir. Esasen en temelde 1982 anayasası da
1961 anayasası gibi, anayasa ile toplumsal meselelerin çözülebileceği gibi bir inancı yansıtır.
Bu anlamda bu anayasada en çok temel hak ve özgürlükler kısmı tartışılmıştır.
Anayasanın genel yaklaşımı özgürlükçü olmaktan bir hayli uzaktır; temel haklar sayıldıktan
hemen gelen bölümlerde, bunlar detaylı olarak sınırlandırılır. 1961 anayasasında yer alan,
yasaların temel anayasal hakların özüne dokunamayacağı yönündeki madde de yeni
anayasada kaldırılır: Bu, anayasaları tanımlayan, ‘iktidarı özgürlükler lehine sınırlama’ işlevi
ile açıkça çelişen bir adımdır. Savaş, sıkıyönetim, olağanüstü hâl koşullarında temel hakların
tamamen durdurulabilmesini sağlayan bir madde de ayrıca anayasaya eklenir 124 . Kaldı ki
sonradan çıkarılan seçim ve partiler yasasında da MGK’ya parti kurucularını ve vekilleri veto
yetkisi tanınır ve parti kapatmak çok kolaylaştırılır. Bu, MGK’nın eski siyasetçilerin önünü
kapatma, yeni oluşacak siyasal alanı da kendi denetiminde tutma girişimini gösterir.
Üniversiteleri hiyerarşik bir yapı içinde yönetecek Yükseköğretim Kurumu (YÖK)’ün
kurulması da üniversite özerkliğini tamamen ortadan kaldırır. Tüm bu yaklaşım, toplumun
özgürlükleri kullanacak ehliyette olmadığını varsayan, yani toplumu yetişkin olmayan bir
çocuk, devleti (fiilen askeri) ise vâsi olarak gören, ‘vesayetçi’ bir bakış açısını mükemmelen
yansıtır.
Anayasa yasama-yürütme ilişkisini hemen hemen 1961 anayasası gibi düzenler; ancak
Cumhuriyet Senatosu’nu kaldırmış, cumhurbaşkanına tanınan yetkileri daha net koşullara
bağlamıştır ve daha da genişletmiştir. Bilhassa cumhurbaşkanı elçilerden rektörlere dek çok
sayıda kilit bürokratik makamın atamasında yetkilendirilmiştir. Gene cumhurbaşkanının
tasarrufunda olan bazı konuların ve Yüksek Askerî Şura kararlarının yargı denetimi dışında
bırakılması da anayasanın eleştirilen maddelerindendir. Üstelik cumhurbaşkanının hangi
konularda tek imza yetkisine sahip olduğu da anayasada açıkça tanımlanmamıştır. Bu madde,
devleti temsil eden, ancak siyasî sorumluluk taşımayan cumhurbaşkanının siyasal rolünü
genişletmiştir; bir bakıma sorumluluk sahibi olmayan bir makama yetki vermiştir.

Yine de bu hakların öngörülen amaç dışında sınırlanamayacağı anayasada yer alır. Bu anayasayı ‘ölçülülük’
ilkesine bir nebze de olsa yaklaştırır. Türkiye’de de Güneydoğu’daki 8 ilde, terörle mücadele kapsamında (bazı
illerde bazı dönemler kaldırılsa da) 1987–2002 yılları arasında olağanüstü hal uygulanmıştır.
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Yargı açısındansa bağımsızlık ve yargıç güvencesi anayasada yer alır; ancak yargı
üyelerinin (atama, tayin vb.) özlük işlerini düzenleyen kurulun başında adalet bakanı vardır ve
kurulun oluşumunda hükûmet çok etkilidir. Bu nedenle fiilen yargıç güvencesi
sağlanmamakta ve bu da yürütmenin yargıya müdahale edebileceği bir ortam doğurmaktadır.
Anayasa Mahkemesi kilit öneme sahip bir yargı kurumu olarak belirmektedir. 1982
Anayasasına göre Anayasa Mahkemesi aday gösterilen üyeler arasından cumhurbaşkanı
tarafından seçilenler ile oluşur. Görevleri, cumhurbaşkanı veya partiler ya da vekillerin
başvurusu üzerine kanunların anayasaya uygunluğunu denetlemek ve gerekirse iptal etmek;
anayasa değişikliklerini şekil bakımından denetlemek; cumhurbaşkanını, yüksek yargı
üyelerini ve Bakanlar Kurulu üyelerini Yüce Divan sıfatıyla yargılamak ve siyasi partilerin
kapatılmasını karara bağlamaktır.
1982 Anayasası Cumhurbaşkanlığı yetkileri (özellikle Anayasa Mahkemesi ve rektör
atama konusundaki yetkileri), Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun yapısı, milletvekili
dokunulmazlığının kürsü dokunulmazlığını aşan alanları kapsaması, siyasi partilerin kolayca
kapatılmasına zemin hazırlaması, temel hak ve özgürlükler konusunda anti-demokratik içeriği
nedeniyle eleştirilmiştir. Kaldı ki yürürlükte olduğu dönem boyunca da defalarca
değiştirilmiştir. Sonuçta gelinen noktada bir anayasada aranan bütünlükten oldukça uzak bir
metin ortaya çıkmıştır. Diğer eleştiriler bir yana, bu teknik kusur bile mevcut anayasanın
önemli bir zaafıdır.

9.4. Günümüzde Anayasayı Değiştirme Çalışmaları

Yukarıda da değindiğimiz gibi 1982 Anayasası defalarca değiştirilmiştir. Bu
değişikliklerden dört tanesi de referandum yolu ile olmuştur. İlk referandum 1987 yılında
yapılmış ve %50,2’ye %49,8 gibi çok küçük bir farkla da olsa eski siyasetçilerin siyaset
yasağı kaldırılmıştır. Ekim 2007’de yapılan referandum ertesi, cumhurbaşkanının halk
tarafından seçilmesi yönündeki değişiklik, % 69 evet oyuyla kabul edilmiştir.
Anayasada çok daha kapsamlı bir değişikliğe ilişkin bir diğer referandum ise 12 Eylül
2010’da gerçekleşmiştir. Referandum sonunda %58’e %42 ile AKP’nin önerdiği değişiklikler
kabul edilmiştir. Böylece vatandaşlara Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapma hakkı
verilmiş; anayasa değişikliğinin iptali ve siyasi parti kapatma zorlaşmış; Yüksek Askeri
Şura'daki ihraç kararlarına yargı denetimi getirilmiş; askeri yargının görev alanı daraltılmış;
12 Eylül darbesinin sorumlularının yargılanmasını engelleyen "geçici 15. madde"
kaldırılmıştır. Bu değişiklikler genel hatları ile demokratik bir görünüm arz etmesine rağmen,
Hâkimler Savcılar Yüksek Kurulunda yapılan değişikliklerin yargıyı yürütme denetimine
açabileceği gerekçesi ile Türkiye kamuoyunda da ciddi bir bölünme yaşanmıştır.
12 Haziran 2011 seçimlerinden sonra oluşan meclis yeni bir anayasa yapmak üzere,
grubu bulunan partilerden, yani AKP, BDP, CHP ve MHP’den oluşan bir komisyon
kurmuştur. Bu komisyonun çalışmaları sonunda birçok konuda uzlaşma oluştuysa da bazı
temel konularda uzlaşma sağlanamamıştır. Uzlaşma sağlanamayan konulardan bazıları
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şunlardır: Anayasanın başlangıç metni, vatandaşlığın tanımı, anadilde eğitim, ‘genel ahlak’ın
bazı temel hakları sınırlayan bir gerekçe olarak tanımlanması, başkanlık sistemine geçiş olur.
Ardından, Nisan 2017’de yapılan referandumda, ‘cumhurbaşkanlığı sistemi’ adı
altında bir tür başkanlık sistemine geçiş, % 51,4 oy oranıyla kabul edilir. Böylelikle
parlementer sistemin sona ermesi öngörülür. Türkiye, aynı seçimle, artık devleti temsil
etmekten öte siyasal nitelik de taşıyan cumhurbaşkanını ve meclisini aynı anda seçecektir.
Yeni sistemle başbakanlık da kaldırılır ve bakanlar doğrudan cumhurbaşkanına bağlanır.
Bürokratik atamalar, yasaların veto edilmesi ve yasal boşluk olan alanlarda kararname
çıkarılması gibi konularda Cumhurbaşkanının yetkileri genişletilir. Türkiye 24 Haziran 2018
tarihli erken seçimle yeni sisteme geçer ve Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı
makamına 2. kez seçilerek, Türkiye’nin yeni hükümet sisteminde, 13. Cumhurbaşkanı olarak
göreve başlar.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde önce anayasanın işlevleri ayrıntılı olarak ele alınacaktır. Bu çerçevede
anayasanın iki temel işlevi vurgulanmıştır: Birincisi devletin temel ilkelerini belirleme;
ikincisi devletin temel organlarının işleyiş, ilişki ve karşılıklı yetki alanlarını belirleme. Bu
bağlamda ayrıca Türkiye anayasalarının, anayasa otoritesinin asıl kaynağını oluşturan
süreklilik açısından sorunlu olduğu; anayasaların sık sık değiştiği ve yürürlükteki
anayasalarda da sıklıkla önemli değişiklikler yapıldığı vurgulanmıştır. Bu olgu Türkiye’de,
farklı kesimleriyle halkın mutabakatını yansıtabilen bir anayasa geleneğinin oluşmadığını
göstermektedir.
Ardından anayasa ile ilgili temel kavramlar tanımlandıktan sonra Osmanlı’da
anayasacılık hareketinin dönüm noktaları anlatılmıştır. Bu çerçevede Sened-i İttifak, Tanzimat
Fermanı, 1876 tarihli ilk Osmanlı Anayasası Kanun-i Esasi ve II. Meşrutiyet’in ilanının
ardından 1909’da anayasada yapılan değişiklikler ele alınmıştır. Burada bilhassa, Batı’daki
19. yüzyıl anayasacılık hareketinden farklı olarak Osmanlı’da anayasa talebinin bir burjuva
girişimi olmaktan çok, bürokratik kadroların girişimi olduğu vurgulanmıştır.
Görüldüğü üzere Türkiye Cumhuriyeti de anayasa fikrine tamamen yabancı bir
coğrafyada kurulmamıştır. Bu çerçevede bu coğrafyada dört kez anayasa çıkarılmıştır: Bunlar
1921, 1924, 1961 ve 1982 anayasalarıdır. Bu anayasalardan son ikisi askerî darbelerden sonra
kaleme alınır ve halkoyuna sunularak yürürlüğe girer. Bunların son üç tanesi cumhuriyetin
kuruluşundan sonradır. Öyle ise TBMM’nin çıkardığı ilk anayasa 1921 Anayasası’dır; ancak
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk anayasası 1924 Anayasası’dır. Bu çerçevede Türkiye’de
çıkarılan anayasalar tek tek ele alınmıştır.
Teşkilat-ı Esasi adlı 1921 Anayasası kısa bir anayasa olup bu işlevlerden sadece
ikincisini, yani temel işleyiş şemasını belirleme işlevini yerine getirmektedir. Ayrıca bu
anayasa yasama-yürütme ve yargı güçlerini meclise vererek güçler birliği ilkesine
dayanmaktadır. 1923 yılında önemli bir değişiklik ile anayasada devletin şekli ‘cumhuriyet’
olarak tanımlanmıştır.
1924 Anayasası ise daha kapsamlıdır; ancak metinde yargı bağımsızlığı ifadesi
bulunsa dahi, bu ilkenin fiilen hayata geçmesini engelleyecek birçok madde yine anayasada
yer almıştır. Bu anayasa da 1928, 1937 ve 1934 yılında üç önemli değişikliğe uğrar. 1928’de
anayasadaki ‘Türkiye Cumhuriyeti’nin dini İslam’dır’ maddesi kaldırılır; 1937’de ise ‘laiklik’
diğer Kemalist ilkelerle birlikte anayasaya girer ve bu ilkeler diğer anayasalarda da yer alır.
1934’de kadınlara genel seçimlerde milletvekili seçme ve seçilme hakkının tanınması da
anayasada yapılan önemli değişikliklerdendir.
1961 Anayasası ise bir darbe anayasasıdır. Ancak demokratik hak ve özgürlüklerin
kapsamını bir darbe anayasasından beklenmeyecek ölçüde genişletir: Güçler ayrılığı ile
yargıya bağımsızlık verir; üniversiteye özerklik tanır; basın üzerindeki sansürü kaldırır; ifade
ve örgütlenme özgürlüğünü anayasal güvence altına alır. Ancak 1961 anayasası aynı zamanda
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Milli Güvenlik Kurulu vasıtasıyla askerin sivil siyasete müdahalesini hukukî zemine oturtur.
Bu yönüyle anayasa demokratik hakları genişletmek yönünde bir iradeyi yansıtmaz; daha çok,
yasama yetkisini sınırlandırarak Demokrat Parti deneyiminin bir daha yaşanmamasını, yani
yasama yetkisini ele geçirmenin sınırsız yetkiye tahvil edilmemesini amaçlar. Ancak
anayasanın toplumsal ve siyasal yaşamda etkisi derin olur: Genişleyen özgürlükler, toplumun
meclis dışında da siyasete katılımının önünü açmıştır. Öte yandan 1961 anayasası ortamında
gelişen seçim sistemi nedeniyle 1973 sonrası art arda koalisyon hükûmetleri kurulmuş, bu ise
siyasal istikrarsızlığı büyütmüştür. Asker de siyasete gitgide daha çok dâhil olmuştur. Zaten
1971 muhtırası sonrasında da anayasada, özgürlükler alanını kısıtlayan (Devlet Güvenlik
Mahkemelerinin kurulması gibi) birçok değişiklik yapılır.
1982 Anayasası ise tam bir darbe anayasası görünümündedir. Açılan özgürlük alanları
hemen ardından gelen sınırlamalarla geri alınır. Yargı bağımsızdır; ama atama vb. özlük işleri
siyasal niteliği olan Adalet Bakanlığının başında olduğu bir kurula bağlıdır. Anayasa
Mahkemesi vardır ama yetkileri sınırlıdır. Sonuçta anayasa zaten defalarca değiştirilir ve
ruhuna ilişkin maddelerin demokratik nitelikte olmaması bir yana, sonuçta tutarlılıktan dahi
yoksun bir metin hâlini alır.
Sonuçta bugün siyaset TBMM 1982 Anayasası’nı değiştirme yönünde çalışmaktadır.
Bu bağlamda, çeşitli referandumlarla anayasada değişiklikler yapılmıştır: 1987 yılında yapılan
referandumla, eski siyasetçilerin darbe sonrası siyaset yapma yasağı kaldırılmıştır; Ekim
2007’de yapılan referandum ertesi, cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi yönündeki
değişiklik kabul edilir; Eylül 2010’da, referandumla, Anayasa Mahkemesi, Hakimler ve
Savcılar Yüksek Kurulu’nda yeniden yapılanmaya gidilir, siyasi partilere ilişkin kapatma
kararları zorlaştırılır ve 12 Eylül darbecilerinin yargılanmasının önü açılır; Nisan 2017’de
yapılan referandumda, bir tür başkanlık sistemine geçiş kabul edilir ve Haziran 2018
seçimiyle geçiş tamamlanır.
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Bölüm Soruları
1-

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk anayasası hangisidir?

a)

1921

b)

1924

c)

1928

d)

1937

e)

1961

21961 anayasası ile ….. adlı kurum vasıtasıyla ordunun sivil siyasete
müdahalesi hukukî zemine oturur.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a)

Milli Birlik Komitesi

b)

Milli Güvenlik Kurulu

c)

Yüksek Askerî Şura

d)

Millî Hakem Kurulu

e)

Millî Savunma Bakanlığı

3-

“Devletin dinî İslâm’dır” ifadesi hangi tarihte anayasadan çıkarılmıştır?

a)

1921

b)

1924

c)

1928

d)

1937

e)

1961

4-

Anayasanın diğer yasalara kaynaklık etme işlevi hangi işlevinden kaynaklanır?

a)

Siyasal partilere ilişkin hükümler içermesinden

b)

Devletin dayandığı temel ilkeleri belirlemesinden

c)

Devlet ve toplum arasındaki ilişkiyi düzenlemesinden
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d)

Temel hak ve özgürlükleri tanımlamasından

e)

Devlet organlarının işleyişini tanımlamasından

5- 2011 sonrasında meclis yeni bir anayasa yapma hazırlığı içine girmiştir. Meclisi
oluşturan siyasal partilerin katılımı ile oluşan komisyon bazı temel konularda uzlaşamamıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu temel konular arasında değildir?
a)

Anadilde eğitim hakkı

b)

Anayasanın başlangıç metni

c)

Vatandaşlığın tanımı

d)

Yargının bağımsızlığı

e)
Konut dokunulmazlığı gibi bazı özgürlüklerin sınırlanmasında ‘genel ahlak’ın
bir gerekçe olarak tanımlanması

Cevaplar
1- b 2- b 3- c 4- b 5- d
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10. TÜRKİYE’DE NÜFUS VE GÖÇ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1

Nüfusla İlgili Temel Tanımlar ve Göstergeler

10.1.1. Temel Kavramlar
10.1.2. Nüfus Sayımları
10.1.3. Nüfus Piramitleri
10.1.4. Bugünkü Dünya Nüfusu
10.2. Türkiye’de Nüfus
10.2.1. Türkiye’de Nüfusun Dönüşümü
10.2.1.1 Demografik Geçiş Kuramı
10.2.1.2. 1923-1955 Dönemi
10.2.1.3. 1955-1985 Dönemi
10.2.1.4. 1985 Sonrası Dönem: Nüfusun Bugünkü Görünümü
10.2.2.Türkiye’de Nüfus Politikasının Bugünü: Nüfusta Düşüş Fırsat mı, Tehdit mi?
10.3. Türkiye’de Göç
10.3.1. Türkiye’de Dış Göç
10.3.2. Türkiye’de İç Göç: 1950 Sonrası Köyden Kente Kitlesel Göç
10.3.3. Küreselleşen Dünyada Göç ve Türkiye’de Göçün Yeni Biçimleri
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10.1. Nüfusla İlgili Temel Tanımlar ve Göstergeler
10.1.1.Temel Kavramlar
Sınırları belli bir coğrafyada bulunan nüfusun boyutlarını, yapısını, çeşitli özelliklerini
ve değişimlerini inceleyen bilim dalının adı demografidir. Nüfus sosyolojisi ise
demografların nüfus sayımı, nüfus kayıtlarının incelenmesi ve demografik araştırmalarla elde
ettikleri niceliksel verileri tarihsel süreç içinde ve karşılaştırmalı açıdan (başka bir deyişle
zaman ve mekândaki, yani dönemden döneme ve toplumdan topluma farklılaşma ve
benzerliklerini) ele alarak toplumsal bağlamına oturtan bilimdir.
Doğumlar ve ölümler nüfusun yapısına etki eden en temel doğal faktörlerdir. Ancak
bu doğal faktörler bile tamamen doğallığına terk edilmiş değildir ve toplumsal ve tarihsel
koşullardan etkilenir: Örneğin, insan toplumunun belli bir gelişmişlik seviyesinde ve belli bir
ihtiyacın ortaya çıkmasıyla üretilen doğum kontrol yöntemleri doğum oranlarını etkiler; tıbbî
gelişmeler ölüm oranlarını düşürür ya da geleneksel toplumda yaygın ve genellikle erkek
bebekler lehine kullanılan cinsiyet seçimi canlı doğumlarda cinsiyet oranını etkiler vs. Göçler
ise (iklim değişimi gibi doğal etkenler hariç) çok büyük genellikle sosyal, ekonomik ya da
siyasal sebeplerle gerçekleşen nüfus hareketleridir ve bunlar da nüfusun yapısını etkiler.
Doğum ve bir yere yönelik göçler, o sınırlardaki nüfusu artırır. Ölümler ve bir yerden dışa
doğru göçler, nüfusu düşürür.
Kaba doğum oranını, belli bir zaman diliminde 1000 kişilik nüfusa düşen doğum
sayısı ile belirleriz. Bu genel tanım farklı kategoriler baz alınarak daraltılabilir: Belli bir
coğrafyada, doğurganlık yaşındaki (15-49 yaş arası) 1000 kadın başına düşen doğum sayısı
gibi. Genel doğurganlık hızı ya da doğurganlık oranı da belli bir sürede meydana gelen
canlı doğumların (genellikle bir yıl), üreme çağındaki (yani 15-49 yaş arasındaki) kadınların
nüfusuna bölünmesiyle elde edilen göstergedir. Kaba ölüm oranı ise 1000 kişi başına düşen
ölüm sayısıdır. Kabaca nüfus, doğum oranından ölüm oranını çıkarıp bunlara net göç
eklenerek bulunabilir.
Doğumun evlilik bağı içinde gerçekleşmesinin yaygın olduğu (Türkiye gibi) ülkelerde
evlilik yaşı da doğurganlık hızını etkiler: Bu yaş ilerledikçe doğurganlık azalır; zira kadının
doğum yapabileceği dönem giderek kısalır. Ortalama doğurganlık sınırı 49 yaş ise (dediğimiz
gibi evliliği doğum için şart koşan bir toplumda) 20 yaşında ilk evliliğini yapan bir kadın ile
30 yaşında evlilik yapan bir kadının doğum yapabilecekleri süre farklı olacaktır.
Ölüm ve doğum oranlarındaki ya da doğurganlık hızındaki değişiklikler sadece sayısal
değişikliklere yol açmaz; aynı zamanda kültürel değerlerin, toplumsal ve zihinsel kalıpların
değişimine de neden olurlar. Örneğin Tarım Devrimi ile çocuklar da tarlada çalışmaya başlar,
buna bağlı olarak toprağı basit aletlerle işleyen, yani işgücünün önemli olduğu köylü
toplumlarda çok çocuk sahibi olmak arzulanır bir durum olur; bu toplumda geniş aile hâkimse
evlenerek eve gelin (ve yeni çocuklar) getiren erkek çocuk daha kıymetli görülür. Ortalama
yaşam süresinin değişmesi de çocukluk-yetişkinlik ve yaşlılık çağının hem süresini hem de
algılanmasını değiştirmiştir: Ortalama yaşam süresinin daha kısa olduğu Sanayi Devrimi
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öncesinde çocukluk çok daha kısa sürüyor; gençler hızla yetişkin nüfusa dâhil olup
sorumluluk alıyordu. Bugün ise yaşam süresi uzarken çocukluk, gençlik ve yaşlılık olarak
algılanan dönemler de değişmektedir: Eskiden 50 yaşında biri yaşlı kabul edilirken, bugün
orta yaşlı olarak görülmektedir. Bugün uzayan gençlik çağı, tüketim toplumu ile birleşerek
gençlerin önemli bir tüketici grubu olarak değerini artırmaktadır. Aynı biçimde yaşam
süresinin kısa olduğu azgelişmiş toplumlarda belli bir yaşı geçen az sayıda insan vardır ve bu
yaşlı insanlar tecrübenin aktarıcısı olarak saygı görürler 125 ; yaşlı sayısının giderek arttığı
toplumlarda ise yaşlı nüfus giderek bir yük gibi algılanır ve ‘eski kafalı’ olarak görülebilir126.

10.1.2. Nüfus Sayımları

Nüfusu belirlemenin en bilinen yolu nüfus sayımlarıdır. Nüfus sayımlarında sınırları
belirlenen bir coğrafyadaki kişi sayısı ve bu kişilerin yaş-cinsiyet gibi belli özellikleri tespit
edilir. Bu sayımlarda vatandaşlık bağı aranmaz; yani bir bölgede vatandaş olmayan göçmenler
de sayıma dâhil edilir. Ülke çapında yapılan sayımlar son derece maliyetli anketlerdir127 (Her
şey bir yana, sayım sokağa çıkma yasağı ile yapılıyorsa bu ciddi bir işgücü kaybı demektir).
Dolayısıyla bu maliyet ve bu çapta bir organizasyon ancak modern devlet gibi bir kurum
tarafından hayata geçirilebilir. Bu bağlamda, bu sayımlar modern devletle birlikte, 19.
yüzyılda başlar; bu olgu bir kez daha bize, modern devlette egemenlik/güç ve bilgi arasında
kurulan bağı gösterir: Devlet egemenliğini sağlayacak ve sağlamlaştıracak planlama, geleceğe
ilişkin öngörülerde bulunma ve somut politikalar geliştirme hedefini ancak nüfusun sağlıklı
bir bilgisine sahip ise hayata geçirebilir. Örneklemek gerekirse işgücüyle bağlantılı ekonomik
kararları geliştirme, askere alma, vergilendirme vb. faaliyetleri akılcı temele oturtmak için,
devletler açısından nüfus bilgisi vazgeçilmezdir. Ayrıca sayım verileri, yerel idarenin merkezî
devletten aldığı payı belirlemekte kullanılmaktadır. Dolayısı ile nüfus ve demografik bilgiler
aynı zamanda politik bir yan taşır128; zira bu verilere dayanarak ve bunlara belli bir açıdan
yaklaşarak, yurttaşların hayatını doğrudan etkileyen çok sayıda karar alınır. Örneğin yaşlı
nüfusa sahip bir ülkede emeklilik yaşı yükseltilir, bizde de Recep Tayyip Erdoğan’ın
başbakanlığı döneminde ‘üç çocuk’ tavsiyesinde olduğu gibi nüfus artışı yönünde politikalar
izlenebilir129. Ve tüm bu konular kamuoyunda politik bir tartışmanın parçası hâlini alırlar.
Buradan devamla demografik veriler, sadece pratik ya da bilimsel açıdan değil, politik açıdan
da önem arz ederler.

Elbette bu zihniyet değişimlerinin tek nedeni demografik değişimler değildir. Bu nedenle aynı demografik
evreye gelen toplumlarda zihniyetin otomatikman aynı biçimde değişeceğini söyleyemeyiz. Ancak demografik
yapı, birçok başka etkenle beraber, zihniyetin dönüşümüne yol açan maddî zemini oluşturur.
126
Bazen de yaşlı sayısının çok olması değil, kaynakların sınırlı olması da yaşlılara yaklaşımı etkiler.
Eskimolarda yaşlıların intihar etmesi buna bir örnektir.
127
Bu ankete eklenen her soru maliyeti artıracaktır. Öte yandan bu çapta bir ankete girişmişken mümkün
olduğunca çok sayıda veriye ulaşmak da akıllıcadır. Bu yüzden üzerine bir hayli kafa yorularak geliştirilen
yöntemlerle anketin uzunluğu optimum düzeyde tutulmaya çalışılır.
128
Nüfus sayımı formlarındaki sorulara hangi unsurların dâhil edilip hangi unsurların edilmediği devletin
ideolojik yönelimlerini de belirler. Örneğin ‘etnik kimliği’ belirlemeye çalışmak devletin bu veriyi önemsediğini,
dolayısıyla belli bir yönelimi gösterir.
129
Aile başına iki çocuk anne ve babanın geride yerlerini dolduracak kadar insan bırakması demektir. Üç rakamı
ise nüfus artışı beklendiğini gösterir.
125
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Nüfus sayımları yine de nüfusun tam bir görünümünü vermezler; zira onlar da belli bir
hata payı içerir. Eksik sayma (örneğin kız çocukları saydırmama), çift sayma, nüfusa geç
yazdırma ya da tam yaşını bilememe gibi nedenlerle doğru yaş tespiti yapamama, Türkiye’de
sıkça rastlandığı gibi mahalli idarenin merkezî devletten aldığı payı yükseltmek üzere
yaşadığı yerde değil de sayılmak için memleketine gitme gibi nedenlerle tam bir nüfus
bilgisine ulaşılamamaktadır. Dolayısıyla nüfus sayımının organizasyonunda bu gibi kültürel
faktörlerin de hesaba katılması gerekir. Yine de nüfus sayımları ülke nüfusu hakkında oldukça
kapsamlı ve güvenilir bir bilgi verir.
Bu coğrafyada da ilk nüfus sayımı modern devletin temellerini atan II. Mahmut
döneminde yapılmıştır. 1831 tarihli bu sayımla modern bir ordu kuran sultan askere
alabileceği erkek sayısını tespit ettirmeyi amaçlamıştır; dolayısıyla 1831’de sadece erkekler
sayılmıştır. Ancak öncesinde, 1829 yılında İstanbul’da bir sayım yapılmıştır. Türkiye'de de
nüfus sayımı, istatistik işlerini yürütmekle görevli devlet kurumu Türkiye İstatistik
Kurumu (TÜİK) tarafından periyodik olarak yapılmaktadır; 2006 yılından bu yana da sayım
için adrese dayalı nüfus sistemi kullanılmaktadır, dolayısıyla eskisi gibi belli bir sayım günü
belirlenmemektedir (www.tuik.gov.tr)130.

10.1.3. Nüfus Piramitleri

Herhangi bir yerin nüfus özelliklerini gösteren temel araçlardan biri nüfus
piramitleridir. Nüfus piramitleri öncelikle nüfusun yaş ve cinsiyet açısından dağılımını
yansıtır. Nüfus piramidi ile ayrıca nüfus büyüklüğü, ortalama yaşam süresi, doğum ve ölüm
oranları, nüfustaki hareketler hakkında da bilgi edinilebilir. Örneğin piramit sayesinde
doğurganlık yaşındaki kadın nüfusun tespiti mümkündür.
Nüfus piramidindeki verilerden yararlanarak ayrıca yaşlı ve genç bağımlı nüfus da
tespit edilebilir. Nüfus piramitlerinde genel olarak 0-14 yaş arası çocuk; 15-64 yaş arası
yetişkin; 65 yaş üzeri yaşlı nüfus olarak kabul edilir. Bağımlı nüfus, üretim dışındaki
nüfustur. Bu nüfusun oranı, bağımlılık yaşına göre değişir; bağımlılık yaşı ise toplumsal
yapıya göre değişkenlik gösterir. Örneğin eğitimde geçirilen sürenin daha uzun olduğu
gelişmiş ülkelerde ortalama bağımlılık yaşı 25’e dek çıkabilir; oysa az gelişmiş bir tarım
toplumunda kişinin üretime katılma yaşı 7’ye kadar düşebilir. Genel olarak bağımlılık yaşı
yükseldikçe doğurganlık hızının ve hane başına düşen çocuk sayısının düştüğünü; yani
insanların çok çocuk yapma eğiliminin azaldığını görürüz. Zira artık çocuğa yapılan yatırım
artmıştır. Bu tablo (ileride de değineceğimiz gibi) niceliksel açıdan düşerken niteliksel olarak
Türkiye İstatistik Kurumu’nun eski adı Devlet İstatistik Enstitüsü’dür. Kurum, Türkiye’nin ilk sayımını
yapmak üzere 1926’da kurulmuştur. TUİK sadece nüfus sayımı yapmaz; (fiyat endekslerinden işsizliğe, hane
halkı yapısından enflasyona dek) çok çeşitli alanlarda “güvenilir” istatistik üretir. Bu istatistikler ekonomik ve
benzeri birçok kararın alınışında veri olarak kullanılır (Devlet kararlarını bir yana bırakın, -belki sizin de
aralarında olduğunuz- milyonlarca kiracının yıllık kira artış oranı TUİK’in yayınladığı TÜFE’ye göre belirlenir).
Burada ‘güvenilir’ terimi yine de tırnak içine alınmıştır; zira kurumun ürettiği ‘enflasyon oranı’ bazı veriler
tartışılmaktadır. Burada tartışma kurumun eksik-hatalı sayması & hesaplaması ile ilgili değildir (bu düzeyde bir
kurum bu hataya düşmez, zaten buna tenezzül de etmez); tartışma, kurumun neyi saydığı-hesapladığı, saydığıhesapladığı verilerin örneğin enflasyon oranını belirlemek açısından güvenilir olup olmadığıdır. Kurum, tüm
verilerini sitesinde yayınlar ve sosyolog adaylarına düzenli olarak takip etmeleri tavsiye edilir 
130
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yükselen bir genç nüfusu; yani artık o yerde daha az sayıda, ama daha eğitimli vb. gençlerin
yaşadığını gösterir. Kısaca genç bağımlılık yaşı, yetişkinlik öncesi üretici nüfusa bağımlı
olunan dönemi (çocukları); yaşlı bağımlılık yaşı ise yetişkinlik sonrası üretici nüfusa bağımlı
olunan dönemi (yaşlıları) temsil eder. Bu veri işgücünü, vergilendirilebilecek nüfusu vb. tespit
ettiğinden ekonomik politikalar, genç bağımlılık yaşını tespit ettiği için eğitim politikaları,
yaşlı bağımlılık yaşını tespit ettiği için (emeklilik, sağlık harcamaları vb. kanalıyla) sosyal
güvenlik politikaları açısından son derece önemlidir. Ayrıca piramitlerde savaş, kıtlık, göç
gibi toplumsal ve tarihsel süreçlerin; nüfus politikaları gibi siyasal etkenlerin nüfus üzerindeki
etkisini de görebiliriz.

2017 Türkiye Nüfus Piramidi
Kaynak: http://www.tuik.gov.tr/HbGetirHTML.do?id=27587
Piramitler belli bir yıldaki nüfus yapısını gösterir. Görüldüğü gibi yaş aralıkları 5
yıllıktır. Birinci olarak piramitte yaş dilimleri ve cinsiyet açısından dağılımı açıkça görürüz.
Erkekler ve kadınlar için tüm yaş dilimlerini toplarsak nüfus büyüklüğünü öğreniriz. Ayrıca
her yaş ve cinsiyet için de nüfus büyüklüğü hesaplanabilir. Piramidin üstünde 65 yaş üzeri
kısım yaşlı bağımlı nüfusu; altta, 15 yaş altı nüfus genç bağımlı nüfusu gösterir. Arada kalan
15-65 yaş arası kısım faal nüfusu gösterir. Ayrıca doğurganlık çağındaki, 15-45 yaş arası
kadın nüfus oranı da piramitte görülebilir. Buradan yola çıkarak doğurganlık hızını
hesaplayabiliriz. Piramidin eğiminin düşük olması düşük ölüm oranını; tabanının dar olması
ise düşük doğum oranını gösterir. Ve elbette tersi geçerlidir; yüksek eğimli piramit yüksek
ölüm oranına, geniş tabanlı piramit yüksek doğum oranına işaret eder. İç bükey şekil beklenen
ortalama yaşam süresinin kısa olduğunu gösterir; aksi ise uzadığını. Bunun dışında piramidin
daha detaylı incelemesi ile daha kapsamlı bilgilere ulaşmak da mümkündür: Örneğin
piramitte ani kırılmalar varsa bu, siyasal ya da doğal nedenlerle bir kuşağın göç ettiğini veya
kayıp verdiğini gösterebilir ya da 0-4 yaş üzerinde piramit daralıyorsa bu bebek ölüm oranının
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yüksek olduğu anlamına gelir. Kaldı ki piramit, nüfusun geçmişteki hareketine yönelik
niceliksel bilgiler de verebilir: Örneğin belli bir yaş aralığında şişkinlik varsa, bu o yaş
grubunun doğduğu yıldaki piramidin tabanının geniş olduğunu gösterecektir.
Piramitler ülkelerin gelişmişlik düzeyini doğrudan yansıtır. Ülkelerin ekonomik
durumu, sağlık ve eğitim seviyesi gibi etmenlere bağlı gelişmişlik düzeyi de piramit
üzerinden okunabilir.
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Kaynak: http://cografyalise.blogcu.com/nufus-piramitleri-ve-ozellikleri/3982174
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10.1.4.Bugünkü Dünya Nüfusu

İnsanlık tarihinde dünya nüfusu Tarım Devrimi ve Sanayi Devrimi sonrasında iki kez
büyük sıçrama kaydetmiştir. M.Ö. 8500-6500 arasında, yani çok uzun bir süre içinde, birçok
yerde birden gerçekleşen (ilk örneğine bugünkü Irak sınırları içindeki Mezopotamya’da
rastlanan) Tarım Devrimi ile insanlık ilk kez tarımsal üretim yapmıştır. Böylece daha fazla
besin üretmek mümkün olmuş; ayrıca besin üretimi göreli bir garanti altına alınmıştır. Aynı
zamanda insan tarımla beraber toprağa bağlanarak yerleşik yaşama geçmiş ve besin saklama
yöntemlerini de geliştirmiştir. Bunun sonucu doğurganlık artmış, ölüm oranı düşmüş ve
nüfusta bir sıçrama yaşanmıştır. 19. yüzyılda da Sanayi Devrimi ve modern devletin oluşumu
sonucu üretim artmış ve sağlık hizmetleri gelişmiş; sonuçta doğumlar artmış, ölümler azalmış
ve nüfusta bir kez daha sıçrama yaşanmıştır. Bu süreç, özellikle sanayileşen Avrupa
ülkelerinde bebek ölüm oranlarında da ciddi bir düşme ile bir arada yaşanmıştır131.
Böylece 18. yüzyılda dünyada yaklaşık 800 bin kişi yaşarken, 2011’de dünya
nüfusunun 7 milyara ulaştığı görülür. Dolayısıyla Sanayi Devrimi’nden bu yana dünya nüfusu
yaklaşık 7,5 kat artmıştır. Her gün yaklaşık bir stadyum dolusu insan daha dünya nüfusuna
eklenmektedir. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu tahminine göre 2050 yılında dünya nüfusu 9
milyarı geçecektir.

Bebek ölüm oranı, beklenen yaşam süresi gibi demografik göstergeler gelişmişlik hakkında, ham da olsa fikir
verirler.
131
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Dünya’da Nüfus Artışı
Kaynak: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:World-Population-18002100.png?uselang=tr
Siyah çizgi tahmini nüfusu, mavi çizgi ölçülmüş nüfusu, kırmızı çizgi gelecekte
yüksek hızda artış tahminini, sarı çizgi gelecekte orta hızda artış tahminini, yeşil çizgi
gelecekte düşük hızda artış tahminini göstermektedir.
Ancak Dünya nüfusu daha detaylı incelendiğinde, bu genel nüfus artışı yanında, artış
hızı açısından dünya ülkeleri arasında önemli farklar olduğu gözlemlenebilir. Bugün
doğurganlık hızı da genel düşüş göstermektedir. Dolayısıyla ileride dünya nüfusunun
bugünkü hızda artmayacağı tahmin edilmektedir. Ancak ülkeler arasında doğurganlık
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açısından da muazzam farklar vardır. Örneğin İspanya’da doğurganlık ortalaması (toplam
kadın nüfusuna toplam canlı doğum sayısını bölerek bulunan gösterge) kadın başına 1.2 iken
Afganistan’da sayı 6,8’dir.

Dünya Doğurganlık Haritası
Kaynak: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fertility_rate_world_map_2.png

10.2. Türkiye’de Nüfus
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Türkiye’nin 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla nüfusu, yaklaşık 81 milyon’dur132.
Görüldüğü gibi, Cumhuriyet kurulduğundan bu yana Türkiye nüfusu yaklaşık 6 kat
artmıştır. Ancak bu artış, çeşitli evreleri takip ederek gerçekleşmiştir.

10.2.1.Türkiye’de Nüfusun Dönüşümü
10.2.1.1. Demografik Geçiş Kuramı

Türkiye’de nüfus artışının seyrini anlamakta, demografik geçiş kavramı kullanılabilir.
Demografik geçiş yüksek doğurganlık ve yüksek ölüm oranlarına sahip bir nüfustan, düşük
doğurganlık ve ölüm oranına doğru geçişi (Nüfus piramitleri içinde ilk piramitten üçüncü
piramide geçişi) tanımlayan terimdir. Demografik geçiş kavramını geliştiren demografik
dönüşüm kuramına göre modernleşme sürecinde nüfus artışı önce yüksek, sonra yavaş ve en
sonunda da düşük hâle gelecektir. İlk evreyi teşkil eden modernleşme öncesindeki dönemde
doğum oranları da ölüm oranları da yüksektir. İkinci aşamada, yani modernleşme sürecinde
tıptaki gelişmeler sayesinde ölüm oranı düşecek, fakat doğum oranları sabit kaldığından nüfus
hızla artacaktır. Son evrede ise doğurganlık oranı düşecek, böylece nüfus artışı sürecek, ama
yavaşlayacaktır; ardından hem doğum hem ölüm oranlarının düşmesi ile nüfus azalma
eğilimine girecektir.
Nüfus alanında evrensellik iddiası olan nadir kuramlardan olan demografik geçiş
kuramı modernleşme teorisinden etkilenmiştir ve etkilendiği kurama benzer bir çerçeve çizer:
Nüfus hareketi ‘daha iyiye’ doğru, tek yönlü bir ilerleme, bir evrim ve gelişme gösterecektir;
geçişin ilk örneği Batı’da gözlemlenmiştir ve diğer toplumlar, nüfus konusunda da Batı
modelini izleyecektir; sanayileşme ve kentleşmenin etkisine girdikçe diğer toplumlar da bu
geçişi yaşayacaktır. Dolayısıyla önce Batı toplumlarında yaşanan geçiş, sonra gelişmekte olan
ülkelerde, son olarak da azgelişmiş ülkelerde gözlenecektir. Buradan devamla modernleşme
kuramına özgü geleneksel-modern karşıtlığı bu kuramda da kendini göstermektedir.
Bu kuram da modernleşme kuramına yöneltilenlere benzer eleştirilerle karşılaşmıştır.
Aslında bugüne dek toplanan sayısal veriler kuramı destekler yöndedir. Ancak kuram,
tektipleştirici, keskin ikiliklere dayanan ve tek doğrultuda gelişimi vurgulayan bakış açısı
nedeniyle nüfus yapısında görülen daha belirsiz ya da dinamik alanları ya da geçiş alanlarını
gözlemleyememektedir. Örneğin aynı ülkede nüfus büyüklüğü ve artış hızı açısından oluşan
bölgesel farklılaşmaları ya da demografik geçişin bir ülkeden diğerine neden farklı hızlarla
gerçekleştiğini açıklayamamaktadır. Kaldı ki kuram demografik geçişi sadece doğum ve ölüm
oranları üzerinden açıklarken, göçlerin etkisini hesaba katmamaktadır. Ekonomik, sosyal ve
siyasal nedenlerle göçün gittikçe daha etkili olduğu küreselleşme çağında, yani günümüz
dünyasında bu kuramın niceliksel bulgularla uyumunun ne kadar süre daha devam edeceği
tartışmalıdır. Dolayısıyla içinde geliştiği modern sanayi toplumları dönüşürken ve farklı

TÜİK verisine dayanan bu rakam, adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre belirlenmiştir. Ancak Türkiye’ye
yönelen dış göç nedeniyle, kayıt dışı nüfus da artmaktadır. Bu sebeple rakamın daha yüksek olduğu tahmin
edilmektedir.
132
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koşullar oluşurken, zaten geleceğe yönelik herhangi bir öngörü içermeyen bu kuramın ileride
de geçerli olup olmayacağı kuşkuludur.
Gene de kuram hâlen nüfustaki genel eğilimleri göstermektedir ve yeni yaklaşımlarla
geliştirilmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde bir evreden diğerine demografik geçiş hızının
gelişmiş ülkelere nazaran çok daha fazla olduğu gözlemlenmektedir. Geçiş katsayısı adlı
gösterge bu hızı ölçer.
Türkiye nüfusu demografik geçiş kuramı açısından ele alındığında üç dönem
tanımlanabilir:
1923-1955; 1955-1985 ve 1985 sonrası dönem. Bu dönemler yaklaşık olarak
Türkiye’de demografik geçişin evrelerine denk düşmektedir. Her şeyden önce yapılması
gereken ilk gözlem, Türkiye’de demografik geçişin son derece hızlı gerçekleştiğidir:
Fransa’da 2 olan geçiş katsayısına karşılık Türkiye’deki katsayı 7,5’dir. Yine de bu rakam,
dünya katsayısı olan 8’e yakındır ve Batı dışı birçok ülkeden de düşüktür.

10.2.1.2. 1923-1955 Dönemi

Türkiye ilk nüfus sayımını 1927 yılında yaptı: Anadolu nüfusu 13 milyondu. Bu
nüfus son derece düşüktü.
Bu durumun sebepleri yakın Osmanlı geçmişinde aranmalıdır. Anadolu coğrafyası
1912 Balkan Savaşı’ndan 1922’ye dek (aradaki 1,5 yıllık kesinti hariç) sürekli savaş hâlinde
olduğundan ve 19. yüzyıl boyunca süren göçler nedeniyle nüfus azalmıştı. Anadolu,
ekonomisi tarıma dayalı bir coğrafya idi. Tarım teknolojileri de az gelişmiş olduğundan
topraktaki üretim insan gücüne bağlıydı. Bu nedenle yetişkin erkek işgücü bu coğrafyada
bilhassa değerliydi ve yetişkin erkeklerin silahaltına alınması, tarımsal üretimin kadın, yaşlı
ve çocuklara kalması anlamına geliyordu. Bu durum üretimde düşüşe; zaten düşen üretimin
önemli kısmının cepheye yollanması ise kıtlığa; kıtlık, açlığa ve bunun sonucu olarak salgın
hastalıklara neden oluyordu. Üstelik zaten sınırlı olan tıbbî hizmetler cephelere
yönlendirilmişti. Dolayısıyla savaşlar sadece silahaltına alınan yetişkin erkek nüfusunu
etkilememiş, geride kalan sivil nüfus da düşmüştü. Ancak yine özellikle yetişkin erkek
nüfusu, savaşlardaki kitlesel ölümler sonucu düşmüştü. Üstelik bu ölümler mutlaka
muharebeler sırasında gerçekleşmiyor; çok sayıda asker de yoksul Osmanlı Devleti’nin
lojistik yetersizlikleri sonucu, soğuktan, sıcaktan, açlıktan ve salgın hastalıklardan dolayı şehit
oluyordu. Sonuçta teknolojik açıdan az gelişmiş bir tarımsal üretime dayalı bu coğrafyada
değerli erkek işgücünün azalması oldukça önemli bir etkiydi. Ayrıca nüfusun kadın erkek
dengesi bozulmuştu; nüfusta istenen artışın yaratılması için kadın erkek oranının yeniden
dengeye oturması gerekiyordu ve bu belli bir zaman alacaktı. Bu tabloya bir de Anadolu’da
zaten sınırlı olan altyapının savaşlarda harap olması ekleniyordu. Buna ek olarak ülkede
sanayi sektöründe organizasyon, üretim, pazarlama ve teknik konularda bilgi birikimine sahip
olan gayr-ı Müslim nüfus da göçler sonucu yitirilmişti. Dolayısıyla sanayi alanında ekonomik
gelişme için gerekli deneyimli ve bilgili bir işgücü yoktu ve nüfusun söz konusu deneyime
sahip olması için de belli bir süre gerekiyordu. Ayrıca bu dönemde nüfusu, bazı siyasal
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faktörler de etkiledi ve buna bağlı olarak nüfusta ani değişimler de gözlemlendi: 1923 nüfus
mübadelesi ile Rum nüfus göç etti; Yunanistan’dan Türkiye’ye gelen Türklerin sayısı ise daha
azdı. Hatay’ın anavatana katılması da bir anda çok sayıda kişinin (nüfusun %12,5 kadarı
kadar bir miktarın) Türkiye nüfusuna dâhil olmasıyla sonuçlandı. Bu gelişmeler nüfusun
büyüklüğü kadar etnik kompozisyonunu da etkiledi.

1935 nüfus piramidinde de Birinci Dünya Savaşı yıllarında (1915-1920 arasında)
doğan 15-19 yaş grubunun, diğer kuşaklara göre daraldığı açıkça görülmektedir. Bu durum,
savaş koşullarında doğurganlığın ertelendiğine işaret eder. Bu doğum kuşağının izlerini 1975
yılına kadarki tüm nüfus piramitlerinde izlemek mümkündür. Ayrıca bu tablo, hem savaşın
nüfus piramitlerinde nasıl iz bıraktığını hem de nüfus piramidinin geçmiş ve gelecek
piramitler üzerindeki etkisini örneklemektedir.
Dolayısıyla 1923 yılında üretimi sağlayacak işgücü, yani nüfus son derece düşüktü ve
kalifiye değildi; var olan nüfusun da kısa vadede yükselmesi ve kalifiye özellikleri kısa
vadede kazanması beklenemezdi. Bu durumun kuşkusuz ki iktisadi açıdan olumsuz bir sonucu
vardı.
Bu nedenle Türkiye bu yıllarda nüfusu artırma yönünde bir politika izledi. Örneğin
çok çocuklu ailelerden vergi almadı; bekârlık vergisi gibi öneriler gündeme geldi. Nüfus artışı
öylesine önemliydi ki Onuncu Yıl Marşı’na geçmişti: “On yılda on beş milyon genç yarattık
en baştan.” Ayrıca genç Türkiye kalifiye nüfusunu yükseltmek üzere, temel eğitimden dahi
önce üniversite eğitimini güçlendirmeye çalıştı.
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10.2.1.3. 1955-1985 Dönemi

Bu dönemde Türkiye çok hızlı nüfus artışına tanık oldu. Bu durumun çeşitli sebepleri
vardı: Sosyal refah devletinin gelişmesi ile beraber sosyal güvenlik ve sağlık hizmetleri
gelişti ve Türkiye’nin giderek kentleşmesi ile çok daha fazla sayıda kişi, kentlerde yoğunlaşan
bu hizmetlerden yararlanabildi. Bu gelişmeler ölüm hızının hızla düşmesine neden oldu.
Ancak doğurganlık hızı aynı kaldı. Bunun sonucunda 30 yıl içinde Türkiye nüfusu iki katına
çıktı. Dolayısıyla demografik geçiş kuramında sözü edilen ikinci evreye gelinmiş oldu.
Bu beraberinde aşırı nüfustan duyulan kaygının yaygınlaşmasını getirdi. Devlet ise
nüfusu azaltmaya yönelik bir politika benimsedi. 1965 yılında çıkan bir kanunla Sağlık
Bakanlığına doğum kontrolü uygulamalarını tanıtmak, yaygınlaştırmak ve düşük bedelle veya
bedelsiz olarak hizmete sunmak, bu amaçla ilgili organizasyonları kurmak için yetki tanındı.
1983 yılında çıkarılan bir yasa ile gebeliğin 10. haftasına kadar kürtaj serbest bırakıldı.
Türkiye bu yıllarda aynı zamanda genç nüfus açısından patlama yaşadı. Bu duruma
demografide “gençlik şişkinliği” adı verilmektedir. “Gençlik şişkinliği kimilerine göre ülke
için bir fırsat penceresidir. İyi yönetildiği takdirde ekonomik gelişmenin gençlik şişkinliği ile
hızlanacağı söylenmektedir (…) Ama kimilerine göre gençlerin fazlalığı sosyo-ekonomik ve
siyasi istikrar açısından bir tehdit oluşturur. Özellikle, cinsel yolla bulaşan hastalıkların
yaygınlaşması, seks ve uyuşturucu ticareti, terörizm ve benzeri şiddete dayanan asayiş
sorunları, işsizlik, eğitim ve barınma olanaklarının yetişememesi ve benzeri bir dizi sorun
gençlerin sayılarının ve oranlarının artması ile ilişkilendirilir.”133
Yıllar

Toplam Nüfus

Genç Nüfus

Genç Nüfusun Toplam Nüfus
İçindeki Oranı

1935

16.158.018

2.434

15,1

1940

17.820.950

2.569

14,4

1945

18.790.174

3.461

18,4

1950

20.947.188

4.350

20,8

1955

24.064.763

4.650

19,4

1960

27.754.820

4.607

16,6

1965

31.391.421

5.254

16,8

1970

35.605.176

6.546

18,4

Ferhunde Özbay, ‘Türkiye’de Gençlik, Nüfus ve İktidar’, Türkiye’de İktidarı Yeniden Düşünmek içinde,
Murat Güney (Der.) Varlık Yay
133
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1975

40.347.719

7.797

19,4

1980

44.736.957

9.017

20,2

1985

50.664.458

10.192

20,2

1990

56.473.035

11.312

20,0

2000

67.803.927

13.900

20,5

2007 (*)

70.586.256

12.397

17,6

2008 (*)

71.517.100

12.441

17,4

2009 (*)

72.561.312

12.514

17,2

2010 (*)

73.722.988

12.545

17,0

2011 (*)

74.724.269

12.542

16,8

10.2.1.4. 1985 Sonrası Dönem: Nüfusun Bugünkü Görünümü

1985 sonrası Türkiye’de giderek doğurganlık azaldı; bu ölüm hızının azalması134 ile
birleşti ve nüfus artmaya devam etse de artış hızı yavaşladı. 1960’da %2,85 olan nüfus artış
hızı 2007’de %1,21’e düşmüştür. Bunun anlamı, demografik geçiş kuramına göre
Türkiye’nin son evreye yaklaştığıdır. Dolayısıyla Türkiye’nin nüfus piramidi, hem doğum
hem ölüm hızının düşük olduğu gelişmiş bir ülkenin nüfus piramidine yaklaşmaktadır.

134
Ancak bu, ölüm hızı açısından Türkiye’nin sosyo-ekonomik eşitsizliğini kapatabildiği anlamına gelmez. Çok
daha ağır koşullar altında yaşayan ve çalışan yoksullar, halen daha erken ve daha yüksek oranda ölmektedir.
Bunda iş güvenliği ile ilgili yasal tedbirlerin alınmaması ya da uygulamaya konmaması, denetlenmemesi de
etkilidir. Çoğu kez basit önlemlerle önlenebilecek iş kazaları Türkiye’de halen yaşanmaktadır. Madencilik,
tersane işçiliği gibi iş kollarında iş kazası oranı trajik boyutlara ulaşabilmektedir.
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2010 Türkiye ve Avrupa Nüfus Piramitleri
Kaynak: TÜİK ve Birleşmiş Milletler
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Bu son grafikte ise Türkiye’de nüfus artış oranının gelişimi gösterilmektedir.
Görüldüğü üzere nüfus artış hızı giderek düşmektedir.
Türkiye iki önemli kalkınma göstergesinde de bu dönemde önemli bir gelişme
kaydetmiştir. Öncelikle Türkiye’de ortalama yaşam süresi uzamış; 1960’dan 2010’a kadar
geçen sürede 50 yaştan 74 yaşa çıkmıştır. Bu süre bugün, kadınlarda 76, erkeklerde 72
yıldır135

Türkiye’de Ortalama Yaşam Süresi
İkinci olarak Türkiye, genel gelişmişlik düzeyine yakışmayan bir tabloyu, bebek ölüm
oranını da düzeltmiştir. Az gelişmiş Afrika ülkeleri ile aynı seviyede başladığı oranı geriye
çekmeyi başarmıştır. Kuşkusuz bu fark, ortalama annelik yaşının 25-29 aralığına yükselmesi
ve gebe takibi, doğum yardımı, aşılama gibi sağlık hizmetlerine erişimin artması ile yakından
ilgilidir. Zira genç annelerin hem sağlıklı bebek dünyaya getirme hem de kaliteli bakım
hizmeti sunma oranı, 25 yaş üzeri annelere nazaran düşüktür. Ancak bebek ölüm oranlarında
bölgesel eşitsizlikler de bir hayli yüksektir: Erken evliliğin yaygın olduğu ve sağlık
hizmetlerine erişimin daha sınırlı olduğu bölgelerde bu oran hâlen yüksektir136.

Dünyada da erkekler kadınlara göre daha kısa yaşmaktadır. Üstelik bu fark giderek daha da açılmaktadır.
Erkeklerin çalışma koşullarındaki zorluklar, biyolojik farklar ve elbette aşırı alkol tüketimi gibi etkenler öne
çıkmaktadır.
136
İşin en acı yanı, dünyada da Türkiye’de de çoğu bebek ve çocuk ölümünün basitçe tedavi edilebilen ishal vb.
hastalıklar nedeniyle gerçekleşmesidir.
135
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Yukarıda görüldüğü üzere Türkiye’de artık kent nüfusu kır nüfusunu geçmiştir. Bu
tabloyla da bağlantılı olarak tarımda istihdam düşmüş ve hizmet ve üretim gibi kentsel
faaliyetlerde istihdam yükselmiştir.
Aynı zamanda –sadece bu dönemde değil, cumhuriyet dönemi boyunca- nüfusun
eğitim seviyesinde genel bir artış kaydedilmiştir. Ancak bu yükseliş temel eğitim ve
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okuryazarlık gibi alt seviyelerdeki eğitim göstergelerinde daha hızlı olmuştur. 1927 yılında 6
yaş ve üstü nüfus dikkate alındığında genel nüfusumuzun sadece %11′i okuryazarken 2000′de
bu oran %88′e çıkmıştır. Ancak okuryazar olmayan nüfusun %71′ini hâlen kadınlar
oluşturmaktadır. Sonuçta daha aşağıdan başladıkları için kadınların eğitim seviyesindeki artış
erkeklerden daha hızlı olmuştur.
Aralık 2017 itibarıyla TÜİK’in Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine dayanarak tespit
ettiği Türkiye nüfusu 80 milyon 810 bin 525 kişidir. Türkiye’de ikamet kaydı bulunan nüfus
bir önceki yıla göre 995 bin 654 kişi artmıştır. Toplam nüfusun %50,2’sini erkekler,
%49,8’ini ise kadınlar oluşturmaktadır. Yıllık nüfus artış hızı, binde 12,4 olarak gerçekleşmiş
ve 2016 yılına nazaran yaklaşık ‰1 oranında azalarak, genel düşüş eğilimin korumuştur. İl ve
ilçe merkezlerinde yaşayan kentli nüfus oranı %92,5’tur ve 2016 yılına nazaran % 0,3
yükselmiştir. İstanbul’da ikamet eden nüfus bir önceki yıla göre %1,5 artış göstermiştir.
Türkiye nüfusunun %18,6’sının ikamet ettiği İstanbul, 15 milyon 29 bin 231 kişi ile en çok
nüfusa sahip olan ildir. Bunu sırasıyla 5 milyon 445 bin 26 kişi ile Ankara, 4 milyon 279 bin
677 kişi ile İzmir izler. Ülkenin plansız kentleşme mirası nedeniyle, İstanbul, tüm Türkiye
nüfusunun yaklaşık dörtte birini tek başına barındırmaktadır.
Bu veriler içinde Türkiye açısından en kritik olan veri doğurganlıktaki düşüştür.
2000’de 3.2 olan doğurganlık oranı, 2008’de 2.5’e düşmüştür. 2012’de doğurganlık oranı
2,08’dir. Dünyada bu oran 2000’de 2.8; 2008’de 2.6’dır. 2008’de doğurganlık oranının en
yüksek ülke olan Mali’de 7.3, Avrupa Birliği’nde 1.5’tir.
Doğurganlık oranındaki düşüş savaş, deprem vb. krizler; nüfusu azaltmaya dönük
ciddi politikalar137 ya da sosyo-ekonomik değişimlerle açıklanabilir. Türkiye’de düşüş daha
çok bu sonuncu sebebe bağlanabilir. Türkiye’de doğurganlığın düşmesi dünya eğilimini takip
etmektedir. Evlilik yaşının ertelenmesi, ilk doğum yapma yaşının ertelenmesi, doğum kontrol
yöntemlerinin yaygınlaşması, bebek bakımının öncelikle kadının işi olarak görüldüğü
Türkiye’de kadının tarım dışı alanlarda da işgücüne katılması, eğitim seviyesinde artışla
birlikte doğum kontrol yöntemleri ile ilgili bilincin yükselmesi bu düşüşün ilk akla gelen
sebepleridir. Ancak özellikle kentleşmenin başat bir etken olduğu düşünülebilir. Köyde çocuk
bakımı hem daha kolaydır hem de bağımlılık yaşının kısa olması, çocuğun hane emeği ile
işletilen tarlalarda işgücü değeri taşıması çok çocuğu arzu edilir kılmaktadır. Oysa kentte
çocuk bakımı zordur, genç bağımlılık yaşı yüksektir ve asgarî geçim koşulları köye nazaran
ağırdır. Bu durum ailelerin doğurganlık kararlarını etkilemektedir.

Bu politikaların en bilinen örneği 1960 sonrası Çin’de uygulamaya konan ve çocuk sayısını kesin olarak
sınırlandıran uygulamadır. Zorunlu kürtajı da kapsayan ve insan hakları açısından çok eleştirilen bu politika
sonucunda Çin, dünyanın en kalabalık ülkesi unvanını Hindistan’a devretmiştir.
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Türkiye’de Evlenme Yaşının Değişimi
Fakat doğurganlıktaki bu düşüş bölgeler arasında eşit dağılmamaktadır; başka deyişle
doğurganlık açısından bölgesel eşitsizlik vardır ve Doğu Anadolu gibi bazı bölgelerde yüksek
doğurganlık gözlenmektedir. Bunun nedenleri çok çeşitlidir: Eğitim seviyesinin düşük olması,
tarımsal yapının yüksek doğurganlığı teşvik etmesi, kadın istihdamının tarım dışı alanlarda
düşük olması nedeniyle doğurganlık eğiliminin artması, doğurganlığı teşvik eden ataerkil
değerlerin bazı bölgelerde daha etkili olması, göç veren bazı bölgelerde doğurganlığın da
düşmesi bu nedenlerden bazılarıdır. Dolayısı ile doğurganlığın yüksek olduğu coğrafya,
bilhassa kadınlar açısından eğitim seviyesinin düşük, erken evliliğin yaygın olduğu; sağlık
hizmetlerinden daha az yararlanabilen; kadının tarım dışında iş yaşamına katılmadığı; yoksul
bölgelerden oluşmaktadır. Bu bölgelerde doğum oranı gibi (bebek ve çocuk ölümleri dâhil
olmak üzere) ölüm oranı da yüksektir. Dolayısıyla buralarda Türkiye’nin nüfus piramidindeki
değişim eğilimi gözlenmemektedir.

260

Kırmızı ile, Türkiye’de doğurganlığın yüksek olduğu ve azalma eğilimine girmediği iller
gösterilmektedir.
Kaynak: Murat Özgür, “Türkiye’de Toplam Doğurganlık Hızının Mekânsal
Dağılışı”. Ankara Üniversitesi Cografi Bilimler Dergisi, 2, (2); Aktaran Taha Akyol,
“Nüfusumuz Nereye?”, Hürriyet, 20 Ekim 2012.
Bu bölgesel eşitsizliklere rağmen, genel görünüm açısından Türkiye’nin nüfusu
giderek yaşlanmaktadır. Dolayısıyla genç nüfusu giderek azalacak ve yaşlı bağımlı
nüfusu da giderek artacaktır.
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Çocuk nüfusun toplam nüfus içindeki oranı, 1935-2075
Kaynak: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=13488
Nüfus projeksiyonları geleceğe yönelik nüfus tahminleridir. Ülkenin eğitim, sağlık,
sosyal güvenlik gibi politikalarında büyük etkisi olan bu tahminlerde elbette belli bir yanılma
payı vardır; zira tahminler artış hızı, artış ritmi gibi verilerin olağan akışta süreceği varsayımı
içinde yapılırlar. Ancak olağanüstü koşullar bu tahminlerde sapmaya yol açabilir. TÜİK’e
göre 2050 yılında Türkiye nüfusu, önceleri tahmin edildiği gibi 100 milyon eşiğini
geçmeyecek, 96 milyonda kalacak ve nüfus artış hızı %0,03’e düşecektir.

10.2.3.Türkiye’de Nüfus Politikasının Bugünü: Nüfusta Düşüş Fırsat
mı, Tehdit mi?

Bu veriler Türkiye’nin gençlik şişkinliğinden kurtulup, yetişkin yaştaki, yani faal
nüfusu daha büyük bir ülkeye doğru dönüşmesine işaret etmektedir. Başka bir deyişle
Türkiye’de genç bağımlı nüfus azalmaktadır.
Bazı demograflar bu durumu bir fırsat penceresi olarak görmekte ve henüz
yaşlanmamış, fakat bağımlı nüfus oranı düşen böyle bir insan gücünün, akılcı bir istihdam ve
eğitim politikası ile önemli bir potansiyele dönüştürülebileceğini iddia etmektedirler. Bazı
demograflar ise bu durumu bir tehdit olarak algılamaktadır. Türkiye’nin en önemli
zenginliğinin genç nüfusu olduğunu iddia eden bu bakışa göre nüfusun yaşlanması uzun
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vadede ciddi sorunlar doğuracaktır; zira genç bir nüfus ve yüksek nüfus artışı ekonomik
kalkınma için olumlu bir değerdir. Bu görüşü savunanlar ayrıca Türkiye’de mevcut eğilim
sürerse uzun vadede de yaşlı bağımlı nüfus artacağını da hatırlatmaktadırlar. Fakat olaya bir
fırsat penceresi olarak bakanlara göre de bu tehdit pekâlâ, şu andaki nüfus yapısının sunduğu
fırsatın iyi değerlendirilmesi ile, yani ülke gelirinin yaşlılarına bakabilecek şekilde
yükseltilmesi ile bertaraf edilebilir.
Demek ki bu aslında yüksek nüfusun nasıl kavrandığı ya da ideal nüfus piramidinin
hangisi olduğuna ilişkin bir tartışmadır. Kuşkusuz hızlı nüfus artışının birçok olumsuz yönü
vardır: Ekonomik kaynakları ya da üretimi yüksek olmayan ülkelerde yüksek nüfus daha çok
yoksulluk demektir: Kişi başına düşen gelir düşecek, eğitim, sağlık ve benzeri olanaklar genç
nüfusa eşit dağıtılamayacak ve işsizlik oranı yükselecektir. Özellikle son gösterge, sermaye
açısından ücretlerin düşürülmesini mümkün kılsa da kalabalık emekçi sınıflar açısından
dezavantajdır. Ayrıca hızlı nüfus artışı, iyi yönetilmezse çevre sorunları, konut sıkıntısı,
plansız kentleşme gibi sorunlara da yol açabilir. Öte yandan yüksek bir genç nüfus da dinamik
bir ekonomi, hızlı kalkınma, yüksek tüketim oranı, geniş bir işgücü anlamına gelmektedir.
Son dönemde de hükûmetin yeniden nüfus artışını teşvik etmeye dönük bir eğilim
içinde olduğunu görüyoruz. Bu bağlamda kürtajla ilgili tartışmalar bu eğilimin göstergeleridir.
Burada genel politika, kreş, tam gün okul, çocuk yardımı, daha iyi eğitim hizmetleri
sunulması gibi çocuk bakımını maddi olarak kolaylaştıran ve devletin bu alandaki yükü
aileyle paylaşmasına yönelen adımlardan çok; doğum izninin uzatılması gibi annelik rolünü
pekiştiren adımlarla ilerlemektedir.
Sonuçta bu tartışma aynı zamanda nüfusun niceliğinin mi, niteliğinin mi daha önemli
olduğu; çok sayıda gencin mi, daha donanımlı bir nüfusun mu kalkınma için daha elverişli
olduğu ile ilgilidir. Kaldı ki devletin bu alana ne ölçüde müdahale edebileceği; üreme ile ilgili
kararların asıl olarak devlete mi, aileye mi, kadına mı ait olduğu, zaten uzun yıllardır
sürdürülen bir tartışmadır (ve genel olarak modern devletin doğası üzerine tartışma ile
bağlantılıdır).

10.3. Türkiye’de Göç

BM Nüfus Bürosu göçü “kişinin köken yerinden başka bir yere giderek orada kalıcı
olarak yerleşmesi ve böylece ikamet yerinin değişmesi” olarak tanımlar. Yani, turistik
seyahatler veya kısa süreliğine başka bir yere gidiş göç sayılmamaktadır. Göç, iç göç ve dış
göç olarak ikiye ayrılır. Göçler toplumların yapısında köklü ve kalıcı etkiler bırakırlar.
Toplumsal tarih ve kişisel tarih arasındaki bağ nedeniyle de insanların ve ailelerin yaşamında
hem maddi hem de kültürel açıdan önemli bir dönüşümü tetikler. Göç meselesi ele alınırken,
göçmenlerin sadece ‘işgücü’, ‘mülteci’ vs. değil, aynı zamanda insan oldukları
unutulmamalıdır.
İnsanlar çeşitli sebeplerle göç ederler. Bunlar, ekonomik, siyasi, sosyal veya kültürel
faktörler olabilir. İşsizlik, eğitim ve sağlık olanaklarının yetersizliği, terör, devletlerin siyasî
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göç kararları ya da sınır değişiklikleri, doğal afetler ve bunun gibi birçok neden göç
hareketlerine neden olur. Çoğu zaman da bunların bir kaçı birden etkilidir.

10.3.1. Türkiye’de Dış Göç

Anadolu tarihi boyunca hem göçmenlerin geçip gittiği, hem yerleştiği hem de dışa göç
vermiş bir toprak olmuştur. Osmanlı’nın son dönemi göç tarihi açısından bilhassa hareketli
oldu: Milliyetçiliğin yarattığı alt üst oluş ve Osmanlı’dan koparak kurulan millî devletlerin
çekim etkisi ile Anadolu’dan çok sayıda gayr-ı Müslim Osmanlı göç etti ya da zorunlu göçe
tabî tutuldu. Gayr-ı Müslim nüfusun kitlesel göçü sonraki yıllarda da dalgalar hâlinde devam
etti. Örneğin 6-7 Eylül 1955 olayları sonrası çok sayıda Musevi Türkiye vatandaşı, yeni
kurulmuş olan İsrail’e göç etti, çok sayıda Rum aile de İstanbul’u terk ederek Yunanistan’a
gitti.
Aynı şekilde 19. yüzyılda Balkanlar ve Kafkaslardaki savaş ve baskılardan kaçan çok
sayıda Türk-Müslüman da Anadolu’ya göç etti. Bu durum Anadolu nüfus coğrafyasının etnik
bileşimini dönüştürdü. Cumhuriyet’in ilk yıllarında da 1923-1926 arasında Lozan Antlaşması
kapsamındaki ‘nüfus mübadelesi’ ile Yunanistan topraklarındaki Türk ve Türkiye
topraklarındaki Rum nüfus karşılıklı olarak yer değiştirdi. Siyasi nedenle gerçekleşen bu
büyük nüfus hareketi ekonomik, toplumsal ve insani açıdan birçok sonuç doğurdu: Sonuçta
Türkiye kalifiye bir nüfus katmanını yitirdi, ayrıca bazıları yüzlerce yıldır yaşadıkları
topraklardan ‘vatan’ bildikleri yerden kopmak zorunda kaldılar. Muhacir adı verilen Balkan
göçmenleri de diğer göçmenler de nüfusunu yükseltmek isteyen genç cumhuriyet tarafından
memnuniyetle iskân edildi. 1980 askerî darbesi sonrasında da Türkiye’den ciddi oranda siyasî
mülteci Avrupa’ya göç etti. Buna 1990’lı yıllarda Batı ülkelerine göç eden Kürtler eklendi.
1989-1991 arasında da Bulgaristan’daki baskılardan kaçan Türkler Türkiye’ye kabul edildiler.
Gene aynı yıllarda Irak’taki Körfez Savaşı’ndan kaçmak zorunda kalanlar ya da
Yugoslavya’nın dağılması ile ülkesini terk etmek zorunda kalan çok sayıda Arnavut ve
Boşnak da Türkiye’ye sığındı. Türkiye’ye yönelen bu tür siyasî nedenli göçler son yıllara
kadar da devam etmektedir ve bugün de Afganistan’daki ya da Suriye’deki savaştan kaçan
göçmenler Türkiye’ye sığınmaktadır. Aynı biçimde Avrupa’ya kaçmak için Türkiye yolunu
kullanan transit göçmenler nedeniyle de 11 Eylül sonrası göçmen politikasını sıkılaştıran
Avrupa, Türkiye’den göçmenleri durdurmasını talep etmektedir.
Türkiye de 1960 sonrası Avrupa’ya, 1975 sonrası da Arap ülkelerine işçi göçü verdi.
Avrupa ülkeleri, bilhassa Almanya, 2. Dünya Savaşı sonrası ekonomisini canlandırmak ve
işgücü açığını kapatmak üzere birçok ülkenin yanı sıra Türkiye’den de işçi kabul etti.
Buralara yerleşen Türkler bulundukları ülkelerde ciddi bir nüfus oluşturdular. Bu nüfus
bulunduğu ülkenin ekonomik ve siyasal yaşamına giderek dâhil oldu. Ancak ne yazık ki,
sıkça, Avrupa’da yükselen ırkçı saldırıların da hedefi hâlini aldı. Elbette Türkiye, araştırma
olanaklarının yetersizliği, yetersiz maaşlar ya da siyasî baskılar nedeniyle dışarıya, özellikle
Batı ülkelerine beyin göçü de verdi. Üniversite mensuplarından oluşan bu kitle, gelişmek
isteyen ve sınırlı kaynaklarıyla yetiştirdiği kalifiye işgücünü yitirmek gibi bir lüksü olmayan
Türkiye için önemli bir kayıptı. Elbette bu beyinler, yetişmelerinde hiç emek ve kaynak sarf
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etmeyen Batı ülkeleri için de büyük kazanç oldu. Ancak son yıllarda tersine göç eğilimi de
başlamıştır ve Türkiye de Türkî cumhuriyetler gibi ülkelerden beyin göçü almaya başlamıştır.

10.3.2. Türkiye’de İç Göç: 1950 Sonrası Köyden Kente Kalıcı Göç

Türkiye en ciddi göç hareketini 1950 sonrasında yaşadı. Marshall yardımı ile tarımda
makineleşme sonucu ortaya çıkan işgücü fazlası; ayrıca makineleşmeyle birlikte büyük
kentleri besleyebilecek üretim artışının yakalanması; artan karayolu ağının etkisiyle kentin
ulaşılabilir olması; kentteki olanakların çekiciliği gibi nedenler birleşince büyük kitleler dalga
dalga kırdan kente göç ettiler ve kentlere yerleştiler. Böylece Türkiye’de köyler ilk kez
kabuğunu kırdı ve kentleşme de ciddi anlamda başlamış oldu. Dolayısı ile erken cumhuriyet
döneminde kentli, okumuş, orta sınıflara dek yayılan modernleşme süreci, geniş kitleleri
ancak bu göç dalgasından sonra etkiledi. Ancak bu kez modernleşme, devlet denetiminden (ve
düzenlemesinden) uzakta, piyasa gibi kestirilemez mekanizmalar içinde, daha travmatik
şekilde gerçekleşti.
Göç cidden travmatikti; aileler bildikleri yaşam biçiminden koparken tüm roller
sarsılıyor, derin karmaşalar yaşanıyor, ancak aynı zamanda bunlara yaratıcı çözümlerle
direnilebiliyordu (Bu çözümlerin en bilineni siyasi hareketti). Bu travma sanata da yansıdı.
12. bölümde ele alacağımız arabesk bu travmanın yankılarından biridir. Ancak Latife Tekin’in
Berci Kristin’in Çöp Masalları adlı kitabı ya da Ömer Lütfi Akad’ın ‘Gelin’, ‘Düğün’ ve
‘Diyet’ adlı filmlerden oluşan Göç Üçlemesi benzeri eserler de travmaya ve yaratıcı direnişe
tanıklık ederler.
Elbette bu göç, dolayısıyla Türkiye toplumunun kentleşmesi uzun süre aldı ve her
dönemde farklı nedenlere dayanan, farklı şekillerde gerçekleşen süreçler yaşandı.
Öte yandan bu sadece Türkiye’ye özgü de değildi. II. Dünya Savaşı sonrası iki kutuplu
dünyada, Batı dışı coğrafyanın tamamında hızlı, plansız, karmaşık, ama kesintisiz ve kitlesel
bir modernleşme ve göç dalgası yaşandı. Özellikle İstanbul, bu dev dalgayı yutarak bir mega
kente dönüştü. Yine de Ankara gibi bir alternatifin varlığı, yani göç dalgasının farklı şehirlere
dağılabilmesi İstanbul’u biraz olsun korudu ve bir ‘Buenos Aires’ olmaktan kurtardı.
Sonuçta bu göç sürecinde kentler önemli bir dönüşüm geçirdiler. Bunun en önemli
nedeni kentin olanaklarının göç edenlere iş ve konut sağlamaya yetmemesiydi. Ama göç yine
de kalıcı oldu; çünkü göçmenler kendi hemşerileri ile örgütlenerek seyyar satıcılık gibi
enformel işler yaptılar, kamu arazilerinde gecekondu mahalleleri kurdular ve köyle bağlarını
koparmayarak (hâlen ‘pirincini, bulgurunu köyden getirerek’) kentte tutunmayı başardılar.
Bu çarpık ve hızlı kentleşmenin nedenlerinin ve sonuçlarının açıklanması, bu yıllarda
Türkiye’de sosyolojinin en önemli konu başlıklarından biri oldu ve bu tartışma (ya da
‘arabeskin nasıl değerlendirilmesi gerektiği’ gibi bu konu etrafında oluşan yan tartışmalar)
Türkiye’de genel olarak aydınların göçmenlere ve kitlelere bakışını sergiledi. Geniş bir aydım
kesimi göçmenleri ‘kenti’ ve değerlerini bozan, yozlaştıran, köylü, yoz, kaderci kitleler olarak
gördü. Pek az kişi ne olup bittiğini anlamaya çalıştı.
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Bu tartışmalar etrafında ne olup bittiğini derinlemesine anlamaya çalışanlardan
Mübeccel Kıray, gecekondu gibi yapılaşmaları, modern olmayan, ancak modernleşmeyi ve
bütünleşmeyi kolaylaştıran unsurları ‘tampon mekanizma’lar olarak adlandırıyordu. Dolayısı
ile tüm olanaksızlıklara rağmen kente tutunmayı sağlayan ve göçün travmasını soğuran
önemli etkenlerden biri de bu tampon mekanizmalardı. Bu teze karşılık Tansı Şenyapılı,
gecekonduların gelip geçici, asıl modele ulaşana dek işlev gören yapılar olmadığını; aynı
şekilde gecekonduluların da geçiş evresinde bir nüfus sayılamayacağını iddia etti.
Şenyapılı’ya göre gecekondular hem üretim süreci için pazara ucuz emek arz etmekte, hem iç
piyasada kalabalık bir tüketici kesim oluşturmakta, hem de pazarın etkinliğini arttırmaktaydı.
Gecekondular aslında devletin mecbur kaldığı bir yapılaşma modeli değil, göz yumarak ve
görmezden gelerek teşvik ettiği bir modeldi. Böylece burada yerleşen geniş kesimin barınma
için ayıracağı para cebinde kalıyor ve bunu piyasaya aktarabiliyordu. Böylece, Şenyapılı,
“marjinal kesim”in, Türkiye tipi sanayileşme ve içerideki piyasayı büyütmeyi hedefleyen ithal
ikameci model için hayati bir önem taşıdığını, bu kalkınma modelinin vazgeçilmez bir parçası
olduğunu ortaya koydu.
Bu göç dalgasını takiben ’80 sonrasında turizmde çalışmak için Muğla, Antalya vb.
bölgelere göç edenler ikinci bir iç göç hareketi yarattılar. 1990’larda da Doğu ve Güneydoğu
Anadolu’daki terör ve silahlı çatışma ortamı, köylerin boşaltılması, kır nüfusunun bölge
merkezlerine göç etmesine yol açtı.

10.3.3. Küreselleşen Dünyada Göç ve Türkiye’de Göçün Yeni
Biçimleri
Küreselleşen dünyada göç gitgide daha yakıcı, etkili ve hissedilir bir olgu hâlini
almaktadır. Üstelik yeni biçimlere de bürünmektedir. Örneğin son derece kalifiye bir nüfusun
dünya üzerindeki hareketliliği artmıştır. Bu kalifiye göçmenler, eskiden bu yana süren ‘beyin
göçü’ kapsamında ele alınamaz; zira bu kitle daha çok küreselleşen ekonomide ağırlığı artan
çokuluslu şirketlerin dünya yüzüne yayılmış çeşitli birimlerinde, çoğunlukla yönetim
kademelerinde çalışan, yüksek eğitimli ve yüksek maaşlı profesyonellerden oluşmaktadır.
Sanat piyasasının dışa açılmasıyla hareketlilik kazanan sanatçılar da bu kapsamda
değerlendirilebilir. Aynı şekilde üniversite öğrencileri ve öğretim elemanları da hem ülke
içinde hem de ülkeler arasında çok daha fazla hareket etmektedirler.
Öte yandan artan mikro milliyetçiliklerin doğurduğu savaşlar hem iç hem dış göçü
tetiklemektedir ve dünyada ciddi bir mülteci 138 nüfusu oluşmaktadır. Küresel ekonominin
yarattığı krizlerle baş etmek zorunda kalan yoksul kitlelerin de ülkelerin içinde ve dünya
yüzündeki hareketlilikleri artmaktadır139. Başka bir deyişle küresel dünyanın yarattığı fırsatlar
ve problemler, dünyanın geri kalanı hakkında bilgi sahibi olabilme, başka yerlere
Mülteci, belirli bir dinsel, etnik ya da siyasî gruba üye olduğu için ülkesinde baskı gören veya göreceği
endişesi taşıyan, bu sebeple ülkesinden ayrılan/ayrılmak zorunda bırakılan ve geri dönemeyerek gittiği ülkeye
sığınan kişidir.
139
Bu hareketin en çarpıcı yaşandığı ülkelerden biri Çin’dir. Her yıl yaklaşık 10 milyon kişi, iş umuduyla
köylerden kentlere göç etmektedir.
138

266

ulaşabilmenin maddi olanaklarının genişlemesi, malların ve paranın dolaşımının artması gibi
insanların da küre üzerindeki hareketliliğini artırmıştır.
Türkiye de bu gelişimden etkilenmektedir. Son yıllarda ülkemizde daha önce
görülmeyen göç hareketleri ortaya çıkmıştır: Yukarıda değindiğimiz mülteciler; transit
göçmenler ve kalifiye göçmenlerin yanı sıra, Avrupalı emekliler de Türkiye’de ciddi bir
göçmen grubu oluşturmaya başlamıştır. Bunun yanı sıra Erasmus gibi değişim programları ile
ülkemize gelen öğrenciler de (niceliksel açıdan dikkate almayacak kadar çok küçük bir grup
oluştursalar dahi) kültürel etkileri nedeniyle önemlidir; ancak son birkaç yıldır Avrupa’dan
Türkiye’ye gelmek isteyen öğrenci sayısında önemli bir düşüş yaşanmaktadır. Buna ek olarak
üniversite sayısının artması, ülke içindeki öğrenci hareketliliğini de arttırmıştır. Yine yukarıda
değinilen, terör ve silahlı çatışma nedeniyle Güneydoğu’dan kent merkezlerine kitlesel göç de
Türkiye kentlerinin çehresini değiştirmektedir. Elbette işsizlik de Karadeniz ve Güneydoğu
Anadolu gibi bölgelerden büyük kentlere doğru göçün önemli bir nedeni olmaya devam
etmektedir. Sonuçta çoğunlukla büyük kentlerdeki sıkışık bekâr odalarında yaşam mücadelesi
veren, üstelik dört bir yanlarını saran tüketim toplumunun arzularını ve hınçlarını kamçıladığı
bu yoksul gençlerin, iş için giriştikleri rekabet, suç oranının artması gibi tehlikeli sonuçlara da
evrilebilmektedir.
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Uygulamalar

268

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde öncelikle nüfus ölçümü ile ilgili belli tanımlar ortaya konmuştur.
Ardından nüfus sayımları tanıtılmıştır. Nüfus sayımlarının modern devlet ve bilgi arasındaki
ilişkiyi gösterdiği belirtilmiştir. Nüfus piramitlerinde hangi göstergelerin okunabileceği
üzerinde durulmuş ve ülkelerin gelişmişlik seviyelerine göre oluşan piramitler tek tek ele
alınmıştır. Dünya nüfusunda önce tarihsel genel çizgi ortaya konmuş, günümüzde görülen
eğilimlerle devam edilerek, doğurganlıktaki düşme ve ülkeler arasındaki dengesizlik üzerinde
durulmuştur.
Ardından Türkiye nüfusu ele alınmıştır. Öncelikle Türkiye nüfusunu incelemekte bize
kılavuzluk edecek demografik dönüşüm kuramı tanıtılmıştır. Daha sonra bu kurama göre
nüfusun dönüşümü üç evrede ele alınmıştır. İlk evrede (1923-1955 arası) nüfusun düşük
olduğu görülür. Bunun en temel nedeni Osmanlı’nın son dönemi ile Türkiye Cumhuriyeti’nin
kuruluşu arasında geçen uzun savaş yıllarıdır. Bu çerçevede bu dönemde devlet nüfusu
artırma yönünde politikalar benimsemiştir. İkinci dönem ise sağlık hizmetlerindeki gelişme
nedeniyle ölümlerin düştüğü ve yüksek doğum hızının korunduğu, hızlı artış dönemidir. Bu
dönemde de devlet, nüfusu düşürme yönünde politikalar izlemiştir. 1985 sonrası dönemde ise
hem doğum hem ölüm oranları düşmüş, Türkiye nüfus geçişinin üçüncü evresine
yaklaşmıştır. Ancak doğurganlık hızındaki düşüş açısından bölgesel bir eşitsizlik mevcuttur.
Türkiye ayrıca iki önemli gelişmişlik göstergesinde ciddi ilerlemeler kaydederek bebek ölüm
oranlarını düşürmüş ve ortalama yaşam süresini uzatabilmiştir. Gene bu dönemde kentsel
nüfus kırsal nüfusu aşmıştır. Buna bağlı olarak tarımda çalışan nüfus da azalmıştır. Nüfusun
eğitim seviyesinde de genel bir yükselme olmuştur.
Türkiye nüfusunda doğurganlığın düşmesinin bir fırsat olarak mı, bir tehdit olarak mı
algılanması gerektiği ile bu bölüm noktalanmıştır. Bu çerçevede hızlı nüfus artışının farklı
cepheleri ortaya konmuştur.
Son olarak Türkiye’de iç ve dış göçlerin genel tarihçesi, nedenleri ve sonuçları ele
alınmıştır.
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Bölüm Soruları
1.
1927 yılında Türkiye nüfusu 13 milyondu ve kadın erkek oranı bozulmuştu.
Aşağıdakilerden hangisi buna neden olan etmenler arasında yer almaz?
a)

Doğal koşullara bağlı olarak uzun süren kıtlık

b)

Savaşa bağlı salgın hastalıklar nedeniyle kaybedilenler

c)

Uzun süren savaş döneminde muharebelerde kaybedilenler

d)

Savaş koşullarında tarımsal üretimde düşüş

e)

Savaş döneminde tıbbî hizmetlerin yeterli olmayışı

2.
Aşağıdakilerden hangisi 1950 sonrası Türkiye’de köyden kente kitlesel göçe
bağlı olarak gelişen sonuçlar arasındadır?
a)

Tarımda üretimin düşmesi

b)

Gecekondulaşma

c)

Kıtlık tehlikesinin baş göstermesi

d)

Kentte şiddetin artması

e)

Devletin göç edenlere yönelik planlı istihdam politikasını hayata geçirmesi

3.
ülkedir?

Aşağıdakilerden hangisi, demografik geçişin son evresindeki gelişmiş bir
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4.
Hükûmetin son dönemde nüfus artışını destekleyen politikalar geliştirdiği
gözlemlenmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu politikalar arasındadır?
a)

Çocuk bakımı karşılığında ebeveyne maaş bağlanması

b)

Doğan her çocuk için devlet yardımı verilmesi

c)

Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik adımlar

d)

Doğum izninin uzatılması

e)

Doğum kontrol hizmetlerinin yaygınlaştırılması
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5.
Türkiye’de bazı bölgeler ve kırlarla kentler arasındaki doğurganlık hızı büyük
farklılık göstermektedir. Aşağıdakilerden hangisi doğurganlık hızı yüksek bölgelerin
özellikleri arasında değildir?
a)

Kişi başına düşen gelir düşüktür.

b)

Eğitim olanakları sınırlıdır.

c)

Tarım dışı sektörlerde kadınların işgücüne katılımı düşüktür.

d)

Kadın okuryazarlığı düşüktür.

e)

Çocuk ölüm oranı düşüktür.

Cevaplar
1-

A

Bu soruda Osmanlı son dönemindeki savaşların etkisi de hesaba katılmalıdır. Bu
dönem kıtlık yaşanmıştır; ama bu doğal nedenlerle değil, erkeklerin üretici nüfustan
çekilmesine bağlı olarak tarımsal üretimde düşüş nedeniyledir. 1928 yılında ise doğal sebepli,
kuraklığa bağlı kıtlık yaşanır; ancak bu da kısa sürelidir; kaldı ki nüfus sayımı sonrasındadır.
2-

B

Akla gelebilecek şıklardan biri tarımda üretimin düşmesi olabilir. Ancak aksine bu
yıllarda tarım makinalaştığından, tarımsal nüfus azaldığı hâlde üretimde düşüş yaşanmamıştır.
Kente göçün en önemli sebeplerinden biri de bu makinalaşmadır.
3-

C

Demografik geçişin son evresinde hem doğum hem ölüm hızı düşer.
4-

D

Hükûmetin nüfus artışı politikası, artışı kalkınma ile özdeşleştiren bakış açısının
sonucudur. Bu politikada çocuk bakımı yükü esas olarak kadına yüklenmekte; bu anlamda
bakımı kolaylaştıracak destek hizmetlerinden çok kadının doğurganlığını artırmaya yönelik
adımlar atılmaktadır.
5-

E

Bu bölgelerde kadın tarımda işgücüne katılmaktadır. Ancak tarım dışı kadın
istihdamının düşük olduğu bölgelerde de doğurganlık yüksektir. Doğurganlığın yüksek
olduğu bölgelerde çocuk ölüm oranı ise yüksektir.
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11.TÜRKİYE’DE TOPLUMSAL CİNSİYET VE AİLE
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1.Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet
11.1.1. Toplumsal Cinsiyet Nedir?
11.1.2. Türkiye’de Cinsiyet Politikaları ve Kadın Hareketi
11.1.2.1.Osmanlı’da Geç Dönem Cinsiyet Politikaları ve Kadın
11.1.2.2. Erken Cumhuriyet Dönemi Modernleşme Projesi ve Kadın
11.1.2.3. Erken Cumhuriyet Döneminin Bitiminden Bugüne
11.1.2.3.1. ‘Türban’ ya da ‘Başörtüsü’ Sorunu
11.1.2.3.2. Kadına Yönelik Şiddet
11. 2. Türkiye’de Aile
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
Türkiye’de basında sık sık kadın cinayetleri ile ilgili haberler okuyoruz. Sizce bu
tablo son yıllarda kadın cinayetlerinin artmasından mı, toplumun bu olaylara ilgisinin artması
sonucu bunların basına daha çok yansımasından mı kaynaklanmaktadır? Cinayetlerde bir artış
varsa, bu toplumda, aile yapısında ve kadın ve erkek rollerinde hangi değişimlerin yaşandığını
gösterir?
2.
Kadına yönelik şiddeti, ‘namus cinayeti’ ya da ‘töre cinayeti’ olarak adlandırmak
bir fark yaratır mı?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Biyolojik cinsiyet ve toplumsal
cinsiyet kavramlarını ayrıştırmak
Türkiye’de toplumsal cinsiyet
politikalarının tarihsel gelişimini
kavramak
Türkiye’de toplumsal cinsiyet
alanındaki güncel tartışmaları
değerlendirmek
Türkiye’de aile yapısının belli
başlı özelliklerini ve
değişimlerini değerlendirmek
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Anahtar Kavramlar


Toplumsal cinsiyet,



Ev içi emek,



Patriarka (ataerkil düzen)
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Giriş
Bu haftaki dersimizde Türkiye’de toplumsal cinsiyet ve aile üzerinde duracağız. Önce
toplumsal cinsiyet kavramını açıklayacağız ve Türkiye’deki gelişimine odaklanacağız.
Osmanlı’nın son dönemlerinde hızlı gelişmelere paralel biçimlenen cinsiyet politikaları ve
yükselen kadın mücadelesine kısaca değindikten sonra; yeni kurulan cumhuriyet rejiminin,
Kemalist modernleşme projesi kapsamındaki cinsiyet politikalarını ve son olarak 1980’lerden
sonra yine devlet-toplum ekseninde biçimlenen cinsiyet politikalarını ve bağımsız feminist
mücadelenin gelişimini ele alacağız. Dolayısıyla bu dersimizde Türk modernleşmesinin
kapsamında kadın konusuna değinmiş olacağız. Ardından türban ya da başörtüsünün nasıl bir
siyasal mesele hali aldığını inceleyeceğiz. Bunu takiben Türkiye’nin giderek yakıcı bir sorunu
hâlini alan kadına (ve çocuğa) yönelik şiddet meselesini inceleyecek ve bilhassa yasal
önlemleri tartışacağız. Son olarak aile konusu etrafında Türkiye’de evlilik, hane tipi ve
boşanma meselelerini ele alacağız.
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11.1. Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet
11.1.1. Toplumsal Cinsiyet Nedir?
Kadın ve erkek kimliklerinin ve bunlara dayanan toplumsal rollerin doğuştan
getirdiğimiz biyolojik farklılıklara dayandığı genel bir toplumsal kabuldür. Örneğin doğaları
gereği kadınların çocuk bakımına daha yatkın olduğunu varsayarız, erkeklerin doğaları gereği
daha rekabetçi olduğunu düşünürüz vs. Oysa tüm bunlar biyolojik doğamızın değil, tarihsel ve
toplumsal olarak belirlenen/şekillenen cinsiyet kodlarının bir sonucudur. Zaten genel olarak
doğal olanın ne olduğu üzerine varsayımlarımız da bizzat toplumsallığımızın, yani kültürün
ürünüdür.
Doğal olanı normal olan ile birleştirdiğimizden, ‘doğal’ saydığımız şeyleri ‘normal’ de
kabul ettiğimizden, ‘normal’ de aslında toplumsal bir kurgudur. Bunun belki de en çarpıcı
örneği, yine toplumsal cinsiyet ile ilgili bir alandan, ‘cinsellik’ alanından verilebilir:
Tamamen mahrem saydığımız bu alan esasında tarih boyunca iktidarların müdahale ettiği ve
düzenlemeye çalıştığı bir konu olmuştur. Bu düzenleme de en çok bazı ilişki biçimlerini
normal, bazılarını anormal saymak biçiminde gerçekleşmiştir. Modern devlet ise, daha güçlü
teknolojik ve kurumsal olanaklarla donandığından, daha kapsamlı bilgi üretebildiğinden,
hayatın her alanı gibi bu alanına da, biz fark etmesek bile, geçmişteki tüm iktidar
biçimlerinden daha fazla müdahale edebilmiştir140.
Bir an için (bir sosyoloğun yapması gerektiği gibi) verili olarak bildiğimizi unutup
etrafımıza başka bir açıdan baksak, bu kodların zannettiğimiz kadar doğal olmadığını zaten
kolayca fark edebiliriz aslında. Annelik rolü her kadın tarafından başka biçimlerde yerine
getirilmektedir ve bu her zaman ona bitiştirilen ‘şefkat’i içermemektedir ya da örneğin aslında
erkeklerin çocuk bakamaması için (süt çocuğunu beslemek dışında) hiçbir ‘doğal’ sebep
yoktur. Kaldı ki kadın ve erkek olmaktan anladığımız da toplumdan topluma ve aynı toplum
içinde belli bir toplumsal tabakadan diğerine değişkenlik göstermektedir. Örneğin İskandinav
toplumlarının çoğunda babalar için doğum izni vardır ve erkekler yeni doğan bebekleriyle
ilgilenmektedir. Dolayısıyla yaygın olarak ‘anormal’ görülen bir cinsiyet kodu bu toplumlarda
‘normal’ kabul edilmektedir. Yine örneğin küçük bir Anadolu köyünde kadın rolünden
beklenenlerle varlıklı sınıfın beklentileri farklıdır. Oysa bunlar o kadar ‘doğal’ farklılıklar olsa
idi tüm doğal farklılıklar gibi o kadar da değişkenlik göstermemeleri gerekirdi. Dolayısıyla
bunların birer kurgu olduğunu şu andaki toplumsal yapıya baktığımızda dahi
gözlemleyebiliriz.
Şu anda bile fark edebileceğimiz bu kurgulanmış olma hâli, geçmişe baktığımızda da
açığa çıkar. İnsanoğlunun kadın ve erkek olmak etrafında geliştirdiği birçok pratik,
Biz de nüfus konusunu incelerken, devletin doğurganlığa nasıl müdahale ettiğine değinmiştik. Bu bilgi bile
tek başına burada yazılanları örneklemeye yetecektir. Gene modernleşme ile gelişen psikolojinin, sıradan
insanların normal davranışları ile anormal davranışlarını ayırmak için ne çok mesai harcadığını düşünmek de bu
durumu örnekleyecektir. Bu bağlamda Foucault’nun ‘Cinselliğin Tarihi’ adlı kitabı özellikle zihin açıcıdır. Bu
incelmesinde Foucault, tarihsel süreç içinde cinsel davranışların nasıl şekillendirildiğini ve anlamlandırıldığını,
yani tarihsel, toplumsal ve siyasal olarak kurgulandığını, olgusal verilerle açıklar.
140
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anlamlandırma ve hatta duygu, aslında tarihsel olarak dönüşüme uğramıştır. Örneğin tarihin
uzun dönemleri boyunca kadının ‘doğası gereği’ ev dışında çalışamaz bir varlık olduğu
varsayılmıştır; oysa bugün sayısız kadın ev dışında da çalışmaktadır. Yine de geçmişte olduğu
gibi bugün de kadınların gündelik emeği, yani insanların bakımı ile ilgili olan ve aile içinde
yapılan tüm işleri kapsayan ev içi emeği, toplumu gün be gün var etmesine rağmen
önemsizleştirilmiş ve görünmez kılınmıştır. Bir başka örnek daha verelim: Evliliğin kadın ve
erkek arasında romantik aşka dayanan bir birliktelik olması gerektiği, hiç değilse böyle
kurulan evliliklerin daha sağlam olacağı bugün yaygın olan inançtır. Oysa çekirdek aileyi
ideal sayan böyle bir inanç modern çağa gelene kadar hiç mi hiç yoktu ve evlilik esas olarak
ailelerin ayarladığı bir birliktelikti. Elbette insanlar gene aşk heyecanını duyarlardı, ancak
bunun evlilik için temel oluşturması fikri akıllarda bile yoktu ve bu, modern çağa özgü bir
kurgu olarak gelişti. Bu ve bunun gibi sayısız örnek bize toplumsal cinsiyete ilişkin pratik ve
kodların aynı zamanda tarihsel olarak kurgulanmış olduğunu gösterir ve bir şey tarihsel olarak
değişkenlik gösteriyorsa yine ‘doğal’ olamaz. Bu durum aynı zamanda bize toplumsal cinsiyet
pratik ve kodlarının pekâlâ gelecekte de değişebilecek olduğunu göstermektedir; zira herhangi
bir şey geçmişte dönüşmüş ise gelecekte de dönüşmemesi için hiçbir sebep yoktur, hatta
dönüşmesi muhtemeldir.
O zaman kadınlık ve erkekliğe ilişkin kodlar ve pratikler asla durağan ve donuk
değildir; tüm bu kodlar ve pratikler dinamik bir süreç içinde oluşmaktadır ve ancak dinamik
bir süreç olarak kabul edildiklerinde hakkıyla anlaşılabilirler.
Ancak tarihsel olarak değişmesine, toplumsal olarak kurgulanmasına rağmen, hemen
hemen tüm toplum ve dönemlerde değişmeyen bir olgu vardır: Kadınlar ve erkekler
arasındaki ilişki asimetrik ve hiyerarşiktir (Hiçbirimiz için şaşırtıcı olmayacak şekilde bu
hiyerarşide üstte kabul edilenler de erkeklerdir). İşte erkeğin hiyerarşik ilişkide üstün taraf
kabul edilmesine dayalı düzenin adı patriarka ya da ataerkil düzendir.
Ancak bu, ‘patriarka erkekler açısından her zaman avantajlı sonuçlar doğurmaktadır’
anlamına gelmez; aslında erkekler de patriyarkal düzen içinde kendilerine biçilen roller
altında ezilmektedirler (Sadece bir örnek olarak, ‘erkekler ağlamaz’, aynı zamanda erkeklerin
isteseler, ihtiyaçları olsa dahi ağlayamaması sonucunu doğurur). Kaldı ki patriyarkal ilişkiler
erkekler arasında da bir hiyerarşi yaratır. Ancak yine de bu durum, dünya nüfusunun yarısını
oluşturan kadınların dünyadaki mülkiyetin sadece %1’ine sahip olduğu, TÜİK verilerine göre
Türkiye’deki mülksüz kadınların oranının mülksüz erkeklerin 2 katı olduğu, kadınların her
gün çeşitli düzeylerde erkek şiddetine maruz kaldıkları, istihdamdan ya da kamusal üretimden
sürekli dışlandıkları (üstelik modern toplumda iş piyasası açısından durumunun, kadının
tarımsal üretime aktif olarak katıldığı modern öncesi toplumlardan dahi daha geride olduğu),
kendilerini de ilgilendiren kararların alındığı parlamentolarda oy oranları nispetinde temsil
edilmedikleri gerçeğini değiştirmez (ve kadının erkekten geri konuma mahkûm edildiği
sayısız örnek daha verilebilir).
Elbette patriyarkal düzen kadınlar arasında da hiyerarşi yaratmaktadır ve kadınlar da
patriyarkanın güçlenmesine katkıda bulunmaktadır. Örneğin birçok toplumda yaşlı kadınlar
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genç erkeklerden daha fazla söz sahibi olabilir ve namus cinayeti gibi patriyarkal pratikleri
teşvik edebilir. Üstelik aynı düzen sadece erkeğin kadını ezmesi anlamına gelmemekte,
kadınların kadınları ezdiği birçok pratiğe de yol açmaktadır. Bunun en bilinen örneği gelinler
ve kaynanalar arasındaki ilişkidir. Ayrıca kadınları patriyarkal düzen karşısında tamamen
edilgen görmek de doğru değildir: Kadınlar bu düzenle hem örgütlü olarak, siyasal açıdan
hem de gün be gün mücadele etmektedirler.
1970’lerden itibaren sosyal bilimlerde geliştirilen ‘toplumsal cinsiyet’ (gender)
kavramı ile, biyolojik cinsiyet (sex) kavramından farklı olarak, toplumsal yapıda kadınlık ve
erkeklik rollerinin ve kadınlık ve erkekliğe yüklenen anlamların kurgulanmış niteliği
vurgulanmıştır. Buradan devamla toplumsal cinsiyet, ilişkiselliğe vurgu yapan bir kavramdır.
Zira bu kodlar ve pratikler ancak kadınlar ve erkekler arasındaki toplumsal ilişki içinde anlam
ve işlerlik kazanabilir.
Bu kavramın oluştuğu sosyal bağlamda gelişen feminist hareket politikada, zihniyet
dünyasında ve toplumsal yapıda önemli bir değişime yol açarak modern toplumları derinden
etkilemiştir. Ayrıca bu kavramın etrafında oluşan toplumsal cinsiyet çalışmaları141 ve kadın
çalışmaları tüm sosyal bilimlerde derin bir iz bırakmıştır. Zira sosyoloji, tarih, antropoloji gibi
birçok farklı bilimsel disiplini, toplumsal cinsiyet teması etrafında birleştiren bu
interdisipliner alanlar, sadece toplumsal cinsiyet ile sınırlı kalmamış ve örneğin tüm tarihin ya
da toplumsal yapının bir de toplumsal cinsiyet kavrayışı ile yeniden ele alınmasını sağlayarak
temel bilgilerimizi de köklü şekilde dönüştürmüştür. Zira toplumsal cinsiyet kavramının
kendisi sadece kadınlık ve erkeklik durumlarıyla sınırlı bir kavram değildir. Toplumsal
cinsiyet etrafında oluşan toplumsal pratikler ve anlamlar aslında toplumsal yapının her
düzeyinde karşımıza çıkar (Ancak bu o kadar doğallaştırılmıştır ki biz çoğu kez fark dahi
etmeyiz). Örneğin kent, onu kadınların ve erkeklerin nasıl kullandığı/kullanamadığı
araştırılmadan, aslında anlaşılamaz. Ya da politik yapının incelenmesi, ona kadınların ne
ölçüde ya da hangi yollarla katıldığını/katılamadığını anlatmadan eksik kalacaktır; bunun yanı
sıra hangi toplumsal kodların politikayı temelde bir erkek işi veya erkeksi bir iş saymamıza
yol açtığını anlamadan da politikayı anlamamız imkânsızdır. Bu nedenle toplumsal cinsiyet
boyutu içermeyen her yapı araştırması aslında eksiktir.
Bu bağlamda bu kavram, tanımı gereği, sosyal bilimlerin ciddi açılımlarını ve
sıçramalarını yapmasını sağlayan eleştirel potansiyel ile doludur: Görünenin arkasına
bakmayı; sıradan, verili, doğal, değişmez görüneni toplumsal bağlamı içine oturtup
tarihselleştirmeyi mümkün kılar. Bu nedenle de şeylerin, toplumsal rollerin, unsurların,
kavramların vs. ‘özde –dolayısıyla da hiç değilse kolay değişmez- nitelikler’ taşıdığını
141
Toplumsal cinsiyet çalışmaları sadece kadınlar üzerine araştırma yapmaz, toplumsal cinsiyetin kurgulandığı
ve yaşandığı tüm alanlar üzerine araştırma yapar. Bu bağlamda, erkeklikle birleştirilen pratik ve kodları ele alan
‘erkeklik çalışmaları’ giderek yükselen bir çalışma alanıdır. Ancak toplumsal cinsiyet çalışmalarında kadınlar
üzerine araştırmaların çok daha ağırlıklı bir yer tuttuğu da açıktır. Bu, tam da kadının hiyerarşik ilişkide daha
altta kabul edilmesinden kaynaklanan bir durumdur; daha alt konumda duran ve o güne dek sosyal bilimlerin
unuttuğu tarafa yönelik ilgi daha fazla olmuştur. Ayrıca ‘toplumsal cinsiyet’ kavramının yükselen feminist
bilinçle ilgili olması da kadınlık durumuna ilginin öncelikli olmasında etkilidir.
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varsayan özcü yaklaşımın karşısında bir tutumu simgeler. Hem de bunu, insanların en verili
saydığı cinsiyet alanında yapar. Verili kabul edilenin kurgulanmış olduğunu vurgulayan bu
bakış, aynı zamanda ‘öyle gelmiş öyle gider’ diyerek kanıksadığımız, bir süre sonra fark bile
etmez olduğumuz eşitsizlikleri de görünür kılar ve çözümler. Üstelik bunu, eşitsizliklerin en
kadimi, en görünmez kılınmışı üzerinden, kadın ve erkek arasındaki eşitsizlik üzerinden
yapar.

11.1.2. Türkiye’de Cinsiyet Politikaları ve Kadın Hareketi
11. 1.2.1.Osmanlı’da Geç Dönem Cinsiyet Politikaları ve Kadın

Batı’da, 18 yüzyıldan itibaren gelişen Aydınlanma düşüncesi ve Fransız Devrimi
geleneksel yapıları ve fikirleri dönüştürdü. Modernleşme sürecinin öncü sınıfı olan
burjuvazinin, “eşitlik, özgürlük, kardeşlik” sloganında bu taleplerin bütün insanlık için
dillendirildiği varsayılıyordu. Oysa kısa sürede bunların daha çok erkekler için talep edildiği,
kadınları kapsamadığı anlaşıldı. Örneğin ‘genel oy hakkı’ derken sadece ‘erkeklerin oy hakkı’
kast ediliyordu. Bu farkındalık sonucu, Batı’da birçok kadın, 19. yüzyıl boyunca eşitlik talebi
için mücadele ettiler ve ciddi kazanımlar elde ettiler. Bu mücadelenin en bilineni kadınlar için
de oy hakkı isteyen Sufraget hareketidir. Kadınlar Batı’da ancak zorlu, yer yer kayıplar
verilen bir mücadele ile ve burjuva devrimleri gerçekleştikten çok sonra oy hakkı elde
edebildiler.
Aydınlanma ve Fransız Devrimi Osmanlı’da da etkisini gösterdi. Daha önceki
bölümlerde de değindiğimiz gibi 19 yüzyılda, Osmanlı Devleti’nde siyasi, ekonomik ve
toplumsal alanda köklü ve hızlı dönüşümler yaşanıyordu. Kuşkusuz bu değişimler kadının
toplumdaki konumunu da etkileyecekti. Osmanlı toplumunun geleneksel yapısı kadının
yerinin “ev”i olduğunu vurguluyor ve kadın yine şer’i ve örfi hukukun dar alanına
hapsediliyordu.
Bu bağlamda Osmanlı döneminde kadın ve haklarına ilişkin ilk kıpırdanma
modernleşme sürecinden etkilenen ve onu etkilemek isteyen erkek aydınların oluşturduğu
kamusal alan içinde başladı. Burada esas olarak modernleşmenin kadın ve aile üzerindeki
etkisi tartışılıyordu ve bu, dönemin en başat tartışmalarından biri oldu. 19. yüzyıl Osmanlı
aydınları belki de, meşrutiyet, parlamento, milli isyanlar gibi doğrudan politik konulardan
çok, (aslında yine politik bir konu olan) kadın ve aile meselesi üzerinde düşündüler ve kalem
oynattılar. Kadın ve aile üzerine yazılanlar aslında söz konusu aydınların modernleşme
karşısındaki tavrını en fazla açık eden metinlerdi: Modernleşmenin, yani başka bir medeniyet
çerçevesine dâhil olmanın bir benlik kaybı yaratabileceği endişesi kendini en çok kadın ve
aile teması üzerinden gösterdi. Modernleşme karşısında duyulan heves kadın ve ailenin artık
değişmesi gerektiği konusundaki güçlü çağrılarda; modernleşme karşısında duyulan korku ise
bu değişimin bir yozlaşmaya yol açmaması, aşırıya gitmemesi konusundaki uyarılarda
yankılandı. Dönemin en Batı yanlısı aydınları bile modernleşmeyi temelde bir tehdit olarak
algılayan bu korkuyu dillendirdiler. Dolayısıyla bu yazılarda kadın ve kadının alanı sayılan
aile, modernleşme karşısında korunması gerektiği düşünülen ‘bize ait’ kimliğin, bir bakıma
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geleneksel alanın taşıyıcısı olarak görüldü. Batıcı erkek aydınlar kadını hem gelenekten
‘kurtarmak’ istiyor hem de fazla kurtulursa geleneksel alanı ve elbette bu alan üzerindeki
denetimlerini kaybedecekleri korkusu ile kadının özgürlüğünü sınırlamaya çalışıyorlardı. Bu
bağlamda tartışma kadının nasıl özgürleşeceğinden çok, nasıl özgürleşmemesi gerektiği
konusunda yoğunlaşmıştı. Bu bakış açısı erken Cumhuriyet döneminde de etkisini sürdürdü.
Ancak aslında bu yazılar mevcut ailenin ve kadının ne olduğu konusuyla ve onun
gerçek sorunlarıyla pek de ilgilenmiyor; daha çok ideal kadın ve ailenin nasıl olması gerektiği
üzerine yoğunlaşıyordu. Öte yandan tartışma geniş katılımlı bir biçimde de yürümüyordu. Bu
anlamda erkeklerin başlattığı kadın ve aile tartışması daha çok yazılı olarak sürdü ve politik
bir harekete dönüşmedi. Ancak bu aydınların kamuoyu üzerindeki etkileri güçlü idi ve bu
nedenle söyledikleri yine de önemliydi. Böylece bu fikirler dönemin kamuoyu ve zihinleri
kadar, bazı yasaları, yani politik alanı ve kısmen pratiği de etkiledi. Ayrıca bu aydınlar kendi
ailelerinde bu fikirleri hayata geçirmeye çalışarak, dar da olsa bir pratik dönüşümü başlattılar.
Kadınların kamusal alana katılımı ise daha çok hayırseverlik faaliyetleri ile başladı.
Ard arda yaşanan Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı sırasında (öksüz çocukların
bakımı, dul kadınların iaşesi gibi) toplumsal yaraların sarılması için Osmanlı kadınları ayrıca
örgütlendiler. “Şevkat-i Nisvan Derneği”, “Osmanlı Şefkat Cemiyet-i Hayriyesi”, “Himaye-i
Etfal”, “Topkapı Fukaraperver Cemiyeti” ve “Hilal-i Ahmer” kadınların kurduğu yardım
derneklerinden birkaçıdır. Buralarda kadınlar, özellikle kadınların barınma ve geçim
sorunlarını gidermek için çalıştılar. “Osmanlı Türk Kadınları Esirgeme Derneği”, “Osmanlı
Kadınları Çalıştırma Cemiyet-i Hayriyesi”, “Biçki Yurdu” gibi dernekler ise kadınlara
istihdam sağladılar. Bunlar doğrudan kadın meselesi üzerinde duran dernekler değildi; hatta
kadının ‘şefkatli anne’ rolünü pekiştiren adımlardı. Ancak kadının kamusal alana katılımını
meşrulaştırdılar, bunun toplumsal yararını gösterdiler ve daha sonraki birliktelikler için zemin
hazırladılar.
Jön Türklerin gazete ve dergilerde savundukları, kadın-erkek eşitliğini vurgulayan
görüşleri ve kendi ailelerinde başlattıkları dönüşüm de Osmanlı kadınının mücadelesine
zemin hazırlamıştı. Böylece 19. yüzyılda Osmanlı kadın hareketi başladı. 1883 yılında yayına
başlayan “Şükufezar” (Çiçek Bahçesi) yalnızca kadınlar tarafından çıkartılan ilk dergi oldu.
Bu dergi kadınların erkeklerden eksik varlıklar olmadığını vurguluyordu. Aynı dönemde
“Terakki-i Muhadderat”, “Aile”, “İhsaniyet”, “Hanımlar”, “Mürüvvet”, “Parça Bohçası”,
“Hanımlara Mahsus Gazete” ve “Hanımlara Mahsus Malumat” yayın hayatına girdi.
Ancak kadın sorununa ilişkin ilk ciddi gelişmeler için 1908’de başlayan II. Meşrutiyet
dönemini beklemek gerekti. II. Meşrutiyet’in ilk dönemi (1908-1913 arası) özgürlüklerin
görece genişlemiş olduğu bir dönemdi. Hem düşünce dünyasındaki değişimler hem de siyasal
ve toplumsal dönüşümler kadın etkinliklerinin artmasını sağladı. Kadınlar da bu özgürlük
ortamından yararlanarak birçok dergi kurdular. II. Meşrutiyet dönemi dergilerinden öne
çıkmış olanlar şunlardır: “Demet”, “Mehasin” ve “Musavver Kadın”.
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Yine bu süreç içinde kadın entelektüeller de giderek kadın ve aile tartışmasına
katılmıştır. Bunların çoğu üst düzey bürokrat ailelerin iyi eğitilmiş kızlarıdır. Kadınların
katılımı ile birlikte tartışmada patriyarkal düzenin sorgulanması ve hak mücadelesi yönünde
sesler de duyulmaya başlanır; ancak bu da daha çok basın ve dernekleşme yoluyla sürer ve bu
ses, geniş kadın kitlelerine ulaşamaz.
19. yüzyıl boyunca egemen olan bu modernleşmeci anlayışa yüzyıl sonunda
milliyetçilik de eklenir ve Osmanlı feminizmi bu milliyetçi anlayış içinde yeniden şekillenir.
Kadınların bu ideolojinin etkisinde kaldığını Halide Edip’in şu sözlerinden de çıkarabiliriz:
“Bir kadın evvela Osmanlı, bir vatanperverdir... Vatanın hukuku, kadınlık hukukundan bin kat
mühim ve muhteremdir”.
Bu çerçevede Osmanlı’nın son dönemlerinde Batılılaşmacı aydınlar, kadınların
toplumsal görevleri ve rolleriyle ilgili değişimleri arzu etmek ve desteklemekle birlikte kendi
milliyetçi düşünceleriyle cinsiyet politikaları üretmişlerdir. Şöyle ki; Osmanlı’da kadının
konumu bir geri kalmışlık meselesi olarak algılanmaktadır ve bu geriliğin sebebinin
kadınların cehaletinden kaynaklandığı öne sürülmektedir. Dolayısıyla bu ilerlemeci,
modernist anlayışa göre, kadınlar eğitilmeli, “yurttaş” statüsüne getirilmelidir. Ancak
“yurttaş”lık kadına “hak” verdiği ölçüde ”görev”ler de yükler. Eğitilmiş kadınlar iyi yurttaş
olmanın bilinciyle “iyi eş” ve “iyi anne” olmalıdır. Zira ancak eğitimli ve iyi anneler, vatanını
ve milletini seven iyi evlatlar yetiştirebilecektir. Demek ki kadının kurtuluşu toplumsal
devrimlerin önkoşullarından biri olarak görülmektedir. Böylece kadınlar, Osmanlı erkek
aydınlarının modernist, ilerlemeci ve gitgide milliyetçi büyük projesinin birer nesnesi hâline
getirilmektedirler.
Cumhuriyet dönemi öncesindeki bu egemen anlayış, Cumhuriyet döneminde de
etkisini devam ettirecektir.
Yine de 1923 yılına kadar, hiç değilse kentli ve üst sınıftan kadınlar eğitim, çalışma
hayatı, hukuk, siyaset ve aile gibi alanlarda taleplerini dile getirmiş, çözüm yolları
önermişlerdi. Kadınların çalışma hayatına artan oranda katılımı ve kız okullarından mezun
olanların sayısının artmasıyla “aydın kadın” mücadelesi önemli bir sıçrama yapmıştır. I.
Dünya Savaşı sırasında ise kadınlar, erkeklerin cephede yer almalarıyla daha fazla oranda
çalışma hayatına katılmışlardır. Kurtuluş Savaşı’ndaysa hem mitingler ve müdafaa-i hukuk
derneklerinde de etkin siyasal roller üstlenmişlerdir hem de bizzat cephelerde yer almışlardır.

11.1.2.2. Erken Cumhuriyet Dönemi Modernleşme Projesi ve Kadın

Cumhuriyet rejiminin kurulması; modernleşme, seküler kurumların oluşması ve ulusal
bir bilincin yerleştirilmesiyle paralel bir süreç izledi. Demek ki cumhuriyet projesinin iki
temel hedefi vardı: Modernleşme (ve ona bağlı olarak laikleşme) ve Millileşme (ve bu
çerçevede milli kimliğin oluşturulması). Bu sürecin yürütülmesinde karar mercii kuşkusuz
yönetici erkeklerdi ve kadınların toplumsal konumunu, haklarının nasıl ve hangi koşullarda
sağlanacağını yine onlar belirleyeceklerdi. Yönetici erkek elit tabaka hem ataerkil düzenin
izlerini taşıyor hem de reformcu ve laik politikalar üreterek kadın-erkek eşitliği konusunda
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düzenlemeler yapmaya çalışıyordu. Bu düzenlemeler yapılırken, kadın bir yandan yeni
haklarla donatılıyor, bir yandan da belirli sınırlar içinde tutuluyor ve bağımsız hareket etme
olanağı engelleniyordu. Bir bakıma bu erkekler, 19. yüzyıl modernleşme yanlısı Osmanlı
düşüncesinin de etkisinde, kadını ‘kurtarmayı’, ancak bu sırada kadın ve bedeni üzerindeki
denetimlerini yitirmemeyi amaçlıyorlardı. “Yeni kadın” ailevi, milli ve toplumsal vazifeleri
olan bir varlıktı ve bu kadını, kendi değil, yine aslında ataerkil olan cumhuriyet rejimi
yaratacaktı.
Yönetici erkeklerin hayalindeki “ideal kadın”, Ayşe Kadıoğlu’nun ifadesiyle,
“alaturka olmak korkusu ile iffetsizlik tehlikesi” arasındaki gerilimi de doğuruyordu. Yani
“yeni kadın” hem Batılı görünmeli hem de “namuslu” olmalıydı. Feliha Sedat’ın yazdığı şu
satırlar bu fikri özetlemektedir: “Türk kızları annelerinin ve hemşirelerinin mazhar
olamadıkları büyük bir saadete nail olmuşlardır: Cemiyet bütün kapılarını kendilerine açmış;
onların –nezih ve temiz olmak şartı ile- her yere girmelerini temin etmiştir. Fakat bu büyük
mazhariyet, bu geniş hürriyet onlara çok ağır ve zarurî bir de vazife yüklemiştir: hareketlerini
iyice tanzim etmek ve her yerde kendilerini sevk ve idare edebilmek…”142
Öte yandan Kemalist rejimin kadın hakları açısından kat ettiği mesafe yine de çok
önemliydi. Tevhidi Tedrisat Kanunu ile eğitim tek sistem altında toplanarak kadınlara
erkeklerle eşit eğitim imkânları sağlandı. 1926 yılında İsviçre Medeni Kanunu model alınarak
Türk Medeni Kanunu çıkarılmıştır. Bu kanunla, kadın ve erkek yasa önünde eşit kabul
edilmekte ve çok eşlilik yasaklanmaktaydı. Yine aynı kanunla, boşanma, velayet, miras ve
mahkemede tanıklık konularında kadın ve erkek eşit haklara sahip olmuştu. Ayrıca kadınlara
kendi eşlerini seçme hakkı ve boşanma ertesi analık hakları tanınmıştı.
Ancak, aynı kanun, kadın-erkek eşitliğini erkek lehine bozan, cinsiyetçi bir anlayışı
yansıtan hükümler de içermekteydi. Bu hükümlerden bazıları şunlardır: “Erkek evlilik
birliğinin başkanıdır”; “Evi seçme hak ve sorumluluğu kocaya aittir”; “Kadının bir iş ya da
sanatla uğraşması kocanın açık ya da zımni iznine bağlıdır”; “Evlendikten sonra karı,
kocasının aile ismini almak zorundadır”; “Karı evin idaresinden sorumludur”. Dolayısıyla bu
Kanun hem kadınları daha önce sahip olmadıklar yeni haklarla donatmaktadır hem de kadını
hâlen kocasına tabî olarak tanımlamaktadır. Buna ek olarak kadının esas görevi hâlen ev içi
emekle bağlantılı etkinliklerdir. Dolayısıyla ataerkil bir temeli olan aile içi işbölümü bu
kanunda da korunmuştur.
Bu çerçeve ile uyum içinde, bu yıllarda annelik rolünün de özellikle vurgulandığını
görürüz. Kemalistler açısından kadının en önemli görevi, onun varlığına anlam katacak asıl iş
‘annelik’tir. Ancak annelik de millileştirilmiş ve politikleştirilmiştir: Anneliğe anlam katan,
kadının ulusun gelecek nesillerini yetiştirecek olmasıdır. Dolayısıyla bu görev sorumlulukla
yerine getirilmelidir ve bu ciddi görevini lâyıkıyla yerine getirebilmesi için kadınlar
eğitilmelidir. Anneliğe atfedilen bu önem, milli kimlik yaratma projesi kadar, geçen bölümde
142

Feliha Sedat, Genç Kızlara Adab-ı Muaşeret Usulleri, Muallim Ahmet Halit Kitaphanesi, 1932, s. 10.
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de açıkladığımız gibi nüfusu artırma çabasının da ürünüdür. Devletin nüfusu artırmayı teşvik
eden politikaları nedeniyle Türk Ceza Kanunu’na göre kürtaj da yasaklanmıştır.
Cumhuriyet döneminde de kadınlar kadın sorununu ele alan yayıncılık faaliyetlerini
sürdürdüler. 1920’ler ve 1930’larda “Süs”, “Ev Hocası”, “Asar-ı Nisvan” , “Kadın Yolu”,
“Türk Kadın Yolu”, “Firuze”, “Hanımlar Âlemi”, “Cumhuriyet Kadını” gibi dergiler
yayınlandı. 1923 yılında Nezihe Muhittin’in önderliğinde “Kadınlar Halk Partisi” adlı bir
parti kurulması için girişimde bulunuldu143. Ancak kadınların henüz seçme ve seçilme hakları
olmadığı gerekçesiyle valilik partinin kurulmasına izin vermedi. 1924 yılında kadınlar bu kez
“Türk Kadınlar Birliği” adlı bir dernek kurdular. Dernek kadınlara siyasal haklar verilmesi
için mücadele verdi. 1935 yılında Dünya Kadınlar Birliği Kongresi bu derneğin girişimi ile
Türkiye’de yapıldı. Fakat bu başarılı girişime rağmen aynı yıl dernek yönetimi, CHP’den
gelen baskılar üzerine, ‘Türk kadınına seçme seçilme hakkının verilmiş olduğunu, bu nedenle
artık derneğin bir işlevinin kalmadığını’ gerekçe göstererek derneği kapatma kararı aldı 144.
Kemalist dönemde Türk kadınına siyasal haklar da tanındı: 1930 yılında yerel
(belediye) ve 1934 yılında genel (meclis) seçimlerde seçme ve seçilme hakkı verildi. 1935
yılında yapılan genel seçimlerde 18 kadın milletvekili Meclise girdi. 395 milletvekilinin yer
aldığı mecliste kadın milletvekillerinin oranı %4.5 idi ve bu oran, son dönemlere dek bir daha
hiç yakalanamadı. Ancak kadınlara seçme ve seçilme hakları verilirken valilik ve
kaymakamlık yapma haklarının engellenmesi çelişkili bir durum yaratmıştır. Kadınların vali
ve kaymakamlık görevine atanabilmeleri için 1991 yılını beklemek gerekecekti.
Aşağıdaki tabloda 1935 yılından bugüne kadar mecliste kadın oranını görüyorsunuz.
Bu oran kadınların siyasal temsili açısından çok önemli. Ancak sadece kadın oranının artması
tek başına bir gösterge değildir; zira kadınların, lider insiyatifiyle, belli bir projenin vitrini
olarak öne çıkarılması ile politik bir davada eşit haklara sahip yol arkadaşları olarak
görülmesi arasında büyük bir fark var. Buna bağlı olarak meclisteki kadın vekillerin, liderin
belirlediği bir projenin sözcüleri mi oldukları; kendi bağımsız iradeleriyle kadın haklarını
savunup savunamadıkları da önemli. Bu bağlamda mecliste kaç kadın vekilin seçildiği kadar,
bu kadınların kadın seçmenleri ne ölçüde temsil edebildiği ve kadın sorunlarını ve haklarını
ne ölçüde meclise taşıyabildikleri de önemli bir gösterge.

Bu girişim, Cumhuriyet Halk Fırkası’nın kurulmasından dahi öncedir. Dolayısıyla devamına izin verilseydi
cumhuriyetin ilk partisi ‘Kadınlar Halk Fırkası” olacaktı.
144
Kemalist dönemin, bu olayda da yankısını bulan “kadınlarla ilgili tüm hedeflere ulaşılmıştır” düşüncesi,
bugün feministler tarafından eleştirilmektedir. Böyle bir düşüncenin bağımsız bir kadın hareketini engellediği
düşünülmektedir.
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YILLAR

DÖNEMLER

KADIN
MİLLETVEKİLLERİ
SAYISI

ORAN (%)

1935-1939

5. dönem

18

4.6

1939-1943

6. dönem

15

3.8

1943-1946

7. dönem

16

3.7

1946-1950

8. dönem

9

2.0

1950-1954

9. dönem

3

0.6

1954-1957

10. dönem

4

0.7

1957-1960

11. dönem

7

1.3

1961-1965

12. dönem

3

0.7

1965-1969

13. dönem

8

1.8

1969-1973

14. dönem

5

1.1

1973-1977

15. dönem

6

1.3

1977-1980

16. dönem

4

0.9

1983-1987

17. dönem

12

3.0

1987-1991

18. dönem

6

1.3

1991-1995

19. dönem

8

1.8

1995-1999

20. dönem

13

2.4

1999-2002

21. dönem

23

4.2

2002-2007

22. dönem

24

4.3

2007-2011

23. dönem

50

9.1

2011-2014

24. dönem

78

14
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Sonuçta cumhuriyet rejimi temel olarak kadınların kamusal alanda, iş yerlerinde,
eğitimde ve siyasal hayatta daha görünür ve etkin olmasını hedeflemiştir. Bu çerçevede
kadınlar, kendilerine açılan iş alanlarında yerlerini aldılar. Kadınlar Türkiye’de zaten tarım
sektöründe çalışmakta idiler; Cumhuriyet döneminde tarım dışı alanlarda uzman mesleklerde
de çalışma olanağı kadın lehine yaratıldı. Buna ek olarak cumhuriyet kadınları birer ‘yurttaş’
olarak önemsemiştir. Laik, modern ve milli karakteri ile öne çıkan yeni düzende kadın,
rejimin karakterini gösteren bir ayna gibi görülmüştür. Bu nedenle aynı zamanda kadın
sorunlarına ilişkin alanların devlet denetiminde kalmasına özen gösterilmiş ve bu dönemde
kadınlar bağımsız bir örgütlenme gerçekleştirememiştir. Kaldı ki cumhuriyet kadınların asıl
olarak baskı gördüğü özel alanda geleneksel rollerine dokunmamış, hatta pekiştirmiştir.
Dolayısı ile aslında kadınlar erkeklerin eşitleri olamamışlar.
Öte yandan kazanılan haklar açısından kadınlar arasında da bir eşitlik
yaratılamamıştır. Devrimlerin ulaşabildiği kentli, okumuş, üst ve orta sınıftan kadınların
yaşamı değişirken, kentli alt sınıf kadınların ve ülke nüfusunun asıl büyük kesimini oluşturan
köylülük içindeki kadınların yaşamında hiçbir ciddi dönüşüm gerçekleşmemiştir. Coğrafi
farklılıklar, sınıf ve tabaka farklılıkları, iletişim ve ulaşım zorlukları nedeniyle kırsal alanda
ve özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde geleneksel yaşam içinde, kadın sorunlarının
çözülmesinde esaslı bir ilerleme kaydedilememiştir.
Yine de Kemalist reform döneminin ortaya koyduğu modern kadın ideali ve onun
etrafında oluşan model sonraki kuşaklar üzerinde etkili olmuş, kadının özgürleşme talepleri
için bir meşruiyet zemini oluşturmuş ve kadınlar bu zemine dayanarak özgürlük alanlarını
genişletebilmiştir. Bu çerçevede Kemalizm’in yarattığı ideal kadın imajı gelecekte de etkili
olmuştur ve hâlen etkilidir; ayrıca ortaya konan model bizzat kadınlar tarafından uyarlanarak
günümüze dek taşınmıştır. Kaldı ki kadın eğitimine verilen önem hem dediğimiz gibi bir ideal
olarak hem de ilerleyen yıllarda alt ya da orta sınıftan birçok kadının da bir gerçeklik olarak
hayatını değiştirebilmiştir.
Günümüzde Türkiye’deki kadın çalışmalarının da en tartışmalı alanlarından biri erken
cumhuriyet döneminde kadın konusunda yapılan reformların ve bunların dayandığı/gösterdiği
zihniyet dünyasının değerlendirilmesidir. Bu noktada, değişik akademisyenlerin farklı
yaklaşımları arasında keskin bir açı vardır: Bazı akademisyenler erken cumhuriyet döneminde
kadınla ilgili olarak yapılmış reformlara eleştirel bir açıdan bakmakta, bazıları ise bunları
kesin bir biçimde onaylamaktadır.

11.1.2.3. Erken Cumhuriyet Döneminden Bugüne

Kadın derneklerinin tekrar kurulmaya başlaması 1946 Cemiyetler Kanunu’ndan
sonradır.1948 yılında iş ve meslek kadınlarını hedef alan Soroptimist Kulüpler Birliği
kuruldu. 1949 yılında Üniversiteli Kadınlar Derneği, 1953 yılında ise Kadın Sosyal Hayatını
Tetkik Kurumu, 1959 yılında da Türk Anneler Derneği kuruldu.
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Siyasal partilerin içinde “Kadın Kolları”nın kurulması Tek Parti döneminden sonra
başladı. İlk kez CHP 1953 yılında, “Kadın Kolları” örgütlenmesini gerçekleştirdi. Ardından,
1959’da Demokrat Parti içinde yardımcı teşkilat olarak “Kadın Kolları” kuruldu. Bugüne
kadar hemen hemen bütün siyasal partiler kendi içlerinde ayrı bir kadın örgütlenmesi
gerçekleştirmişlerdir.
Partilerin “Kadın Kolları” örgütlenmesine benzer şekilde 1960’lı ve 1970’li yılarda
sağ ve sol siyasal örgütlere bağlı kadın dernekleri belirmeye başladı. Bunlardan bazıları;
“Türkiye İlerici Kadınlar Derneği”, “Milliyetçi Kadınlar Derneği”, “Türkiye Devrimci
Kadınlar Derneği”dir.
1970’li yıllar, Türkiye’de sosyalist hareketin ivme kazandığı bir dönem oldu.
Gecekondulu ve işçi kadınlar sol örgütlerde kendilerini ifade etme ve siyaset yapma imkânı
buldular. Kadının kurtuluşunun sosyalizmde olduğu inancı hem erkek hem de kadın
devrimcilerin yaygın düşüncesiydi. Bu dönemde; “İlerici Kadınlar Derneği”, “Ankara
Kadınlar Derneği”, “Devrimci Kadınlar Birliği” gibi dernekler kadınları sosyalizme
kazandırmaya çalıştılar.
1970’lerin sol hareketinde kadın, erkekler tarafından “ana”lar, “bacı”lar “yoldaşlar”
olarak tanımlanarak cinsiyetsizleştirilmiştir. Devrimci erkekler, kadını “dava arkadaşı” olarak
tanımlayarak büyük devrimin ideali uğruna kadının bağımsız örgütlenmesini engellemiştir.
Yani bir anlamda kadının özgül sorunları “işçi sınıfının” sorunları içinde eritilmiştir.
12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra Türkiye’de ilk siyasi muhalif duruşu
feministler göstermişlerdir. Darbeden sonra, kadın hareketi, toplumsal cinsiyet kalıplarını
sorgulayarak ve de reddederek bağımsız örgütlenmesini gerçekleştirdi. Bağımsız kadın
hareketinin ya da feminist hareketin doğmasının ve yükselmesinin en önemli nedeni darbe
sonrası bastırılan solun bıraktığı politik boşluktu. Türkiye’de bağımsız kadın hareketi Soğuk
Savaş döneminin çöküşü ile eşzamanlı olarak, bu dönemde sınıf ya da ideoloji temelli
hareketlerin yerini (kadın, çevre gibi) sorun odaklı siyasetin alması ile birlikte yükseldi.
Feminist hareket, yoğunlukla sol görüşlü kadınlar tarafından başlatıldı ve ilk sorgulanan da
sol örgütlerin ‘kadın sorunu’na ikincil bir mesele olarak yaklaşması ve kadınları baskı altında
tutan erkek dili oldu. Kadınlar hem Cumhuriyet’in hem de sağ ve sol ideolojilerin
hegemonyasından kurtularak yalnızca kendi adlarına mücadeleye başladılar. Bir bakıma
eskiden tüm sorunları tek bir ideolojinin içinde eriten bakış açısına, örneğin ‘devrimden sonra
kadın sorununun da kendiliğinden halledileceği’ gibi iddialara karşı oluştu. Ancak elbette bu
sorun odaklı siyasal hareketler de meselelere belli bakış açıları içinden yaklaştılar ve bir
düzeyde ideolojik angajmanlara bağlandılar. Kadın sorununa eleştirel bakan bir bakış açısı ile
muhafazakâr yerden bakan bakış açısı elbette kadın etrafında oluşan birçok tartışmada aynı
analiz ve çözümleri ortaya koymadı.
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Türkiye’de kadın hareketi, yoğun bir teorik okuma ve tartışma ile işe başladı. Daha
sonrasında örgütlendi ve 1987 tarihli ‘dayağa karşı yürüyüş’145 1989 tarihli ‘tacize karşı mor
iğne’ gibi ses getiren eylemlerle görünürlük kazandı. Bugün de birçok kadın devletin ve
toplumun ataerkil-cinsiyetçi yapısına karşı üniversiteler, dernekler, vakıflar, meslek odaları,
sendikalar, siyasal partiler ve kadın araştırma merkezlerinde örgütlenmektedirler. Eşit işe eşit
ücret, boşanma, miras hakkı, şiddet, taciz, tecavüz, cinayet gibi konularda cins ayrımcılığına
karşı kadınlar mücadelelerine devam ediyorlar.
Bu çerçevede 1980’den bu yana Türkiye’de kadınlarla ilgili olarak öne çıkan iki
önemli sorunu ele alabiliriz: Türban tartışmaları ve kadına yönelik şiddet.

11.1.2.3.1. ‘Türban’ ya da ‘Başörtüsü’ Sorunu

Başlangıçta ‘türban’ terimi üniversite öğrencilerinin, geleneksel örtünme tarzından
farklılaşan tarzını ifade etmek için kullanıldı. Aslında daha modern bir görünüşe vurgu
yapmak için benimsenen bu tarz, onu yasaklayanlar tarafından, gelenekten ayrışan bir siyasal
gösterge olduğunu vurgulamak için bu şekilde adlandırıldı. Bu adlandırma giderek
nötrleşenbir terim hâlini geldi. Ancak zaman içinde türbanın eleştirel bir adlandırma olduğunu
hatırlatmak için bu örtünme tarzı, destekçileri açısından ‘başörtüsü’ adıyla anılmaya başlandı.
Dolayısıyla bu adlandırma, baskı görmekten kaynaklanan savunmacı bir mağduriyet
konumunu işaretliyordu
Bazıları Türkiye’de ‘türban’ ya da ‘başörtüsü’ sorununun istense kolayca
çözülebilecek yapay bir sorun olduğunu iddia etmekteydiler. Bir açıdan bakınca sadece
kadınların örtünmesi üzerine bir meselenin bir ülkenin politikasını yıllarca meşgul edecek bir
soruna dönüşmesi garip görünmektedir. Gerçekte toplum içinde örtünen ve örtünmeyenler
arasında ciddi bir ayrışma da yoktur; birçok kişinin ailesinde başı kapalı ve açık kadınlar bir
arada yaşamayı, üzerine uzun uzadıya düşünmeyi gerektirecek hiçbir sorun çıkmadan
becermektedirler. Ancak başka bir açıdan bakıldığında da bu sorun, belli başlı siyasal
partilerin tutum aldıkları ciddi siyasal tartışmalara ve ayrışmalara, önemli protestolara, hak
kayıplarına, giderek toplumsal kutuplaşmalara neden olmuş ise onu hakiki bir mesele saymak
gerekir. Fakat meselenin bu boyutlara ulaşmasında toplum tarafından nasıl görüldüğü kadar,
siyasî olarak nasıl yönetildiği ya da kullanıldığı da hesaba katılmalıdır. Sonuç olarak ‘türban’
ya da ‘başörtüsü’ hakikî bir hak talebine ya da laiklik açısından hakikaten hissedilen bir
endişeye dayanmasa idi örtünme bu derece ciddi bir politik meseleye dönüşmezdi; ancak yine
de bu mesele, politik olarak daha ‘bilgece’ yönetilse idi, toplumu ayrıştırmadan da pekâlâ
çözülebilirdi.
Aslında Cumhuriyet’in kuruluş aşamasında kadının örtünmesini yasaklayan tek bir
kanun dahi çıkmamıştır; ancak başı açık giyimin modern ve laik cumhuriyetin göstergesi
olduğu mesajı da eğitimden çalışma yaşamına kadar zımnî olarak verilmiştir. Sonuçta
örtünme yasaklanmamış, ancak görünmez kılınmış ve açık giyim teşvik edilmiştir. Yalnız
burada teşvik derken, erken cumhuriyetin kadının namusu, annelik rolü ve benzeri geleneksel
145

Bu yürüyüş aynı zamanda, darbe ertesinde yapılan ilk yasal kitlesel eylemdi.
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rolleri konusunda genel bir hassasiyeti koruduğu da hatırlanmalıdır. Burada önemli olan
nokta, erken cumhuriyet rejiminde laikliğin, kamusal olarak ve devlet denetimi dışında
yaşanan bir dinselliğin, modernleşmeye engel olacağı yönünde bir varsayıma oturmasıdır146.
Zaten düğüm de tam bu noktada çözülmüştür. Modernliğin kalesi sayılan
üniversitelerdeki türbanlı öğrenciler, kamusal dinsel yaşamla modernlik arasında kurulan bu
varsayımı simgesel olarak sarstığı için rejimin tepkisini çekmiştir. 1960’lardan itibaren,
toplumda siyasallaşmanın da artması ile birlikte ilk türban direnişleri de başlamıştır. Fakat
sorun asıl, 1984 yılında, yani darbe ortamında Yüksek Öğretim Kurumu’nun türbanlı
öğrencilerin üniversitede okumasını yasaklayan kararı ile yakıcılık kazanmıştır. Bundan sonra
da bu yasak kimi dönemlerde esnek, 28 Şubat gibi kimi dönemlerde de sıkı bir biçimde
uygulamaya konmuştur ve bu süreçte öğrenciler de direnç göstererek protestolar
örgütlemiştir.
Böylece 1980 sonrasında türban, laiklik tartışmalarının merkezine oturur ve
Türkiye’de laiklik uygulamasının bir sembolü olur: Türbanlı öğrenciler ve onları
destekleyenler açısından türban bir dinsel özgürlük sorunudur; karşıtları açısından ise laiklik
karşıtı bir simgedir. Ancak burada kadınlar açısından asıl önemli olan, meselenin, hem türbanı
destekleyenler hem de karşıtları açısından ‘kadınlar üzerinden siyaset yapma’ geleneğinin
Türkiye’de ne kadar köklü olduğunu göstermesidir. Sonuçta meselenin bu biçimde suistimal
edilmesi asıl kadınlar açısından hak kayıplarına; bazı türbanlı öğrencilerin üniversiteden
uzaklaştırılmasına kadar varan sonuçlara yol açmıştır.

11.1.2.3.2. Kadına Yönelik Şiddet

Elbette Türkiye’de kadınların yaşadığı tek hak kaybı türban değildir. Bugün
Türkiye’de kadınlar çok daha açık bir tehdit ile karşı karşıyadır: Kadına yönelik şiddet!
TÜİK’in yaptığı 2008 tarihli bir ankete göre, Türkiye’de yaşayan her yüz kadından
41.9’u yaşamında en azından bir kez fiziksel ya da cinsel şiddete maruz kalmıştır. Bu oran
eğitim seviyesi düştükçe yükselmektedir; ancak lise ve üzeri eğitim görmüş kadınlarda dahi
%21 gibi çok ciddi bir seviyededir. Yüksek refah düzeylerinde de oran hâlen %28’dir. Bunun
anlamı şudur: Türkiye’deki kadınların yarıya yakını şiddetle karşılaşmıştır ve varlıklı ya da
okumuş kadınların dahi beşte biri şiddet öyküsünün parçası olmuştur.
Demek ki kadına yönelik fiziksel şiddet sanıldığının aksine sadece alt sınıf, eğitimsiz
ve yoksul kadınların yaşadığı bir sorun değildir ve eğitimli kadınlar da bu şiddete maruz
kalmaktadır. Üstelik muhtemelen eğitimli kadınlar için şiddetin tam boyutu da tespit
edilememektedir; çünkü ‘eğitimli kadın haklarını koruyabilir’ gibi yaygın kodlar karşısında
yaşadığı utanç nedeniyle bu kadınların önemli kısmı, yaşadığı şiddeti ifade dahi
edememektedir.

Ancak cumhuriyetin laiklik anlayışının, devlet kontrolünde bir dinselliğe ve ona uygun, belli kalıplar içindeki
dinsel yaşantıya sahip çıktığı ve bunları teşvik ettiği de ayrıca hatırlanmalıdır.
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Kadın cinayetleri konusunda bundan çok daha vahim bir tablo ortaya çıkmaktadır:
2009 yılının ilk 7 ayında 953 kadın, 2012’nin son altı ayında ise 210 kadının öldürülmüştür.
Adalet Bakanlığı verilerine göre 2002-2009 arasında kadın cinayetleri %1400 artış
göstermiştir. Aslında bu muazzam artışı gözlemlemek için istatistikî bilgiye bile ihtiyaç
yoktur: Bir kadın cinayeti haberi okumadığımız herhangi bir gün geçmemektedir.
Demek ki kadına yönelik şiddetin neredeyse rutinleşen biçimi dayak iken; şiddet, cana
kast eden trajik boyutlara da varabilmektedir. Ayrıca şiddet biçim de değiştirmiştir ve çok
hunharca hâller alabilmektedir. Kadınlar, bu fiziksel şiddetin yanı sıra psikolojik ve ekonomik
şiddete de maruz kalmaktadırlar: Sürekli aşağılama, gelir elde etmesine izin vermeme,
harcamalarını sıkı bir kontrol altına alma ve benzeri birçok eylem de aslında aile içi şiddetin
parçasıdır. İşin kötü yanı bu gibi eylemlerin şiddet sayıldığı dahi bilinmemektedir. Daha da
vahimi cinayetler de dâhil olmak üzere çoğu şiddet eylemi, mağdur kadınların yakın erkek
akrabaları, yoğunlukla da eşleri ya da nişanlılarından gelmektedir. Dolayısıyla kadınlara
yönelik şiddet tehdidi, genellikle sanıldığı gibi dışarıdan değil; bizzat yakınlarındaki
erkeklerden gelmektedir. Kadınlar ayrıca aileleri dışındaki erkeklerin de şiddetine maruz
kalmaktadırlar; bunun en sık rastlanan biçimi, artık neredeyse olağan sayılan tacizdir. Buna ek
olarak (‘çocuk gelinler sorunu’ olarak da bilinen) erken yaşta evliliğe zorlanma, eşini seçme
hakkı tanımama gibi kolektif şiddet biçimleri de yaygındır.
Kaldı ki artan cinsel ve fizikî şiddet sadece kadınları hedef almamakta, bazen çok
küçük yaştakiler de dahil olmak üzere çocuklara yönelik son derece gaddarca şiddet eylemleri
artan sıklıkla görülmektedir. Bunların bazıları ebeveynlerden, bakım veren kişilerden ya da
yakın akrabalardan kaynaklanmaktadır. Bazen de çocuklar güvenilir sayılan kurumlar içinde
bireysel ya da toplu şiddete ya da ihmale maruz kalmaktadırlar. Tüm bu fizikî ve cinsel şiddet
eylemleri, hem tek tek bireylerde derin bir güvensizlik duygusuna hem de toplumun
tamamında vicdanî bir yaraya yol açmaktadır.
Şiddetin ve son yıllardaki artışının nedenleri çokça tartışılmış bir meseledir. Ailesinde
şiddet görmüş ve şiddete tanık olmuş erkeklerin şiddete eğilimli oldukları bilinmektedir.
Ailesinde şiddet görmüş ve şiddete tanık olmuş kadınların da ileride şiddete maruz kalma
olasılıkları artmaktadır. Dolayısıyla aile içi şiddet aslında bir şiddet sarmalına dayanır; yani
şiddet şiddeti doğurmaktadır. Öte yandan son yıllardaki neo-liberal politikaların ve terör
nedeniyle Güneydoğu’dan kentlere göçün yoksullukta genel bir artışa yol açması; tüm
toplumsal sınıflarda yaşanan işsizlik sorunu; işsizlik ve ekonomik krizlerle geleceğine
güvenle bakamama, bildik kadın ve erkek rollerinin sarsılmasına yol açmaktadır. Bir bakıma
erkekler ‘ailesini geçindirme’ rolünü eskisi gibi yerine getirememektedirler. Üstelik tüketim
toplumu ile tüm aile bireylerinin arzuları kamçılanmaktadır. Buna bir de kadınların değişen
toplumda bilinen rollerin dar kalıbına sığmayı reddetmeleri eklenmektedir. Ancak bir yandan
da eski ataerkil değerler yerinde durmaktadır. Tüm bunlar birleştiğinde toplumda bir tür
‘erkeklik krizi’nin yaşandığını iddia etmek mümkündür ve erkekler, geleneksel rolleri
sarsılırken bunu şiddet ile telafi etme eğilimine girmektedirler.
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Fakat tüm bu olumsuz tablonun yanı sıra olumlu gelişmeler de olmaktadır. Bir kere
feministlerin uzun süren mücadelesinin de etkisi ile kadınlar şiddeti eskisi kadar olağan
görmemektedirler. Ayrıca devletin bu konuda önemli adımlar attığı da görülmektedir. 2002
yılında yürürlüğe giren yeni Medenî Kanun ile kadınların hakları bireysel hak ve özgürlükler
kapsamında korunmuştur. Bu kapsamda örneğin, 2002 tarihi sonrasında gerçekleşen
evliliklerde kadın, evlilik süresince edinilmiş mallar üzerinde hak sahibi kılınmıştır; başka bir
deyişle tapusu kendisinde olmasa dahi o malların edinilmesindeki katkısı nedeniyle kadın,
boşanma durumunda mallardan pay alabilecektir. Ayrıca erkeğin aile reisi olarak
tanımlanması uygulamasına son verilmiştir ve istedikleri takdirde kadınlara evlilik öncesi
soyadlarını koruma hakkı tanınmıştır. 2005’te yürürlüğe giren Türk Ceza Yasası ise töre
cinayetlerini cezalandırmaktadır; birden fazla evliliği yasaklamaktadır; evlilik içi tecavüzü suç
saymaktadır; iş yerinde, eğitim kurumunda veya aile içinde taciz ve tecavüzü
cezalandırmaktadır. Tecavüz sonucu oluşan hamileliklerde kadına 20 haftaya kadar kürtaj
yaptırma imkânı tanımaktadır; hâkim ve savcı kararı olmadan yapılan bekâret kontrolünü suç
saymaktadır; aile hukukundan kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmemeyi suç
saymaktadır. En önemlisi Ceza Kanunu, aile içi şiddet suçları için evlilik bağını aramamakta;
aynı hane içinde yaşayan tüm bireyleri kapsamına almaktadır. 2012 tarihli Ailenin Korunması
ve Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ise aile içi şiddeti önlemekte devleti sorumlu bir kurum
olarak tanımlamıştır. Bu çerçevede şiddete uğrayan kadın ve çocuklar devlet koruması altına
alınmıştır. Devlet gerekirse bu kadın ve çocukları barındıracak; geçici olarak maddi yardım
yapacak; psikolojik, hukuki ve mesleki olarak destekleyecektir. Aynı kanunla şiddet
uygulayan kişinin konut ve aileye yaklaşması da belirli bir süre için yasaklanmaktadır.
Barolar da avukat ücreti ödeyemeyen mağdurlara ücretsiz avukat tahsis etmektedir. Türkiye
ayrıca Kadına Şiddeti Önlemeye yönelik 2012-2015 Eylem Planı hazırlamıştır. Tüm bu yasal
düzenlemelerin hayata geçebilmesi için Kadın Konukevleri, Aile Danışma Merkezleri ve
Toplum Merkezleri gibi resmi kurumlar ve belediyelere bağlı Kadın Danışma Merkezleri ve
Kadın Sığınma Evleri açılmıştır. Tüm bu çalışmalar kapsamında, acil durumlarda
başvurulabilecek 183 Aile İçi Şiddet Acil Danışma Hattı açılmıştır. Ancak bu olumlu yasal
düzenlemelere rağmen bu kurumların işlerlik içinde çalışmasını sağlayacak altyapı yeterince
sağlam değildir ve uygulamada ciddi sorunlar yaşanmaktadır.
Kadın cinayetlerinin temelindeki ‘namus’ olgusu ise hem değişen toplum yapısı ve
neo-liberalleşme karşısında sarsılmakta hem de toplumdaki genel muhafazakârlaşma ile
güçlenmektedir. İşte tam bu noktada kadına karşı şiddetle mücadele politikalarının gerilimi
ortaya çıkar: Şiddet aile güçlendirilerek mi, kadın güçlendirilerek mi alt edilmelidir?
Bugün kadına yönelik şiddeti önlemeye yönelen tüm bu yasal ve kurumsal tedbirler,
aileyi güçlendirmeyi hedefleyen bir perspektife sahiptir. Buna karşılık birçok sivil toplum
kuruluşu, bu tedbirlerle etkili bir sonuç alınamadığını, bu yaklaşımın şiddete neden olan
muhafazakâr bakış açısını güçlendirdiğini iddia ederek, kadını güçlendirecek tedbirlerin daha
etkili olacağını savunmaktadırlar.
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Ve bu gerilim, aile, aşiret, hemşerilik ya da cemaat bağları içinde sıkışan; bir yandan
tüketim toplumunun kamçıladığı arzularının eşliğinde daha iyi bir hayat özleyen; bir yandan
da neo-liberal politikalar ile kendisinin ve ailesinin yaşamı giderek zorlaşan kadınların canına
mal olmaktadır…
Kadın, Şiddet Karşısında Yalnız Değil!
Kadın ve Kadına Yönelik Şiddet alanında çalışan çeşitli sivil toplum kuruluşlarının;
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Kadın Konukevleri, Aile Danışma Merkezleri
ve Toplum Merkezleri gibi resmi kurumların; belediyelere bağlı kadın danışma merkezleri ve
kadın sığınma evlerinin; üniversitelerde kadın sorunları ile ilgilenen merkezlerin il il adres,
telefon ve web siteleri için http://www.kadinayoneliksiddet.org/kitap.html adresine
başvurulabilir.
Ayrıca http://aileicisiddeteson.com şiddet mağdurları için pratik bilgiler içeren yararlı
bir sitedir.
183 şiddet hattı ise aile içi şiddetle ilgili acil danışma hattıdır.

11.2. Türkiye’de Aile

Belli ki Türkiye’de kadın olmak kolay değil.
Çerçeve böyle iken Türkiye’de hem kadınlar hem erkekler evlilik bağı kurmaya son
derece yatkındır. Türkiye ‘evlenmemeyi’ aklına dahi getirmeyen bir toplumdur; gençlerin
gelecekle ilgili düşlerinin en temel unsuru evliliktir ve evlilik oranı son derece yüksektir: 45
yaş üzerinde olup hiç evlenmemiş kadınlar, sadece %1 oranındadır. Batı’da yaygın görülen ve
artık hukuki olarak da fiilî olarak da evliliğe benzer sonuçlar doğuran (örneğin partnerin ve
çocukların miras hakkına yol açan) uzun süreli ve kalıcı evlilik dışı ilişkilere Türkiye’de de
rastlanmaktadır, ancak bunların oranı yok denecek kadar azdır.
Öte yandan son yıllarda ilk evlilik yaşında artış gözlenmektedir. TÜİK verilerine göre
2001’de ortalama evlenme yaşı kadınlarda 22,2 erkeklerde 25,5 iken; 2012’de kadınlarda 23,5
erkeklerde 26,7 olmuştur. Eşler arasındaki ortalama yaş farkı 3’tür. Kentli üst sosyal seviyede
evlilik yaşının ertelenmesi daha yaygındır. Ayrıca bu grupta evlenmeme eğiliminde de bir
artış gözükmektedir ki bu Türkiye için son derece yeni ve çarpıcı bir veridir. Bu veriler
demografik açıdan çok önemlidir, zira evlilik yaşının yükselmesi kadının doğurganlık süresini
kısalttığından nüfus piramidini doğrudan etkilemektedir.
Öte yandan erken evlilik de Türkiye’de hâlen önemli bir sorundur. Başbakanlık Aile
ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü tarafından 2006’da yapılan Türkiye Aile Yapısı
Araştırmasına göre evlenenlerin beşte biri 18 yaş altında evlenmektedir. Ancak evlenen
erkeklerin sadece %7’si 18 yaş altı evlenirken, kadınların %32’si erken evlenmektedir.
Dolayısı ile Türkiye’de evlenen her 3 kadından biri çocuk yaşta evlenmektedir. Gelir seviyesi
ve öğrenim düzeyi düşük gruplarda erken evlilik çok daha yaygındır. Köylerde de erken
295

evlilik daha yaygındır. Erken evliliğin yaygın olduğu bölgeler ise şöyle sıralanır: Doğu
Anadolu (%29), Kuzeydoğu Anadolu (%27), Güneydoğu Anadolu (%26,4), Orta Anadolu
(%26,3), Batı Karadeniz (%25) ve Doğu Karadeniz (%22,5). Dolayısıyla Doğu’dan Batı’ya
gidildikçe erken evlilik oranı düşmektedir.
‘Çocuk gelinler’ adı ile de anılan erken yaşta evlilikler her şeyden önce bir çocuk
hakları ihlalidir ve çocuk istismarıdır. Ayrıca bu evliliklerin önemli bir oranı özgür irade ile
değil, aile baskısı ile gerçekleşmektedir. Gene bu evlilikler içinde imam nikâhı ile yapılanlar
çok yaygındır; bu durumda kadınların evlilikten doğan hukuki hakları korunamamaktadır.
Ayrıca bu evlilikler kadınlarda ciddi ruhsal sorunlara ve sağlık sorunlarına yol açmaktadır.
Erken yapılan doğumlarda da bebeğin ve annenin ölüm riski yüksektir ya da önemli
komplikasyonlarla karşılaşılmaktadır. Öte yandan bir çocuk büyütebilecek vasıfları
kazanamadan anne baba olmak, hem ailenin geneli, hem anne hem çocuklar açısından
olumsuz sonuçlar doğurmaktadır.
Evlilik kararında ise görücü usulü ya da ailenin isteğiyle evlilikte radikal bir düşüş
gözlenmektedir. 1950 öncesinde erkeklerin %24,8’i, kadınların %30,7’si görücü usulü ile
evlenirken, 2006-2011 döneminde bu oran erkeklerde %1,2’ye, kadınlarda %1,82’ye
düşmüştür. Bu çarpıcı fark zihniyette köklü bir değişime ve Türkiye’de bir tür, sessiz ‘aşk
devrimi’nin yaşandığına işaret eder.
2012 istatistiklerine göre en yaygın nikâh türü ise %97,3’lük ezici çoğunlukla hem
resmî hem dinî nikâhtır. Sadece dinî nikâhla kurulan evliliklerin sayısı ise giderek
düşmektedir. Belli ki resmî nikâhın kadının evlilikten doğan hukuki haklarının korunması için
zarurî olduğu toplumun geniş kesimi tarafından anlaşılmıştır. Evliliklerin %18,1’inde başlık
parası verilmektedir. Doğu ve Güneydoğu’da başlık parası verme oranı ortalama %40, Orta
Anadolu’da %25’tir; ancak Ege’de %6, İstanbul’da %14, Marmara’nın geri kalanında
%10’dur.
Hane halkı yapısına baktığımızda Türkiye’de üç kuşağın bir arada yaşadığı geniş
ailelerin oranı çok azdır; çekirdek ailelerin oranı ise açık ara öndedir. Ancak yakından
bakıldığında bu çekirdek ailelerin bir üst kuşakla, çocukların bakımı, karşılıklı borçlanma,
işsizlik vb. kriz dönemlerinde dayanışma gibi yakın maddi ilişkiler içinde olduğu
gözlemlenmektedir. Dolayısıyla Türkiye’de haneler Batı’daki izole çekirdek aileden farklıdır.
Ayrıca boşanmalardaki artışla bağlantılı olarak tek ebeveynli aileler ve tek kişilik haneler;
yeni açılan üniversitelerle bağlantılı olarak öğrencilerden oluşan haneler gibi, geçmişte sık
rastlanmayan yeni hane tipleri de görülmektedir. Kentlerde zorlaşan çalışma koşulları da yatılı
yardımcıların sayısını artırmakta; bu haneler de yeni hane tipleri arasına katılmaktadır.
Türkiye İstatistik Kurumunun 2006 yılında yaptığı Aile Yapısı Araştırması’na göre hane
yapısı aşağıdaki gibi dağılmaktadır.
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(Hane yapısı %)
Öğrencilerden/işçilerden oluşan aile

0,3

Tek kişilik hane

6,0

Geniş aile

13,0

Çekirdek aile

80,7

Toplam

100,0

Son olarak boşanma istatistiklerine baktığımızda, Türkiye’de boşanma oranının hâlen
birçok Batı ülkesinin gerisinde olduğu, ancak giderek arttığı görülmektedir. Örneğin TÜİK’in
İstatistiklerle Kadın adlı yayınındaki verilere göre 2011 yılında kaba boşanma hızı Letonya’da
4; Almanya’da 2,3; Türkiye’de 1,6’dır. Fakat Türkiye’de boşanma hızı 2001’de 1,3’tür. 2011
istatistiklerine göre en yüksek boşanma oranı Ege’de (2,03), en düşüğü ise Doğu’da (0,50)
görülmektedir. Boşanma hızının gene de görece düşük olması Türkiye’de insanların
genellikle ilk evliliklerini sürdürdüğünü göstermektedir: 2006 tarihli Başbakanlık aile
araştırmasına göre Türkiye’de insanların %95,7’si bir kez evlenmiştir.
Boşanan her beş kadından biri şiddet; her yüz kadından 16 kadarı aile içi cinsel taciz
nedeniyle boşanmaktadır. Dolayısıyla kadınlar açısından birinci boşanma nedeni şiddettir.
Ayrıca evin geçimini sağlayamama ve alkol de kadınlar açısından önemli boşanma
nedenlerindendir. Tüm bu nedenler erkekler için yok denecek kadar az etkilidir. Ancak
aldatma, yüz erkekten yaklaşık 5 tanesi, yüz kadından yaklaşık 16’sı için boşanma nedeni
olmuştur. Hem erkekler hem kadınlar için eşit düzeyde olmak üzere, eşin ailesinin evliliğe
fazlaca karışması; eşin ailesine saygısızlık gibi nedenler de öne çıkmaktadır. Bunlar,
boşanmanın Batı’da rastlanmayacak, bizim üçüncü kuşakla yakın ilişki içinde yaşayan aile
yapımıza has nedenlerindendir.
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EK 1
Türkiye’nin Toplumsal Cinsiyet Tarihinden Birkaç Dönüm Noktası
(Sınavda bu kronolojiden sorumlu değilsiniz; referans olarak eklenmiştir.)
Kaynak: İstatistiklerle Kadın 2012, TÜİK, s. XXI ve XXI (Kısmen değiştirilmiştir)
1924- Tevhidi Tedrisat Kanunu ile eğitim tek sistem altında toplanarak kadınlara
erkeklerle eşit eğitim imkânları sağlamıştır.
1926- Türk Medeni Kanunu ile kadının sosyal hayatı çağa uygun olarak yeniden
düzenlenmiş ve kadına temel haklar verilmiştir.
1930- Kadınlar yerel yönetimlerde seçme ve seçilme hakkına sahip olmuştur.
1934- Kadınlar genel seçimlerde milletvekili seçme ve seçilme hakkına sahip
olmuştur.
1935- Genel seçimlerde TBMM’ye 18 kadın milletvekili seçilmiştir.
1938- 1926 yılında çıkarılan Türk Medeni Kanunu’nda kadınlar için 17, erkekler için
18 olan yasal evlenme yaşı, 1938 yılında kadınlar için 15, erkekler için 17’ye düşürülmüştür.
1983- Kürtaj büyük ölçüde serbest bırakılmıştır
2003- Ülkemizde çalışma hayatını düzenleyen Yeni İş Kanunu’nda 2003 yılında
yapılan düzenlemeler ile çalışma yaşamında kadın erkek eşitliğinin sağlanması
hedeflenmiştir.
2004- Anayasanın 10. maddesine “kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet bu
eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür” hükmü eklenmiştir. Yapılan bu
değişiklikle devlet cinsiyete dayalı ayrım yapmamanın ötesinde, kadınla erkeğin her alanda
eşit haklara, eşit imkânlara kavuşması için düzenlemeler yapmak, gerekli tedbirleri almakla
yükümlü kılınmıştır.
2005- Kadın erkek eşitliği gözetilerek hazırlanan ve 1 Haziran 2005’te yürürlüğe giren
Yeni Türk Ceza Kanunu’nda kadının mağdur olduğu birçok suç topluma karşı işlenen suçlar
kapsamından çıkarılıp, kişilere karşı işlenen suçlar kapsamına alınarak cezaları
ağırlaştırılmıştır.
2006- 2006/17 sayılı “Çocuk ve Kadınlara Yönelik Şiddet Hareketleri ile Töre ve
Namus Cinayetlerinin Önlenmesi için Alınacak Tedbirler” konulu Başbakanlık Genelgesi 4
Temmuz 2006 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
2012- Ailenin Korunması ve Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun çıkarıldı.
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Türkiye, Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi
Sözleşmesi (CEDAW) öncelikli olmak üzere, Avrupa Sosyal Şartı, Çocuk Hakları
Sözleşmesi, ILO, OECD, AGİK gibi kuruluşların sözleşme, karar ve tavsiyeleri, Kahire
Dünya Nüfus ve Kalkınma Konferansı Eylem Planı, 4. Dünya Kadın Konferansı Eylem Planı
ve Pekin Deklarasyonu, Birleşmiş Milletler Binyıl Kalkınma Belgesi ve Avrupa Birliği’ne
uyum sürecinde ulusal mevzuatına aktarması gereken kadın-erkek eşitliği ile ilgili AB
direktifleri doğrultusunda politikalar geliştirmeyi, yasal düzenlemeler yapmayı ve bu yasaları
uygulamaya geçirmeyi taahhüt etmiştir.
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Uygulamalar

300

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Öncelikle toplumsal cinsiyet kavramı tanımlanmıştır. Bu kavram ile kadınlık ve
erkeklik rollerinin doğuştan getirilen biyolojik farklara dayanmadığı, tarihsel ve toplumsal
olarak kurgulanmış kodlar ve pratikler ile oluştuğu vurgulanmaktadır. Kavram bu rollerin
ilişkisel ve dinamik bir nitelik taşıdığını gösterir.
Ardından son dönem Osmanlı’da ve Türkiye’de toplumsal cinsiyetin tarihi ele
alınmıştır. Osmanlı’da yeni oluşan kamusal alanda, modernleşme hevesi ve modernleşme
karşısında duyulan korku en çok kadın ve aile tartışması içinde dile getirilmiştir. Başlangıçta
sadece erkeklerin etkin olduğu entelektüel alana giderek eğitilmiş üst sınıf kadınlar da
katılmış; onların katılımı ile bağımsız bir kadın hareketi de oluşmuştur. Bu hareket daha çok
dergiler ve dernekler vasıtasıyla örgütlenmiş, alt sınıf Osmanlı kadınları üzerindeki etkisi
sınırlı olmuştur.
Cumhuriyet’in ilk yıllarında ise yeni bir kadın imajı yaratılarak rejimin modern
karakteri vurgulanmıştır. Bu noktada kadın, milli kimliğin asıl taşıyıcısı olarak görülmüş ve
gelecek milli nesilleri yetiştirmesi açısından annelik kimliği vurgulanmıştır. İş yaşamında,
eğitimde ve politik hayatta kadınların katılımı desteklenmiş; ancak kadınların asıl baskı
gördüğü özel hayatta ataerkil ilişkilerle ilgili ciddi bir adım atılmamıştır. II. Dünya Savaşı
sonrasında da partilerin kadın kolları ve dernekler vasıtasıyla kadınlar kamusal yaşama
katılmaya devam etmiştir. 1960’lardan yükselen sol ve sağ hareketler de kadınların
politikleşmesinde etki etmiştir. Ancak Türkiye’de bağımsız bir feminist hareket ancak 1980
askerî darbesinden sonra, siyasetten tasfiye edilen sol hareketlerin bıraktığı politik boşlukta
ortaya çıkar. Toplumun genelinde kadın hakları konusunda bir bilinç yükselmesi yaratan bu
hareket, özellikle kadına yönelik şiddet konusunda önemli kampanyalar örgütlemiştir. 1980
sonrasında kadına yönelik şiddet Türkiye’de kadın meselesinin en önemli gündemini
oluşturmuş ve son yıllarda artan kadın cinayetleri ile daha da yakıcı bir hâl almıştır. Ayrıca
1980 sonrasında türban etrafında oluşan kamplaşma, kadınların bedenleri üzerinden politika
yapma geleneğinin devam ettiğini göstermektedir.
Son olarak aile konusu ele alınmıştır. Türkiye’de evlenmenin çok yaygın bir tercih
olduğu; evlilik yaşının yükseldiği belirtilmiştir. Ayrıca yaygın aile yapısının Batı’daki gibi
izole olmayan, yakın akrabalarla sıkı ilişkiler sürdüren çekirdek aile olduğu vurgulanmıştır.
Bunun yanında boşanma oranı da yükselmektedir; ancak hâlen Batı’nın gerisindedir.
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Bölüm Soruları
1.

Toplumsal cinsiyet kavramını açıklayınız. Örnekler veriniz.

2.

Kemalist dönem kadın politikaları hangi nedenlerle eleştirilmiştir?

3.

Türkiye’de 1980 sonrasında feminist hareket hangi koşullarda oluşmuştur?

4.

Türkiye’de yaygın aile tipi nedir?

5.

Türkiye’de boşanmanın yaygın nedenleri nelerdir?

Cevaplar
1. Toplumsal cinsiyet kavramı, kadınlık ve erkeklik kodlarının ve buna dayanan
pratiklerin biyolojik farklılıklara dayanmadığı ve tarihsel ve toplumsal olarak kurgulandığı
iddiası üzerinde gelişen bir kavramdır. Toplumsal cinsiyet kavramına dayanan bir bakış açısı,
bu verili kodları ve bunların ‘doğal’ olduğu iddiasını sorgulayacaktır. Örneğin (erkeğin
bunları yapması önünde hiçbir ‘doğal’ engel olmadığı hâlde) doğuştan şefkatli ve ev işleri,
çocuk bakımı gibi alanlara daha yatkın cinsiyetin kadın olduğu yönündeki genel kanı, bu
bakış açısından eleştirilmektedir. Zira bu bakış, kadını ev içi emekle ve özel alanla
sınırlamakta, aile ile bağlantılı bu işler de genel olarak ücretsiz olduğu için kadınları servet ve
mülkiyetin dışında tutmaktadır. Ayrıca pekâlâ başka bir yaşam kurmayı isteyebilecek çok
sayıda kadını belli bir role hapsetmektedir. Dolayısıyla toplumsal cinsiyet bakışı, kadınlık ve
erkekliğe değişmez bazı nitelikler yükleyen özcü yaklaşımın karşısındadır. Cinsiyetler arası
ilişkilere odaklanarak, kadınlık ve erkeklik kodlarının ve pratiklerinin tarihsel ve dinamik bir
süreç içindeki gelişimini incelemeye yatkındır.
2. Kemalist dönem kadın politikalarına eleştirel yaklaşanların ana tezleri şöyle
özetlenebilir: Kemalizm’in iddialarına rağmen, gerçekleştirilen, esasında büyük bir dönüşüm
değil bir reformdur; bu reformların asıl amacı da kadının özgürleşmesi değil, yeni rejimin
laiklik ve modernleşme benzeri politik öncülleri ve bunları meşrulaştırma çabasıdır. Zaten
bunun sonucu ortaya çıkan hukuksal düzenlemeler de iddia edildiği ölçüde eşitlikçi değildir
ve bu süreçte devlet salt kamusal alana müdahale etmiş, özel alandaki ataerkil ilişkileri
görmezden gelmiş, hatta güçlendirmiştir. Kaldı ki kadın hakları sadece kentli, orta sınıf
kadınların hayatında etkili olmuş; alt sınıf kentli kadınların ve köylü kadınların hayatında kısa
vadeli bir değişime yol açmamıştır.
3. Türkiye’de bağımsız kadın hareketinin ya da feminist hareketin doğmasının ve
yükselmesinin en önemli nedeni darbe sonrası bastırılan solun bıraktığı politik boşluktu.
Darbeden sonra bazı kadınlar, içinden çıktıkları sol hareketlerin erkek egemen dilini ve
toplumsal cinsiyet kalıplarını sorgulayarak ve de reddederek bağımsız bir feminist örgütlenme
gerçekleştirdi. Bu bağlamda kadınların ataerkil düzene karşı eşit haklar için mücadeleye
başlayabilmesi, önceki dönemlerin ideolojilerinden bağımsız hareket edebilmesi ile mümkün
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oldu. Zaten genel olarak siyasal alanda, tüm dünyada Soğuk Savaş dönemine özgü,
genelleyici ideolojik yaklaşımlar sorgulanmakta ve hiyerarşik ve ideolojik örgütlenmeler
yerine, sorun odaklı, kimlik temelli ve katılımcı hareketler yükselmekte idi. Bu ortam da
kadın hareketinin yükselmesi için uygun bir zemin oluşturdu.
4. Türkiye’de yaygın aile tipi geniş aile değildir. Muhtemelen tarihte de çok eşlilik ya
da birkaç kuşağın aynı evde yaşamasına dayanan geniş aile yaygın olmamıştır. Türkiye büyük
oranda tek eşli çekirdek aile tipine sahiptir. Ancak bu aile yakın akrabalarla, özellikle
anneanne-babaanne gibi büyük ebeveynlerle yoğun bir manevî ve maddi dayanışmayı da
sürdürmektedir. Bu bakımdan yaygın aile tipi, Batı’daki izole çekirdek aileden ayrılmaktadır.
Elbette Batı’da da aileler büyük ebeveynleriyle duygusal bağlarını sürdürmektedir. Burada
ayırt edici olan yan, çocuk bakımı gibi alanlarda maddi dayanışmanın sürmesidir. Ancak
kapitalist ekonomik ilişkilerin yaygınlaşması ya da kentleşme gibi süreçlerin Türkiye’de de
bu bağları ve bu aile tipini nasıl etkileyeceği henüz bilinmemektedir. Öte yandan değişen
toplum yapısı tek ebeveynli ailelerin, öğrenci hanelerinin ve benzeri yeni aile tiplerinin de
yaygınlaşmasına yol açmaktadır.
5. Türkiye’de boşanma oranları hâlen Batı ortalamasının çok altındadır, ancak giderek
yükselmektedir. Bunun eşler arası geçimsizlik, ekonomik zorluklar gibi bilinen nedenlerinin
yanı sıra örneğin Batı’dan farklı olarak eşlerin ailesinin evliliğe yoğun olarak müdahale
etmesi gibi nedenleri de vardır. Ayrıca hızla piyasaya açılan ve tüketim toplumuna dönüşen
Türkiye’de, insanların maddi arzuları kamçılanmakta, ancak insanlar bu arzuları tatmin
etmenin olanaklarına kavuşamamaktadır. Buna ek olarak hızlı kentleşme, işsizlik gibi
değişmeler bilinen kadın ve erkek rollerini sarsmaktadır. Örneğin hayatın yükü altında ezilen
kadının şefkatli anne; işsizlikle mücadele eden erkeğin koruyucu ve ekmeğini kazanarak
ailesine bakan koca rolünün beklentilerini karşılaması giderek zorlaşmaktadır ya da göç
aileleri parçalamaktadır. Yeni oluşan toplum yapısına özgü bunun gibi nedenler de
boşanmalara yol açmaktadır.
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12. TÜRKİYE’DE KÜLTÜREL YAPI VE KÜLTÜREL DÖNÜŞÜM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Kültür Ne Demektir?
12.2. Türkiye’de Kültürel Alanın Tarihsel Oluşumu ve Dönüşümü
12.3. Türkiye Toplumunun Değerleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
İçinde yaşadığınız ailenin belli başlı kültürel değerleri nelerdir? Başka bir ailede
doğmuş olsanız başka değerlere sahip olur muydunuz? Hayatınız boyunca ailenizin değerlerini
eleştirdiniz mi? Bu eleştiriler davranışlarınıza yansıdı mı?
2.
Peki bu eleştirilerin ve diğer kültürel fikirlerin şekillenmesinde devletin kültür
politikalarının (örneğin nelerin konuşulup nelerin konuşulamaz sayıldığını denetleme, belli
eğilimleri teşvik etme ya da eğitim müfredatını belli bir kimlik etrafında şekillendirme vb.) etkisi
olailir mi? Bunu günümüzdeki herhangi bir tartışmadan yola çıkarak örnekleyebilir misiniz?
3.
Herhangi bir reklamı seçin ve kültürel kimlikler veya yargılar oluşturmadaki etkisi
üzerine düşünün.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Kültür kavramını tanımlamak
Türkiye’de kültür alanının tarihsel
oluşum aşamalarını kavramak
Batılılaşma sürecinin Türkiye
kültürü üzerindeki etkilerini
değerlendirmek
Günümüz Türkiye toplumunun
belli başlı değerlerini kavramak
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Anahtar Kavramlar


Kültür,



Kültürel Batılılaşma
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Giriş
Bu hafta Türkiye’de kültür ve kültürel dönüşüm konusunu ele alacağız. Kültür,
esasında çok geniş bir alanı kapsayan bir kavramdır. Bir toplumun değerleri ve elbette
değerlerindeki değişim; edebiyat, sinema, resim, heykel gibi sanatsal üretimi; düşünce
dünyası ve aydınları; ideolojik yönelimleri; gündelik hayatı ve bunun maddi görünümü
(giyim, jestler, eşyalar); futbol, mizah gibi popüler kültür alanı ve üretimi; medyası kültür
incelemesi kapsamına girer. Ayrıca kültür, ürünler kadar; üretim mekanizması ve üreticiler;
tüketim mekanizması ve tüketiciler açısından da ele alınabilir. Bu bağlamda kültürel üretim
toplumsal yapıdan ve tarihsel süreçten hem etkilenir hem de onu derinden etkiler ve tüm bu
geniş çerçeve bize toplumsal yapının hem en genel görünümünü hem de kılcal damarlarını
gösterir.
Elbette bu geniş alanın tüm boyutlarını bir derste incelememiz mümkün değil. Kaldı ki
alanın belli boyutlarına bu ders kapsamında yer yer zaten değinmiş olduk. Bu nedenle bir
toplumsal yapının kültürel boyutunu anlatmak ister istemez bir seçme yapmayı
gerektirmektedir. Bu bağlamda bu ders, kültürel üretimin en görünür gelişmelerini,
görünümlerini ve eğilimlerini, tarihsel süreci içinde anlatmak üzerine kurulmuştur.
Umarım bu kadarı bile bu son derece zengin ve renkli alanın, sosyolojik inceleme için
hem ne denli önemli hem de ne denli zevkli olduğu hakkında bir fikir verebilir.
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12.1.Kültür Ne Demektir?

‘Kültür’ kavramını gündelik yaşamda çok farklı biçimlerde kullanırız. Bazen kültürü,
Türkiye kültürü, Anadolu kültürü, Batı kültürü, Doğu kültürü örneklerinde olduğu gibi coğrafî
bir bölge veya bir ülkenin tamamı ile birleştiririz. Veya kültür’ kavramı ile bir din etrafında
oluşan yaşam biçimini de niteleyebiliriz: Hıristiyan kültürü gibi. Bazen de (‘Türk mutfak
kültürü’, ‘futbol kültürü’ vb. kullanımlarda olduğu gibi) kavramı bir etkinlik ile birleştiririz.
Ya da “Alevi kültürü” kullanımında olduğu gibi bir grubun yaşam biçimini ‘kültür’ kavramı
ile niteleriz. Bazen de ‘rock kültürü’ kullanımında olduğu gibi bir beğeninin etrafında oluşan
yaşam tarzını niteler ‘kültür’ kavramı. Bir de elit kültür, popüler kültür gibi kullanımlarda
olduğu gibi kültürel üretimin belli alanlarını da ‘kültür’ nitelemesiyle tanımlarız. Elbette bir
insanı tanımlamak için de ‘kültür’ kavramına başvurabiliriz: Kişinin ‘kültürlü’ olduğunu
söylerken eğitim, bilgi ve hatta yaşam görgüsünden bahsederiz.
Bunlar ‘kültür’ kavramını nasıl kullandığımıza dair sadece birkaç örnek ve bu örnekler
daha da çoğaltılabilir. Demek ki ‘kültür’ kavramı çok geniş bir alanı işaretler. Kavramı sık sık
kullanmamız tam da bu nedenledir ve sık kullandığımızdan da anlamını bildiğimizi
varsayarız. Ama bir yandan da kavram öyle geniş bir alanı kapsar ki elimizden kaçıverir.
Belki bu noktada kelimenin kökenine bakmak işe yarayabilir: ‘Kültür’ sözcüğünün
Latince kökeni olan ‘cultura’, ‘ekip ürün almak’ anlamına gelir. Kavramın Arapçadaki
karşılığı olan ‘hars’ da ‘toprağın işlenmesi anlamına gelir. ‘Kültür’ün öz Türkçedeki karşılığı
‘ekin’ de yine ‘toprağı ekmek’ ile bağlantılıdır. Zaten kavram da 18. yüzyıla dek daha çok
tarımsal üretimle bağlantılı olarak kullanılmıştır.
Fakat 18. yüzyılda Aydınlanma düşüncesinin etkisi ile insan zihninin de toprak gibi
işlenip daha verimli, yararlı, gelişmiş hâle getirilebileceği fikri ortaya atılmıştır. İşte bu
faaliyet sonucu ortaya çıkan ürünlerin adıdır ‘kültür’. Yani eğitim yoluyla dönüşen zihnin
yarattığı estetik değerler ve giderek bir uygarlığın ürettiği en iyi ve en güzel şeyler ‘kültür’
adıyla anılmıştır. İşte bu anlamı ile kültür, bugün ‘popüler kültür’e karşı ‘yüksek kültür’
derken kast ettiğimiz, ‘seçkin’ bir yaşam tarzı ile özdeşleştirdiğimiz, başta sanat etrafında
oluşan faaliyetleri ve bilgi alanlarını kapsamaktadır. Bugün ‘kültürlü bir insan’ derken de bu
anlamı kast ederiz.
Ancak kültürün bu anlamı, dinamik olmayan, ‘donup kalmış’ bir kullanıma yol
açmaktadır. Ayrıca tam da bu kullanım, belli bir grubun, yani seçkinlerin üretimini
yüceltmektedir. Buna ek olarak bu kullanım, liberal Batı uygarlığının ürettiği ürünlerin tüm
insanlık için ‘yüksek’ kabul edilmesi anlamına da gelmektedir.
Bu çerçevede 19. yüzyıl boyunca kültürün, böyle estetize edilmiş, seçkinci,
genellenmiş ve yüceltilmiş kullanımına karşı çıkışlar yükselmiştir147.
Bu karşı çıkışlar bize, modernliğin, genel bir akıl kategorisi altında, başka düşünme ve yaşama biçimlerini
dışladığı kadar; kendisini eleştirme kapasitesi de üretebildiğini gösterir. İşte bu yönü, yani kendi kendine de
yönelebilen eleştirelliği, modernliği özgürleştirici yapan asıl unsurdur.
147
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Milliyetçiler politik bir itiraz ile ‘kültür’ ile ‘uygarlık’ tanımının birleştirildiğini;
bunun ise liberal Batı normlarının dünyanın geri kalanına dayatılması anlamına geldiğini
söylediler. Bu bağlamda ‘kültür’ ve ‘uygarlığı’ ayırdılar. Onlara göre ‘uygarlık’ maddi ve
dışsal unsurlardı. ‘Kültür’ ise millete karakterini veren içsel ve manevî öğeleri içeriyordu ve
birden çok millet olduğuna göre, tek bir kültür değil, ‘kültürler’ vardı 148 . Fakat yine de
milliyetçilere göre kültürler hâlen, milletlerin karakterini tanımladıklarına göre, ‘değişmez’
bazı özellikler içeriyordu. Romantikler 149 ise aklın vazettiği mükemmeliyete karşı kusurlu,
duygulu, hatta tutkulu olanı; uygar olana karşı ilkel olanı yücelterek Batı uygarlığının temel
normlarını sorgulayan ürünler ortaya koydular.
Öte yandan antropologlar bilimsel bir itiraz ile, kültürün sadece estetik açıdan
mükemmellik arz eden ürünlerle sınırlanamayacağını belirtmiş ve bu ‘dar’ kullanım yerine
‘bir halkın ve bir grubun yaşam biçimi’ni ve bunu var eden tüm öğeleri kültür tanımı
içine almışlardır. Böylece genişleyen kültür tanımı içine sadece estetik açıdan
mükemmelleşmiş sanat ürünlerini değil, normları, değerleri, ahlaksal kuralları,
inançları, gelenek ve görenekleri, günlük yaşamında kullandığı ve ürettiği teknolojiyi,
sembolleri, düşünsel ve sanatsal ürünleri de almıştır. Dolayısıyla kültür, bir grup veya
toplumun, zihniyet dünyası, sanat ve fikir dünyası, inanç dünyası ve günlük
alışkanlıklarından oluşur ve hem maddi hem de manevî öğeler içerir. Bu anlamda nakış
da müzik de, fikrî tartışmalar da düğün âdetleri de, derin ahlaki kodlar da futbol da kültürün
parçasıdır. Bu bağlamda, Antropolog Tylor’un 1871’de yaptığı tanımlamayla kültür, “bilgi,
inanç, sanat, ahlak, yasa, gelenek ve toplumun üyesi olarak insan tarafından kazanılan diğer
yetenekleri içeren karmaşık bir bütün”dür. Başka bir deyişle kültür, toplumun, bireysel ve
kolektif var oluşa anlam katmak için ürettiklerinin tamamıdır.
Aslında bu biçimde düşünüldüğünde ‘kültür’ kavramının, ‘toprağı ekmek’le ilgili ilk
anlamından kalan bir izi hâlen taşıdığı ve tam da bu izin dar ve geniş anlamının ortak
noktasını oluşturduğu kolayca görülecektir: Kültür her şeyden önce ‘üretilen’ bir şeydir ve bu
üretim, insanın doğaya müdahale etmesini, yani doğanın koyduğu sınırı aşmasını mümkün
kılar. Öyle ise bu geniş anlamı daha da genişletip, kültürü tanımlayanın insanın doğaya
müdahale ederek ürettiği tüm unsurlar olduğunu söyleyebiliriz. Öyle ise kültür, doğal
ile karşıtlık içindedir ve insanı, doğanın parçası olan hayvandan ya da doğanın parçası
olan hayvansal yönünden ayrıştıran temeldir.
Bu anlamda kültür, doğal yeteneklerimiz gibi içgüdüsel değildir ve öğrenme ile
kazanılan yetenek, yatkınlık ve alışkanlıklarımızdan oluşur. Ayrıca kültür toplumsaldır,
toplumsal bir varlık olmamızın ürünüdür. Son olarak çok çeşitli mekanizmalarla, çok farklı
hızlarda da olsa kültürün öğeleri sürekli değişir150. Ancak bu değişimin yanı sıra kültür aynı
148
Bunu ilk kez Alman milliyetçileri yaptı. Bizde de Ziya Gökalp’in birkaç bölüm önce değindiğimiz ‘hars’,
‘medeniyet’ ayrımı tam da bu itiraza dayanmaktadır.
149
Romantizm, Batı’da 19. yüzyılda ortaya çıkan ve başta şiir olmak üzere, güzel sanatlar ve müzik gibi çeşitli
dalları etkileyen önemli bir sanatsal akımdır.
150
Kültürün farklı öğelerinin nasıl dönüştüğü ve birbiri ile nasıl bir ilişki içinde olduğu kültür çalışmalarının çok
önemli bir sorunsalıdır.
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zamanda kuşaklar boyunca aktarılır ve toplumsal birikimi yansıtır 151 . İşte bu nedenle bu
aktarımı mümkün kılan dil, kültürün en temel unsurlarından biridir ve geçmişten bu yana
getirdiğimiz toplumsal izi taşır152.
Sosyolojide de bugün kültür geniş anlamı ile kullanılmaktadır ve kültür, toplumu
incelemenin üç başat alanından biridir. Bu alanlar mal ve hizmetlerin üretildiği ve dağıtıldığı
sistem olarak ekonomi; gücün dağıtıldığı ve toplumu ilgilendiren kararların verildiği alan
olarak politika ve anlamın ve sembollerin üretildiği alan olarak kültürdür. Bu üç alanın birbiri
ile ilişkisi ise bir hayli tartışılmış bir konudur; özellikle de (geçen bölümlerde de değindiğimiz
üzere) ekonominin diğerlerini belirleyip belirlemediği tartışmalıdır. Aslında elbette bu üç alan
birbiri ile ilişkilidir: Demek ki ekonominin kültürel boyutları olduğu gibi, kültürün de
ekonomik bir veçhesi vardır153.
Sosyolojide, kültür çalışmaları ya da kültür sosyolojisi adı altında, kendi alt dalları da
olan müstakil bir inceleme alanı giderek gelişmektedir. Buna ek olarak, kültüre nasıl
yaklaşmak gerektiği ile ilgili ciddi bir kuramsal birikim mevcuttur.
Aslında kültürü tanımlarken bu kuramsal tartışmaların birkaçına çoktan değinmiş
olduk bile: Acaba ekonomiden özerk bir kültürel alan var mıdır? (Zira yok ise, ekonomiyi
anlamak yeteceğinden, belki de kültürü anlamak bir zaman kaybıdır). Popüler kültürü
incelemek gerekli midir, anlamlı mıdır? Yani popüler kültürü inceleyerek modern toplum
hakkında neler öğrenebiliriz ya da popüler kültürün modern toplumdaki işlevi nedir?
Kültürler değişken ve dinamik midir, sabit öğeler içerirler mi?
Kültür çalışmaları içinden, kuramsal ayrışmalara yol açan bunlar gibi daha birçok
sorunsal ortaya atılmıştır. Ancak bunların içinde biri özellikle dikkat çekicidir: Kültürün
politik işlevi nedir? Belki de kültür sadece, toplumların ürettiği yaşam biçiminin tüm
öğelerinden oluşan, yani nötr bir şey değildir ve politik bir anlamı da vardır. Belki de kültür –
hiç değilse modern toplumda- egemenlerin tâbi konumda olanları, kurdukları düzene, zor
kullanmadan ikna etmesinin yöntemidir. Ancak kültürü bu biçimde politik bir alan olarak
düşünmeye dayanan akıl yürütmeyi devam ettirirsek başka bir sonuca da çıkabiliriz: Belki
tabî konumdakiler de bu süreçte egemenlerin ürettikleri anlam ve sembollere karşı çeşitli
Bu çerçevede geçmişten günümüze neyin değiştiği, neyin kalıcı olduğu sosyal bilimlerin en önemli
sorularından biridir.
152
Yazının icadı, dilin ürettiği bilgi ve düşüncelerin aktarımını kalıcı ve güvenilir bir temele oturttuğu için,
tarihin de başlangıcı sayılır. Bu bile bize toplumsal birikimin aktarılmasının, kültürün temel bir unsuru olduğunu
göstermeye yeter. Ayrıca dil, kültürler arası etkileşimin de çarpıcı izlerini günümüze dek taşır. Türkçede de
etkilendiği kültürlerin izi dilde yaşamaktadır. Zira dil toplumsal tarihin yaşayan tanığıdır ve bu tarihe
etkileşimler de dâhildir. İşte dil bu nedenle çok önemlidir ve bir dilin yitirilmesi bu nedenle acıdır; çünkü o dille
beraber tüm o birikim de yok olur.
153
Bizdeki kültür çalışmalarında bu boyut genellikle ihmal edilmiştir. Örneğin edebiyatın sanatsal boyutu bir
hayli zamandır; ürettiği toplumsal anlam da son birkaç on yıldır incelenmiştir. Ancak edebiyat üretiminin,
aslında oluşan anlamı da etkileyen maddî koşulları, yani edebiyatın ekonomi-politiği hemen hiç ele alınmamıştır.
‘Kitapları kimler basar?’, ‘Bu işten para kazanırlar mı?’, ‘Yazar olmak için hangi çevrelere dâhil olmak
gerekir?’, ‘Kitapları kimler okur?’ gibi sorular (ve bunlara benzer daha birçok soru) gündeme gelmemiştir.
Edebiyat üzerinden verilen bu örnek, kültürün başka alanlarına da yansıtılabilir.
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biçimlerde direnmektedirler. Belki alt kültürler, popüler kültür vb. bu direnişin izlerini taşır ve
bunun mekanizmalarını bize gösterebilir. Öyle ise kültür, belki de ürettiğimiz mükemmel
estetik ürünler ya da yaşam biçimlerinin ötesinde, bir politik mücadele alanıdır.
İşte kültür sosyolojisi ya da kültürel çalışmalar bu ve buna benzer birçok kışkırtıcı
soru ve olasılık üzerinde çalışan son derece verimli, zevkli ve önemli bir alandır154.

12.2.Türkiye’de Kültürel Alanın Tarihsel Oluşumu ve Dönüşümü

Türkiye kültürü tarihsel olarak birçok kaynaktan beslenmiştir: Bir kere imparatorluk
geçmişi nedeniyle bu topraklarda yaşamış ve yaşayan tüm yerli halkların Türkiye kültürüne
katkısı vardır; ayrıca İslâm kültürü; Akdeniz kültür havzası; Orta Asya kültürü ve elbette
modernleşme süreci ile Batı kültürü Türkiye’de kültürel alanın oluşumunu etkilemiştir.
Türkiye’de kültürel alanın oluşumunda etkili tarihsel mirasın önemli bileşenlerinden
biri Osmanlı’dan bu yana elit ve sıradan halkın kültürel açıdan iki ayrı dünyada yaşamasıdır.
Osmanlı sarayı ve onun etrafındaki yönetici elit, dili (sokakta konuşulandan farklılaşan bir
Osmanlıca), yaşam alışkanlıkları, adabı vs. ile avamdan kesin olarak ayrışmış, tek bir kültürü
paylaşıyordu. Demek ki seçkinler yer yer halkın kültürüne karışsalar ya da halkın da bildiği
bazı kültürel kaynaklardan beslenseler de, ayrıca kendilerine ait, halkın erişemediği, apayrı bir
kültür evrenleri de vardı. Bunun yanında ise, Osmanlı millet sistemi içinde imparatorluğu
oluşturan çeşitli halkların kendilerine özgü, müstakil kültürleri mevcuttu. Bu kültürler temelde
kendi içlerine kapalı idi; ancak birbirleri ile sınırlı da olsa etkileşime geçiyorlardı.
Elit ve halk arasındaki bu kültürel ayrışma bugünkü Türkiye’ye kadar taşınan önemli
bir yapısal özellik oldu ve Türkiye’de toplumsal yapı, en az sınıfsal ayrışmalar kadar, bu
kültürel ayrışma etrafında şekillendi155.
19. yüzyılda Osmanlı’da Batılılaşmanın gündelik hayatı etkilemesi ile birlikte Batılı
yaşam biçimi de dar bir çevre ile sınırlı kalsa da gündelik kültürü etkilemeye başladı. Ayrıca
entelektüel anlamda da Batı’ya özgü roman-tiyatro gibi yeni anlatım biçimleri kültür
hayatımıza girdi. Bu andan itibaren, hem kültürel hem politik dünyamızı günümüze dek
etkileyen; hem endişelerimizin hem yaratıcılıklarımızın kaynağı olan çok temel bir gerilim ve
tartışma işlemeye başladı: Batılılaşma sorunsalı.
Batılılaşma en başta bir kimlik sorunsalı idi: Biz Batılı mıydık, Doğulu muyduk? Batı
ile Doğu arasında sıkışmış bir toplum muyduk? Peki ama ‘biz’ kimdi? Bizi ‘biz’ yapan
Öyle ki kültür ve etrafındaki meselelere yönelik ilginin git gide artması ile birlikte sosyolojideki çağdaş
yaklaşımlar ve çağdaş sosyoloji kuramları çoğunlukla buna benzer sorunsallar etrafında gelişmiştir. Walter
Benjamin, Gramsci, Foucault, Bourdieu gibi çağdaş sosyolojiye katkı yapmış sosyal bilimcilerin çoğu kültür
alanında eser vermiştir. Gene bu alan, Frankfurt Okulu, İngiliz Kültürel Çalışmalar Okulu gibi önemli kuramsal
yaklaşımlar doğurmuştur. Aslında bunları ‘kültür sosyolojisi’ adı altında anmak bile hatalıdır ve ‘kültürel
çalışmalar’ daha doğru bir adlandırmadır; çünkü geniş anlamı ile ele alındığında kültür, sosyoloji gibi kapsamlı
bir alana dahi sığamayacak kadar çok yönlü bir olgudur.
155
Aslında bu durum, bu dersin başında ele aldığımız, Marx ve Weber arasındaki, ‘sınıf mı, tabaka mı?’
tartışmasını hatırlatmaktadır.
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unsurlar nelerdi? Batılılaşma ile o unsurları da yitirirsek ve kimliksiz kalırsak ne yapacaktık?
Ama şu olasılık da vardı: Bizi biz yapan unsurlar, acaba her zaman erdemimizi mi
simgeliyordu? Ve acaba hepimizde mevcut muydu?
19. yüzyıl Osmanlı romanında, Batılılaşma arzusu ve bunun yarattığı tedirginlik en
fazla kadın kimliği, kadın erkek ilişkileri ve yanlış Batılılaşmayı simgeleyen (yine kadınsı)
züppe tipolojisi üzerinden tartışıldı. Bu romanları yazan erkekler, Batılılaşmış kadınlara belli
ki hayran kalıyor; ama onların kendine güveninden çekiniyorlardı da… Bu bağlamda kadın
karakterlerin bazıları Batılılaşmanın yarattığı korkuyu çağrıştırırken, bazıları da evi, geleneği,
huzurlu bir yaşamı simgelemekteydi. Yazarlar bu ikinci tür karakterlere saygı duyuyor, fakat
onları aşk ile çizmiyorlardı. Demek ki Batılılaşma âşık olunan bir kadın gibi, hem korkulan
hem hayran olunan bir hedefti ve âşık olunmayan kadınlar, korku ve tehdit içermeseler de
çekici de olmuyorlardı.
Erken cumhuriyet dönemi kültür politikaları da bu temel gerilim üzerinde şekillendi.
Bir yandan gündelik hayat ve toplumsal alan Batılılaşırken, bir yandan da medeniyet
değişikliğinin yarattığı tedirginlik millî kimlik ile yatıştırıldı. Dolayısıyla erken cumhuriyet
döneminde de batılılaşma, asla Batı’ya sorgusuz sualsiz bir teslimiyet değildi. Kadınlar gene
Batılı hayatın simgesi idiler. Böylece birçok kentli ve orta sınıf kadın Batılılaşırken mazbut
kalabilmeyi başardı.
Erken cumhuriyet dönemi kültürel alanda önemli kurumsal adımlar da attı. Bu
dönemin elitleri, Halk Evleri ile kültürel hayatı Anadolu’ya taşımayı amaçladılar; Türk Tarih
Kurumu ve Türk Dil Kurumu gibi önemli kültürel kurumların temelini attılar. Opera ve
benzeri birçok Batılı sanat dalı daha da gelişti; bir yandan da milli kimliği yaratma çabası
içinde halk kültürü incelendi ve kayda geçirildi. Kültürel alanın devlet tarafından inşasında,
devlet radyosu da etkili oldu. Bu dönemde, radyo, çoğu okuma yazma bilmeyen ve evinde
gramafon bulunmayan geniş kitlelerin müzik ve diğer kültürel ürünlere ulaşabileceği başat
kanaldı. Ayrıca (bugünün medya ortamının aksine) az sayıda, ama çok saygın görülen,
gazetecilik ilkelerine sadık gazete de vardı. Ulus, Tan, Vatan bu dönemin önemli gazeteleri
idi. Dergiler de önemli kültürel ürünlerdi.
Genç cumhuriyet sınırlı imkânları ile eğitim alanında da yatırım yaptı. 1924 Tevhid-i
Tedrisat Kanunu ile ilk ve orta öğretim geliştirildi ve laikleşti. 1928’te Arap harfleri yerine
Latin harfleri kullanılmaya başlandı ve bir okuma yazma seferberliği düzenlendi. 1933’te
yükseköğretimde hem bir tasfiye hem de bir reform süreci başladı. Cumhuriyetin efsanevi
eğitim bakanı Hasan Ali Yücel Batı klasiklerini Türkçeleştirdi. 1940’ta köy çocuklarına hem
pratik hem teorik; tarım bilgisinden genel kültür bilgisine uzanan komple bir eğitim vermeye
dayalı Köy Enstitüleri projesini başlattı. Bu okullarda yetişen çocuklar, kendi köylerine dönüp
öğretmenlik yapacak; böylece modern eğitim ve modern değerler köye kadar nüfuz edecekti.
Ancak Köy Enstitüleri, Tevhid-i Tedrisat ya da Halk Evleri gibi projeler eleştirilerle
de karşılaşmıştır. Demokrat Parti içinde, Köy Enstitüleri’nin, esas olarak, CHP ideolojisini
köylere yayma amacını güden projeler olduğu iddia edenler olmuştur. Aynı biçimde Halk
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Evleri’nin de, tek parti döneminde, CHP’nin inşa etmek istediği Batılı yaşam biçimini taşraya
taşımayı hedefleyen kurumlar olduğunu savunanlar vardır. Tevhid-i Tedrisat da bazı
çevrelerde, eğitimde Osmanlı dönemindeki çoğulculuğa karşı, devlet ideolojisini yaymayı ve
belli bir milli kimlik tasarımını genç nesillere benimsetmeyi hedefleyen merkezîyetçi bir
hamle olarak görülmüştür.
Erken cumhuriyet döneminde kültür anlayışı kesinlikle seçkinci bir içerik taşır.
Dolayısıyla, erken cumhuriyet dönemindeki yapısı içinde Cumhuriyet Halk Partisi156 kültürü
tanımlarken değindiğimiz ilk anlayışa, estetik bir mükemmeliyet olarak, yani ‘yüksek sanat’la
sınırlı bir kültür anlayışına daha yakındı. Esasen devletin, açtığı operalarla, tiyatrolarla, sanat
okulları ile inşa etmek istediği bu ‘yüksek sanat’ alanı, yeni Türkiye’nin modernleşme
hedefinin parçasıydı. Ancak genç cumhuriyeti yöneten Cumhuriyet Halk Partisi aynı zamanda
milliyetçi idi ve Etnografya Müzesi gibi kurumlar açarak, folklorik araştırmaları teşvik ederek
halkın kültürel birikimini, belli bir anlayışla ve standartlaştırarak da olsa kayda geçirmek ve
incelemek hedefleniyordu. Öte yandan erken cumhuriyet döneminde devlet aynı zamanda –
tıpkı ekonomik ya da siyasal alanda olduğu gibi- kültürel alanı da merkezî bir denetim altında
tutmayı hedefliyordu. Bu nedenle halkın kültüründe de elit kültürde de denetlenemez alanlara
yer yoktu.
Ancak yine de atılan adımlar denetlenemez alanlar yaratıyordu. Örneğin halkevleri
belki de cidden belli bir yaşam biçimini yaymayı hedefliyordu; ancak buralara devam eden
bazı gençler, modernleşmeci yaklaşımın özgürleştirici açıklarından yararlanarak hakiki
sorularla, yeni arayışlar içine giriyor, buralarda önerilen yeni yaşam ve sanat biçimini aslında
yeniden yorumluyorlardı157. Bu anlamda belki Erken Cumhuriyet Dönemi’nde yönetici elitin
halkın kültürüne yaklaşımı onu yaşayan hâli içinde anlamak yönünde değildi; ancak yine de
bu elite ‘halka tamamen yabancı’ demek haksızlık olur. Belki bu elit kültürel alanı denetim
altına almak istemişti; ama bu, Batılılaşma ülküsü etrafında gelişen yeni imkânlar da
doğurmuştu. Ayrıca bu yıllar, devletin kültürel alana önemli yatırımlar yaptığı bir dönem
oldu. Bu çerçevede; erken cumhuriyet döneminin denetimci, seçkinci bir yaklaşımla da olsa
Türkiye’de kültürel alanın gelişimine önemli katkıları bulunduğunu teslim etmek gerekir.
II. Dünya Savaşı sonrasındaysa Türkiye’de yaşanan dışa açılmadan ve piyasa
ekonomisine doğru kayıştan Türkiye’deki kültürel alan da etkilenmiştir. Türkiye Batı
kampına yaklaşırken, Avrupa modeline dayanan modernlik, yerini ABD tarzı modele bırakır.
Ayrıca köyden kente göç ile geniş kitleler modern kent yaşamı ile buluşur ve hem o yaşamdan
etkilenir hem de onu dönüştürürler.
Bu bağlamda Amerikan menşeli popüler kitle kültürü giderek Türkiye’yi etkisi altına
alır. Kitlesel popüler sinema, moda ve magazin Türkiye için yeni bir kültürel tüketim modeli

‘Erken Cumhuriyet dönemindeki Cumhuriyet Halk Partisi’ ifadesi boşuna seçilmemiştir; zira parti 1965
sonrası önemli bir dönüşüm geçirmiştir.
157
Taşrada yaşayan gençler için Halk Evleri etrafında oluşan yeni imkânlar, Kelebeğin Rüyası filminde etkili bir
anlatım diliyle ele alınmıştır.
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oluşturur. Kültürün üretimi de devlet denetiminden çıkar ve giderek piyasa ilişkileri ile
belirlenir. Piyasa ekonomisinin etkisi ile reklamcılık da gelişmeye başlar.
Köyden kente göç eden kitlelerin modernleşmesi ve kültürel alanın piyasa ile
etkileşimi, Türkiye’nin ilk özgün kitle kültürü ürününü doğurur: Arabesk. Arabesk aşktan,
yalnızlıktan, mahrumiyetten söz etmekte; gecekonduların ve göç eden kitlelerin özlemlerini
ve dertlerini, anlatmakta; kültürel yabancılaşma, kimlik bunalımı, ait olma duygusunun
yitirilmesi ve kent karşısındaki çaresizlik duygusunu vurgulamaktadır. Orhan Gencebay,
Ferdi Tayfur gibi, milyonlar tarafından sevilen ve rol modeli olarak benimsenen sanatçılar
ortaya çıkar. Bu denetimsiz kültür alanı devlet tarafından tepki ile karşılanır ve devletin
denetimi altındaki kültürel kanallarda yayını yasaklanır. Türkiyeli aydınlar da kitlelere
yaklaşımlarını yansıtacak şekilde bu müziğe küçümseme ile, kaderci ve uyuşturucu niteliğini
vurgulayarak yaklaşırlar.
1968 yılında ise Türkiye’de ilk TV yayını TRT tarafından başlatılır. Bu dönemde
televizyon bir eğlence aracı olarak değil başta haber olmak üzere halkın eğitim ve kültürel
seviyesini artıracak bir araç olarak görülmektedir.
1960 sonrası siyasallaşma da kültürel alanı etkilemiştir. Yükselen sağ siyaset içindeki
aydınlar Türk Kültür Araştırma Enstitüsü, Aydınlar Ocağı gibi kurumlar etrafında
örgütlenmiştir. Türk İslâm sentezi fikri bu kurumlarda oluşmuş ve Milliyetçi Cephe
döneminde, devlet politikasında da etkili olmuştur.
1960 sonrasında Türkiye kültüründe asıl sosyalist düşünce etkili olur. Bir yandan daha
iyi bir dünya özleminin hevesiyle yaşanan bir yaratıcılık patlaması, yeni ve korkusuz arayışlar
sanata, edebiyata ve bilime yön verir. Bir yandan da sadece politikanın yönlendirdiği,
tanımlanan dar politik kalıplara sıkışmış klişe bir tarz da oluşur.
Ayrıca bu politik çerçeve içinde hem sağ hem de soldan yükselen anti-Amerikancılık
ile kitle kültürüne karşı mesafeli bir duruş da sergilenir. Öte yandan her iki ideolojinin de çok
farklı yorumlara dayanarak paylaştığı milliyetçilik, Türkiye’ye has kültürel motiflere, örneğin
halk müziğine ilgi duyulmasına yol açar. Bu dönemde giderek yükselen ve dünyada da ilgi ile
izlenen sanatçılar çıkaran Anadolu Rock gibi müzik akımlarının da gösterdiği üzere, dönemin
politik ruhu ve bize ait olanla modern olanı birleştirme çabası son derece yaratıcı ürünler de
doğurabilmektedir.
1980 sonrasında ise bu kez politik sanat ve edebiyat kınanmış; bir eser politik ise
baştan kalıpçı sayılmıştır. Bu çerçevede hem yüksek sanatta hem popüler kültürde geçmişin
kolektif yatkınlıkları yerini bireysel temalara bırakmıştır. Bu yıllarda gözden düşen ya da
kimsenin yanaşmaya eskisi kadar cesaret duyamadığı politik sanatın yerine genel olarak kitle
kültürünün yükseldiğini söylemek mümkündür. Bu yaygınlaşma, ‘arabesk video filmleri’
furyasında olduğu gibi bazen son derece klişe ürünler de doğurmuştur.
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Dolayısıyla 1980 sonrasında ülke piyasaya açılırken bir kültür piyasası da oluşur.
Küreselleşme ile kültürel alan da hemen hemen tamamen endüstriye dönüşür. Elbette ülkede
bir kültür endüstrisi zaten mevcuttur. 1960’larda altın çağlarını yaşarken 1975-1980 arasında
müstehcen filmler furyasına kapılan Yeşilçam dahi tek başına bu endüstrinin ve yerli malı
kitle kültürü üretiminin kanıtıdır. Ayrıca bu popüler kültür alanı dönemin atmosferi içinde
politik ve ‘hakiki’ ürünler üretmeyi de başarmaktadır. ‘80’lerle yeni olan, popüler kitle
kültürünün politik içeriğinin tamamen boşalması ve Özal’lı yılların serbest piyasanın sihrini
keşfeden coşkulu atmosferi içinde çok hızlı üretim yapan bir alana dönüşmesidir.
Bu çerçevede kültürel alan üzerindeki devlet denetimi tamamen kalkmıştır. Ancak bu
beklendiği gibi çokseslilik ve özgürlük getirmemiştir. Piyasa mekanizmalarına tâbi, cafcaflı
renklerden oluşan ve ne olduğu pek de anlaşılmayan bir tablo ortaya çıkmıştır. Yeni
teknolojiler, başta internet, kültürün hem üretilme hem tüketilme biçimini değiştirmiştir. Bir
yandan da darbe ertesinde Türk İslâm sentezi fikri teknoloji hayranlığı ile birleştirilerek,
devletin kültürel tercihi olarak ivme kazanır.
Tüm bu gelişmeler en iyi medya alanında gözlenebilir. Bu yıllarda gazete, dergi sayısı
muazzam artmıştır. Niceliksel olarak büyüyen medyanın niteliğine baktığımızda ise, darbe
ortamında basının politikaya ciddiyetle yaklaşmaktan uzaklaştığını ve magazinin basında
önemli bir yer tuttuğunu görürüz. Öyle ki politik konular dahi magazin boyutlarıyla ele
alınmaya başlamıştır. Medyanın bu yaklaşımı, Türkiye’de politika konuşmanın dilini radikal
biçimde dönüştürmüştür: Bir yandan politika hafiflemiş, önemli sorunlar dahi bir söz
karmaşasının içinde kaybolmuştur; ama bir yandan da geçmişin ciddi dili içinde fark
edilmeyen sorunlar görünürlük kazanmış ve özellikle muhalif politikada politik dil daha
yaratıcı formlara da evrilebilmiştir.
Ayrıca 1980 sonrası basında büyük holdingler daha çok söz sahibi olmuştur; yani
sermayenin ana akım medya üzerinde denetimi artmıştır. Öte yandan artan sermaye birikimi
ile yeni teknolojilerin birleşmesi basının görünümünü de değiştirir. 1980 sonrasında basın
giderek renklenir. Yani basının niceliği ve niteliğindeki dönüşüm, görüntüsüne de yansımıştır.
Ancak bu artan sermaye birikimi, habercilik alanına pek fazla yansımaz: Kendi
muhabirleriyle haber üretmeye dayanan eski anlayış, yerini haberin ajanslardan satın alındığı
bir anlayışa bırakır. Muhabirlerle birlikte eskinin güçlü araştırmacı gazeteciliği de geriler. Bu
bir açıdan medyanın gazeteler/haber ajansları vb. dallara ayrılarak uzmanlaştığını; ama aynı
zamanda piyasanın kuralları içinde maliyetleri düşürme çabası içinde gazeteciliğin temelini
oluşturan habercilikten de uzaklaştığını göstermektedir. Ayrıca haber daha az kanaldan
yayıldığı için güç sahipleri tarafından denetimi de kolaylaşmıştır. Medyada muhabirlerin
bıraktığı boşluk ise köşe yazarlarıyla doldurulur.
Medyadaki kökten dönüşüm televizyon yayıncılığını da etkilemiştir: İlk özel
televizyon, 1990’da yayına başlayan Star TV olur. Ardından çok sayıda kanal daha açılır ve
televizyon yayıncılığında devlet tekeli kırılmış olur. Ancak bu, umulduğu gibi, farklı bakış
açılarının yayın hayatına girmesi ile sonuçlanmaz; hemen tüm kanallar, bir tür sansasyonel ve
gürültülü yayıncılık anlayışında ortaklaşır. Dolayısıyla çok kısa bir süre içinde çok kanallı
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televizyon yayıncılığında tüm kanallar birbirinin aynı hâl alır. Bu tür bir tek tipleşme aslında
1980 sonrası medyanın tamamı için de geçerlidir.

12.3.Türkiye Toplumunun Değerleri

Değer, hayatta hedeflerimizi ve davranışlarımızı belirlerken kullandığımız kriterlerdir.
Bir bakıma ‘şimdi yaptığım veya gelecek için hedeflediğim doğru mu/yanlış mı?’ ve buna
bağlı olarak da ‘anlamlı bir hayatı nasıl yaşarım?’ sorularına verdiğimiz kolektif cevaplar
değerleri oluşturur.
Değerler bir toplumun ortak malıdır, hem herkesindir hem de hiç kimsenin değildir.
Değerler davranışlara yansırlar ve buradan devamla o toplumun temel ahlaki prensiplere nasıl
yaklaştığını gösterirler. Modern öncesi toplumlarda kolektif değerler çok daha güçlüdür.
Ancak modernleşme ile birlikte toplumlar farklılaşır ve toplum içinde ortak değerler olduğu
gibi, değişen yaşam biçimlerine sahip grupların oluşturduğu farklılaşan değer sistemleri de
ortaya çıkar. Bunlar arasında çatışmalar da yaşanabilir.
Bu durumda toplumsal bütünleşme açısından toplumun ‘hoşgörü’ konusunda ürettiği
değer bilhassa önem kazanır. Ayrıca toplumların bu farklılaşmaları özgürce tartışabileceği bir
kamusal alanın varlığı da değerlerini ortaklaştırabilmesini, hiç değilse bir arada
yaşatabilmesini mümkün kılar.
Ancak bu ifadeler aslında sadece ideal bir durumu tanımlar ve çoğu zaman olan, şu ya
da bu şekilde gücü ele geçirmiş grupların, kendi değerlerini toplumun ‘ortak değeri’ olarak
genelleştirmesidir. Bu anlamda değerler değişmez yatkınlıklar gibi görünmelerine rağmen
aslında politik müdahaleye de açıktırlar. Bu bağlamda da değerler zamanla sürekli
değişmekteyken ve toplumun farklı kesimleri farklı değerlere sahipken, ‘Türk toplumunun
genel değerleri’ olarak belli anlayışların ortaya atılması aslında siyasal bir ifadedir. Üstelik
ortak değer diye anılanlarla uygulamalar, pratikler ve bireysel davranışlar arasında sürekli
uyuşmazlık varsa bu toplumsal çözülmeyi ve ahlâki çöküntüyü gösterir. Yine de modern
toplumlarda dahi, kolektif değerler üzerinde, geçmişin birikimi ile oluşan yatkınlıkların etkisi
devam eder. Öte yandan belli bir topluma özgü değerlerin başka toplumlarla ortaklıklar
taşıyıp taşımadığı ya da insanlığın, toplumdan topluma değişmeyen ortak değerlere sahip olup
olmadığı, burada detaylarını açamayacağımız, önemli bir tartışmadır.
Bu noktada Türkiye toplumunun belli başlı değerlerini ele alan araştırmalara bir göz
atmak yararlı olacaktır158.
Hofstede, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu çok sayıda ülkede yaptığı araştırmada,
Türkiye’de kişinin kendini belli bir gruba bağlı hissettiği ve gruba sadakat duygusunun ağır
bastığı toplulukçu eğilimin, bireyci eğilime ağır bastığını bulgulamıştır. Bu bağlamda ‘biz’
bilinci ‘ben’ bilincinin önündedir; kendini bireysel olarak göstermektense gruba uyum ve
çatışmadan kaçınma tercih edilmektedir. Bu anlamda Türkiye’de kişisel başarıdan çok
158

Değerler konusunda, kaba hatlarıyla Zerrin Sungur’un ekteki çalışmasındaki sistematik kullanılmıştır.
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alçakgönüllülük ve korumacılık takdir görmektedir. Türkiye aynı zamanda unvan ve mevki
gibi öğelere saygı duyulan ve otorite sahipleriyle altındakilerin mesafeli durduğu, yani
hiyerarşik ilişkiyi korumaya yatkın bir toplumdur. Ayrıca bu araştırmaya göre Türkiye’de
belirsizlikten kaçınma eğilimi yüksektir; bir bakıma herkes hiyerarşi içindeki yerini bilmek
ister. Belirsizliğin yükseldiği herhangi bir kriz ortamında da toplum, bu belirsizliğe karşı
kendi insiyatif almak yerine, buna son verecek bir otoriteye biat etme eğilimine girer.
Hofstede’e göre ekonomik veya siyasal krizlerin ardından gelen askerî darbeler ve toplumun
bunlar karşısında sessiz, hatta destekler tavrı bu eğilimi gösterir159.
Dünya Değerler Araştırması’nın 160 Türkiye sonuçları da toplumun genel eğilimleri
hakkında bize fikir verecektir. Türkiye’de insanların genel olarak ‘mutlu’ olduklarını ifade
ettikleri gözlemlenmiştir. Ancak bu mutluluk ekonomik krizlerden etkilenmektedir ve kriz
döneminde ‘mutlu’ olduğunu ifade edenlerin oranı düşmektedir. Öte yandan Türkiye,
insanların tanımadıklarına en az güvendiği ülkelerden biridir. Yabancılara güven duyma
oranı İskandinav ülkelerinde %70’lere kadar çıkarken Türkiye’de %10 civarındadır. Bu bulgu
ile bağlantılı olarak, insanlar birincil olarak ailelerine güvenmektedirler. Sendikalara ve
basına güven ise eksidedir. Türkiye gençlere de pek güvenmemektedir.
2011’de, ‘aile reisi’ ifadesini kaldıran yeni Medenî Kanun yürürlüğe girdiği hâlde,
büyük çoğunluk hâlen aile reisinin erkek olduğunu düşünmektedir. Ayrıca %60 civarında bir
oranla ‘kadının kocasına her zaman itaat etmesi gerektiği’ düşünülmektedir. 2011’de %30
‘bazı kadınların bazen dayağı hak ettiği’ne inanmaktadır. Erkeklerin daha iyi siyasî lider
olacağı da paylaşılan bir kanıdır. 2011’de bir erkeğin birden fazla eşi olabileceğini
söyleyenlerin oranı, daha önce %10 düzeyinde iken 2011’de %23’e çıkmıştır; üstelik ankete
katılan kadınların %20’si de bu görüşü onaylamıştır. Araştırmaya katılanların %30 kadarı da
üniversite eğitiminin erkek için daha gerekli olduğunu düşünmektedir. Katılanların hemen
hemen yarısı (ve hem kadınlar hem erkeklerin yarısı), çalışma önceliğinin erkeklerde
olduğunu düşünmektedir ve kadının kocasından daha çok maaş almasının evlilikte soruna yol
açacağı fikrine katılır. Dolayısıyla Türkiye ataerkil değerlerin güçlü olduğu ve pek çok
kadın tarafından da paylaşıldığı bir ülke görünümündedir.
Türkiye’de aileye duyulan güven gibi bağlılık da çok yüksektir. İnsanlar açısından
aile çok önemlidir ve bu veri yapılan tüm araştırmalarda bulgulanmıştır. Çocuklardan da
temelde itaatkâr olmaları beklenmektedir. Kuşaklar arasındaki duygusal ve maddi bağlılık
yüksektir.

Bu yorum bize kültürel çalışmaların, özellikle değerleri anlamaya yönelik çalışmaların belki de en talihsiz
yönünü gösterir: Değerler gibi öznel alanları nesnel şekilde yorumlamak çok güçtür. Örneğin burada askerî
darbeleri desteklemek biçiminde yorumlanan durum, pekâlâ bir tür ‘mecburî biat’ olarak da görülebilir. Zira evet
toplum askeri darbelerde hiç sesini çıkarmamış, ama ilk fırsatta da sivil siyasete geçişi desteklemiştir.
Dolayısıyla belki de bu bulgu, Türkiye toplumunun mutlak olarak uzlaşmacı olduğu biçiminde değil de, yüz
yüze çatışmadan kaçınan ve gün be gün direnen bir toplum olduğu şeklinde de yorumlanabilir.
160
Dünya Değerler Araştırması 1981 yılında başlayan ve belli aralıklarla tekrarlanan, birçok ülkede birden
yapılan kapsamlı bir sosyal bilim projesidir.
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Avrupa ülkelerinde yaklaşık beşte birlik bir oranla evlilik ‘modası geçmiş’ bir kurum
olarak görülürken, Türkiye’de evlilik önemsenmekte ve gerekli görülmektedir. Çocukların
mutlaka evlilik bağı içinde doğması gerektiği düşünülmektedir.
Türkiye’de kendini dindar olarak tanımlayanların oranı da Avrupa’dan bir hayli
yüksektir. Cehenneme inananların oranı %97’dir. Bilim ve din arasında dinsel açıklamaları
tercih edenler %77’dir. %79 tek doğru dinin kendi dini olduğunu düşünmektedir.
Katılımcıların yaklaşık yarısı da ülkeyi dindar birinin yönetmesini yararlı görmektedir.
Siyasete katılım düzeyinde de genel bir çekimserlik gözlenmektedir. İnsanlar
tamamen yasal ve barışçıl bir gösteride dahi yer almak istememektedirler. Genel seçime
katılım oranı ile birlikte düşünüldüğünde Türkiye’de insanların önemli bir kısmı için tek
siyasal katılım biçimi oy vermektir. Öte yandan 2011 araştırmasına göre Türkiye’de önemli
bir çoğunluk kendini siyasi yelpazenin sağında tanımlamaktadır. Hatta araştırmaya
katılan Avrupa ülkeleri içinde en sağda yer alan Türkiye’dir.
Politik yelpaze, toplumsal değerlerin sabit ve değişmez olmadığını bilhassa gösterir.
Bu anlamda Türkiye’nin hem de bir hayli sola kaymış olan CHP’ye %41 oranında oy verdiği
1977’de bu anket yapılsa kuşkusuz politik yönelimle ilgili bu bulgu ve muhtemelen başka
bulgular da farklı çıkardı. Bu bağlamda bu değerlerin hiçbiri toplumun içsel ve değişmez
niteliklerine dayanmazlar ve tarihsel ve toplumsal koşulların ürünüdürler. Bu çerçevede
birkaç paragraf önce de değindiğimiz gibi toplumsal değerlerin manipüle edilmesi de pekâlâ
mümkündür. Bu mantığı devam ettirerek bugün Türkiye’de değerler konusunda ortaya çıkan
tablo üzerinde darbelerin de etkili olduğu söylenebilir.
Bu iddiayı kanıtlarcasına Türkiye aynı zamanda çok hoşgörülü bir toplum
görünümü de vermemektedir. Hoşgörüyü ölçmek için sorulan tipik soru formatı ‘kimi
komşu olarak istemezsiniz?’ olup, Türkiye’de insanlar sırasıyla eşcinselleri, AİDS hastalarını,
nikâhsız yaşayan çiftleri, ateistleri, şeriat yanlılarını, Hristiyanları, yabancı göçmen işçileri
komşu olarak kabul etmemektedir 161 . Dolayısıyla farklı olanlarla birlikte yaşama kültürü
zayıftır ve genel değerlere göre belirlenen bir ortalama takdir görmektedir.
Dolayısıyla Türkiye toplumu, genel hatları ile muhafazakâr bir toplumdur.
Ancak kentlerde hızla değişen toplum yapısı, tüketim toplumunun yükselişi, pazar
ekonomisinin acımasız biçimler alması, yeni iletişim kanallarının gelişimi ile beraber,
toplumun genel eğilimlerinden farklı yaşam biçimleri de ortaya çıkmakta, görünürlük
kazanmakta ve hak talep etmektedir.
Türkiye’nin bu yeni yaşam biçimleriyle korkmadan yüzleşip yüzleşemeyeceğini ve
bunları hoşgörü ile karşılayıp karşılamayacağını önümüzdeki yıllar gösterecektir…
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Avrupa’da da bazı ülkelerde Müslüman komşu istemeyenlerin oranı yüksektir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Öncelikle ‘kültür’ kavramı genel hatları ile özetlenmiştir. Burada bilhassa, ‘kültür’
kavramı ile sadece sanatsal üretim ya da eğitim gibi ‘yüksek’ sayılan kültür alanlarının kast
edilmediği; toplumun anlam üretmek ve kendi üzerine düşünmek üzere örgütlediği tüm
etkinlik ve ürünlerin kültür kavramı içinde ele alınabileceği vurgulanmıştır.
Ardından Türkiye kültürünün belli başlı kaynakları sayılmıştır. Osmanlı’dan
devralınan kültürel mirasın imparatorluk geçmişine dayanan bir kültürel zenginlik olduğu
vurgulanmıştır. Ayrıca Osmanlı’dan, seçkin kültür ve halk kültürü arasındaki ayrışmanın da
devralındığı belirtilmiştir. Ardından 19. yüzyıl Osmanlı’sında ortaya çıkan kültürel eğilimler
incelenmiştir. Burada ‘Batılılaşma’nın sonraki düşünsel ve sanatsal üretimi (ve elbette
ideolojileri ve politikayı) etkileyen temel bir tema olduğu ifade edilmiştir.
Erken cumhuriyet döneminde ise kültürün devlet denetiminde bir alan olarak geliştiği;
modernleşme ve millî kimliğin oluşturulması için devletin birçok kurumsal adım attığı
anlatılmıştır. Tüm bu adımlar aynı zamanda önemli bir kültürel birikime de yol açmıştır.
II. Dünya Savaşı sonrası çok partili hayata geçiş ve piyasa ekonomisinin giderek
gelişmesi ile kültür üzerinde devlet denetimi gevşemiş, piyasa mekanizmaları daha etkili
olmaya başlamıştır. Türkiye Batı ittifakının parçası olurken kültürü de ABD’den etkilenmiş
ve popüler kitle kültürünün ilk örnekleri ortaya çıkmıştır. Yine bu dönemde arabesk,
Türkiye’de köyden kente göç eden kitlelerin ürettiği ve tükettiği ilk özgün kitlesel kültür
biçimi olarak ortaya çıkar. Ayrıca 1960 sonrası siyasallaşma, kültür dünyasını da etkilemiş;
politik yanı ağır basan ürünler ortaya çıkmıştır.
1980 sonrasında ise kültürde genel bir siyasetten kopuş gözlenmektedir. Bu dönemde
özellikle bireysel temalar öne çıkarılmıştır. Ayrıca devlet, Türk İslam sentezini yaygın
kültürel söylem olarak benimsemiştir. Piyasa mekanizmalarının oturması ise güçlü bir kültür
endüstrisi doğurmuştur. Böylece medyanın çehresi köklü bir dönüşüm geçirmiştir.
Bölüm, Türkiye toplumunda etkili belli başlı değerleri inceleyen araştırmaların
sonuçları ile noktalanmıştır.
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Bölüm Soruları
1.

Kültürü tanımlayınız.

2.

Türkiye’de kültürü etkileyen önemli kaynaklar nelerdir?

3.

Türkiye’de Batılılaşma meselesi neden önemli bir tema teşkil eder?

4.

Türkiye’de medyanın geçirdiği serüveni ana hatları ile betimleyiniz.

5.
1980 sonrası popüler müzik dünyasında yükselen en önemli isimlerden biri
Sezen Aksu’dur. Onun müziği 1980 sonrası Türkiye hakkında bize ne söyler?
Cevaplar
1. Kültür tanımlanması zor bir kavramdır; zira çok farklı biçimlerde kullanılmaktadır
ve çok geniş bir alanı kapsamaktadır.
Ancak kabaca iki temel tanım vermek mümkündür. 18. yüzyıl Aydınlanma düşüncesi
etkisi ile kültür, eğitim yoluyla dönüşen zihnin yarattığı estetik değerler ve giderek bir
uygarlığın ürettiği en iyi ve en güzel şeyler olarak tanımlandı. İşte bu dar tanımı içinde kültür,
estetik mükemmeliyetin ifadesidir ve bugün ‘popüler kültür’e karşı ‘yüksek kültür’ derken
kast ettiğimiz, ‘seçkin’ bir yaşam tarzı ile özdeşleştirdiğimiz, başta sanat etrafında oluşan
faaliyetleri ve bilgi alanlarını kapsar.
Ancak kültürün bu anlamı, dinamik olmayan, ‘donup kalmış’ bir kültür anlayışına yol
açmaktadır. Ayrıca tam da bu kullanım, belli bir grubun, yani seçkinlerin üretimini
yüceltmektedir. Bu çerçevede 19. yüzyıl boyunca kültürün böyle estetize edilmiş, seçkinci,
genellenmiş ve yüceltilmiş kullanımına karşı çıkışlar yükselmiştir.
Bu karşı çıkışlarla beraber kültürün daha genelleştirilmiş bir tanımı gelişmiştir: ‘Bir
halkın ve bir grubun yaşam biçimi ve bunu var eden tüm öğeler. Böylece genişleyen kültür
tanımı içine sadece estetik açıdan mükemmelleşmiş sanat ürünlerini değil, normları, değerleri,
ahlaksal kuralları, inançları, gelenek ve görenekleri, günlük yaşamında kullandığı ve ürettiği
teknolojiyi, sembolleri, düşünsel ve sanatsal ürünleri de almıştır. Dolayısıyla kültür, bir grup
veya toplumun, zihniyet dünyası, sanat ve fikir dünyası, inanç dünyası ve günlük
alışkanlıklarından oluşur ve hem maddi hem de manevi öğeler içerir.
İşte sosyolojide de bugün, kültür dendiğinde bu genelleşmiş tanım kastedilmektedir.
2. Türkiye kültürü tarihsel olarak birçok kaynaktan beslenmiştir: Bir kere imparatorluk
geçmişi nedeniyle bu topraklarda yaşamış ve yaşayan tüm yerli halkların Türkiye kültürüne
katkısı vardır; ayrıca İslâm kültürü; Akdeniz kültür havzası; Orta Asya kültürü ve elbette
modernleşme süreci ile Batı kültürü Türkiye’de kültürel alanın oluşumunu etkilemiştir.
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3. Batılılaşma, Osmanlı’nın son döneminden günümüze dek kültürel alanın ve siyasal
söylemin en başat konularından biri olmuştur. Bu temanın böyle başat bir konumu
korumasının nedeni ‘kimlik’le ilgili bir konu olmasıdır. ‘Biz kimiz?’, ‘Bizi biz yapan unsurlar
nelerdir?’ ve benzeri daha birçok soru, Batılılaşma teması etrafında gündeme getirilmiş ve
yanıtlanmaya çalışılmıştır. Bu çerçevede başka bir kültür-uygarlık evrenine girme çabası ile
karakterini koruma arzusu arasındaki gerilim ve modern olmak yönündeki heves, politik ve
kültürel alanda kendini en çok, Batılılaşma etrafında sürdürülen tartışmalarda gösterir. Bu
tartışmalar etrafında, hem kültür hem politika alanında çok sayıda farklı görüş geliştirilmiştir.
Bu farklı görüşlerin yanı sıra bir de devletin savunduğu bir baskın görüş var olmuştur. Üstelik
hem toplumun hem devletin görüşü de dönemden döneme değişmiştir. İşte bu olgu bize,
birincisi özsel niteliklerimizden kaynaklanan, sabit ve değişmez bir kimliğimizin olmadığını
(hiçbir kimliğin böyle olmadığını); kimliğimizin, aksini düşünmeye yatkın olsak da taşa değil,
suya yazıldığını gösterir. İkincisi bu tartışmanın canlılığı, Batılılaşma meselesinin ve onun
etrafında oluşan kimlik sorununun, sadece tedirginliklerimizin değil, yaratıcılıklarımızın da
kaynağı olduğunu göstermektedir.
4. Erken cumhuriyet döneminde devlet denetiminde tek kanallı bir radyo, çoğunluğu
hâlen okuma yazma bilmeyen geniş kitlelerin kültürel ürünlere, örneğin müziğe ve haberlere
erişebildiği tek kanaldı. Ayrıca az sayıda ancak saygın ve ciddi gazete ve dergi de vardı. Çok
partili hayata geçişle dergicilik de giderek renklendi. Basında da belli bir magazinleşme
eğilimi başladı. 1968 yılında ise bir devlet kurumu olan TRT ile Türkiye’de televizyon
yayıncılığı başlamış oldu: TRT başta haftada 3 gün, günde sadece 3 saat yayın yapıyordu.
Giderek yayın süresi uzadı.
Ancak medyada asıl büyük dönüşüm 1980 sonrası yaşandı. Darbe ortamında basın
politikaya ciddi yaklaşmaktan uzaklaştı ve magazinin yeri arttı. Ayrıca 1980 sonrası basında
büyük holdingler daha çok söz sahibi oldular; yani sermayenin ana akım medya üzerinde
denetimi arttı. Öte yandan artan sermaye birikimi ile yeni teknolojilerin birleşmesi basının
görünümünü de değiştirdi. 1980 sonrasında basın giderek renklendi. Ancak bu artan sermaye
birikimi habercilik alanına pek fazla yansımadı. Kendi muhabirleriyle haber üretmeye
dayanan eski anlayış, yerini ajanslardan haber satın almaya dayanan bir anlayışa bıraktı.
Muhabirlerle birlikte eskinin güçlü araştırmacı gazeteciliği de geriledi. Bu bir açıdan
medyanın gazeteler/haber ajansları vb. dallara ayrılarak uzmanlaştığını; ama aynı zamanda
piyasanın kuralları içinde maliyetleri düşürme çabası içinde gazeteciliğin temelini oluşturan
habercilikten de uzaklaştığını göstermektedir. Medyada muhabirlerin bıraktığı boşluk ise köşe
yazarlarıyla dolduruldu. 1990’da ise ilk özel televizyon açıldı ve arkası büyük bir hızla geldi.
Böylece televizyon yayıncılığında devlet tekeli kırılmış oldu. Ancak bu umulduğu gibi farklı
bakış açılarının yayın hayatına girmesi ile sonuçlanmadı; daha çok hemen tüm kanallar, bir
tür sansasyonel ve gürültülü yayıncılık anlayışında ortaklaştılar.
5.
Sezen Aksu ‘80’li yıllarda Türkiye’nin en önemli starlarından biri oldu ve
bugün de müzik piyasası üzerinde hâlen çok etkili bir aktördür. Dolayısıyla birincisi Sezen
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Aksu Türkiye’de birçok alan gibi müziğin de daha çok serbest piyasaya açıldığı bir dönemde,
oyunun yeni kurallarını iyi kavramış ve giderek de belirlemiş bir isim olmuştur.
Sezen Aksu müziği Türkiye’deki popüler kültürün önemli yapıtaşlarından biridir. Bu
bağlamda Sezen Aksu’nın, pop müziğin niteliğini yükselten bir etkisi de olmuştur. Peki Sezen
Aksu neden 1980 sonrasının önemli starlarından biridir? Onun müziğinde ne vardır ki 1980
sonrasının kültürel iklimi ile uyuşmuştur? Bu sorular ve bunlar etrafında gelişecek bir
inceleme bize, 1980 sonrasının toplumsal yatkınlıkları hakkında çok şey anlatabilir.
Sezen Aksu müziğinin melodilerinde Batı tarzı ağırlıktadır; ama arkada sürekli Doğu
müziğine özgü saz, motif ve makamlar duyulur. Bu anlamda Türkiye gibi Sezen Aksu müziği
de Batı ile Doğu’nun bileşimini yansıtır.
Bu bileşim aslında pop müziğinin tamamı için geçerlidir. Arabeskte de aynı bileşim
mevcuttur: Fakat arabeskte ağırlıklı Doğu motifinin arkasında Batı sazı ve sesi
duyulmaktayken, Sezen Aksu arabeskten ayrılarak Batı tarzını öne geçirmiş; ancak bunu
Özal’lı yılların artık kendine güvenme cesareti bulan Türkiye’sinin tarzı ile, güvenli bir
şekilde çıkan yerli seslerle birleştirmiştir.
Türkiye’de popüler müziğin genel eğilimi ile uyum içinde Sezen Aksu müziği de söz
ağırlıklıdır. Sözleri incelediğimizde 1980 öncesinin politik iklimi içinde gelişen ‘biz’ merkezli
temaların yerini ‘ben’in aldığını görürüz. Bu sözler, Türkiye’nin giderek liberalleştiği bir
ortamda ‘bireyselleşmenin’ keşfedilmesi sürecini yansıtmaktadır. Bu birey vurgusu, örneğin
dönemin reklam sloganlarında da karşılık bulmaktadır. Ayrıca bu ‘ben’ vurgusu Türkiye’de
darbe ortamının etkisi ile, ‘biz’ üzerine kurulan politik sesin bastırılması ile de bağlantılıdır.
Politik sesin ardındaki kolektif özgürleşme vaadinin bıraktığı boşluk, yerini ‘bireysel
özgürleşme’ arayışına bırakmıştır. Yine politik sese hâkim ‘disiplin’ de yerini bir
‘kendiliğindenlik’ vurgusuna bırakır. İşte Sezen Aksu, bu yeni duyarlılığı yakalayan şarkı
sözleri ile; belki acı çektiren, ancak özgürce yaşanan aşklardan, hesapsızlıktan, kendi
kararlarını veren özgür kadınlardan bahsederek; yaşanmasa bile özlenen özgür ilişkileri
anlatarak Türkiye’nin kalbini kazanmayı başarır.
Özetle Sezen Aksu, Doğu ile Batı’yı (temelde Batılı bir zemin üzerinde) birleştiren
tarzı; ‘birey’ merkezli ve özgürleşme vaadini bireysel ilişkilerde arayan sözleri ile 1980’lerin
yükselen kentli duyarlılığına tercüman olmuştur.
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13.KÜRESELLEŞME SÜRECİNİN ANA DİNAMİKLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1.Küreselleşme Nedir?
13.2. Küreselleşmenin Ekonomik Nedenleri ve Sonuçları
13.3. Küreselleşmenin Toplum, Kent, Siyaset, Bilim ve Kültür Üzerindeki Etkileri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
düşününüz.

İstanbul büyük bir dönüşüm içindedir. Bu dönüşümün neden ve sonuçlarını

2.
Diğer kentlerde de yoğun bir yapılaşma faaliyeti var. Bu faaliyeti kimler yürütüyor?
Bu süreçten kazanç sağlayan kesimler kimlerdir?
3.

Bazıları bu büyük yapılanmaya karşı çıkıyor. Sizce bunun nedenleri nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Dünyanın küreselleşmesine yol
açan nedenleri kavramak
Küreselleşmenin ekonomik, sosyal,
kültürel, siyasal sonuçlarını
değerlendirmek
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Anahtar Kavramlar


Küreselleşme,



Fordist üretim (Taylorist üretim),



Post-Fordist üretim,



Küresel kent,



Mutenalaştırma
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Giriş
20. yüzyılı kapatan olay, 2001’de 11 Eylül’de tüm dünyayı sarsan bir terör saldırısı ve
buna karşı onu aratmayacak kadar hukuk tanımaz bir misilleme oldu; geçtiğimiz yüzyılı
kapatan duygu artık belirsizliğin getirdiği huzursuzluk, panik ve güvensizliğin getirdiği
gelecek endişesiydi. Ama bir yandan da her şeyin değişiyor olduğu hissine bağlı olarak yeni
fırsatlarla karşı karşıya olduğumuz duygusu var. İşte içinde yaşadığımız ve kabaca bu
duygularla özdeşleştirebileceğimiz dönemi, küreselleşme çağı diye adlandırıyoruz. Ancak
ünlü tarihçi Hobsbawm bu döneme ‘Kriz Onyılları” adını veriyordu. ‘Küreselleşme’ sözünün
çağrıştırdığı ‘kaynaşma’ anlamı ile Hobsbawm’ın adlandırmasındaki tekinsizliğin aynı
dönemi adlandırmak için kullanılabilmesi ya da bu iki adlandırma arasındaki çelişki bile,
içinde yaşadığımız çağın belirsizliğini anlatmaya yetiyor.
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13.1.Küreselleşme Nedir?

Bugün “küreselleşme” günlük hayatta ya da kamusal tartışmada en sık başvurulan
kavramlardan biridir. Oysa sosyal bilimlerde kullanılan birçok kavram gibi herkesin üzerinde
uzlaştığı bir tanımı yok. Henüz sürmekte olması nedeniyle, küreselleşmenin sonuçları tam
olarak belirlenemiyor, daha doğrusu neden ve sonuçlar birbirinden kolay kolay ayırt
edilemeyecek derecede iç içe geçmiş durumda. Ancak kaba hatlarıyla da olsa küreselleşmeye
yol açan olay, neden ve sonuçların neler olduğunu sıralamak ve bu süreçte ortaya çıkan farklı
görüşlere değinmek kavramın çerçevesini çizmek açısından olanaklı. Kavramın tarif ettiği
değişime yol açan etkenler 1970’lerdeki ekonomik krize dayanıyordu. Bu kriz Soğuk Savaş’a
özgü sosyal refah devletinin imkânlarının sonuna yaklaştığımızı haber veriyordu. Buna bağlı
olarak Soğuk Savaş döneminin ve sosyal refah devletinin sonunu getiren değişim 1980’lerde
giderek ivme kazandı ve günümüze dek uzandı. Kuşkusuz Türkiye de bu değişim dalgasından
derinden etkileniyor.
Küreselleşmenin önünü açan somut tarihsel olay aslında bir parçalanma sürecidir. Bu
süreci başlatan ilk işaret Sovyet Komünist Parti genel sekreterliğine getirilen Gorbaçov’un
glasnost (açıklık) ve prestroyka (yeniden yapılanma) politikalarını hayata geçirmeye
başlamasıdır. Bu politikalar sosyalist sistemin yıkılmasından çok siyasal olarak şeffaflaşması
ve demokratikleşmesini, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’ni oluşturan çeşitli
toplulukların belli alanlarda özerklik kazanmasını ve sosyalist ekonominin biraz daha dışa
açılmasını amaçlamaktaydı. Fakat onun açtığı bu yolda 1991 yılında, darbeler ve isyanlarla
tüm rejim çöktü ve Sovyetleri oluşturan devletler ard arda federasyondan kopmaya başladı.
Bunu diğer Doğu Bloku ülkeleri izledi ve sosyalist kampa dâhil ülkeler birer birer piyasa
ekonomilerine geçti. Başka bir deyişle 1990’larda sosyalist blok çöktü. 1989 yılında Soğuk
Savaş dönemindeki kutuplaşma ve ayrışmanın simgesi hâline gelen ve Avrupa’nın ortasında
komünist Doğu ile kapitalist Batı Almanya’yı ikiye ayıran Berlin Duvarı 162 bir günde yıkıldı.
Böylece iki kutuplu, siyasal ve ekonomik rekabete dayalı Soğuk Savaş dönemi sona erdi;
kapitalist dünya, serbest piyasa ekonomileri tamamen rakipsiz kaldı ve dünya tek
kutuplu bir hâl aldı.
Aslında Gorbaçov’un çıkışı, ardından ABD ve SSCB’nin karşılıklı silah indirimine
gitmesi ve Filistin gibi uzun süreli bazı sorunlarda kat edilen önemli mesafeler ‘80’li yıllara
genel bir iyimserlik havası katmıştı. Reel sosyalizmin çöküşü de birçok ülkede medyanın da
etkisiyle genel bir özgürleşme hareketi olarak lanse edilmişti. Ancak tüm başarılı sonuçlara
rağmen ‘90’lı yılların ortalarına gelindiğinde işlerin hiç de umulduğu ya da küreselleşme
yanlılarının dile getirdiği kadar iyi gitmediği ortaya çıktı. Kurulu ulus devletlerin birçoğu
gönüllü olarak egemenlik haklarından feragat ederken, umulmadık biçimde tüm dünyada
162
Berlin’in düşmesini sağlayan muharebe Sovyet Kızıl Ordu tarafından yürütülmüştü. II. Dünya Savaşı’nda
Sovyetler ve ABD aynı safta savaşıyordu. Berlin’i Sovyet askerleri kurtardı; ama Batılı müttefiklerin de Nazi
Almanya’sının başkentine girmesine izin verdi. Ardından liberal Batı devletleri ve Sovyetler Berlin’de
egemenlik alanları oluşturdular. Savaş sonrası dünyanın kutuplaşması ile Batı ve Sovyetlerin yolları ayrıldı.
Böylece Doğu Bloğuna dâhil olan Doğu Almanya’nın ortasında Batılı liberal devletlerin kontrolünde bir Batı
Berlin oluştu. Berlin Batı İttifakı ve Doğu Bloğu arasında bölünmüş bir şehir oldu. 1961 yılında da Batı’ya
kaçışları önlemek üzere duvar örüldü.
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ayrılıkçı milliyetçilik yeniden canlandı ve çok daha kanlı bir biçime büründü. Yugoslavya’da
çıkan savaş, Avrupa topraklarının II. Dünya Savaşı’ndan sonra yeniden toplama kampları ve
soykırımlara sahne olabileceğini gösterdi 163. Bunun ardından Irak’ın Kuveyt’i işgaline çok
hızlı bir yanıt verildi: “Çöl fırtınası” ya da Birinci Körfez Savaşı diye adlandırılan ve ABD
liderliğinde örgütlenen bir müdahale Soğuk Savaş döneminin sona erdiğinin en somut
kanıtıydı; çünkü egemen bir devletin sınırlarının bu denli hızlı ve açıkça ihlali Soğuk Savaş
dengeleri içinde kolay kolay düşünülemeyecek bir şeydi. Bu süreçte ABD dünyanın rakipsiz
lideri olmaya oynuyordu, fakat karşısında artık giderek bütünleşen Avrupa, teknolojik olarak
gelişmiş Japonya ve açık nüfus üstünlüğüne sahip, Tiemennan Meydanı’nda katledilen
onlarca öğrenci pahasına kapalı ve katı siyasal sistemini korumayı başarmış, kendine hâlen
komünist diyen, ancak ekonomisini liberal pazara uyarlayan Çin vardı.

13.2. Küreselleşmenin Ekonomik Nedenleri ve Sonuçları

Küreselleşme dediğimiz olgunun en açıkça gözlemlenebildiği alan ekonomidir.
Ekonomik açıdan küreselleşmenin iki önemli özelliği var: 1. Ulusal ekonomilerin giderek
küresel piyasanın gücü karşısında gerilemesi ve dünya piyasalarıyla bütünleşmesi, 2.
Çokuluslu şirketlerin giderek güç ve önem kazanması. Bu süreçlere bağlı olarak hem
üretim hem de buna bağlı olarak finansal süreçler giderek küreselleşiyor.
Ancak dünya piyasalarının böyle iç içe geçmesi tarihte ilk kez rastlanan bir olgu değil.
Bu bütünleşme Sanayi Devrimi’ni takip eden 1870–1914 arası liberalizmin de en temel
hedeflerinden biriydi çünkü başından beri diğer ekonomik sistemlere karşı kapitalizmin ayırt
edici özelliği, üretimde daha önce görülmemiş bir artış sonucu malların olağanüstü birikimine
ve buna bağlı olarak sermayenin kâr güdüsü doğrultusunda bu birikimi dünya piyasalarına
yaymak yönünde bir eğilime yol açmasıydı. Dolayısıyla günümüzdeki küreselleşme süreci,
ekonomik açıdan, kapitalizmin liberal evresiyle önemli benzerlik gösteriyor. Fakat yine de şu
an içinde bulunduğumuz küreselleşmeyi liberal dönemle tıpa tıp aynı saymak doğru olmaz.
Dönemler arasındaki farklılaşmaya yol açan en önemli neden, dolayısıyla
küreselleşme dediğimiz olguyu, ekonomik, siyasal, toplumsal ve kültürel boyutları ile bir
bütün olarak olanaklı kılan ve sermayenin yaygınlaşmasını sağlayan temel etken ‘60’lı
yıllardan başlayarak ulaşım ve enformasyon teknolojilerinde yaşanan baş döndürücü
değişim, yani daha hızlı ulaşım araçlarının gelişmesi, bilgisayar teknolojilerinin
geliştirilmesi, yetkinleştirilmesi ve yaygınlaşması ve elbette İnternet’tir. Bu devrim
niteliğindeki değişimler sayesindedir ki insan etkinliklerini o zamana kadar kısıtlayan en
temel iki sınır, zaman ve mekân sınırı, tarihin daha önce hiç tanık olmadığı boyutta
aşabilmiştir. Bu teknolojik olanaklar sayesinde sermayenin üretimi farklı şekilde
örgütleyebilmesi ve daha önce görmediğimiz bir güç, esneklik ve hareketlilik kazanması
mümkün oldu. Başka bir deyişle internet teknolojisi sayesinde birkaç saniyede dünyanın
öbür ucuna enformasyon ve talimat iletebilmesi ile, sermaye ulusal sınırları aşarak
örgütlenebildi ve robotik teknolojiler sayesinde üretimi yeni baştan örgütleyebildi.
1995’te Srebrenitza’da Boşnak erkekler Sırplar tarafından katledildi. Üstelik bu katliam Birleşmiş Milletler
koruması altında, BM adına orada bulunan Hollanda birliklerinin gözleri önünde gerçekleşti.
163
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Böylece çok uluslu şirketler, kendi çıkarlarına uygun olarak tüm dünya üzerine yayılan
üretim ve yönetim birimleri oluşturabildi. Örneğin fabrikalarını emeğin daha ucuz
olduğu bölgelerde açabildiler.
Aslında yabancı bir şirketin başka bir ülkede yatırım yapması da yeni bir şey değil,
kapitalizme özgü bağımlılık ilişkilerinin bir sonucu olarak Soğuk Savaş döneminde de güçlü
merkez ülkelerin şirketleri daha güçsüz çevre ülkelerde yatırım yapardı. Fakat Soğuk Savaş
dönemindeki yatırımlar çevre ülkede, merkez ülkeye bağlı ve tüm yönetim-üretim işlevlerini
aynı çatı etrafında toplamış şirketler-fabrikalar kurulması şeklindeydi. Yaygın olan üretim
modeli ise tek bir üretim hattı üzerinde birörnek kitle üretimiydi (ki ilk kez Ford otomobil
fabrikalarında denenen ve Taylor adlı bir mühendis tarafından geliştirilen üretim modeli
olduğu için bu model Fordist ya da Taylorist üretim olarak anılır).
Oysa şimdi çok uluslu şirketler, bant tipi üretimin yerine çok farklı beğenilere ve gelir
gruplarına hitap edebilen bir ürün çeşitliliği164 içeren post-Fordist üretime kaymış durumda;
başka bir deyişle, demin değindiğimiz gibi, yeni teknolojik olanaklar sayesinde üretim ya da
yönetimin çeşitli aşamalarını parçalayarak, her birini kendileri için avantajlı başka bir ülkede
gerçekleştiriyorlar. Elbette bu yabancı yatırımlar tüm dünyaya eşit şekilde dağılmıyor. Zaten
yatırımın hâlen büyük kısmı ABD, Japonya ve Avrupa Birliği’nde yoğunlaşıyor. Yatırım
yapanların çoğu da gene bu ülkelerdir. Bunların dışında kalan bölgelerde özellikle Güneydoğu
Asya ve Latin Amerika ciddi yabancı yatırım çekiyor. Az gelişmiş ülkeler içinde en
aşağıdakilerde yabancı yatırım yok denecek kadar az. Yani yatırım azgelişmiş ülkeler
arasında da eşit şekilde dağılmıyor.

Dünyada Gayr-ı Safi Yurtiçi Hasıla Dağılımı (2011)
Gayr-ı Safi Yurtiçi Hasıla bir ülkenin bir yılda ürettiği mal ve hizmetlerin Pazar değerinin hesaplanması ile
oluşturulur. Eleştirilse dahi, ülkelerin üretim ve gelişmişlik durumunu ölçmekte yaygın olarak kullanılır.
Sadece otomotiv sektöründeki dönüşüm bile bize bu eğilimi gösterecektir. Eskiden birkaç modelle sınırlı olan
markalar bugün çok çeşitli bütçeler ve beğeniler için çok farklı modeller üretmektedir.
164
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Peki, gelişmiş ülkelerdeki sanayicileri iş süreçlerinin örgütlenmesinde böyle köklü
değişiklikler yapmaya ve ulusal sınırlar dışında yatırımlara sevk eden nedenler nelerdi?
Bu noktada üç neden göze çarpıyor: 1. Soğuk Savaş döneminde yaygın olan Fordist
üretim modeli içinde emeğin verimliliğinin giderek azalması, 2. Batı sermayesinin,
özellikle Tayland gibi Doğu Asya ülkelerinden gelen ucuz mallarla rekabet etmekte
zorlanması ve bunun yarattığı baskı, 3. Yine Soğuk Savaş döneminde geçerli olan sosyal
refah devleti şemsiyesi altında, sigorta vb. kalemlerle Batı’daki işçi maliyetinin
şişkinleşmesi ve bunları azaltmak yönündeki işveren etkinlikleri karşısındaki güçlü
direniş.
Ekonomik bir süreç olarak küreselleşmenin nedenlerine değindikten sonra, bir de yine
ekonomik alanda doğurduğu önemli sonuçlara bir göz atalım.
Birincisi, uluslararası ticaret geçmiş dönemdekinden çok daha karmaşık ve
belirsiz bir hâl almıştır. Bu karmaşıklığın en önemli nedenleri ticaret hacminin görülmedik
bir boyuta erişmesi ve ulus devletin zayıflayarak, geçmişte olduğu gibi bu ticareti
düzenleyememesidir. İkinci olarak tüm dünyada ‘80’li yıllardan itibaren toplumun
zengin kesimlerinin vergileriyle toplumun daha az avantajlı kesimlerini desteklemeye
dayalı refah devleti politikaları gerilemiş ve neo-liberal politikalar giderek yükselmiştir.
Ayrıca ulusal kalkınmaya dayalı model terk edilmiştir. IMF gibi uluslararası örgütlerin de
savunduğu bu politikaların temel hedefleri şöyle özetlenebilir: Küresel pazara yapısal
uyum, kamu kesiminin ve devletin ekonomi içindeki etkisini azaltmak ve özel sektörün
etkisini artırmak, bu anlamda da özelleştirmeyi yaygınlaştırmak. Dolayısıyla neo-liberal
politikalar çerçevesinde ekonomik sorunların çözümü için artık devlet değil, piyasa adres
gösterilmiş; hatta devletin çözümün değil sorunun kaynağı olduğu ve işlev ve harcamalarını
kısarak küçülmesi gerektiği savunulmuştur. Bu çerçevede geçmişte devletin kamusal bir
hizmet olarak sunduğu eğitim & sağlık gibi birçok hizmet ağırlıkla özel sektöre devredilmiş;
sosyal güvenlik uygulamaları gerilemiş, emeklilik yaşı yükseltilmiştir. Özetle devlet, daha
önceki dönemde yükümlülüğünü üstlendiği birçok hizmeti üzerinden atmış; daha da önemlisi
bunların bir kamusal hak sayılması yönündeki algı kırılmıştır. Üstelik devlet doğrudan
piyasayı güçlendirmeye yönelik, sermaye yanlısı politikaları uygulayan bir kuruma
dönüşmüştür.
Azgelişmiş ülkelerin küresel ekonomide pazarlık şansları da gözle görülür oranda
azalmıştır. Soğuk Savaş döneminde ABD-SSCB arası rekabet ortamında birer müttefik olarak
kalkınmaları bu güçlü ülkeler tarafından desteklenen ve eşitsiz koşullarda da olsa sistemin
içinde kalan yoksul ülkeler artık sistemden tamamen dışlanma tehdidiyle karşı
karşıyadır. Ulus devletlerin ekonomiyi düzenleyici işlevlerinin azalması da bu süreç üzerinde
etkili olmuştur. Bunun yanı sıra özellikle gelişmiş ülkelerde hizmet sektörü giderek
yaygınlaşmakta ve bir önceki Soğuk Savaş döneminin güçlü sanayi sektörünün yerini
almaktadır. Sanayi de az gelişmiş ülkelere doğru kaymaktadır. Dolayısıyla küreselleşme
sürecinde gelişmiş ülkeleri az gelişmişlerden ayıran asıl faktör, geçmişte olduğu gibi
sanayileşmiş olmaları değil teknoloji üretebilmeleridir. Buna bağlı olarak, bu teknolojinin
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üretilmesini mümkün kılan “bilgi” küresel ekonomi içinde en önemli değer hâlini
almaktadır. Küreselleşme süreci aynı zamanda gelişmiş ülkeler için endüstri toplumundan
“bilgi toplumu”na geçiş olarak görülebilir.
Öte yandan belli sermaye grupları önünde riskli de olsa yeni ve görülmedik birikim ve
yayılma olanakları açan küreselleşme süreci işgücü ya da emek açısından dev boyutlarda
sorunlar doğurmaktadır. Özellikle üretimde otomasyonun artması, birçok işin robotlar
tarafından üstlenilmesi, işin örgütlenme biçimindeki değişiklikler ve belli işlerin az gelişmiş
ülkelere kaydırılması, ekonomik krizlerin de küresel boyuta ulaşması hem gelişmiş ülkelerde
hem tüm dünyada yaygın işsizliğe yol açmaktadır. Tüm dünyada işsizlik hem artmakta
hem kalifikasyonların altında istihdam 165 gibi yeni biçimler alabilmektedir. Üstelik
geçmişte işsizlik sorunundan daha az etkilenen eğitimli, profesyonel orta sınıfları da
vurabilmektedir. Açıkçası üniversite diploması artık iş bulmak için bir garanti değildir.
İstihdamın ‘esnekleşmesi’ iş değiştirme sıklığında da artışa yol açmıştır; dolayısıyla sosyal
refah devleti döneminde olduğu gibi iş güvencesine sahip olmak artık bir düştür. Anne
babalarımız gibi ilk girdiğimiz şirketten emekli olmak neredeyse imkânsızdır. Yine iş
yaşamında taşeronlaşma, evden çalışma, proje bazlı çalışma gibi yeni istihdam biçimleri
ortaya çıkmaktadır. Üstelik küreselleşen dünyada (hele belli bir yaşın üzerinde) işsiz kalmak
artık bir sistemden dışlanma riskini de beraberinde getirmektedir çünkü sosyal refah
devletinin sağladığı koruma şemsiyesi delinmekte, güçlü ulusal bürokrasilerin sağladığı
(parasız sağlık, parasız eğitim, desteklemeler, geniş sosyal güvenlik şemsiyesi vb.) kamusal
hizmetler, yeniden canlanan liberal ekonomi politikalarının ya da neoliberalizmin hedeflediği
devletin işlevlerini azaltma ve özelleştirme dalgası karşısında giderek özel sektöre
devredilmektedir. Ulus devletler de çok uluslu şirketleri kendi ülkelerine çekebilmek için
vergileri ve işgücü maliyetlerini artıran sosyal politikaları gitgide terk etmektedirler. Böylece
nüfusun önemli kesimleri bu hizmetlerden yararlanamaz konuma düşmektedir.

Dünyada işsizlik oranı ve tahminler

165

Örneğin bilgisayar mühendisi olup bir firmada veri girişi yapmak gibi…
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Tüm bunların sonucunda yoksulluk tüm dünyada artmakta ve derinleşmektedir.
Elbette Soğuk Savaş döneminde de yoksulluk vardır; ancak yine Soğuk Savaş döneminde
yoksullukla mücadeleye dönük güçlü politikalar, bundan da önemlisi yoksulluğu bir insanî
sorun olarak algılayan yaygın bir zihniyet de mevcuttur. Küreselleşme ile değişen,
yoksullukla mücadelenin bir öncelik olmaktan çıkması ve bunun insanî & ahlâkî bir sorun
olarak algılanmamasıdır. Başka bir deyişle geçmişte daha çok bir eşitlik sorunu olan
yoksulluk Dünyanın bazı yerlerinde artık bir hayatta kalma sorununa dönüşebilmektedir. Tüm
bu zihinsel dönüşüm ve neo-liberal politikalar nedeniyle yoksulluk hem yaygınlaşmakta hem
de daha önce rastlanmadık ölçüde derin ve vicdanları yaralayan yeni biçimlere ulaşmaktadır.
Dolayısıyla küreselleşme sadece farklı ülkeler arasındaki gelir uçurumunu büyütmez; aynı
zamanda tek tek toplumlar içindeki gelir dağılımı ya da sınıflar arası bölüşüm de giderek
adaletsizleşmektedir.

Yoksulluk sınırı altında yaşayan nüfusun genel nüfusa oranı
(Birleşmiş Milletler İnsanî Gelişme Raporu 2009)
Fakat sermayeyi, arzı ya da üretimi merkeze alan bu ekonomi politikaları,
insanların reel ücretlerindeki düşüş nedeniyle talep ya da tüketimde dengesizliğe yol açmakta
ve ekonomiler bu dengesizlik sonucu sık sık krize girmektedir; üstelik ulusal ekonomiler
birbirine geçmiştekinden çok daha sıkı bağlarla bağlı olduğundan bu krizler kısa sürede
dünya ölçeğinde ekonomik kriz görünümü almaktadır.
Dolayısıyla ve kısaca artık kapitalist ekonomi Soğuk Savaş’ın görece belirli, kurallı,
sadakate dayalı ve güvenli yapısından; belirsiz, kuralsız, riskli (o oranda da çeşitli
fırsatlar içeren), daha “serbest” bir yapıya doğru kaymaktadır.
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13.3. Küreselleşmenin Toplum, Kent, Siyaset, Bilim ve Kültür
Üzerindeki Etkileri

Kuşkusuz tüm bu ekonomik gelişmelerin geriye dönüşsüz ve kapsamlı toplumsal,
kültürel ve siyasal sonuçları olmaktadır.

Toplumsal açıdan, tüm bu ekonomi politikaları sonucu artan işsizlik, yoksullaşma ve
gelir dağılımının bozulması gibi etkenler ciddi toplumsal maliyetler doğurmakta ve Soğuk
Savaş döneminin yaygın orta sınıflarını daraltarak sınıfsal yapıyı değiştirmektedir. Öte
yandan sistemden dışlanma tehlikesi ile karşı karşıya kalan çaresiz kent yoksulları, hayatta
kalma savaşı verirken kentlerde ciddi güvenlik sorunları doğmaktadır. Birçok ulus üstü
şirketin dünyanın dört bir yanında etkinliğe geçmesiyle birlikte insanlar da bu büyük
uluslararası sermayeyi takip etmektedir. Büyük şirketlerin son derece nitelikli yönetici ve
mühendis kadrolarının yanı sıra sistemden dışlanmamak için iş arayan, tarım politikalarının
sarsılmasıyla köyünden ayrılmak zorunda kalan ya da sistemin getirdiği yeni siyasaltoplumsal çalkantılarla yerinden yurdundan olan büyük yoksul kitleler de dünya yüzeyinde
artık daha çok hareket etmektedir. Kısaca dünya ölçeğinde göç artmaktadır.
Yine ekonomik küreselleşme küresel kent dediğimiz yeni bir yerleşim tipi
doğurmuştur. Bunlar küresel ekonomi sisteminde önemli bir düğüm noktası teşkil eden
kentlerdir. Bilgi teknolojilerinin ve bilgi akışının yaygınlaşması hem toplumsal anlamda
bilgiyi en önemli değer hâline getirmiş hem de ulus üstü şirketlerin merkezlerini ve söz
konusu hizmet ve teknolojileri bünyesinde barındırabilen bazı kentleri diğerlerinin önüne
geçirmiştir. Kentler arasında da küresel rekabet yükselmekte ve kentler uluslararası sermayeyi
kendine çekebilecek iletişim ve ulaşım altyapısı, lüks konut ve otel vb. hizmetleri sunmak
üzere tasarlanmaktadır. Başka bir deyişle artık kenti tanımlayan geçmişteki gibi barındırdığı
nüfus değil, sunduğu hizmetlerdir.

2010 Dünya Kentleri
Türkiye’den İstanbul da haritaya girmiş.
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Bununla birlikte mevcut işgücü içinde, artan yoksulluğa rağmen, uzmanlaşmış bilgiye
sahip ve geliri çok yüksek küçük bir uluslararası profesyonel kesim önem kazanmış ve bu
kesimin söz konusu kentler arasındaki dolaşımı artmıştır. İşte küresel kentler aynı zamanda,
gittikleri kentlerin değerini artıran bu kesimin özel kültürel tüketim taleplerine, yüksek kalite
açısından belli oranda standartlaştırılmış, ancak içerik açısından yerel tatlar da taşıyarak
farklılaşan ürünlerle yanıt verebilen mekânlardır. Böylece kent içinde belli bölgeler restore
edilerek, başka bir deyişle “mutenalaştırılarak” bu kesimin, kendini diğer tüm sınıf ve
toplumsal gruplardan farklılaştırmak isteyen seçkin zevklerine hitap eden, farklı, değişik
ürünler hâline getirilmektedir166. Bu dönüşüm içinde toplumsal sınıflar gelir kadar, zevk
ve yaşam biçimi etrafında da oluşmaktadır ve farklılaşan yaşam biçimleri tüketim
toplumu sayesinde oluşmaktadır. Bu süreç içinde kentler de söz konusu ulus üstü kurumları
ve profesyonelleri çekebilmek için kendi aralarında rekabete girmektedir. Bu gelişmelere
bağlı olarak kentin şekillenmesinde kentlilerin müdahalesi ve söz hakkı giderek
sınırlanmakta, kentin şekillenmesinde kentlilerin talepleri göz ardı edilmekte, kente ilişkin asıl
önemli kararların alınması sürecinden kentliler dışlanmakta ve kentler sermayenin ihtiyaç ve
talepleriyle, çoğunlukla kent merkezlerindeki kamusal alan ve yapıların yerine inşa edilen,
AVM, rezidans, otel vb. yapılar ekseninde şekillenmektedir. Bu ise tüm dünyada kent hakkı
talebiyle yola çıkan güçlü hareketler ve isyan kentleri çıkarmaktadır.
Öte yandan işgücü piyasasındaki kutuplaşmaya paralel giden yeni toplumsal
tabakalaşma ve kutuplaşmalar, kentte de belli bir ayrışma doğurmakta ve bu, yeni küresel
kenti mekânsal olarak da şekillendirmektedir. Kent içinde yeni işlevler ve mekânlar ortaya
çıkmaktadır. Artık konut piyasası, üst sınıf için tasarlanmış, kentin merkezi dışında ultra lüks
kompleksler ve orta sınıf için tasarlanmış apartman sitelerin egemenliği altındadır. Kentin
eski merkezi ise yukarıda değindiğimiz gibi, farklı bir zevk için restore edilirken bir yandan
da gökdelenler şeklinde yükselen iş ve alışveriş merkezleri 167 ile bunların etrafında
kümelenen fast-food vs. gibi hizmetleri sağlayan mekânlar tarafından işgal edilen yeni
merkezler yaratılmaktadır. Başka bir deyişle kentsel mekân, kentlerin merkezleri dahi,
ekonomik küreselleşmenin sonucu ortaya çıkan tüketim toplumu ve onun dinamikleri
tarafından, yani sermayenin çıkarlarına göre yeniden tasarlanmaktadır. Bu anlamda kent
geçmişin bütünleşme mekânı olmaktan çıkmaktadır, farklı grup ve sınıfların
karşılaşabileceği mekânların oranı kentte giderek azalmaktadır ve kentler, birbiriyle
fazla da karşılaşmadan yaşayan farklı işlev ve sınıflar arasında kırılmış, parçalanmış bir
görünüm kazanmaktadır.
Siyasal alana baktığımızda ise, Sovyetlerin dağılması ve dünyanın tek kutuplu bir
yapıya bürünmesiyle temel siyasal konumlanmalar da giderek geçmişteki ideolojiler
yerine kimliklerin, aynı zamanda da kültürel anlamda yerelliklerin yükselişi ve
toplumların artık yeni tüketim kalıpları etrafında ayrışması etrafında şekillenmektedir;
daha doğrusu ideolojik olmadığı vazedilse de (bir tavır almak ve eyleme geçmek anlamında)
166

İstanbul için Beyoğlu ve İstiklâl Caddesi bu mutenalaştırmanın en bilinen örneğidir.

167

İstanbul için Maslak iyi bir örnektir.
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aslında ideolojik olan siyasal tutumlar kendilerini geçmişin terimleriyle ifade
etmemektedirler. Tüm dünyada, Soğuk Savaş döneminin sınıf ve ekonomi eksenli siyasal
talepleri (örneğin sendikal hak talepleri) yerini kimlik ve kültür eksenli taleplere
(örneğin ana dilde eğitim hakkı taleplerine) bırakmaktadır.
Söz konusu siyasal talepler, kültürel alanda (özellikle de milliyetçilik ve/veya etnik
yerelcilik ekseninde) sayıları giderek artan göçmenlere yönelik nefretle birleşen duygular ya
da artan muhafazakârlık şeklinde açığa çıktığı gibi ekonominin aşındırıcı etkilerinden kaçış
ve/veya bu etkilere direniş alanları ve çeşitliliğe karşı hoşgörü şeklinde de belirebilir. Bu
anlamda kimlik insanlara, giderek kaybettikleri ve şiddetle ihtiyaç duydukları dayanıklı ve
tutarlı bir benlik duygusunu geri kazandırabilecek yeni bir dayanak ve yeni bir kamusallık
tanımının zemini olarak işlev görebilir.
Öte yandan siyasetin sadece içeriği değil, biçimi de köklü bir biçimde değişmiştir.
Hükûmet dışı örgütler ve benzeri sivil toplum kuruluşları, bugün dünya siyasal
arenasında, kimi sorunlarda parlamentolar kadar önemli rol oynar hâle gelmiştir. Bunun yanı
sıra geçmiş direniş biçimleri gerilerken ve ekonomi uluslar arasılaşırken uluslararası terörizm
de yükselmekte ve bu süreçte, yine ulus devletlerin gerilemesiyle tezat oluşturacak şekilde ve
baştaki beklentilerin aksine (hiç değilse 11 Eylül’den bu yana) askerî kurumların önemi
artmıştır.
Yeni dünya düzeninde siyasal alanda da ulus devletlerin giderek güç yitirdiği
söylenebilir; hatta genel hatlarıyla siyasal alan ekonominin gücü karşısında gerilemektedir.
Ulus devletler, AB vs. gibi artan bölgeselleşme eğilimleri içinde neredeyse gönüllü olarak
erimektedirler. Başka bir deyişle ulus devlet, hem ekonomi üzerindeki gücünü ve küresel
sermaye ile pazarlık olanaklarını yitirmekte; hem de buna bağlı olarak siyasal anlamda
eski gücünü kaybetmektedir. Bu süreç üç temel unsur içermektedir: (a) özerklik kaybı, ya
da “devletin kontrol kabiliyetini ve gücünü yitirmesi, (b) karar mekanizmasında ortaya
çıkan meşruiyet eksikliği ve (c) devletin meşruiyet temin edici idari ve düzenleme
hizmetleri sunmadaki yetersizliği. Özerklik kaybı, ulus devletin kendi vatandaşlarını,
kendileri dışında alınmış aleyhlerine kararlar karşısında koruyamaması şeklinde açığa
çıkmaktadır. Bu durum aynı zamanda kararları alanlarla bunlardan etkilenenler arasındaki
mesafeyi açan ve bu anlamda demokrasinin temelindeki fikri, yani “kendi kanununu kendi
yapma” ilkesini tahribata uğratan bir süreçtir. Öte yandan karar alma ve katılım süreçlerinin
birbirinden kopmasına bağlı olarak ve ekonomik küreselleşmenin etkisiyle devlet
politikalarında devletlerarası mukavelelerin etkisi giderek artmaktadır; dolayısıyla ulusal
zeminlerde kurulu bulunan parlamento benzeri demokratik mekanizmalarda alınan kararlar
eskisinden çok daha etkisizdir. Bu durumsa uluslararası mukaveleler ya da ulus üstü Avrupa
Birliği benzeri örgütlerde alınan kararların meşruiyetlerini sorunlu hâle getirmektedir. Son
olarak ulus devlet ekonomi üzerindeki müdahale hakkını yitirmektedir.
Ancak ulus devletin gerileyişini de çok fazla abartmamak gerekir; çünkü ulus devlet
hâlen en önemli karar mekanizmalarından biridir ve iktidarı geçmiştekinden daha çok sayıda
ve daha etkili mercilerle (uluslararası örgütler ya da şirketlerle) paylaşmak zorunda kalsa da
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hâlen en güçlü kurumsal örgütlenmeye sahip taraflardan biri ulus devlettir. Fakat bu durum,
şu gerçeği de değiştirmemektedir: geçmiştekinden farklı olarak ekonomi büyük oranda ulus
devletin etkisinden çıkmış, bilakis ulus devletler kendilerini küresel ekonomiye göre
ayarlamak durumunda kalmıştır. Kısaca hükûmetler, hâlen ulusal düzeyde gerçekleşen temsil
mekanizmaları içinden seçildikleri için uluslararası şirket ve ekonomik örgütlerin sosyal
güvenlik tedbirlerini ortadan kaldırmak gibi talepleri ile, giderek yoksullaşan ve çoğu kez bu
durumu milliyetçi terimlere tercüme ederek tepkisini gösteren seçmenlerinin talepleri arasında
sıkışıp kalmıştır.
Öte yandan kapitalist ekonominin tüm dünyaya yayıldığı küreselleşme süreci kültürel
alanda umulmadık bir sonuç doğurmuştur: bir yandan ortak tüketim kalıpları etrafında tüm
dünyada geçerli standartlaşmış kültür biçimleri ortaya çıkmakta (örneğin Mc Donalds ve fast
food tüm dünyaya yayılmakta); bir yandan da bir yerelleşme süreci, geleneğe ve dine dönüş
yaşanmaktadır. Bu noktada siyaset alanında olduğu gibi kültür alanında da kimlik merkezli
aidiyetler önem kazanmaktadır. Aynı zamanda Soğuk Savaş döneminde yaygın olan sınıf ve
siyaset temelli akımlar yerini, ekonomi ve siyasette olduğu gibi sanat alanında da bireyi
merkez alan yaklaşımlara bırakmaktadır. Kaldı ki kültürün üretildiği ve tüketildiği mecralar
da radikal bir değişime uğramaktadır; insanların kültürel ürünlerle çok daha fazla etkileşime
geçmesine olanak sağlayan internet gibi mecraların ortaya çıkması; bu mecraların
geçmiştekinden çok daha fazla imkân içeren anlatım araçlarını kullanabilmesi (örneğin
sinemada daha önce mümkün olmayan efektlerin kullanılabilmesi) ve genel olarak görsel
kültürün yazılı kültürün önüne geçmesi kültür algımızı köklü şekilde değiştirmektedir.
Bunun yanı sıra, sonuçta bir tüketim toplumu yaratan küreselleşme süreci kültürel ürünü
de bir ‘hakikat arayışı’ olmaktan çıkararak giderek metaya dönüştürmekte ve tüm bu yeni
görsel ve interaktif imkânlarla da donanmış güçlü bir kültür endüstrisi ve piyasası
gelişmektedir.
Siyaseti daraltan ve her gelişme ya da sorunu ekonomiyle ilişkilendiren yaklaşımdan
bilimsel alan da etkilenmektedir: Küresel çağın en popüler bilim dalı “işletme teknikleri”ne
indirgenmiş bir hâlde ekonomidir. Öte yandan enformasyon devrimiyle başlayan yeni bakış
açısı, insanın insana ve doğaya yaklaşımını dönüştürürken, felsefî anlamda yeni soruları ve
genel olarak sosyal ve doğal bilimlerde önemli metodolojik ve teorik açılımları ve başarıları
da beraberinde getiriyor. Örneğin sosyal bilimler alanında modernliğin sorgulanmasına dayalı
yaklaşımlar giderek yaygınlaşıyor. Bu yaklaşımlar bir yandan aydınlanma çağının “akılcı,
sorgulayıcı ve bireylerin birlikte özgürce yaşayabilecekleri toplum” ideallerinden genel bir
kopuşu, dolayısıyla bilimde toplumsal eleştirinin taşıdığı olanakları budama tehlikesini
beraberinde getiriyor. Öte yandansa toplumsal yaşamda daha önceki dönemin bütünsel bilim
yaklaşımı içinde dikkat edilmeyen ya da ayrıntı olarak görülen yeni alanlar, örneğin gündelik
yaşam incelemeye açılıyor ve daha önce baskılanan kimi gruplar bu yaklaşım içinde seslerine
kavuşabiliyor.
Ekonominin ve sosyal bilimlerin yanı sıra biyoloji ve genetik biliminin giderek
popülerlik kazanması ve bu alanlarda kaydedilen, insan genomunu ortaya çıkarıp kopyalama
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yapmaya kadar gidebilen ürkütücü ve göz kamaştırıcı mesafe ise küreselleşme sürecinin doğa
bilimlerine getirdiği tehlikeli fırsatları çok iyi örnekliyor. Başka bir deyişle küreselleşme
süreci, aynı zamanda, insanın doğayı, bilgiyi ve varoluşunu algılama tarzında emsali
görülmemiş bir dönüşüm ve bu dönüşümle birlikte gelen emsali görülmemiş bir cesaret ve
“yaratıcı küstahlık” anlamına geliyor. Bu eğilimin gözlenebileceği bir başka alansa sanat.
Sadece sinema sanatını ele alacak olursak, giderek popülerleşen bilimkurgu türü içinde
insanlığı bir şirketin ele geçirdiği ve geleceğimizin bu şirketin insafına terk edildiği “yaratık”
ya da yaşadığımız dünyanın teknolojik bir yanılsamadan ibaret olduğu varsayımı üzerine
kurulu “matrix” benzeri ürünler insanlığın ne geleceklerinden ne de teknolojinin vardığı
düzeyden pek fazla umut türetemediklerini gösteriyor.
Sonuç olarak artık önümüzde yeni bir dünya var. Bu dünya tehlikeli, ancak aynı
zamanda fırsatlarla dolu. Ve insanlar bu yeni dünyanın imkânları içinde hâlen, kendi
hayatlarının sahibi kalmanın yollarını aramaya devam ediyorlar. Belki elimizde eski dünyanın
anlaşılır, içinde kendimizi güvende hissedeceğimiz haritaları yok; ama bu aynı zamanda yeni
bir haritayı bizlerin çizebileceği anlamına da geliyor…
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Küreselleşmenin önünü açan somut tarihsel olay 1990’larda sosyalist bloğun
çökmesidir. Soğuk Savaş döneminin iki kutuplu dünyası, yerini kapitalist serbest piyasa
ekonomisinin rakipsiz kaldığı tek kutuplu bir dünyaya bıraktı.
Küreselleşme dediğimiz olgunun en açıkça gözlemlenebildiği alan ekonomidir.
Ekonomik açıdan küreselleşmenin iki önemli özelliği var: 1. Ulusal ekonomilerin giderek
küresel piyasanın gücü karşısında gerilemesi ve dünya piyasalarıyla bütünleşmesi, 2.
Çokuluslu şirketlerin giderek güç ve önem kazanması.
Küreselleşme dediğimiz olguyu, ekonomik, siyasal, toplumsal ve kültürel boyutları ile
bir bütün olarak olanaklı kılan temel etken ise ‘60’lı yıllardan başlayarak ulaşım ve
enformasyon teknolojilerinde yaşanan baş döndürücü değişim, yani daha hızlı ulaşım
araçlarının gelişmesi, bilgisayar teknolojilerinin geliştirilmesi, yetkinleştirilmesi ve
yaygınlaşması ve elbette İnternet’tir. Bu teknolojik olanaklar sayesinde sermayenin üretimi
farklı şekilde örgütleyebilmesi ve daha önce görmediğimiz bir güç, esneklik ve hareketlilik
kazanması mümkün oldu.
Sonuçta tüm dünyada ‘80’li yıllardan itibaren toplumun zengin kesimlerinin
vergileriyle toplumun daha az avantajlı kesimlerini desteklemeye dayalı refah devleti
politikaları geriledi ve neo-liberal politikalar giderek yükseldi. Fakat arzı ya da üretimi
merkeze alan bu ekonomiler aynı zamanda sık sık krize girmekte; üstelik bu krizler kısa
sürede dünya ölçeğinde ekonomik kriz görünümü almaktadır.
Tüm bu ekonomi politikaları sonucu artan işsizlik, yoksullaşma ve gelir dağılımının
bozulması gibi etkenler ciddi toplumsal maliyetler doğurmakta ve Soğuk Savaş döneminin
yaygın orta sınıflarını daraltarak sınıfsal yapıyı değiştirmektedir.
Siyasal alana baktığımızda ise, giderek geçmişteki ideolojiler yerine kimliklerin önem
kazandığını gözlemliyoruz. Ulus devlet ise hem ekonomi üzerindeki gücünü ve küresel
sermaye ile pazarlık olanaklarını yitirmekte; hem de buna bağlı olarak siyasal anlamda eski
gücünü kaybetmektedir. Ancak yine de ulus devletler hâlen oyunun önemli aktörleri
arasındadır.
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Bölüm Soruları
1.
Bilgisayar ve ulaşım teknolojilerindeki gelişmelerin ekonomi üzerinde etkileri
neler olmuştur?
2.
“Küreselleşme süreci Soğuk Savaş döneminden kalma siyasal tutumları alt üst
etmektedir.” Bu önermeyi, değerlendiriniz.
3.
olmuştur?

Doğu bloğunun parçalanmasının uluslararası siyaset açısından sonuçları neler

4.
Küreselleşme sürecinde ulus devletlerin siyasal egemenlik hakları giderek
sınırlanmaktadır. Bu durumu özetleyebilecek birkaç örnek veriniz ve bunun olası sonuçlarını
değerlendiriniz.
5.
Küreselleşme süreci alt ve orta sınıflar açısından yoksullaşma sorununu
beraberinde getirmiştir. Bu durumun nedenleri nelerdir?

Cevaplar
1- İnternet gibi devrim niteliğindeki teknolojik değişimler sayesinde insan,
etkinliklerini o zamana kadar kısıtlayan en temel iki sınırı, zaman ve mekân sınırını daha önce
tarihin hiç tanık olmadığı boyutta aşabildi. Bu teknolojik olanaklar sayesinde sermayenin
üretimi farklı şekilde örgütleyebilmesi ve daha önce görmediğimiz bir güç, esneklik ve
hareketlilik kazanması mümkün oldu. Başka bir deyişle internet teknolojisi sayesinde birkaç
saniyede dünyanın öbür ucuna enformasyon ve talimat iletebilmesi ile, sermaye ulusal
sınırları aşabildi ve bazı çok uluslu şirketler tüm dünyada üretim tesisleri ve yönetim birimleri
açabildiler. Ayrıca robotik teknolojiler sayesinde üretim de yeni baştan düzenlendi. Bant tipi
üretimin yerine çok farklı beğenilere ve gelir gruplarına hitap edebilen bir ürün çeşitliliği
içeren post-Fordist üretim aldı. Özetle sermaye yeni teknolojik olanaklar sayesinde üretim ya
da yönetimin çeşitli aşamalarını parçalayarak, her birini kendileri için avantajlı (örneğin
emeğin daha ucuz olduğu) başka bir ülkede gerçekleştirebildi.
2- Öncelikle ulus devletlerde bilinen siyasal mekanizmalar sarsıldı. Demokrasinin
temelinde bulunan, seçimle oluşmuş parlamentolar hem ulus üstü siyasal örgütlenmeler hem
de uluslararası güçlü sermayenin talepleri karşısında manevra alanlarını yitirdiler. Bu ise tüm
dünyada bir demokrasi krizine yol açtı. Bu krize alternatif olarak yükselen eleştirel ve muhalif
siyasette de geçmişin ideolojik talepleri yerini, (anadilde eğitim gibi) kültürel temelli taleplere
bıraktı. Sınıf temelli siyaset eski yaygınlığını kaybetti. Ayrıca geçmişin seçim
mekanizmalarına dayanan, yani temsilî nitelikli büyük ve güçlü politik örgütlenmeleri giderek
yerini, yerel örgütlenmeler, sivil toplum kuruluşları gibi belli sorunlara odaklanan, daha esnek
örgütlenmelere bıraktı. İnternet teknolojisinin de yardımıyla daha esnek ve daha katılımcı
örgütlenme biçimleri öne çıktı. Hem ulusal düzeyde partilerde hem muhalif örgütlenmelerde
geçmişin ağırbaşlı siyasî dili yerine daha esnek ve yaratıcı bir politik dil hâkim olmaya
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başladı. Fakat bu genel ‘liberal’ eğilimlerin yanı sıra ayrılıkçı hareketlerin yükselmesi,
kestirilemez bir şiddete dayanan terörizm, terörizmi daha da alevlendiren otoriter eğilimler de
ulusal ve uluslararası siyasette ağırlığını hissettirmeye devam ediyor.
3- Kapitalist ekonomi rakipsiz kalmıştır. Geçmişte Doğu Bloğu ve Kapitalist Blok
arasında denge fikrine oturan uluslararası siyaset gerilimli de olsa bir tür barış, sıcak savaşa
dönüşmeyen soğuk bir ‘barış’ ortamı doğurmaktaydı. Bu denge siyasetinin dağılması ve
Birleşmiş Milletler gibi ulus devletler dengesine oturan güçlü örgütlerin sarsılması,
uluslararası siyaseti çok daha kestirilemez, belirsiz ve kuralsız bir ortam hâline getirmiştir. Bu
ise güçlü devletlerin sınır ötesi askerî harekâtlarına uygun bir ortam hazırlamaktadır.
4- Bunun en sık karşılaşılan biçimi egemenlik hakkından gönüllü olarak feragat
edilmesidir. Avrupa Birliği ve benzeri örgütler küreselleşme koşullarında ekonomik ve siyasal
açıdan bir güvenlik şemsiyesi oluşturdukları için ulus devletlerin gönüllü olarak içinde eridiği
yapılar olmaktadır. Bu durum bir yandan bu tür örgütlerde temsil edilen değerlerin
yaygınlaşmasını mümkün kılmaktadır. Ayrıca tek tek ülkelerin yurttaşları bu genel çerçevede,
örneğin insan hakları açısından daha çok korunabilmektedir. Küresel düzenin parçası olmak
isteyen ya da bu düzenden dışlanmak istemeyen hiçbir devlet, dünyaya gözünü yumup,
‘içişlerine karışmama’ (yani egemenlik) gerekçesine sığınıp sınırsızca hareket
edememektedir. Ancak bu egemenlik kaybı aynı zamanda bir demokrasi krizine yol
açmaktadır. İnsanlar hâlâ birer ulus devletin yurttaşıdır ve kendi parlamentolarını seçmek için
oy kullanmaktadır; fakat bu parlamentolar da eskisi kadar rahat karar alamamaktadır ya da bu
parlementoların karar alanı dışında, seçmenlerin yaşamını etkileyen birçok ulus üstü
mekanizma işlemektedir.
5- Küreselleşme sürecinde uluslararası sermayenin etkinliği artmıştır. Ulusal
kalkınmacı politikalar ise terk edilmiştir. Sonuçta birçok hükûmet, gönüllü ya da zoraki olarak
doğrudan sermaye yanlısı neo-liberal politikalar izlemektedir. Liberal ekonominin de rakipsiz
model olmasıyla sosyal refah devletine özgü kamu harcamaları sınırlanmıştır. Örneğin
eskiden bir kamu hizmeti olarak sunulan eğitim ve sağlık gibi alanlarda özel sektörün ağırlığı
giderek artmıştır. Bu durum, ekonomideki istikrarsızlığa ve belirsizliğe bağlı yaygın işsizlikle
de birleşince küresel koşullar, alt ve orta sınıfların yoksullaşması, genel olarak orta sınıfların
daralması sonucunu doğurmuştur.
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14.BUGÜNKÜ TÜRKİYE’NİN TOPLUMSAL YAPISI

350

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1.Bugünün Türkiye’sine Giden Yol ya da 1980-2000 arası belli başlı Gelişmeler
14.2. Türkiye’de 1980 Sonrası Kültürel Ortam
14.3. 1980 Sonrası Büyük Kentlerde Yeni Oluşumlar
14.4. 1980 Sonrası Sosyal Bilimler, Anayasa, Nüfus ve Toplumsal Cinsiyet
14.4.1.Günümüzde Sosyal Bilimler
14.4.2. 1982 Anayasası
14.4.3. 1980 Sonrası Nüfus, Hane Yapısı, Aile ve Göç
14.4.4. Bugün Kadınlar
14.5. Sonuç
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
Herhangi bir televizyon haberinin farklı ulusal kanallarda nasıl verildiğini
araştırınız. Farklı kanallarda haberin dili ve içeriği nasıl değişmektedir? Bu dile ve içeriğe
alternatif ve/veya objektif bir dil oluşturulabilir mi?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Günümüz Türkiye’sini şekillendiren
tarihsel süreci kavramak
Günümüz Türkiye’sinin belli başlı
özelliklerini değerlendirmek
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Anahtar Kavramlar


Neo-liberalizm

354

Giriş
Sevgili Öğrenciler,
Sizlerle uzun yolculuğumuzun sonuna geldik. Umarım bu yolculuk benim için olduğu
kadar sizin için de keyifli geçmiş ve öğretici olmuştur.
Bu hafta, artık içinde yaşadığımız toplumsal yapıyı anlatacağız. Bu çerçevede önce,
bugünü şekillendiren 1980 askerî darbesini ve sonrasını ele alacağız. Ardından toplumsal
yapının ana hatlarını inceleyeceğiz. Fakat bu çok kapsamlı konuyu ancak en genel
görünümleri ile ele alabileceğiz.
Bu anlamda esas olarak, birinci vizeden bugüne işlediğimiz konuları, günümüzdeki
görünümleri açısından tekrar toparlayacağız. Fakat elbette yer yer yeni noktalara da
değineceğiz.
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14.1. Bugünün Türkiye’sine Giden Yol ya da 1980-2000 Arası Belli
Başlı Gelişmeler

1974 petrol krizi ile beraber petrol fiyatları yükselmiş ve ihracat yapmadığı için döviz
kazanamayan sanayi, petrol alamaz hâle gelmiş, üretim durmuş, piyasada kıtlık ve karaborsa
baş göstermişti. 1974 Kıbrıs Müdahalesinin ardından ABD ile de ipler gerilmiş ve eskisi gibi
borç almak olanaksızlaşmıştı. Zaten Amerikan ekonomisi de zor durumdaydı. Tarımdan elde
edilen döviz ya da işçi dövizleri ise sanayinin ihtiyacını karşılamaya yetmiyordu. Başka bir
deyişle döviz sıkıntısı, Türkiye’de ithal ikameci modelin sonunu getirmişti. 1977’den sonra
içinden çıkılmaz hâl alan ekonomik krize karşı belli çevrelerce tek çare olduğu düşünülen ve
aslında 24 Ocak kararlarıyla hayata geçirilmeye çalışılan neo-liberal politikalar, Soğuk
Savaş döneminin sosyal refah devleti çerçevesinde gelişmiş örgütlü toplumunun direnişiyle
karşılaştı. Bunun üzerine Kenan Evren komutasında 12 Eylül askerî darbesi yapıldı.
Darbe yaygın ve sistematik işkence, ard arda gelen tutuklama ve idamlar, sağ ya da sol
hemen hemen tüm toplumsal ve siyasal örgütlere karşı yoğun baskılar yoluyla, kısaca insan
hakları ihlalleri ve anti-demokratik uygulamalarla, başta sol olmak üzere neo-liberal
politikalara karşı koyabilecek tüm güçleri yok etmeyi başardı. Bu dönemde aynı zamanda
önemli bir muhalefet odağı olarak görülen üniversitelerin özerkliği kaldırıldı ve bunları
denetlemeye yönelik Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) kuruldu.
Ancak yine de o güne dek giderek yükselen siyasal şiddete bir son verdiği
düşünüldüğünden ordunun bu harekâtı, halkın önemli kesiminin desteğini aldı. Sivil hakları
ciddi şekilde sınırlayan yeni bir anayasa halkoylamasına sunuldu ve karşı görüş bildirmenin
yasaklandığı bir propaganda sürecinin ardından, halkın büyük desteğiyle yürürlüğe girdi. 24
Ocak kararlarının ilk sonucu ise halka büyük faizler öneren bankerlerin ard arda iflasıyla
gelen kriz oldu.
1983 yılında yönetime el koyan askerlerin kontrolünde serbest seçim yapıldı ve halk
ordunun desteklediği partiler yerine, Turgut Özal’ın başkanlığında kurulan, çeşitli siyasal
eğilimleri birleştirdiği iddiasıyla yola çıkan Anavatan Partisi’ni (ANAP) destekledi. Türkiye
Turgut Özal’ın ekonomik politikaları vasıtasıyla, küreselleşen dünya ekonomisiyle
bütünleşmeye 1980–1983 döneminde zaten başlamıştı, bu eğilim artarak sürdü. Bu çerçevede
ekonomide kamu sektörü, yani devlet etkisi küçüldü; ard arda özelleştirmeler geldi. Finans da
dışa açıldı ve sermayeyi ülkeye çekmek için çeşitli adımlar atıldı. Ayrıca ihracat teşvik edildi.
Bu politikalar Türkiye’nin o güne dek süren görece içe kapalı çehresini değiştirdi. Ancak gelir
dağılımı yoksullar aleyhine bozuldu ve enflasyon arttı.
Yine de Özal o güne dek yerleşmiş mesafeli ve ciddi siyasal lider tipinin dışında bir
portre çizerek halkın önemli kesiminin sempatisini kazandı. Ancak savunduğu ekonomik
politikalarla birlikte yükselen yeni değerler, Türkiye’nin o güne dek oturmuş birçok sosyal,
ekonomik ve kültürel sabitini çok hızlı bir şekilde değiştirdi: Dayanışmacı toplumsal
unsurların yerini giderek yükselen bireycilik fikri aldı; yoksulluğu erdemli bulan bir toplum
giderek hızla ve kısa yoldan zenginleşmeyi önemser bir hâl aldı; eskiden hırs sayılan birçok
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davranış girişimci ruhun göstergesi sayılmaya başladı. Üstelik bu yeni değerler ve Özal’ın
“geniş görüşlülük” diye tanımladığı bir tür iş bitiricilik, siyasete de yansıdı: Birçok siyasal
karar, çok daha hızlı, ancak hukukun ve demokrasinin zayıf dahi olsa mevcut olan kanalları
açıkça pas geçilerek alındı.
1991 yılında ANAP iktidarı ilk sarsıntısını yaşadı ve yerini ard arda kurulan
koalisyonlara bıraktı. 2 Temmuz 1993’de Sivas Olayları gerçekleşti; Pir Sultan Abdal
Şenlikleri sırasında Madımak Oteli'nin yakılması ve çoğunluğu Alevi 33 katılımcı ile 2 otel
çalışanının yanarak ya da dumandan boğularak hayatlarını kaybetmesi ile sonuçlanan olaylar
Türkiye’de büyük ses getirdi. Ölenlerin bir kısmı aydınlardı; ancak yaşları 12 ilâ 18 arasında
değişen çocuk ve gençler de otelde yaşamını yitirdi. 1993 Ocak ayında Uğur Mumcu
Suikasti ile, Türkiye’nin en ünlü araştırmacı gazetecilerinden biri, evinin önündeki arabaya
konan bir bomba ile öldürüldü. Öte yandan Kürt sorununun doğurduğu çatışma ortamında
oluşan karanlık ilişkiler kendini Kasım 1996’da gerçekleşen bir trafik kazasıyla, Susurluk
Kazası’yla gösterdi. 1990’lar boyunca Güneydoğu’da çok sayıda yargısız infaz da yaşandı.
Türkiye’deki gayri resmi bir ittifak açığa çıktı. Güneydoğu’lu, aşiret lideri bir milletvekili;
birçok cinayete adı karışmış bir militan ve bir polis müdürü aynı arabada bulunuyordu.
Kazanın ortaya çıkardığı bu ilişkiler Türkiye’de uzun zamandır yaşanan en geniş çaplı yurttaş
eylemi ile, ’Aydınlık İçin Bir Dakika Karanlık’ eylemleri ile protesto edildi.
1997’de ise askerin politikaya yönelik ciddi bir müdahalesi daha geldi: 28 Şubat’ta 9
saat süren Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından, asker irtica karşıtı bir bildiri
yayınladı. İrtica karşıtı politikalar birçok kişinin temel haklarına karşı adımlar da içerdi ve
iktidardaki Refah Partisi - Doğru Yol Partisi koalisyonu sarsıldı. Bu gelişmelerin yanı sıra,
hem yürütülen ekonomi politikalarının ağır toplumsal maliyetleri hem de koalisyon
hükûmetlerinin getirdiği istikrarsızlık Türkiye’yi neredeyse süreklileşen bir ekonomik krize
sürükledi. Bu krizin faturası da büyük oranda çalışan kesimlerin sırtına yüklendi. Dolayısıyla
1990’lar, Türkiye tarihi açısından siyasî ve ekonomik istikrarsızlıkla dolu yıllar oldu.
Bu çerçevede Türkiye genel bir arayış içindeyken 2001 yılında Refah Partisi’nden
koparak kurulan Ak Parti, hemen bir yıl sonra, 2002 seçimlerinde iktidar oldu.
Bu koşullar altında Türkiye ’80 sonrası dönemde hâlen zayıf olsa da gelişmeye
başlayan sivil toplum örgütleriyle, neredeyse aynı yayını yapıyor görünseler de tek kanaldan
çok kanala geçen medya dünyasıyla, kültür ve sanat alanında giderek dünyaya açılmasıyla,
yeni muhalif hareketlerle birçok eski çatışmasını aşmaya çalıştı. Bu çerçevede, geçmişin sağ
ve sol ayrışmasının yanında günümüz Türkiye’sinde kültürel talepler ve yaşam biçimleri
etrafında oluşan yeni kimlikler, ulusalcı, muhafazakâr/Müslüman ve Kürt kimlikleri
politik arenada etkin oldu. Bunun yanı sıra kadın sorunu, çevre sorunu, kent hakları, öğrenci
hakları gibi alanlarda yeni politik mücadeleler baş gösterdi. Bunlar politik dili 1980 öncesi
ciddi ve katı tonundan sıyırmak yönünde önemli mesafeler kat ettiler ve politika yapma
biçiminde de yaratıcı eylem ve katılımcı örgütlenme usulüyle öne çıktılar. Buna ek olarak, bu
muhalif hareketlerde yaşam biçimi açısından bir arada durmaz gibi görünen insanlar birlikte
tavır aldılar. Tam da bu Türkiye’de oluşan yeni kimliklerin ne kadar esnek olabileceğini
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gösterdi ve bu toplumun, sadece ayrışmalara değil, ittifak ve uzlaşmalara da yatkın olabileceği
yönünde umut verdi.

14.2.Türkiye’de 1980 Sonrası Kültürel Ortam

Darbenin ardından Türkiye’de 12 Eylül öncesi güçlü olan sol söz bastırıldı. Politik
yanı olan her kültürel çıkış baştan klişe ve yavan sayıldı 168. Ancak bu, bir vaatler ve yeni
sözler patlaması ile eşzamanlı olarak gerçekleşti. Politik olmadığı müddetçe her türlü bireysel
özgürleşme talebini seslendirmek ve kamuya taşımak serbestti. Bir bakıma 1980 öncesi
politik dil ile ifade edilen taleplerin bastırılması, böyle bir serbestlik alanı yaratarak telafi
edildi.
Bu çerçevede 1980 öncesi egemen ciddi ve politik dil de dönüştü. Siyasetten
uzaklaşma, genel bir samimiyet ve magazinleşme dili ile bütünleşti. Geçmişin ‘biz’ diyen
sesinin yerini dizginsiz bir ‘ben’ sesi aldı. Politikada da aynı süreç etkisini gösterdi: Liderlerin
kişilikleri, hobileri, aileleri, özel hayatları giderek daha çok ilgi çeker oldu. Bu gelişmede
Özal’ın ve ailesinin, 1980 öncesi liderlerden ayrışan teklifsiz tarzları da kuşkusuz etkili idi.
Bir bakıma 1980 öncesi özel hayat dahi kamusal bir dile ve eğilime sahipken, 1980
sonrasında kamusal alan dahi özel alana özgü dilin egemenliği altına girdi. Bu gelişme, özel
hayatı korkusuzca ya da utanmadan konuşulabilir bir alan hâline getirdi ve bu alandaki hakiki
sorunları dile getirmenin de ister istemez önü açıldı. Romanda ve feministler sayesinde
politikada, özel alana daha derinlikli bakışlar da gelişti 169. Leman, Uykusuz, Penguen gibi
mizah dergileri de yeni sözlerin üretildiği ve gençlerin yoğun olarak takip ettiği kültürel
kanallar oldular.
Bir yandan da devlet Türk-İslâm sentezini resmî kültürel söylemi hâline getirdi.
Garip biçimde buna darbecilerin yorumladığı hâliyle bir tür Atatürkçülük de eşlik etti. Ancak
Türk-İslâm sentezinin yaygınlaşması kültürel alanda ilk kez çok sayıda ve giderek donanımlı
sağ entelektüelin ortaya çıkmasını sağladı.
1980 sonrasında kültür, ülkedeki her şey gibi giderek piyasaya tabî oldu ve yeni bir
tarz etrafında, geçmiştekinden daha geniş bir kültür endüstrisi oluştu. Bu, kültürel alanın
devlet müdahalesinden kurtulması 170 , ama piyasanın egemenliği altına girmesi anlamına
geldi. Giderek yükselen bir teknoloji hayranlığı da bu sürece etki etti ve bu endüstrinin
gelişiminde teknoloji de etkili oldu. Örneğin yeni basın-yayın teknikleri sayesinde gazeteler
Ancak bu tepkinin haklı sayılabilecek bir arka planı da vardı. Ancak bu 1980 öncesi politik bir tutumla
üretilen her ürünün aynı klişeleri tekrar ettiği; bir sanatsal ürünün sırf politik olduğu için klişe olacağı anlamına
gelmez. Kaldı ki 1980 sonrasında da popüler kültür düzeyinde bu defa piyasa ekonomisinin doğurduğu klişeler
ortaya çıktı. 1980 sonrası video için üretilmiş Türk filmleri ya da 1990 sonrası özel televizyonlarda oluşan haber
sunma formatı (ŞOK, ŞOK, ŞOK! AZZZ SONRA!) bu tarz klişelere örnek gösterilebilir.
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Sezen Aksu da ben dili üzerine oturan, cinsel imalara dayalı bir bireysel özgürleşmeyi vaat eden bu yeni
iklimin, bu talepleri çok da pespayeleşmeden dile getiren ve çok sevilen ilk sözcüsü oldu.
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Devletin ciddi dilindeki kırılışın ilk sinyallerinden biri 1981 yılbaşında TRT’de ilk kez dansöz çıkması idi.
Tüm Türkiye’nin kıyafetin ne kadar dekolte olacağını tartışıp heyecanla beklediği gece, Nesrin Topkapı’nın bir
hayli usturuplu bir kıyafetle sahne alması ile noktalandı.
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çehre değiştirdi. Televizyonlar da renkli ve çok kanallı bir hâl aldı. Reklamcılık ise önemli bir
sektör olarak yükseldi ve giderek gelişen şirketlerin verdiği reklamlar, kültür endüstrisinin
gelir kaynaklarını artırdı.
1980 sonrasında geçmişte politikaya ayarlı entelektüel merak gitgide tarihe kaydı.
Kültür piyasasında da bu, ‘nostalji’ 171 eğilimi ile kendini gösterdi. Bu çerçevede alınıp
satılabilir, tüketime uygun bir geçmiş üretildi, kentin tarihi yeniden keşfedildi, anneannelerin
1960’larda yeterince modern değil diye eş dosttan saklanan porselenleri sandık odalarından
çıkarıldı.
Bu nostalji rüzgârı ile koşut olarak ve bir kez daha serbest piyasa koşulları ile uyum
içinde, ‘bireysel’ zevke odaklanmış bir ‘elit’ kültür de gelişti. Dekorasyon merakı, ‘hayatın
küçük keyifleri’, hobiler, gastronomi ve benzeri alanlarda ‘beğeni’ önemli bir sınıfsal ayraç
hâline geldi. Dolayısıyla üst sınıflar ve üst sınıf olmayı hedefleyen yeni orta sınıflar,
kendilerini ‘kültür farkı’ ile ifade edilen ve ‘beğeni’ye dayanan bir yaşam tarzı ile
diğerlerinden ayrıştırdılar. Demek ki sınıflar artık, ne ürettikleri değil; neyi, nasıl tükettikleri
ile tanınır oldular. Bu yeni beğeni alanı, tüm elitizmine karşın dar bir çevre ile sınırlı kalmadı
ve piyasa daha çok müşteri istediğinden, yeni orta sınıflara yayıldı. Başta daha çok kadınların
örgütlediği bu alana yavaş yavaş orta sınıf erkekler de dâhil oldular. Bu bireyselleşme rüzgârı
ve ‘beğeni’ piyasasının da etkisi ile, 1980 öncesi politik yaşam biçiminde ‘kendini
önemseme’ neredeyse günah iken, ‘kendini şımartma’nın açıkça erdem sayıldığı bir iklim
oluştu.
Popüler kültür alanında da arabeske karşı tutum giderek yumuşadı. Geçmişte bir
Doğu’ya savrulma olarak görülüp yasaklanan arabesk piyasa koşullarının hâkim olduğu bir
ortamda, özel kanallarda, sattığına göre üretilebilecek ve yayınlanabilecek bir metaya
dönüştü. Bu çerçevede arabeskin geniş kitlelerin sisteme itirazlarını da yansıtan muhalif yönü
piyasa mekanizmaları içinde ehlileştirildi172. Ayrıca popüler müzik, kendini seçmene yakın
göstermek isteyen popülist partilerin seçim kampanyalarında da yoğun olarak kullanıldı.
Popüler kültürün en önemli alanlarından futbol da bu dönem içinde önemli değişim
geçirdi ve piyasa mekanizmalarına tabî bir alan hâline geldi. Öte yandan ortaya çıkan
zenginleşme ile kulüpler star oyuncuları da transfer edebildi. Futbol sadece piyasaya
endekslenmemiş, etrafında devasa bir endüstri de yaratmıştı. Paranın sporla iç içeliği
kulüpleri de holdingleştirmiş; ancak yine bu süreçte sadece parası olan kulüpler görünürlük
kazanmış, taşra kulüpleri ya da semt kulüpleri giderek ana dalga spor medyasından
dışlanmıştı. Ayrıca futbol yarattığı ekonomi ve halkla ilişkiler fırsatı ile siyasî iktidarların da
daha çok denetlemeye çalıştığı bir alan hâlini aldı. Öte yandan tüm bu para ve siyaset ilişkisi
içinde taraftarın kulübe duyduğu bağlılık hâlen sahici kalabilen başat unsurdu. Politik
Nostalji, ‘geçmişe duyulan özlem’ demektir. Geçmişe özgü yapıtların, alışkanlıkların, eşyaların, modern
kültürde yeniden canlandırılması da ‘nostalji’ çerçevesinde değerlendirilebilir.
172
Ahmet Kaya bu genel gidişe önemli bir istisna teşkil etti ve seslendirdiği isyan duygusu ile sadece solu değil
geniş kitleleri kendine çekti. Ayrıca hakikaten tasarlanmamış, kaba durmayı önemsemeyen samimiyeti ile
yukarıda bahsi geçen ‘beğeni’ dünyasından dışlanan kitlelere ‘siz daha değerli bir şeye sahipsiniz’ diyordu.
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yatkınlıklar da geçmişin politik bağlılıklarının yerini alan taraftarlık kimliği içinde ifade
edilmeye başlanmıştı. Bir bakıma, geçmişin meydanlarda toplanan kalabalıkları tribünlerde
toplandıkça, iktidarların tüm denetleme çabalarına rağmen, politik talepleri de tribünlere
taşınmıştı. Ayrıca taraftar grupları arasında da bu politik aidiyetler etrafında ayrışmalar
oluşmuştu.
Demek ki geçmişte hâlen önemsenen, ilkesel bir ‘doğru’ Batılılaşma vardı ve bu
arabesk benzeri yasaklar da doğuruyordu. Oysa şimdi kültür denetimden kurtulurken piyasa,
tüm ilkeleri siliyordu. 1980 sonrası yaygınlaşan ‘Türkiye Çağ Atlıyor!” sloganı ile kendinden
emin bir şekilde, Batılılaştığımızdan kuşku duymadan, dört nala ilerliyorduk. Türkiye artık
kendine daha çok güveniyordu…

14.3.1980 Sonrası Büyük Kentlerde Yeni Oluşumlar

Türkiye’de 1990 sonrası kent nüfusu kırsal nüfusu geçti ve Batı’nın yaklaşık 200 yılda
kat ettiği bir dönüşümü Türkiye yaklaşık 40 yılda tamamlamış oldu. Bu süreç kentleri de
köklü şekilde dönüştürdü; bu dönüşümden en çok etkilenenlerse, başta İstanbul olmak üzere
büyük kentler oldu.
Kentin dönüşümü, yeniden yapılanması ve kentin sınıflar arasında bölüşülmesi
anlamına geliyordu. Bu süreçte inşaat sektörü ve kent rantı, krediler ve imar planları aracılığı
ile, iktidardaki tüm partilerin sermaye birikimini denetlemek, teşvik etmek ve manipüle etmek
için kullandığı araçlar oldu. Bu anlamda Türkiye’nin modernleşme sürecinin belli başlı
dinamiklerini, farklı sınıfların bu süreçten aldığı payı ve sermaye birikimini kentler üzerinden
okumak mümkündür.
1980 sonrasında küreselleşme etkisi ile kent de piyasaya açıldı ve koruma kanunları
gibi engellerin koruma kanunları gibi engellerin yavaş yavaş etkisizleştirilmesi ile sermayenin
kente nüfuz etmesinin önü açıldı. Bu çerçevede daha yoksul kesimlerin kent rantından aldığı
pay küçüldü. Ayrıca kentli yeni zenginler, yoksullar ve yeni orta sınıflar arasındaki ayrışma
giderek arttı. Kent bir bütünleşmenin mekânı olmaktan çıkarak, sınıfsal ayrışmanın mekânına
dönüştü.
Böylece kentin çevresinde yoksulların yaşadığı varoşlar; gene kentin çevresinde yeni
orta sınıfların yaşadığı siteler; ayrıca yeni zenginlerin yerleştiği lüks konut siteleri ve son
olarak kent merkezindeki eski tarihî semtlerin yenilenmesi ile oluşan ve daha çok kültür
endüstrisi çalışanlarının, varlıklı öğrencilerin yerleşimine açık semtler oluştu.
Yeni orta sınıf genç, eğitimli, artan burs olanakları sayesinde yurt dışını tanımış
profesyonellerden ve eskiden kamuda çalışırken özel sektöre transfer olan meslek
sahiplerinden oluşmaktaydı. İşte bu sınıf, eski orta sınıfın aksine alt sınıflarla yan yana
yaşamayı reddederek kentin etrafındaki korunaklı, hijyenik siteleri tercih etti. Ayrıca daha üst
sınıflar da daha lüks sitelerde, özellikle villalara yöneldiler. Artan otomobil kullanımı da bu
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tercihi hayata geçmeyi mümkün kıldı173. Ayrıca kredilendirme olanaklarının artması da bu
süreçte etkili oldu. Kaldı ki spekülasyona açık bir ekonomide emlâk, bu yeni sınıflar için
güvenilir bir yatırımdı.
Yine bu süreçte, bu talebe karşılık verebilecek büyük sermaye grupları da konut
piyasasına girdi; kişisel müteahhitlik devri, yerini kurumsallaşmış firmalara bıraktı. Bu siteler
kentin dışındaki görece ucuz toprağın değerini hızla yükseltti ve toprak hâlen kent
merkezinden daha az maliyetli olduğundan müteahhit firmalar açısından muazzam kâr
fırsatları yarattı. Ayrıca TOKİ gibi kurumlarla devlet de bu piyasadan payını aldı.
Bu siteler aynı zamanda yükselen ‘beğeni’ ekonomisinin parçası idi ve buralara
yerleşen orta üst ve üst sınıf aileler ayrıcalıklarını bu yer seçimi ile de vurguluyorlardı. Öte
yandan bu tür sitelerde yaşam tarzı açısından oluşan bir politik ayrım da görünürlük kazandı:
Eski Osmanlı nostaljisi ile örülen lüks siteler (ve belli semtler) muhafazakâr yeni zenginlerin
tercihi oldu; kendini modern yaşam biçimiyle tanımlayan yeni zenginler ise daha modern
mimarî tarzlara yöneldi. Son dönemde ise hem kent çeperinde hem kent merkezlerinde
yükselen rezidans tarzı yaşam üst sınıfı kendine çekti. İster üst orta sınıf, ister alt sınıf için;
ister muhafazakâr ister modern kesimler için ayrışsın; tüm bu yeni yerleşimlerde ortaklaşan
nokta, küreselleşme döneminin en önemli talebi olan ‘güvenlik’ fikri üzerinde kurulmalarıydı.
Bunun yanı sıra eskiden alt sınıfların ya da alt sınıflarla orta sınıfların yan yana
yaşadığı kentin tarihî semtleri de iyi kazanan entelektüeller veya evli ve çocuksuz & bekâr
yeni orta sınıf için bir çekim alanına dönüştü. Böylece buralarda, yeni taleplere göre
şekillenen, ancak nostalji rüzgârı etkisi ile yeniden paketlenen, aslında sunî bir sahicilik efekti
yaratıldı; yani bu eskiyen semtler soylulaştırıldı - mutenalaştırıldı174. Bu süreç aynı zamanda
kent merkezinde önemli rant alanlarının ve mülkiyetin alt sınıflardan üst sınıflara doğru el
değiştirmesi anlamına geliyordu. Buna ek olarak bu semtler, yeni bir kentli kimliğinin
taşıyıcısı oldular.
Elbette İstanbul ve diğer büyük kentlerde konut gibi iş alanları da dönüştü. Metro gibi
yeni ulaşım olanaklarının da gelişmesine yol açan bu gelişme içinde, kentlerde
gökdelenlerden oluşan ve küresel sermayeyi kendine çeken yeni iş alanları da ortaya çıktı.

14.4.1980 Sonrası Sosyal Bilimler, Anayasa, Nüfus, Göç ve Toplumsal
Cinsiyet
14.4.1. Günümüzde Sosyal Bilimler

1980 sonrasında, II. Dünya Savaşı sonrası etkili olan Marksist ya da işlevselci,
kapsamlı sosyolojik analizler eleştirilmiştir. Öte yandan aktör merkezli yaklaşımın etkisi ile
üretilen yeni çalışmalar artmakta; yeni tartışma ve çalışma alanları ortaya çıkmaktadır.
İstanbul’da deprem korkusu da bu eğilimler üzerinde etkilidir.
Soylulaştırma ya da mutenalaştırma (İngilizcesi gentrification) kent planlamacılar, kent sosyologları
tarafından, eski çöküntü alanlarının özel bir kültürel beğeni için yeniden düzenlenmesini tarif etmek için
kullanılan kavramdır.
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Osmanlı yapısı ve az gelişmişlik sorunsalı gibi alanlar gerilerken, kültürel çalışmalar, yaşam
tarzı merkezli çalışmalar, millî kimliğin oluşumu üzerine araştırmalar, toplumsal cins kimliği
ile ilgili incelemeler, etnik kimliklere ilişkin çalışmalar artmıştır. Tarihçilikte de bu temaların
tarihsel olarak araştırılmasının yanı sıra yerel tarih ve bununla bağlantılı olarak İstanbul başta
olmak üzere kent tarihine yönelik ilgi artmıştır. Dolayısıyla ulus devletin krizine şahit olan
küreselleşme çağında, genel olarak akademik ilgi de ulusal düzeyde incelemelerin yanı sıra
daha yerel düzeylere ya da ‘Ortadoğu’ gibi bölgelere yönelik çalışmalara doğru da kaymıştır.
Bilinen bilimsel disiplinlerin dar sınırları tartışmaya açılırken akademide de disiplinlerin
bilinen araştırma alanlarının yanı sıra ‘toplumsal cinsiyet’, ‘etnik kimlik’ gibi sorunsal ya da
tema odaklı ara alanlara duyulan ilgi de artmıştır.
Türkiye’nin 1980’lerden bu yana süren dışa açılma ve piyasalaşma süreci akademik
dünyayı ve entelektüel yaşamı da etkilemektedir. Yurtdışı bursların artması ile eğitiminin bir
kısmını yurtdışında tamamlamış ve yabancı dil bilgisine sahip genç bir akademisyen kuşağı
yetişmektedir; bu durum, internet teknolojisinin gelişmesiyle de birleşerek dünyadaki teorik
tartışmaların daha yakından takip edilmesini de beraberinde getirmiştir. Öte yandan yayın
piyasasındaki genişleme ve yenilikçi yayınevlerinin çoğalması ile bu teorik zenginlik
Türkçede de takip edilebilir hâle gelmiştir. Tüm bunların sonucu olarak Türkiye’deki bazı
akademik çalışmalarda dünyadaki yeni teorik açılımların etkisi artmaktadır.
Ancak bugün 1960’lı yıllardaki politik ortamın getirdiği entelektüel heyecan da
günümüzde gerilemiştir. Üniversite özerkliğinin kalkması da bağımsız ve eleştirel çalışmaları
etkilemektedir. Piyasalaşma eğilimine paralel olarak, faydacı ve daha dar bir ihtiyaç için
sınırlanmış araştırmalar artmaktadır. Bu anlamda sosyal bilimlerde de bilginin kendi iç değeri
için değil, belirgin ve somut bir fayda için üretilmesi eğilimi ortaya çıkmaktadır. Üniversiteye
yönelik politik müdahaleler de büyük emekle oluşturulan akademik gelenekleri sarsmaktadır.

14.4.2. 1982 Anayasası

Askerin siyasete üçüncü kez müdahalesinin ardından hazırlanan 1982 Anayasası
geçmişteki örgütlü topluma duyulan tepkiyi yansıtır ve topluma güven duymayan bir bakış
açısı ile yazılmış uzun ve detaylı bir anayasadır. Bu nedenle toplumun her örgütlenme
girişimini siyasal şiddete yol açabilecek bir tehdit olarak gören bir anlayışın ürünüdür.
Bu anlamda bu anayasada en çok temel hak ve özgürlükler kısmı tartışılmıştır.
Anayasanın genel yaklaşımı özgürlükçü olmaktan bir hayli uzaktır; temel hakları sayıldıktan
sonra bunlar detaylı olarak sınırlandırılır. Tüm bu yaklaşım, toplumun özgürlükleri kullanacak
ehliyette olmadığını varsayan, yani toplumu yetişkin olmayan bir çocuk, devleti (fiilen askeri)
ise vâsi olarak gören, ‘vesayetçi’ bir bakış açısını mükemmelen yansıtır.
Anayasa ayrıca yürürlükte olduğu dönem boyunca da defalarca değiştirilmiştir.
Sonuçta gelinen noktada bir anayasada aranan bütünlükten oldukça uzak bir metin ortaya
çıkmıştır. Diğer eleştiriler bir yana, bu yapısı bile mevcut anayasanın önemli bir zaafıdır.
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14.4.3. 1980 Sonrası Nüfus, Hane Yapısı, Aile ve Göç

1985 sonrası Türkiye’de giderek doğurganlık azaldı; bu durum ölüm hızının azalması
ile birleşti ve nüfus artmaya devam etse de artış hızı yavaşladı. Bunun anlamı, demografik
geçiş kuramına göre Türkiye’nin son evreye yaklaştığıdır. Dolayısıyla Türkiye’nin nüfus
piramidi, hem doğum hem ölüm hızının düşük olduğu gelişmiş bir ülkenin nüfus piramidine
yaklaşmaktadır. Türkiye’de nüfus artış hızı giderek düşmektedir. Fakat doğurganlıktaki bu
düşüş bölgeler arasında eşit dağılmamaktadır; başka deyişle doğurganlık açısından bölgesel
eşitsizlik vardır ve Doğu Anadolu gibi bazı bölgelerde yüksek doğurganlık gözlenmektedir.
Bu bölgesel eşitsizliklere rağmen, genel görünüm açısından Türkiye’nin nüfusu giderek
yaşlanmaktadır. Dolayısıyla genç nüfusu giderek azalacak ve yaşlı bağımlı nüfusu da
giderek artacaktır.
Öte yandan bazı kesimlerde evlenmeme eğilimi gözlemlense de Türkiye’de evlenme
eğilimi hâlen çok yüksektir. Türkiye ‘evlenmemeyi’ aklına dahi getirmeyen bir toplumdur.
Öte yandan son yıllarda ilk evlilik yaşında artış gözlenmektedir. Öte yandan erken evlilik
de Türkiye’de hâlen önemli bir sorundur. Gelir seviyesi ve öğrenim düzeyi düşük gruplarda
erken evlilik çok daha yaygındır. Köylerde de erken evlilik daha yaygındır. Erken evliliğin en
yaygın olduğu bölgeler ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu’dur.
Evlilik kararında görücü usulü ya da ailenin isteğiyle evlilikte radikal bir düşüş
gözlenmektedir. 2012 istatistiklerine göre en yaygın nikâh türü ise %97,3’lük ezici
çoğunlukla hem resmî hem dinî nikâhtır. Sadece dinî nikâhla kurulan evliliklerin sayısı ise
giderek düşmektedir. Belli ki resmî nikâhın kadının evlilikten doğan hukukî haklarının
korunması için zarurî olduğu toplumun geniş kesimi tarafından anlaşılmıştır.
Hane halkı yapısına baktığımızda Türkiye’de üç kuşağın bir arada yaşadığı geniş
ailelerin oranı çok azdır; çekirdek ailelerin oranı ise açık ara öndedir. Ancak yakından
bakıldığında bu çekirdek ailelerin bir üst kuşakla, çocukların bakımı, karşılıklı borçlanma,
işsizlik vb. kriz dönemlerinde dayanışma gibi yakın maddi ilişkiler içinde olduğu
gözlemlenmektedir. Dolayısıyla Türkiye’de haneler Batı’daki izole çekirdek aileden farklıdır.
Ayrıca boşanmalardaki artışla bağlantılı olarak tek ebeveynli aileler ve tek kişilik haneler;
yeni açılan üniversitelerle bağlantılı olarak öğrencilerden oluşan haneler gibi, geçmişte sık
rastlanmayan yeni hane tipleri de görülmektedir. Kentlerde zorlaşan çalışma koşulları da
yatılı yardımcıların sayısını artırmakta; bu haneler de yeni hane tipleri arasına katılmaktadır.
Boşanma istatistiklerine baktığımızda, Türkiye’de boşanma oranının hâlen birçok
Batı ülkesinin gerisinde olduğu, ancak giderek arttığı görülmektedir. Kadınlar açısından
birinci boşanma nedeni şiddettir. Ayrıca evin geçimini sağlayamama ve alkol de kadınlar
açısından önemli boşanma nedenlerindendir. Tüm bu nedenler erkekler için yok denecek
kadar az etkilidir. Hem erkekler hem kadınlar için eşit düzeyde olmak üzere, eşin ailesinin
evliliğe fazlaca karışması; eşin ailesine saygısızlık gibi nedenler de öne çıkmaktadır. Bunlar,
boşanmanın Batı’da rastlanmayacak, bizim üçüncü kuşakla yakın ilişki içinde yaşayan aile
yapımıza has nedenlerindendir.
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Bugün Türkiye’de ortalama yaşam süresi de kadınlarda 76, erkeklerde 72 yıla
uzamıştır. Buna ek olarak Türkiye, bebek ölüm oranını da azaltmıştır. Aynı zamanda, sadece
1980 sonrasında değil, cumhuriyet dönemi boyunca- nüfusun eğitim seviyesinde genel bir
artış kaydedilmiştir. Özellikle temel eğitim ve okuryazarlıkta eğitim seviyesi yükselmiştir;
kadınların eğitiminde erkeklerinkini aşan bir iyileşme gözlenmiştir. Türkiye’de 1990 sonrası
kent nüfusu kır nüfusunu geçmiştir. Bu tabloyla da bağlantılı olarak tarımda istihdam
düşmüş ve hizmet ve üretim gibi kentsel faaliyetlerde istihdam yükselmiştir.
Aralık 2017 itibarıyla TÜİK’in Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine dayanarak tespit
ettiği Türkiye nüfusu 80 milyon 810 bin 525 kişidir. Toplam nüfusun %50,2’sini erkekler,
%49,8’ini ise kadınlar oluşturmaktadır. Nüfus projeksiyonları geleceğe yönelik nüfus
tahminleridir. Ülkenin eğitim, sağlık, sosyal güvenlik gibi politikalarında büyük etkisi olan bu
tahminlerde elbette belli bir yanılma payı vardır; zira tahminler artış hızı, artış ritmi gibi
verilerin olağan akışta süreceği varsayımı içinde yapılırlar. Ancak olağanüstü koşullar bu
tahminlerde sapmaya yol açabilir. TÜİK’e göre 2050 yılında Türkiye nüfusu, önceleri tahmin
edildiği gibi 100 milyon eşiğini geçmeyecek, 96 milyonda kalacak ve nüfus artış hızı %0,03’e
düşecektir. Bu veriler ışığında Türkiye’nin yetişkin yaştaki, yani faal nüfusu daha büyük bir
ülkeye doğru dönüştüğü söylenebilir. Başka bir deyişle Türkiye’de genç bağımlı nüfus
azalmaktadır.
Bazı demograflar bu durumu bir fırsat penceresi olarak görmekte ve henüz
yaşlanmamış, fakat bağımlı nüfus oranı düşen böyle bir insan gücünün, akılcı bir istihdam ve
eğitim politikası ile önemli bir potansiyele dönüştürülebileceğini iddia etmektedirler. Bazı
demograflar ise bu durumu bir tehdit olarak algılamaktadır. Türkiye’nin en önemli
zenginliğinin genç nüfusu olduğunu iddia eden bu bakışa göre nüfusun yaşlanması uzun
vadede ciddi sorunlar doğuracaktır; zira genç bir nüfus ve yüksek nüfus artışı ekonomik
kalkınma için olumlu bir değerdir. Bu görüşü savunanlar ayrıca Türkiye’de mevcut eğilim
sürerse uzun vadede de yaşlı bağımlı nüfus artacağını da hatırlatmaktadırlar. Son dönemde de
hükûmetin, bu bakış açısına yatkın bir şekilde nüfus artışını teşvik etmeye dönük bir eğilim
içinde olduğu gözlemlenmektedir. Fakat olaya bir fırsat penceresi olarak bakanlara göre de bu
tehdit pekâlâ, şu andaki nüfus yapısının sunduğu fırsatın iyi değerlendirilmesi ile, yani ülke
gelirinin yaşlılarına bakabilecek şekilde yükseltilmesi ile bertaraf edilebilir.
Küreselleşen Dünya’da göç git gide daha yakıcı, etkili ve hissedilir bir olgu hâlini
almaktadır. Üstelik yeni biçimlere de bürünmektedir. Örneğin son derece kalifiye bir nüfusun
dünya üzerindeki hareketliliği artmıştır. Türkiye de bu gelişimden etkilenmektedir. Son
yıllarda ülkemizde daha önce görülmeyen göç hareketleri ortaya çıkmıştır: Mülteciler; transit
göçmenler ve kalifiye göçmenler... Üniversite sayısının artması, ülke içindeki öğrenci
hareketliliğini de arttırmıştır. Yine yukarıda değinilen, terör ve silahlı çatışma nedeniyle
Güneydoğu’dan kent merkezlerine kitlesel göç de Türkiye kentlerinin çehresini
değiştirmektedir. Elbette işsizlik de Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu gibi bölgelerden
büyük kentlere doğru göçün önemli bir nedeni olmaya devam etmektedir.
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14.4.4. Bugün Kadınlar

1980’den bu yana Türkiye’de kadınları ilgilendiren iki önemli sorun ortaya çıktı:
Türban tartışmaları ve kadına yönelik şiddet.
1980 sonrasında türban, laiklik tartışmalarının merkezine oturdu ve bir sembol oldu.
Türbanlı öğrenciler ve onları destekleyenler açısından türban bir dinsel özgürlük sorunuydu;
karşıtları açısından ise laiklik karşıtı bir simgeydi. Ancak burada kadınlar açısından asıl
önemli olan, meselenin, hem türbanı destekleyenler hem de karşıtları açısından ‘kadınlar
üzerinden siyaset yapma’ geleneğinin Türkiye’de ne kadar köklü olduğunu göstermesidir.
Sonuçta meselenin bu biçimde suistimal edilmesi asıl kadınlar açısından hak kayıplarına; bazı
türbanlı öğrencilerin üniversiteden uzaklaştırılmasına kadar varan sonuçlara yol açmıştır.
Kadına yönelik şiddet açısından oluşan tablo da vahimdir. Türkiye’de yaşayan
kadınların yaklaşık yarısı yaşamında bir kez fiziksel ya da cinsel şiddete maruz kalmıştır. Bu
oran eğitim seviyesi düştükçe yükselmektedir; ancak lise ve üzeri eğitim görmüş kadınlarda
dahi çok ciddi bir seviyededir. Yüksek refah düzeylerinde de oran hâlen yüksektir. Demek ki
kadına yönelik fiziksel şiddet sanıldığının aksine sadece alt sınıf, eğitimsiz ve yoksul
kadınların yaşadığı bir sorun değildir ve eğitimli kadınlar da bu şiddete maruz kalmaktadır.
Kadın cinayetleri konusunda bundan çok daha vahim bir tablo ortaya çıkmaktadır:
Adalet Bakanlığı verilerine göre 2002-2009 arasında kadın cinayetleri %1400 artış
göstermiştir. Aslında bu muazzam artışı gözlemlemek için istatistikî bilgiye bile ihtiyaç
yoktur: Bir kadın cinayeti haberi okumadığımız herhangi bir gün geçmemektedir.
Demek ki kadına yönelik şiddetin neredeyse rutinleşen biçimi dayak iken; şiddet, cana
kast eden trajik boyutlara da varabilmektedir. Ayrıca şiddet biçim de değiştirmiştir ve çok
hunharca haller alabilmektedir. Kadınlar, bu fiziksel şiddetin yanı sıra psikolojik ve ekonomik
şiddete de maruz kalmaktadırlar: Sürekli aşağılama, gelir elde etmesine izin vermeme,
harcamalarını sıkı bir kontrol altına alma ve benzeri birçok eylem de aslında aile içi şiddetin
parçasıdır. Daha da vahimi cinayetler de dâhil olmak üzere çoğu şiddet eylemi, mağdur
kadınların yakın erkek akrabaları, yoğunlukla da eşleri ya da nişanlılarından gelmektedir.
Dolayısıyla kadınlara yönelik şiddet tehdidi, genellikle sanıldığı gibi dışarıdan değil; bizzat
yakınlarındaki erkeklerden gelmektedir. Kadınlar ayrıca aileleri dışındaki erkeklerin de
şiddetine maruz kalmaktadırlar; bunun en sık rastlanan biçimi, artık neredeyse olağan sayılan
tacizdir. Buna ek olarak (‘çocuk gelinler sorunu’ olarak da bilinen) erken yaşta evliliğe
zorlanma, eşini seçme hakkı tanımama gibi kolektif şiddet biçimleri de yaygındır. Bunun yanı
sıra, toplumun tamamının vicdanını yaralar şekilde, çocuklara yönelik şiddet de gaddarca
biçimler alarak artmaktadır. Ayrıca ihmal vakaları da yükselmektedir. Çocuğa yönelik şiddet
kimi kez çocuğun ebeveynlerinden & yakın akrabalarından gelebilmekte ya da kurumlar
içinde toplu şiddet vakalarına da rastlanabilmektedir.
Devlet bugün kadına yönelik şiddet konusunda kimi adımlar atmıştır. Ayrıca Acil
durumlarda başvurulabilecek 183 Aile İçi Şiddet Acil Danışma Hattı açılmıştır. Ancak bu
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yasal düzenlemelere rağmen bu kurumların işlerlik içinde çalışmasını sağlayacak altyapı
yeterince sağlam değildir ve uygulamada ciddi sorunlar yaşanmaktadır.
Kadın cinayetlerinin temelindeki ‘namus’ olgusu ise hem değişen toplum yapısı ve
neo-liberalleşme karşısında sarsılmakta hem de toplumdaki genel muhafazakârlaşma ile
güçlenmektedir. İşte tam bu noktada kadına karşı şiddetle mücadele politikalarının gerilimi
ortaya çıkar: Şiddet aile güçlendirilerek mi, kadın güçlendirilerek mi alt edilmelidir?
İşte 1980 darbesi sonrasında solun bıraktığı politik boşluğu dolduran çok sayıda ‘sorun
odaklı’ siyasal hareketin ilki olan feminizm ya da bağımsız kadın hareketi bu noktada şiddetin
kadını güçlendirerek ve ‘namus’ gibi muhafazakâr değerleri sorunsallaştırarak
çözülebileceğini savunmaktadır.

14.5. Sonuç

Dünya Değerler Araştırması’nın Türkiye sonuçları toplumun genel eğilimleri hakkında
bize fikir verecektir. Türkiye’de insanların genel olarak ‘mutlu’ olduklarını ifade ettikleri
gözlemlenmiştir. Ancak bu mutluluk ekonomik krizlerden etkilenmektedir ve kriz döneminde
‘mutlu’ olduğunu ifade edenlerin oranı düşmektedir. Öte yandan Türkiye, insanların
tanımadıklarına en az güvendiği ülkelerden biridir. Türkiye gençlere de pek
güvenmemektedir.
Öte yandan Türkiye ataerkil değerlerin güçlü olduğu ve pek çok kadın
tarafından da bu değerlerin paylaşıldığı bir ülke görünümündedir. Türkiye’de aileye
duyulan güven gibi bağlılık da çok yüksektir. İnsanlar açısından aile çok önemlidir ve bu
veri yapılan tüm araştırmalarda bulgulanmıştır.
Türkiye’de kendini dindar olarak tanımlayanların oranı da Avrupa’dan bir hayli
yüksektir. Siyasete katılım düzeyinde ise genel bir çekimserlik gözlenmektedir. İnsanlar
tamamen yasal ve barışçıl bir gösteride dahi yer almak istememektedirler. Genel seçime
katılım oranı ile birlikte düşünüldüğünde Türkiye’de insanların önemli bir kısmı için tek
siyasal katılım biçimi oy vermektir. Öte yandan 2011 araştırmasına göre Türkiye’de önemli
bir çoğunluk kendini siyasî yelpazenin sağında tanımlamaktadır. Türkiye aynı zamanda
çok hoşgörülü bir toplum görünümü de vermemektedir ve farklı olanlarla birlikte yaşama
kültürü zayıftır ve genel değerlere göre belirlenen bir ortalama takdir görmektedir.
Dolayısıyla Türkiye toplumu, genel hatları ile muhafazakâr bir toplumdur.
Ancak kentlerde ve hızla değişen toplum yapısı, tüketim toplumunun yükselişi, pazar
ekonomisinin acımasız biçimler alması, yeni iletişim kanallarının gelişimi ile beraber,
toplumun genel eğilimlerinden farklı yaşam biçimleri de ortaya çıkmakta, görünürlük
kazanmakta ve hak talep etmektedir.
Öyle ise aslında bölünmüş bir toplum vardır ve bu toplumu bir arada tutanın ne olduğu
henüz bilinmemektedir.
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Buradan devamla Türkiye’nin bugünkü en yakıcı tartışma eksenlerinden biri de şudur:
Türkiye’de hem ekonomik hem de belli siyasal serbestleşme olanakları içeren
küreselleşmeyle eklemlenme kararının sonuçları neler olacaktır? Ekonomik serbestleşmenin
getireceği derin sorunlarla, örneğin gelir dağılımı adaletsizliğiyle baş edebilecek miyiz? Peki
tüm bu toplumsal maliyetler yüzünden siyasal serbestleşme olasılığını da reddetmeli ve
yeniden çok güçlü milliyetçi reflekslere geri mi dönmeliyiz?
İşte bu çerçevede biz sosyologlara düşen iş, bir yandan Türkiye’de 1980’den bu yana
devam eden piyasalaşma sürecinin dönüşümünü; farklı toplum kesimleri üzerindeki etkilerini;
ekonomik düzey kadar, sosyal ve kültürel düzeydeki izdüşümlerini anlamaktır. Bu çerçevede
dışa açılmaya eşlik eden çoğulculuk, serbestleşme gibi cafcaflı sözlerin hem neyi gösterdiğini
hem neyi gizlediğini anlamakta biz sosyologlara çok iş düşmektedir. Örneğin bu yeni düzen
hangi kesimler için fırsatlar doğurmakta, hangilerini dışlamaktadır? Reklamla arzuları
kışkırtılan, ama onlara asla ulaşamayacağını bilen yoksullar, giderek keskinleşen
mahrumiyetlerini, bunun yarattığı hıncı, sırf gecekondulardan kalitesiz apartmanlara taşındılar
diye unutabilecekler midir? Ya da örneğin 1980 sonrası giderek yaygınlaşan ‘yoksulluk
edebiyatı’ nitelemesi ile tüm o söz patlamasından dışlananlar kimler olmuştur? Herkese
açıkmış gibi görünen bu yeni düzen, acaba hakikaten de herkese açık mıdır? Yoksa etraftaki
‘şeffaflık’, ‘çoğulculuk’ söylemi belli güç ilişkilerini mi gizlemektedir? Acaba bu toplumda
istese dahi ‘büyük düşünemeyenler’ kimlerdir? (Bizler ‘büyük düşünürken’ onları unutuyor
olmayalım!…)
Peki ya sadece piyasa ve zenginleşme vaadi, en temel vicdanî refleksleriyle oynanmış
ve sürekli yeni yaşam biçimleri doğuran dinamik bir toplumu bir arada tutmaya yetebilir mi?
Ya da bazı basmakalıp değerler, bir toplumu ahlâklı ve derin kılmak için yeterli midir?
Bunlar, piyasa ve pragmatist popülist politikanın saldırısı karşısında gerileyen sosyal
sorumluluk ve kamusal adalet normlarının yerini tutabilir mi?
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölüm geçmiş bölümlerde yer alan bazı kısımlar da mevcuttur. Dolayısı ile yer yer
tekrar eden bilgiler vardır.
Ancak elbette yeni eklemeler de yapılmıştır: Bu çerçevede 1980 sonrası tarihsel
sürecin kısaca değerlendirilmesi; 1980 sonrası kültürel iklimle ilgili kısımlar ve kentte yeni
mekânsal ayrışma yeni yazılmış bölümlerdir.
Bu çerçevede derse, 1980 sonrası Türkiye’yi şekillendiren iki etkenin açıklanması ile
başlıyoruz: 1) 12 Eylül Askerî Darbesi; 2) Ekonomide devlet etkisinin zayıflaması, serbest
piyasaya geçiş, küreselleşme süreci ile eklemlenme. Ardından 1980 sonrası tarihsel sürecin
belli başlı dönüm noktalarına değinilmiştir. Daha sonra 1980 sonrası kültürel iklimin temel
özellikleri ele alınmıştır. Burada hem soldan gelen sözün bastırıldığı hem de kişisel
özgürlüklere ilişkin sözlerde sınırsızca bir patlama yaşandığı gözlemlenmektedir. Dolayısıyla
bireyselliğin öne çıktığı bir kültürel ortam serpilmiştir. Aynı zamanda kültürün de giderek
piyasalaştığını ve bir kültür endüstrisinin oluştuğunu gözlemleyebiliriz. Bu çerçevede arabesk
ve benzeri popüler müzik formları da ticarileşir ve muhalif içeriğinden boşalır.
Kültür alanındaki bu değerlendirmenin ardından kentte ortaya çıkan yeni eğilimler
incelenmiştir. Bu anlamda varoşlar; kentin dışındaki orta ve üst sınıfa özgü siteler ve yeniden
düzenlenerek (‘soylulaştırılarak’) üst sınıflara açılan yeni merkezler kentlerin yeni yaşam
alanları olarak öne çıkar.
Bunun ardından sosyal bilimler, anayasa, nüfus, göç ve toplumsal cinsiyet açısından
1980 sonrasında yaşananlar toparlanarak yeniden ele alınmıştır.
Böylece birlikte başladığımız 14 haftalık yolculuğu noktalamış oluyoruz. Umarım bu
ders sizin için faydalı olmuştur ve sizleri de günümüz toplumunu anlamak üzere yeni
araştırmalar yapmaya kışkırtabilmiştir.
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Bölüm Soruları
1.

Bugünün Türkiye’sini belirleyen belli başlı tarihsel gelişmeler nelerdir?

2.

Türkiye’de liberal ekonomi politikalarını başlatan politikacı kimdir?

3.

Bugün Türkiye’de nüfusla ilgili temel göstergeler nelerdir?

4.
nelerdir?
5.

İstanbul’da ve diğer büyük kentlerde gözlemlenen belli başlı yerleşim tarzları
1980 darbesinin hemen ertesinde gözlemlenen kültürel eğilimler nelerdir?

Cevaplar
1Bugünün Türkiye’sinin oluşumunda 1980 askerî darbesi belirleyici olmuştur.
Darbenin ardından geçmişin politik eğilimleri geri çekilmiştir. Ayrıca darbe şartlarında
uygulamaya konan neo-liberal politikalarla ülke ekonomisinin serbest piyasa şartlarına geçişi
ve dışa açılması da Türkiye’yi şekillendirmiştir. Dolayısıyla küreselleşmenin getirdiği
dönüşüm de Türkiye’yi etkilemiştir.
2-

Turgut Özal neo-liberal politikaların ilk uygulayıcısı olmuştur.

31985 sonrası Türkiye’de giderek doğurganlık azaldı; bu durum ölüm hızının
azalması ile birleşti ve nüfus artmaya devam etse de artış hızı yavaşladı (Fakat
doğurganlıktaki bu düşüş bölgeler arasında eşit dağılmamaktadır). Bunun anlamı, demografik
geçiş kuramına göre Türkiye’nin son evreye yaklaştığıdır. Dolayısıyla Türkiye’nin nüfus
piramidi, hem doğum hem ölüm hızının düşük olduğu gelişmiş bir ülkenin nüfus piramidine
yaklaşmaktadır. Türkiye’de nüfus artış hızı giderek düşmektedir. Genel görünüm açısından
Türkiye’nin nüfusu giderek yaşlanmaktadır. Bugün Türkiye’de ortalama yaşam süresi de
uzamıştır. Buna ek olarak Türkiye, bebek ölüm oranını da azaltmıştır. Aynı zamanda, sadece
1980 sonrasında değil, cumhuriyet dönemi boyunca nüfusun eğitim seviyesinde genel bir artış
kaydedilmiştir. Özellikle temel eğitim ve okuryazarlıkta eğitim seviyesi yükselmiştir;
kadınların eğitiminde erkeklerinkini aşan bir iyileşme gözlenmiştir. Türkiye’de 1990 sonrası
kent nüfusu kır nüfusunu geçmiştir.
41980 sonrası piyasalaşma eğilimi içinde, kentsel rant sermayeye daha çok
açılmıştır. İktidar partilerinin sermaye ile işbirliği yapması ile kentler büyük dönüşüm
geçirmiştir. Bu süreç sonucunda kentin çevresinde yoksulların yaşadığı varoşlar; gene kentin
çevresinde yeni orta sınıfların yaşadığı siteler; ayrıca yeni zenginlerin yerleştiği lüks konut
siteleri ve son olarak kent merkezindeki eski tarihî semtlerin yenilenmesi ile oluşan ve daha
çok kültür endüstrisi çalışanlarının, varlıklı öğrencilerin yerleşimine açık semtler oluşmuştur.
5Kültürde politik dil bastırılmış; yerini bireysel bir dil almıştır. Özel hayatın,
hatta mahremiyetin dili kültürel alana egemen bir hâl almıştır. Ayrıca bir kültür endüstrisi
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oluşmuştur. Reklamcılık da giderek gelişmiştir. Kültürde devlet denetimi azalmıştır. Öte
yandan sağ entelektüeller de kamusal alanda daha çok görünürlük kazanmıştır. Yeni
teknolojilerin etkisi ile dergiler, gazeteler ve televizyon renklenmiştir. Ancak bu renklenme
her zaman bir çoğulculuğa yol açmamış, daha cafcaflı bir dilde ortaklaşılmıştır. Yine piyasaya
açılmanın etkisi ile, kültür endüstrisinde bir nostalji rüzgârı esmiş; beğeni etrafında oluşan
yaşam tarzı, kültürel alanda ifade edilmiş ve giderek orta sınıflar da bu ‘seçkin’leşmenin
parçası olmuştur. Bir yandan da popüler kültür giderek eski muhalif içeriğinden sıyrılmıştır.

372

KAYNAKÇA
(Kaynakça dipnotlarda kullanılan tüm kaynakları değil, konu ile ilgili belli başlı
kaynakları kapsamaktadır. Konu içindeki önemlerine göre değil, yazarların adlarına
göre sıralanmıştır.)

Adda, J., Ekonominin Küreselleşmesi, İletişim Yayınları
Ahıska, Meltem Radyonun Sihirli Kapısı: Garbiyatçılık ve Politik Öznellik, Metis Yay.
Ahmet Çigdem, Bir İmkân Olarak Modernite: Weber ve Habermas, İletisim Yayınları.
Ahmet Mumcu, “Anayasal Sistemin Kurulması ve Gelişimi”, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp
Tarihi içinde, Açık Öğretim Fakültesi Yay.
Aile Yapısı Araştırması, T.C. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü
Akın, Yiğit, Gürbüz ve Yavuz Evlatlar: Erken Cumhuriyet’te Beden Terbiyesi Ve Spor,
İletişim Yay.
Alain Touraine, Modernligin Eleştirisi, Yapı Kredi Yayınları
Alev Özkazanç, “Türkiye’nin Neo-Liberal Dönüşümü ve Liberal Düşünce”, Modern
Türkiye’de Siyasi Düşünce: Liberalizm içinde, İletişim Yay.
Alkan, Ayten ve Çakır, Serpil, “Osmanlı İmparatorluğu’ndan Modern Türkiye’ye Cinsiyet
Rejimi: Süreklilik ve Kırılmalar”, 1920’den Günümüze Türkiye’de Toplumsal Yapı ve
Değişim içinde, Faruk Alpkaya ve Bülent Duru (Derl), Phoenix Yay.
Allen, L., Keseden Bankaya, Tezgahtan Borsaya Küresel Finans Sisteminin Öyküsü, Kitap
Yayınevi
Alpkaya G. ve Alpkaya F., 20. Yüzyıl Dünya ve Türkiye Tarihi, Tarih Vakfı Yay.
Altınay, Ayşe Gül ve Arat, Yeşim, Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddet, Metis Yay.
Altınay, Ayşe Gül, Vatan, Millet, Kadınlar, İletişim Yay.
Anthony Giddens, Sosyal Teorinin Temel Problemleri: Sosyal Analizde Eylem, Yapı ve
Çelişki, Paradigma Yayıncılık.
Anthony Giddens, Siyaset, Sosyoloji ve Toplumsal Teori: Toplumsal Düşüncenin Klasik ve
Çağdaş Temsilcileriyle Hesaplaşmalar, Metis Yayınları
Anthony Giddens, Sociology, Polity Press.
373

Arat, Zehra F. "Kemalizm ve Türk Kadını", 75. Yılda Kadınlar ve Erkekler içinde, Ayşe
Berktay Hacımirzaoğlu (Derl.), Tarih Vakfı Yayınları.
Arlı & Bulut, “Türkiye’de Sosyolojiyle 100 Yıl: Mirası ve Bugünü”, Türkiye Araştırmaları
Literatür Dergisi, 2008
Ayşe Buğra, “Muhafazakâr liberalizm, İslâm ve sosyal haklar”, Kapitalizm, Yoksulluk ve
Türkiye’de Sosyal Politika içinde, İletişim Yay.
Ayşe Durakbaşa, "Cumhuriyet Döneminde Modern Kadın ve Erkek Kimliklerinin Oluşumu
ve "Münevver Erkekler", Der.: Ayşe Berktay Hacımirzaoğlu, 75. Yılda Kadınlar ve Erkekler
İçinde, Tarih Vakfı Yayınları
Bahattin Akşit, Köy Kasaba ve Kentlerde Toplumsal Değişme, 1985
Bahattin Akşit, Türkiye’de Azgelişmiş Kapitalizm ve Köylere Girişi, 1967 (F)
Başak, “Türk Sosyolojisinde Yapı Araştırmaları”, Bilig, 2005
Behar, Cem ve Duben, Alan, İstanbul Haneleri: Evlilik, Aile ve Doğurganlık: 1880-1940,
İletişim Yayınları.
Danış, Didem, Nüfus Sosyolojisi Ders Notları,
Behice Boran, “Metod Açısından Feodalite ve Mülkiyet”, Yön, 28 Kasım-5 Aralık 1962 (F)
Behice Boran, Toplumsal Yapı Araştırmaları, 1945
Behice Boran, Toplumsal Yapı Araştırmaları, AÜDTFC Yay.
Belge, Murat, “Cumhuriyet Döneminde Batılılaşma”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye
Ansiklopedisi, Cilt 1 İçinde, İletişim Yay.
Berger, P. ve Huntington, S., “Bir Küre Bin Küreselleşme: Çağdaş Dünyada Kültürel
Çeşitlilik, Kitap Yayınevi
Bernard Lewis, Modern Türkiye’nin Doğuşu, Arkadaş Yay.
Bernard Lewis, Modern Türkiye’nin Doğuşu, Arkadaş Yay.
Birsen Gökçe, Türkiye’nin Toplumsal Yapısı ve Toplumsal Kurumlar, 1996
Boratav, K. “Ekonomi Tarihi: 1981-1994”, Türkiye Tarihi 5. Cilt: Bugünkü Türkiye 19801995 içinde, S. Akşin (derl.), Cem yay., İstanbul, Eylül 1995.
Bülent Tanör, İki Anayasa: 1961-1982, Beta Yay.

374

Can Kozanoğlu, “’80’lerde Gündelik Hayat”, Yüzyıl Biterken Cumhuriyet Dönemi Türkiye
Ansiklopedisi içinde, İletişim Yay.
Cantek, Levent, Cumhuriyetin Büluğ Çağı: Gündelik Yaşama Dair Tartışmalar (1945-1950),
İletişim Yay.
Carter V. Findley, Kalemiyeden Mülkiyeye: Osmanlı Memurlarının Toplumsal Tarihi, Tarih
Vakfı Yurt Yayınları
Cem Behar ve Alan Duben, İstanbul Haneleri: Evlilik, Aile ve Doğurganlık (1880-1940)
İletişim Yay.
Chris Jenks (Derl.), Temel Sosyolojik Dikotomiler, Birleşik Yayınevi
Cihan Tuğal, “Nato’nun İslamcıları”, NLR, Mart-Nisan 2007
Colin Imber, “Hukuk”, Osmanlı İmparatorluğu, 1300-1650, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yay.
Colin Imber, “Saray”, Osmanlı İmparatorluğu, 1300-1650, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yay.
Çağlar Keyder, “Kayıp Burjuvazi Aranıyor” ve “Devlet ve Sermaye”, Türkiye’de Devlet ve
Sınıflar içinde, İletişim Yay.
Çağlar Keyder, “Periferileşme Süreci” ve “Jön Türkler”, Türkiye’de Devlet ve Sınıflar içinde,
İletişim Yay.
Çağlar Keyder, “Popülizm ve Demokrasi” ve “İthal İkameci Sanayileşmenin Ekonomi
Politiği” Türkiye’de Devlet ve Sınıflar içinde, İletişim Yay.
Çağlar Keyder, Türkiye’de Devlet ve Sınıflar, 1989 (ATÜT)
Çağlar Keyder,“İktisadî Gelişmenin Evreleri”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi
içinde, Cilt 4, İletişim yay.
Çağlar Keyder,“İktisadî Gelişmenin Evreleri”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi
Çakır, Serpil, Osmanlı Kadın Hareketi, Metis Yay.
Çetin Yetkin, Türkiye’de Tek Parti Yönetimi: 1930-1945, 1983
Deniz Yıldırım, “AKP ve Neoliberal Popülizm”, İ. Uzgel ve B. Duru (der.), AKP Kitabı: Bir
Dönüşümün Bilançosu, Phoenix Yayınevi.
Deren, Seçil, ”Kültürel Batılılaşma”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce III: Modernleşme Ve
Batıcılık İçinde, Uygur Kocabaşoğlu (Der.), İletişim Yay.
Doğan Avcıoğlu, Türkiye’nin Düzeni, 1968 (F)
375

Donald Quataert, “19. Yüzyıl”, Osmanlı İmparatorluğu 1700-1922 içinde, İletişim Yay.
Donald Quataert, Osmanlı İmparatorluğu 1700-1922, İletişim Yayınları
Durakbaşa, Ayşe, "Cumhuriyet Döneminde Modern Kadın ve Erkek Kimliklerinin Oluşumu
ve "Münevver Erkekler", 75. Yılda Kadınlar ve Erkekler içinde, Ayşe Berktay Hacımirzaoğlu
(Derl.), Tarih Vakfı Yayınları.
Duru, Bülent, “Türkiye Nüfusunda Yeni Eğilimler: Görünüm, Sorunlar, Politikalar”, 1920’de
Günümüze Türkiye’de Toplumsal Yapı ve Değişim içinde, Faruk Alpkaya & Bülent Duru
(Der.), Phoenix Yay.
Dünya Değerler Araştırması, (WVSA) Http://Www.Worldvaluessurvey.Org
Edward Said, Şarkiyatçılık: Batı’nın Şark Anlayışları, Metis Yay.
Emile Durkheim, İntihar: Toplumbilimsel İnceleme, İmge Kitabevi
Emre Kongar, 21. Yüzyılda Türkiye: 2000’li Yıllarda Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, 1998
Emre Kongar, İmparatorluktan Günümüze Türkiye’nin Sosyal Yapısı, 1985
Emre Kongar, Toplumsal Değişme Kuramları ve Türkiye Gerçeği, 1972 (ATÜT)
Ergun Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, Yetkin Yay.
Eric Hobsbawm, Devrim Çağı: 1789-1848, Dost Yay.
Eric Hobsbawm, İmparatorluk Çağı: 1875-1914, Dost Yay.
Eric Hobsbawm, Kısa 20. Yüzyıl (1914-1991 Aşırılıklar Çağı), Everest Yay.
Eric Hobsbawm, Kısa XX. Yüzyıl: Aşırılıklar Çağı, Dost Yay.
Eric Hobsbawm, Sermaye Çağı: 1848-1875, Dost Yay.
Eric Jan Zürcher, “Batı’nın Etkisi ve İlk Modernleşme Girişimleri”, Modernleşen Türkiye’nin
Tarihi içinde, İletişim Yay.
Eric Jan Zürcher, “Huzursuz Bir Demokrasi”, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi içinde, İletişim
Yay.
Eric Jan Zürcher, “Türk Tarihinde Jön Türk Dönemi 1908-1950”, Modernleşen Türkiye’nin
Tarihi içinde, İletişim Yay.
Faruk Alpkaya ve Bülent Duru (Derl), 1920’den Günümüze Türkiye’de Toplımsal Yapı ve
Değişim, Poenix yay.
376

Faruk Alpkaya ve Bülent Duru (Derl), 1920’den Günümüze Türkiye’de Toplımsal Yapı ve
Değişim, 2012
Fatmagül Berktay, “Türkiye’de Kadınlık Durumu”, Yüzyıl Biterken Cumhuriyet Dönemi
Türkiye Ansiklopedisi içinde, İletişim Yay.
Feroz Ahmad, “Askeri Müdahale, Siyasal ve Ekonomik Yeniden Yapılanma, 1980-1991”,
Modern Türkiye’nin Oluşumu içinde, Y. Alogan (çev.), Sarmal Yayınevi
Feroz Ahmad, Modern Türkiye’nin Oluşumu, Sarmal Yay.
Feroz Ahmad, Modern Türkiye’nin Oluşumu, Sarmal Yay.
Feroz Ahmad, Modern Türkiye’nin Oluşumu, Sarmal Yay., İletişim yay.
Fuat Köprülü, “Bizans Müesseselerinin Osmanlı Müesseselerine Tesiri Hakkında Bazı
Mülâhazalar”, Türk Hukuk ve İktisat Tarihi Mecmuası, 1, 1931
Fuat Köprülü, “Bizans Müesseselerinin Osmanlı Müesseselerine Tesiri Hakkında Bazı
Mülahazalar”, Türk Hukuk ve İktisat Tarihi Mecmuası Cilt 1, 1931
Fuat Köprülü, “Orta Zaman Türk-İslam Feodalizmi”, Belleten Cilt II, 1941 (F)
Fuat Köprülü, Türk Edebiyatı Tarihi, 1923
Fukuyama, F., Tarihin Sonu ve Son İnsan, Gün Yayıncılık
Füsun Üstel, “Makbul Vatandaşın” Peşinde: II. Meşrutiyetten Bugüne Vatandaşlık Eğitimi,
İletişim Yay.
George Ritzer, Modern Sosyoloji Kuramları, De Ki Basım Yayım
Gürbilek, Nurdan, Kötü Çocuk Türk, Metis Yayınları
Güvenç, Murat, “Nüfus Bilgisi ve Türkiye’de Demografik Değişim”, Birikim, No. 101
Habermass, J.Küreselleşme ve Milli Devletlerin Akıbeti, Çev. Medeni Beyaztaş, Bakış yay.,
İstanbul, Haziran 2002 (İkinci Baskı).
Halil Berktay, “Tarih Çalışmaları’, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi içinde, cilt 9.
Halil Berktay, Kabileden Feodalizme, 1983 (F)
Halil İnalcık, “Osmanlı Hukuku’na Giriş: Örfî-Sultanî Hukuk ve Fatih’in Kanunları”, S.B.F.
Dersisi, No. 2

377

Halil İnalcık, “Osmanlı Hukukuna Giriş: Örfî-Sultanî Hukuk ve Fatih’in Kanunları”, S.B.F.
Dergisi Cilt XIII, 1958 (ATÜT)
Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ: 1300-1600, 2003 (ATÜT)
Halil İnalcık, The Otoman Empire: The Classical Age 1300-1600, Phoenix Press
Hardt, M. ve Negri, A. “Postmodernleşme ya da Üretimin Enformatikleşmesi”, İmparatorluk
içinde 3. Bölüm IV. Kısım, Çev. Abdullah Yılmaz, Ayrıntı yay., İstanbul, 2001 (3. Baskı).
Harry Harootunian, Tarihin Huzursuzluğu: Modernlik, Kültürel Pratik ve Gündelik Hayat
Sorunu, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları
Hatice Kurtuluş, ‘Mekânda Billurlaşan Kentsel Kimlikler: İstanbul’da yeni sınıfsal kimlikler
ve Mekânsal Ayrışmanın bazı boyutları’, Doğu-Batı No: 23.
Hikmet Kıvılcımlı, Tarih Tezi, 1974 (ATÜT)
Hilmi Yavuz, “Kemal Tahir ve Marksizm”, Toplum ve Bilim Sayı 2, 1977 (ATÜT)
Hirst, P. Ve Thompson, G., Küreselleşme Sorgulanıyor, Dost Kitabevi Yayınları
Hobsbawm, Kısa Yirminci Yüzyıl: Aşırılıklar Çağı, Sarmal Yayınları
http://www.acikders.org.tr/course/view.php?id=86
Huntington, S., Medeniyetler Çatışması, Vadi Yayınları
Huricihan İslamoğlu ve Çağlar Keyder, “Osmanlı Tarihi Nasıl Yazılmalı: Bir Öneri”, Toplum
ve Bilim Sayı 1, 1977 (ATÜT)
İbrahim Yasa, Türkiye’nin Toplumsal Yapısı ve Temel Sorunları, 1970
İbrahim Yasa, Türkiye’nin Toplumsal Yapısı ve Temel Sorunları, Türkiye ve Ortadoğu Amme
İdaresi Enstitüsü.
İdris Küçükömer, “Asyagil Üretim Biçimi, Yeniden Üretim ve Sivil Toplum”, Toplum ve
Bilim Sayı 2, 1977 (ATÜT)
İdris Küçükömer, Düzenin Yabancılaşması-Batılılaşması, 1969 (ATÜT)
İlber Ortaylı, “18. Yüzyılda Akdeniz Dünyası ve Genel Çizgileriyle Türkiye”, Toplum ve
Bilim Sayı 1, 1977 (F)
İlber Ortaylı, “Osmanlı Toprak Düzeninin Kaynakları”, Toplum ve Bilim Sayı 4, 1978 (F)
İlber Ortaylı, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, 1983
378

İlber Ortaylı, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, Hil yay.
İlber Ortaylı, Türkiye İdare Tarihi, 1979 (F)
İlhan Tekeli, Modernite Aşılırken Kent Planlaması, İmge Yayınları
İlkay Sunar, "Demokrat Parti ve Popülizm" , Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi Cilt 8
içinde, İletişim Yayınları.
İsmail Cem, Türkiye’de Geri Kalmışlığın Tarihi, 1970 (ATÜT)
İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti Teşkilatına Medhal, 1941
İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti Teşkilatında Kapıkulu Ocakları, 1943-1944
İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti’nin Saray Teşkilatı, 1945
İstatistiklerle Kadın 2012, TÜİK
Jeremy Black, Top, Tüfek ve Süngü: Yeniçağda Savaş Sanatı 1453-1815, Kitap Yayınevi
Jurgen Habermass, Modernlik: Tamamlanmamış Bir Proje,
http://www.halksahnesi.org/incelemeler/habermas_modernlik/habermas_modernlik.htm.
Kaçmazoğlu, Türk Sosyoloji Tarihi üzerine Araştırmalar, 2002
Kalkıner, Nadide, “Türkiye’de Aile Kurumu ve Nüfusla İlgili Sorunlar”, Türkiye’nin
Toplumsal Yapısı içinde, Zerrin Sungur (Derl.), Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Yay.
Kandiyoti, Deniz Ve Saktanber, Ayşe (Derl.), Kültür Fragmanları, Metis Yayınları.
Kandiyoti, Deniz. Cariyeler, Bacılar, Yurttaşlar, Metis Yay.
Karl Marx, Toplumbilimsel Yazılar: Seçme Metinler, Cem Yayınları
Kemal Karpat, Türk Demokrasi Tarihi, 1967
Keyder, Ç. “İstanbul’u Nasıl Satmalı”, Ulusal Kalkınmacılığın İflası içinde, Metis yay.,
İstanbul, Ekim 1993.
Keyder, Ç., Ulusal Kalkınmacılığın İflası, İmge Kitabevi Yayınları
Keyman, F., Küreselleşme, Devlet, Kimlik/Farklılık: Uluslararası İlişkiler Kuramını Yeniden
Düşünmek, Alfa Basım Yayım Dağıtım
Kıray, M., “Apartmanlaşma ve Modern Orta Tabakalar”, Kentleşme Yazıları içinde, Bağlam
Yay.
379

Kıray, M., “Gecekondu: Az Gelişmiş Ülkelerde Hızla Topraktan Kopma ve Kentle
Bütünleşememe”, Kentleşme Yazıları içinde, Bağlam Yay.
Kıray, M., “Sosyal Yapı ve Nüfus Artışı Etkileşimi”, Toplumsal Yapı Toplumsal Değişme
içinde, Bağlam Yay.
Kıray, M., “Topraktan Kopan Köylülerin Kentlerde Yaşam Stratejileri”, Kentleşme Yazıları
içinde, Bağlam Yay.
Koç, İ., Eryurt, M. A., Adalı, T. & Seçkiner, P., Türkiye'nin Demografik Dönüşümü:
Doğurganlık, Aile Planlaması, Anne-Çocuk Sağlığı ve Beş Yaş Altı Ölümlerdeki Değişimler;
1968-2008, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü.
Kongar (Derl.), Türk Toplumbilimcileri, 1982
Korkut Boratav, “Sermayenin Karşı Saldırısı: 1980-1988”, Türkiye İktisat tarihi 1908-2007,
İmge Yay.
Korkut Boratav, Tarımsal Yapılar ve Kapitalizm, 1980 (F)
Korkut Boratav, Türkiye İktisat Tarihi: 1908-1985, 1988
Korkut Boratav, Türkiye İktisat Tarihi: 1908-1985, Gerçek Yayınevi
Kozanoğlu, H., Küreselleşme Heyulası, İthaki Yayınları
Köse, A., Şenses, F. ve Yeldan, E., İkitsat Üzerine Yazılar 1 Küreşel Düzen: Birikim, Devlet
ve Sınıflar, İletişim Yayınevi
Levent Köker, “Seçim Sistemleri ve Çoğulculuk: Demokratik Meşruluk Açısından Bir
Değerlendirme”, Anayasa Yargısı, No. 23;
http://www.anayasa.gov.tr/files/pdf/anayasa_yargisi/anyarg23/koker.pdf
Levent Köker, Modernleşme, Kemalizm ve Demokrasi, İletişim Yayınları.
Mardin, Şerif, “Batıcılık”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, Cilt 1 İçinde, İletişim
Yay..
Mardin, Şerif, “Bilgi, Sembol Ve Kültür”, İdeoloji İçinde, İletişim Yay.
Marshall Berman, Katı Olan Her şey Buharlaşıyor, İletişim Yay.
Martin Slattery, Sosyolojide Temel Fikirler, Sentez Yayıncılık
Max Weber, Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu, Hil Yayın
Max Weber, Sosyoloji Yazıları, Hürriyet Vakfı
380

Mehmet Ali Kılçbay, Feodalite ve Klasik Dönem Osmanlı Üretim Tarzı, 1982 (ATÜT)
Mehmet Beşikçi, “Topyekûn Savaş” Kavramı ve Son Dönem Osmanlı Harp Tarihi”, Toplumsal Tarih,
No. 198, Haziran 2010)
Mehmet Genç, “Osmanlı İktisadî Dünya Görüşünün İlkeleri”, Osmanlı İmparatorluğu’nda
Devlet ve Ekonomi, Ötüken Yay.
Mehmet Küçük (Der.), Modernite Versus Postmodernite, Vadi Yayınları.
Mehmet Zencirkıran (Derl.), Dünden Bugüne Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, 2006.
Meltem Ahıska, Radyonun Sihirli Kapısı: Garbiyatçılık ve Politik Öznellik, Metis Yay.
Meriç, Cemil, “Batılılaşma”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, Cilt 1 İçinde,
İletişim Yay..
Mete Tunçay, Türkiye Cumhuriyeti’nde Tek Parti Yönetiminin Kurulması: 1923-1931, 1981
Michael Haralambos, Martin Holborn, Sociology: Themes and Perspectives, Collins
Michel Foucault, Hapishanenin Doğuşu, İmge Kitabevi Yay.
Munck, R., Emeğin Yeni Dünyası: Küresel Mücadele, Küresel Dayanışma, Kitap Yayınevi
Murat Sevinç, “Türkiye’de Anayasal Düzen: 1920-2012”, 1920’den Günümüze Türkiye’de
Toplumsal Yapı ve Değişim içinde, Faruk Alpkaya ve Bülent Duru (Derl.), Phoenix Yay.
Mübeccel Belik Kıray, Ereğli: Ağır Sanayiden önce bir Sahil Kasabası, 1964
Mübeccel Belik Kıray, Toplumsal Yapı Toplumsal Değişme, 1999 (Kıray’ın Toplumsal
Değişme üzerine yazdığı makalelerin bir grup öğrencisi tarafından derlenmesi)
Mübeccel Kıray, “Değişen Patronaj Kalıpları: Yapısal Değişme Üzerine bir Değerlendirme”,
Toplumsal Yapı Toplumsal Değişme içinde, Bağlam Yay.
Mübeccel Kıray, “Gecekondular”, Kentleşme Yazıları içinde, Bağlam Yay.
Mübeccel Kıray, “Topraktan Kopan Köylülerin Kentlerde Yaşam Stratejileri”, Kentleşme
Yazıları içinde, Bağlam Yay.
Mübeccel Kıray, “Türkiye’de Dış Göçten Etkilenen Tarımsal İşletmelerin Yeniden
Yapılanışı”, Kentleşme Yazıları içinde, Bağlam Yay.
Mübeccel Kıray, Ereğli: Ağır Sanayiden önce bir Sahil Kasabası, DPT Yay.

381

Mübeccel Kıray, Toplum Yapısındaki Temel Değişimlerin Tarihsel Perspektifi: Bugünkü ve
Yarınki Türk Toplum Yapısı, Mimarlık Semineri 1969 (F) Aynı makale, Toplumsal Yapı
Toplumsal Değişme adlı toplu eserde de yer almaktadır.
Mümtaz Soysal, Fazıl Sağlam, “Türkiye’de Anayasalar”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye
Ansiklopedisi Cilt 1 içinde, İletişim Yay.
Necmi Erdoğan ve Fahri Üstüner, “1990’larda ‘Siyaset Sonrası’ Söylemler ve Demokrasi”,
Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: Liberalizm içinde, İletişim Yay.
Nevzad Yalçıntaş, Türkiye’nin Sosyal Bünyesi, 1972
Nihat Nirun, Sistematik Sosyoloji Yönünden Sosyal Dinamik Bünye Analizi, 1969
Nilüfer Göle, “Batı Dışı Modernlik: Kavram Üzerine“, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce
III: Modernleşme ve Batıcılık içinde, İletişim yay
Niyazi Berkes, 100 Soruda Türkiye İktisat Tarihi, İki cilt, 1969-1970 (ATÜT)
Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, 1973
Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, Bilgi Yay.
Nur Serter, Türkiye’nin Sosyal Yapısı, 1993
Nurdan Gürbilek, “1980’lerin Kültürel İklimi”, Vitrinde Yaşamak içinde, Metis Yay.
Oğuz Işık, “1980 sonrası Türkiye’de kent ve kentleşme”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye
Ansiklopedisi içinde, İletişim Yay.
Oya Sencer, Türk Toplumunun Tarihsel Evrimi, 1968 (F)
Ömer Lütfi Barkan, “16. Asrın İkinci Yarısında Türkiye’nin Geçirdiği İktisadî Buhranların
Sosyal Yapı Üzerindeki Tesirleri”, İktisadî Kalkınmanın Sosyal Meseleleri içinde, 1964
(ATÜT)
Ömer Lütfi Barkan, “Çiftlik”, İslam Ansiklopedisi Cilt III, 1945 (ATÜT)
Ömer Lütfi Barkan, “Feodal Düzen ve Osmanlı Tımarı”, Türkiye İktisat Tarihi Semineri
Ömer Lütfi Barkan, “Malikâne-Divanî Sistemi”, Türk Hukuk ve İktisat Tarihi Mecmuası, Cilt
II, 1939 (ATÜT)
Ömer Lütfi Barkan, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Çiftçi Sınıfların Hukukî Statüsü”, Ülkü
Mecmuası Cilt IX-X, 1937-1938 (ATÜT)

382

Ömer Lütfi Barkan, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Çiftçi Sınıflarının Hukukî Statüsü”, Ülkü
Mecmuası, Sayı 49-59, 1037-1938
Ömer Lütfi Barkan, “Tımar”, İslam Ansiklopedisi
Ömer Lütfi Barkan, “Tımar”, İslam Ansiklopedisi Cilt XII/1, 1974 (ATÜT)
Ömer Lütfi Barkan, XV. Ve XVI. Asırlarda Osmanlı İmparatorluğu’nda Ziraî Ekonominin
Hukukî ve Malî Esasları: Kanunlar, 1943
Özbay, Ferhunde ve Yücel Banu, “Türkiye’de Nüfus Hareketleri, Devlet Politikaları ve
Demografik Yapı”, Nüfus ve Kalkınma içinde, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü
Özbay, Ferhunde, ‘Türkiye’de Gençlik, Nüfus ve İktidar’, Türkiye’de İktidarı Yeniden
Düşünmek içinde, Murat Güney (Der.)
Özbek, Meral, Orhan Gencebay Arabeski Ve Popüler Kültür, İletişim Yay.
Özer Ozankaya, Köyde Toplumsal Yapı ve Siyasal Kültür, 1971
Parla, Jale, Babalar Ve Oğullar: Tanzimat Romanının Epistemolojik Temelleri, İletişim Yay.
Peter Burke, Tarih ve Toplumsal Kuram, Tarih Vakfı Yay.
Peter Burke, Tarih ve Toplumsal Kuram, Tarih Vakfı Yay.
Prens Sabahattin, Türkiye Nasıl Kurtarılabilir?, İlk basım 1913
Raymond Williams, Anahtar Sözcükler, İletişim Yay.,
Rıfa’at Ali Abou el-Haj, Modern Devletin Doğası, İmge Kitabevi
Rifaat Abou-El Haj, Modern Devletin Doğası: 16. Yüzyıldan 18. Yüzyıla Osmanlı
İmparatorluğu, İmge Kitabevi Yay.
Rona Aybay, “Anayasa ve İnsan Hakları”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi içinde,
İletişim Yay.
Ruşen Çakır, “Türkiye’de İslâmi Kültür ve Entelijensiya”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye
Ansiklopedisi içinde, İletişim Yay.
Sayar, K., Kültür ve Ruh Sağlığı: Küreselleşme Koşullarında Kültürel Psikiyatri, Metis
Yayınları
Saylan, G., Değişim, Küreselleşme ve Devletin Yeni İşlevi, İmge Kitabevi Yayınları

383

Seçil Deren, ”Kültürel Batılılaşma”, Der.: Uygur Kocabaşoğlu, Modern Türkiye’de Siyasi
Düşünce III: Modernleşme ve Batıcılık içinde, İletişim yay.
Sencer Divitçioğlu, “Yeniden-Üretin ve Üretim Tarzı Genel Teorisine Giriş”, Toplum ve
Bilim Sayı 2, 1977 (ATÜT)
Sencer Divitçioğlu, Asya Üretim Tarzı ve Osmanlı Toplumu, 1967 (ATÜT)
Sencer Divitçioğlu, Marksist Üretim Tarzı Kavramı, 1971 (ATÜT)
Sennet, R. “Yeni Kapitalizm”, Defter, Kış 1999, no. 35.
Sibel Yardımcı, “Kuşatma Altında Gündelik Hayat: Özel Güvenlik, Kent Yaşamı ve
Yönetimsellik”, Toplum ve Bilim, n. 115.
Sina Akşin (Derl.), Türkiye Tarihi (Cilt 3), Osmanlı Devleti: 1600-1908, Cem Yay.
Sina Akşin, “Osmanlı-Türk Toplumundaki sınıf Yapısı Üzerine Bir Deneme”, Toplum ve
Bilim Sayı 2, 1977 (ATÜT)
Sirman, Nükhet, "Feminism in Turkey: A Short History," New Perspectives on Turkey, No. 3.
Sirman, Nükhet, “Kadınların Milliyeti”, Modern Türkiye’de Siyasal Düşünce: Milliyetçilik
içinde, İletişim Yay.
Smith, A., Küreselleşme Çağında Milliyetçilik, Everest Yayınları
Somel, C., “Üretimde Küreselleşme ve Kalkınma”, Toplum ve Bilim, Bahar 1996, no. 69
Stefanos Yerasimos, Azgelişmiş Sürecinde Türkiye, 3 cilt, 1974-1975-1976 (ATÜT)
Stuart Hall, David Held, Don Hubert ve Kenneth Thompson (Derl.), Modernity: An
Introduction to Modern Societies, Wiley-Blackwell
Suna Kili, Şeref Gözübüyük, Türk Anayasa Metinleri, İş Bankası Yay.
Sungur, Zerrin, “Türkiye’de Kültür Ve Kültürel Değişim”, Türkiye’nin Toplumsal Yapısı
İçinde, Açık Öğretim Fakültesi Yay.
Şenses, F., Küreselleşmenin Öteki Yüzü Yoksulluk: Kavramlar, Nedenler, Politikalar ve Temel
Eğilimler, İletişim Yayınevi
Şerif Mardin, “Batıcılık”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi içinde, Cilt 1, İletişim
yay.
Şerif Mardin, Jön Türklerin Siyasi Fikirleri 1895-1908, İletişim Yayınevi
384

Şerif Mardin, Jön Türklerin Siyasî Fikirleri: 1895-1908, 1964
Şerif Mardin, Türkiye’de Toplum ve Siyaset, 1990
Şevket Pamuk, 100 Soruda Osmanlı-Türkiye İktisadi Tarihi: 1500-1914, Gerçek Yay.
Şevket Pamuk, Dünya Kapitalizmi ve Osmanlı Ekonomisi: Ticaret, Sermaye ve Üretim
İlişkileri, 1984.
Şevket Pamuk, Osmanlı-Türkiye İktisadi Tarihi: 1500-1914, Gerçek Yay.
T. B. Bottomore, Sociology: A Guide to Problems and Literature , Unwin University Books
Taha Parla, Türkiye’de Anayasalar, İletişim Yay.
Taner Timur, Kuruluş ve Yükseliş Döneminde Osmanlı Toplumsal Düzeni, 1979 (ATÜT)
Taner Timur, Türk Devrimi ve Sonrası, 1971
Tarık Zafer Tunaya, Türkiye’de Siyasal Partiler, 1952
Tarık Zafer Tunaya, Türkiye’nin Siyasî Hayatında Batılılaşma Hareketleri, 1960
Tarih Vakfı Yurt Yayınları
Tekeli, Şirin (Derl.), 1980’ler Türkiye’sinde Kadın Bakış Açısından Kadınlar, İletişim Yay.
Tevfik Çandar, "Devralınan Sosyal Hayat", Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi içinde,
Cilt 3, İletişim yay.
Timur, T., Küreselleşme ve Demokrasi Krizi, İmge Kitabevi Yayınları
Timur, T., Türkiye Nasıl Küreselleşti?, İmge Kitabevi Yayınları
Toktamış Ateş, “Osmanlı Tarihi: Nasıl Yazılmalı: Bir Öneri’ye Yanıt”, Toplum ve Bilim Sayı
4, 1978 (ATÜT)
Tomlinson, J., Küreselleşme ve Kültür, Ayrıntı Yayınları
Tülay Arın, “Serbest Piyasa Mitosu”, Yüzyıl Biterken Cumhuriyet Dönemi Türkiye
Ansiklopedisi içinde, İletişim Yay
Türkiye Nüfusu 1923-1994 Demografi Yapısı ve Gelişimi: 21. Yüzyıl ortasına kadar
Projeksiyonlar, TC Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Yayını
Ural, T., “Globalleşen Dünya’da Türkiye’nin Yeri”, Globalleşen Dünya’da Türkiye’nin Yeri
içinde, Kadir Has Yay.
385

Ünal Nalbantoğlu, “Osmanlı Toplumunda Tarım Teknolojisi, Artı Ürün ve Kent Ekonomisi”,
Türkiye İktisat Tarihi Semineri, 1975 (F)
Yalçın Küçük, Türkiye Üzerine Tezler İki Cilt, 1978-1979
Yeldan, E. Küreselleşme Sürecinde Türkiye Ekonomisi: Bölüşüm, Birikim ve Büyüme, İletişim
Yay., İstanbul, 2002 (6. Baskı).
Yurtkuran Demirkan, Semra ve ark., Boşanma Nedenleri Araştırması, T.C. Başbakanlık Aile
ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü
Zafer Toprak, Türkiye’de Ekonomi ve Toplum: Millî İktisat-Millî Burjuvazi (1908-1950),
Zafer Toprak, Türkiye’de Milli İktisat: 1908-1918, 1982
Zerrin Sungur (Derl.), Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, 2002
Zerrin Sungur, “Toplumsal Yapıyı açıklayan Kavram ve Kuramlar”, Türkiye’nin Toplumsal
Yapısı içinde, Zerrin Sundur (Derl.), AÖF Yay.
Ziya Gökalp, Kızıl Elma, 1914
Ziya Gökalp, Türkçülüğün Esasları, 1923
Ziya Gökalp, Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak, 1929
Ziya Gökalp, Yeni Hayat, 1930

386

