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BU SAYIDA

Memleket Siyaset Yönetim dergisinin 32. Sayısı ile karşınızdayız. Bu sayımızı, çağrısını geçtiğimiz yıl yaptığımız Halkçılık konusuna ayırdık. Çağrı
metnimizde; özellikle dünya genelinde yükselişe geçen yeni siyasal akımların
neredeyse tamamını tanımlarken Popülist ifadesinin kullanılmasının gündelik
yaşamın yanında akademik hayatta da yayıldığını ve bu genellemenin hem
tarihsel deneyimlerin özgünlükleri hem de güncel modellerin program farklılıkları bakımından yanıltıcı bir nitelik taşıyabileceğini belirtmiştik.
Bu doğrultuda Halkçılık sayımıza gönderilip hakem değerlendirme sürecinden geçen makalelerin hem bu tarihsel deneyim farklılıklarını görünür kılmak
hem de başka bir Halkçılık ya da Popülizm tartışması yapmaya ekonomi politik açıdan da yaklaşmak adına önemli bir başlangıç olabileceğini düşünüyoruz. Bu nedenle de gerek akademik tartışmalar, gerekse de siyasal program ve
strateji tartışmaları bağlamında dikkate alınmasını umuyoruz.
Sayının Halkçılık dosyası içinde yer alan ilk makalesi Ceyhun Gürkan’a ait.
Gürkan, “Aydınlanma ve İlk Birikim Çelişkisinde Halk ve Halkçı Ekonomi
Politik” başlığını taşıyan makalesinde, Aydınlanma ve ilk birikim arasındaki
karşıtlıktan hareket ederek halkçı düşüncenin eleştirel ekonomik politik boyutunun izini Kant’tan Rousseau’ya ve Marx’a uzanan Aydınlanmacı gelenek
içinde sürüyor ve hakim neoliberal popülist siyaset tarzının karşısına bir başka
Halkçı anlayışla çıkmanın mümkün olup olmadığını irdeliyor.
Dosyamızın ikinci makalesi, Mustafa Berkay Aydın’a ait. Aydın da Gürkan’ın
ekonomi politik açıdan yürüttüğü tartışmayı, güncel ve oldukça küresel bir
sorun olarak güvencesizlik karşısında yeni bir Halkçılık olanağına ilişkin yolları arayarak ilerletiyor. “Güvencesizler Çağında Halkçılığı Tartışmak: Günümüzde Radikal Halkçılığın İmkanları” başlığını taşıyan bu makaleyi, dosyamızın üçüncü makalesi olan, “Kemalist Halkçılığın Analizi: Yeni Bir Yorum
Denemesi” izliyor. İhsan Ömer Atagenç söz konusu makalede, Kurtuluş Savaşı’ndan Cumhuriyet’e uzanan süreçte Halkçılık ilkesinin nasıl bir anlam ve
işlev kazandığını sergiledikten sonra, Kemalizmin Halkçılık ilkesinin idealleri
ve ortaya çıkan pratik arasındaki soruna dair Kemalizme içkin eleştirilere yer
veriyor ve Kemalizmin Halkçılık idealleri doğrultusunda güncel bir yorum
geliştirmeyi deniyor. Bütün bu tartışmaları ise, Dr. Serdar Şahinkaya’nın birinci elden çevirisiyle dikkatimize sunduğu Mustafa Kemal Paşa’nın Halkçılık
Programı başlıklı metin tamamlıyor. Sayının sonunda yer alan bu belgenin,
Halkçılık tartışmasının tarihsel açıdan konumlandırılması adına da oldukça
önemli bir katkı olduğunu düşünüyoruz.

v

Dergimizin 32. Sayısını oluşturan Halkçılık sayımızda, dosya dışı olarak da
üç makale yer alıyor. Bunlardan ilki, Senem Ertan ve Hümeyra Rojda Aykaç’ın ortak emeğinin ürünü olan, “Elit Teori Çerçevesinde Türkiye’de Kadın
Milletvekilleri Üzerine Bir İnceleme” başlıklı makale. Ertan ve Aykaç, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 2002-2017 yılları arasındaki beş yasama döneminde (22.-26. yasama dönemleri) milletvekilliği yapmış 194 kadın milletvekilinin siyaset patikalarını inceleyerek, sosyolojik, ekonomik ve demografik
profillerini ortaya koyuyor ve bunu Elit Teori ile temellendiriyor.
Dosya dışı ikinci makalemiz, Turgut Atasoy tarafından kaleme alındı. “Türk
Askeri Yönetimindeki Kırılmalarda ve Dönüşümlerde Yabancı Etkisi: Osmanlı’dan 2000’lere” başlığını taşıyan makale, 300 yılı aşkın bir süreyi kapsayan dönemde Türk askeri yönetiminde yaşanan kırılmalarda ve dönüşümlerde sırasıyla Avrupa ve ABD etkisinin izlerini sürüyor.
Dosya dışı son makale ise yine bir ortak emek ürünü. Osman Savaşkan ve
Çiğdem Aksu Çam imzalı, “Kentsel Siyaset Literatürünün Türkiye Yazımındaki Serüveni: Politik Ekonomi ve Kurumsalcı Yaklaşımların Eleştirel Bir
Değerlendirmesi” başlığını taşıyan makale, Türkiye’deki kentsel siyaset literatürünü, geç sanayileşmiş ülkelerle ilgili politik ekonomi yönelimli güncel
araştırmaları ve Türkiye’de gecekondulaşma çalışmalarının mirasını göz
önünde bulundurarak iki ana yaklaşım temelinde bir taramaya tabi tutuyor.
İyi okumalar dileğiyle.

Doç. Dr. Evren HASPOLAT
Doç. Dr. Deniz YILDIRIM
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AYDINLANMA VE İLK BİRİKİM ÇELİŞKİSİNDE HALK
VE HALKÇI EKONOMİ POLİTİK
Ceyhun GÜRKAN1
Özet
Halkçılık, ulusal ve ideolojik farklılıkların geniş çeşitliliği içinde aynı zamanda
ekonomi politiğin bağlamında gelişmiş düşünsel ve siyasal bir harekettir.
Halkçı düşüncenin ve hareketin ekonomi politik içeriğini yakalayan temel kavramlardan biri Marx’ın ilk birikimidir. Halk üzerine siyaset ve ekonomi politik
18. yüzyılın ikinci yarısında klasik liberalizm ve Aydınlanma düşüncesi içinde
eleştirel bir düzlemde yükselişe geçmiştir. Aydınlanma ve ilk birikim arasındaki karşıtlıktan hareket eden bu yazı halkçı düşüncenin eleştirel ekonomik
politik boyutunun izini Kant’tan Rousseau’ya ve Marx’a uzanan Aydınlanmacı
gelenek içinde sürmektedir. Bireyleri siyasal ve toplumsal olarak içeriksiz bir
kitle halinde piyasa yolunda yöneten neoliberal popülizmin karşısında, bu çalışma Aydınlanmanın halkçı düşüncesiyle yüzleşip ve eksikliklerini aşabilecek
yeni bir eleştirel yaklaşımın ekonomi politik rotasını çıkarmayı denemektedir.
Anahtar Kelimeler: Aydınlanma, İlk Birikim, Halkçılık, Ekonomi Politik, Küçülme
THE PEOPLE AND POPULAR POLITICAL ECONOMY IN THE CONTRADICTION
BETWEEN THE ENLIGHTENMENT AND PRIMITIVE ACCUMULATION
Abstract
In a great variety of national and ideological diversities, populism, which has
also developed within the context of political economy, is an intellectual and
political movement. One of the fundamental concepts identifying the political-economy content of the populist idea and movement is Marx’s notion of
primitive accumulation. The politics and political economy of the people in
classical liberalism and the Enlightenment thought started to rise on a critical
pathway in the second half of the 18th century. Taking its departure point
from the contradiction between the Enlightenment and primitive accumulation, this paper traces the critical political-economy aspect of the populist
1
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idea within the Enlightenment tradition from Kant through Rousseau to
Marx. Against the neoliberal populism which governs individuals as a mass
without a political and social content for the sake of the market, this paper
attempts to draw the political-economy course of a new critical approach
that can confront the populist idea of the Enlightenment and overcome its
shortcomings.
Keywords: The Enlightenment, Primitive Accumulation, Populism, Political
Economy, Degrowth

Giriş
Sınırları belli bir toprak parçası üzerinde kurulu kolektif ve ortaklaşa
bir topluluk yaşamının tanımlayıcı kategorileri olarak toplum, millet, milliyet, nüfus, ulus ve halk sözcükleri içinde sonuncusu diğerlerine göre tüm
somutluğuna karşın siyasal içerik bakımından tanımlanması en zorudur.
Bunun bir nedeni sıralanan bu sözcüklere iliştirilen son ek ile ortaya çıkan
toplumculuk, milletçilik, milliyetçilik, ulusçuluk ve halkçılık sözcüklerinin arasında halkçılık dışında diğerlerinin görece daha tanımlı ve tutarlı bir
siyasal ve ideolojik içeriğe ya da çerçeveye sahip olmasından rahatlıkla
görülebilmektedir. Toplumculuk ne kadar sosyalist düşünceye ve ideolojiye yakın düşüyorsa, muhafazakâr ideoloji o denli içinde geleneği keşfettiği millet ve milliyet kategorilerine dayanmaktadır. Toplumun teknisist bir
istatistiki haritalanması biçiminde tanımlanabilen nüfustan ayrı düşünülemeyecek, ayrıca Batı modernizmine ve kapitalizmine özgü homojen ve
ilerlemeci bir topluluk fikri ve ideali olarak ulus ve ulusçuluk ise ulusal
piyasa ekonomisinin çerçevesi içinde liberal felsefeye daha açık ve doğrudan dâhil olmaktadır. Halkçılık ise bünyesindeki halk sözcüğü ile diğer kategorilere göre çok daha fazla somut ve en az onlar kadar siyasal anlamla
yüklü olsa da tanımlı, tutarlı, evrensel ve yekpare, değişmez bir siyasalideolojik içeriğe sahip değildir. Aynı şekilde, tarihsel gelişimi içinde hem
ideolojik/düşünsel hem siyasal hareket olarak ülkeler arasında sergilediği
farklılık da halkçılığın dinamizmini ve aynı tarzda gelişmediğini göstermektedir. Muhafazakâr, liberal ve sosyalist ideolojiler halk kategorisinin
ve halkçılık ideolojisinin içerisine farklı şekillerde yerleşirken, bugün bu
durum halkın ve halkçılığın esas referansı olan Aydınlanmadan ileri gelen
belirli türde bir siyasal ve kamusal topluluk fikrinden uzaklaşıp nüfus ve
kitle gibi siyasal olarak içeriksiz referanslarla halkı yakalayan popülizm
çağında daha karmaşık hale gelmiştir. Bu bakımdan Aydınlanma geleneğinde siyasal, tarihsel, sosyolojik ve kamusal bir referansa sahip halkın ve
halkçılığın, neoliberal kapitalizm çağında esas olarak topluluğun teknisist
2

Aydınlanma ve İlk Birikim Çelişkisinde Halk ve Halkçı Ekonomi Politik

bir statik haritalanması anlamında ‘nüfus’ (population) gönderimine dayanan ‘popülizm’den (populism) niteliksel farkının belirginleştirilmesi her
zamankinden daha değerli eleştirel bir politik ve düşünsel çaba haline gelmiştir. Üstelik 19. yüzyıldan 20. yüzyıla uzanan tarihsel süreçte kendi dili,
siyasal ve toplumsal yapısı içinde bunu yapması gereken ve yapabilecek
iki ülkeden biri halkçılığın köylülüğe dayanan modern tarihini yazan
Rusya ile birlikte Türkiye’nin toplum tarihi ve bilimidir. 1908’den itibaren
halkçılığı bir taraftan Aydınlanmacı liberal fikirlere ve solidarist düşünceye dayanarak eleştirel, diğer taraftan uygulamada ilk birikime alan açan
milliyetçiliğe ve ulusçuluğa dayanarak özgün biçimde geliştiren Osmanlı
Türkiyesi ve Türkiye Cumhuriyeti tarihi halkçılığın dünya tarihinde özgün
bir konumda yer tutmaktadır (Toprak, 2012; 2013). Zafer Toprak’ın Türkiye’de Popülizm 1908-1923 başlıklı kapsamlı çalışmasının açılış sözü olarak seçtiği Eric J. Hobsbawn’ın şu tespiti bunun yerinde bir ifadesidir:
“Türk devrimi geleneğe karşı ilerlemeye ve aydınlanmaya, ‘gelişmeye’ ve
liberal anlayışı sorun edinmeyen bir tür popülizme tutkuyla gönül vermişti.
Üçüncü Dünya’da çağdaşlaşan rejimlerin belki de ilkini oluşturuyordu”.
Kavramsal açıdan yaklaşıldığında Hobsbawn’ın kullandığı popülizm (populism) sözcüğü dönemin ruhuna ve uygulamadaki özgün diline uygun
çevrilirse, o zamanki Halka Doğru hareketine de referansla, halkçılık olarak anlaşılması gerekmektedir.
Halkçılığın Üçüncü Dünya’da modern tarihi 20. yüzyılda dünya savaşları sırasında ve sonrasında kapitalizmin gelişimi içinde ve aynı zamanda ona karşı özgün duruşuyla yazılmıştır. 1. Dünya Savaşı sırasında
finansman ve sonrasında toparlanma sürecinde devletler piyasalarıyla ve
toplumlarıyla bütünleşmiş, 2. Dünya Savaşı sonrasında Üçüncü Dünya’da
modernist kalkınmacı hamleler ile piyasa için halk yaratılmaya çalışılmıştır. Ancak 1970’lerden itibaren bu kalkınmacı paradigmanın zemin kaybetmesiyle toplumların geleneksel yapısal özelliklerini koruyan ve siyasetin
merkezine taşıyan, aynı zamanda temel burjuva hukukuna dayanan rasyonel bir kapitalist piyasa ekonomisi sistemi içinde doğrudan yer almayan
(Sanyal, 2017), bireylerin/hane halklarının yoksulluk koşullarında tekil ve
özgün varoluşu içinde nüfus yönetimi bağlamında bir tür yeni halkçı program yürürlüğe girmiştir. Modernist kalkınmacı teorilerin ve programların
1970’lerde kapitalizmin krizlerinden itibaren hızla terk edilişi ile yoksulluğun doğal kabulü üzerine yükselen geleneğin içinden halkın yönetim anlayışı Türkiye’de politik olarak ilk emarelerini 1950’de göstermiş, 1980
dönüşümü ise bunu uygulamaya dökmüştür. Halkçılık refah kapitalizmi
döneminde, özellikle 1960’larda ve 1970’lerin sonuna dek dünya kapitalizmine uygun şekilde modernist ve Aydınlanmacı içeriğiyle hem sınıfsal
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ilişkileri uzlaştırıp keserek kapitalizmi benimseyen hem de sermaye birikim sürecinde dışlananları koruyan ve geri kazanmaya çalışan, bu anlamda
ilk birikim sürecini devlet eliyle tersine çevirmeye çalışan eğilimleri serbest bırakan ve bu doğrultuda sınıfsal bilinci yeniden üretebilen sistem karşıtı bir tutumun potansiyelini taşımıştır. Türkiye’de 1980 sonrası neoliberal
dönem hem genişleyen ve uluslararasılaşan spekülatif ve ticari bir kapitalist kazanç sistemi hem de buradan dışlananların ve marjinalleştirilenlerin
oluşturduğu büyüyen bir enformel piyasa ve toplum yapısı inşa etmiş;
halkçılık ya da popülizm esas olarak bu enformel ve sistematik marjinalleşmenin/dışlamanın ve dışlananların yönetim tarzı haline gelmiştir.
1980 sonrası dönemin piyasa mantığı ve hedefi, siyasal ve kamusal
bir kategori olarak halka ve halkçılığa referansın yerine içi sağ, aşırı sağ ve
neoliberal ideolojiler ile doldurulmuş bir popülizm tarzını geliştirmiştir.
Popülizmin bu yeni sağ, milliyetçi ve neoliberal eklektik kompleksinde ortak nokta müşterek mülkiyeti ve yükümlülüklerin eşit ve adil paylaşımını
esas alan bir özgürlükçü topluluk felsefesinin yerine ayrıştırıcı ve dışlayıcı
tarzda bireycilikle yüklü, kamusallığın varlığını eksiltmeyi, eritmeyi ve depolitizasyonunu gerçekleştirmeyi hedefleyen bir siyasal ve kültürel anlayışın yerleştirilmesidir. Neoliberal popülizm bireycilikle piyasa fetişizmine
varırken, sağ ve aşırı sağ popülizmi tekil yönetici kimliğinde otoriter bir
liderlik ideolojisine ulaşmaktadır. Halkçılığın klasik esas referansı olan demokrasiyi eksilten liderlik ideolojisi ile piyasa popülizmi arasındaki mesafe 2008 küresel finansal krizi sonrası dünya ekonomisinin ve siyasetinin
kanıtladığı gibi son derece kısadır.
Dolayısıyla cumhuriyetçi ve Aydınlanmacı tavrın uzantısı olarak kamusal bir ortak yaşamı ve siyasal bilinci hedefleyen halkçılığın yerine ilk
emareleri üniversite tasfiyeleri ile Türkiye’de 1945 sonrasında görülen, ancak 1960’larda ve 1970’lerde sınıfsal reflekslerin karşı eğilimleriyle ortadan kaldırılan neoliberalizme özgü ve içkin olan popülizmin, Korkut Boratav’ın (2015) adlandırmasıyla “yoz/çarpık popülizmin” irdelenmesi iki
analitik kavramla ve yaklaşımla mümkün olabilir. Bunlardan ilki Marx’ın
‘ilk birikim’ (primitive accumulation) tahlilidir. Bu bağlamda, ilk birikim
kapitalizmin tarihsel ve siyasal içeriğini sunan, insanın toplumsal özgürlüğünü gözeten ve bunun için kapitalist olmayan eğilimleri serbest bırakarak
bir ekonomik toplumsal örgütlenme modeli öngören belirli tipte bir halkçılığın temel unsurunu, yani ortak mülkiyeti ortadan kaldıran kapitalistleşme sürecini tanımlamaktadır. İkincisi, yazıda üzerine ayrı bir başlık açılamayacak olan ama burada geliştirilen düşüncelere önemli derecede yorum gücü katan Michel Foucault’nun (2013; 2015) kabaca nüfus idaresi
olarak betimlediği (neo)liberal siyasal rasyonalitenin içeriğini belirleyen
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‘yönetimsellik’ (governmentality) analitiğidir. Halkçılık ile popülizm arasında Türkiye siyasi diline ve kültürüne özgü bir şekilde yapılabilen bu
ayrımın Foucault (2015: 36) tarafından da (neo)liberal yönetimsellik ile
Rousseau’ya atfen devrimci aksiyomatik düşünce olarak adlandırdığı halkçılık arasında formüle edildiği görülmektedir. Bu kavramsal ayrımın üzerine düşünülmesi neoliberalizmin eleştirisi ve alternatifi açısından gittikçe
önem kazanmaktadır.
Gerçekten de halk kategorisi son dönem neoliberalizm eleştirilerinde
sadece ön plana gelmemiş, toplumsal (ve hatta küresel) muhalefeti birleştirici bir siyasal ve ekonomi politik özne olarak merkezi bir konum tutmaya
başlamıştır. Bunun için eleştirel siyasal düşüncenin ve ekonomi politiğin
farklı konumlarını temsil eden ve uluslararası alanda yoğun ilgiyle karşılanmış iki çalışma örnek alınabilir. İlk olarak, Wendy Brown Halkın Çözülüşü: Neoliberalizmin Sinsi Devrimi’nde (2018) Foucault’nun yönetimsellik analitiğini ve tarihini günümüz finansal kapitalizmin neoliberal rasyonalitesine ve politikalarına doğru uzatıp genişletmektedir. Brown küresel neoliberal finansal yönetimselliğin ilerleme hattını halkın çözülüş süreci olarak tanımlamaktadır. Sosyal ve siyasal hayatın ekonomikleşmesi ve
finansallaşması, son zamanlarda ise kemer sıkma politikaları, bireyin demokratik ve siyasal varoluşu üzerinde yıkıcı etkilerde bulunmaktadır. Müşterek yönetim (demokrasi), dünyayı farklılıklarıyla anlayan entelektüel ve
siyasal bilinç (kamusal eğitim), adalet ve eşitlik (hukuk), müşterek yaşam
(kamusallık) ve müşterek sahiplikler (ortak mülkiyet) adım adım şirket yönetişimi kontrolünde dönüşüme uğrayıp demokratik bir halkı yaratacak
gerçek siyasal potansiyelleri, içerikleri ve koşulları ortadan kaldırılmaktadır. Şirketin sosyal, siyasal ve ekonomik özne olarak halkın yerine geçerek
özellikle yönetim, eğitim ve hukuk alanında yarattığı dönüşümler siyasal
hayat üzerinde tahriplere yol açmakta ve Brown için bu durum halkın çözülüşüdür.
2008 krizini demokratik kapitalizm üzerindeki sonuçları bakımından
değerlendiren ve ilgiyle karşılanmış bir başka çalışma Wolfgang Streeck’in Satın Alınan Zaman: Demokratik Kapitalizmin Gecikmiş Krizi
(2016a) adlı kitabıdır. Streeck’in 1970’lerden itibaren OECD ülkeleri düzleminde tespit ettiği temel eğilim şu şekildedir: Kapitalist devletler
1970’lerden itibaren krize verdikleri tepkiler ile krizleri çözmek yerine ertelemiştir. Kriz politikaları bu bakımdan zaman satın alarak krizi erteleme
ile sonuçlanmıştır. 1970’lerin Keynezyen refah devletine verilen enflasyonist tepki vergi devletini çökertmiş, ardından buna kamu borçlanması ile
verilen tepki 1980’lerde borç devletini yaratmıştır. 1980’lerin borç devleti
krizlerine verilen bütçe konsolidasyonları biçimindeki tepki yükselen özel
borçlanmayı ve bu da 2000’lerin krizlerini, ardından merkez bankalarının
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genişlemeci politikalarını ve son olarak kemer sıkma politikalarını gündeme getirmiştir. Kapitalizmin 1970’lerden itibaren içine düştüğü “düşen
büyüme oranı, artan eşitsizlik ve yükselen toplam borç” (Streeck, 2016a:
23) biçimindeki yapısal problemler Streeck için kapitalizmin reel ekonomi,
finansal sistem, bankacılık ve devletin mali krizlerinin ardışık ve 2008’de
olduğu gibi eşanlı krizleridir. Demokrasiyi sakatlayan meşruiyet krizlerini
içinden çıkaran bu kriz süreci kapitalizmde iki uzlaşmaz halk yaratmıştır:
“Kurucu halk” (Staatsvolk) ve “piyasa halkı” (Marktvolk). “Kurucu halk”
kavramsallaştırmasının uğradığı sert eleştiriler (bkz. Tooze, 2017) bir kenara bırakılırsa, Streeck’in neoliberal kapitalizm eleştirisi de Brown’da olduğu gibi halk öznesi üzerine inşa edilmiştir. Demokratik kapitalizmin temel öznesi olan “kurucu halk” ulusal ölçekte yurttaşlardan, yani yurttaşlık
haklarına sahip olarak periyodik biçimde seçimlerde oy veren ve kamuoyunda düşünce geliştirip tartışan seçmenlerden oluşmaktadır; ulusal devlete bağlılıkları karşılığında da sosyal hizmetler elde etmektedirler. Demokrasiyi sakatlayan “piyasa halkı” ise uluslararasıdır; yurttaş değil finansal yatırımcıdır; yurttaşlık hakları yerine (finansal) talepleri vardır; seçmen
değil devletin alacaklısıdır; demokratik kapitalizmin esası olan periyodik
seçimler yerine açık artırmalar ile ilgilenirler; düşünce, tartışma ve müzakere alanı olarak kamuoyunun yerine faiz oranlarını esas almaktadırlar;
bağlılık ve sosyal hizmetler bu halkın gözünde yerini sırasıyla piyasada
güven ilişkisine ve devletin borç servisine bırakmıştır (Streeck, 2016a:
115).
Kapitalizmin 2008 krizi sonrasında hem neoliberalizmin yeni yönetim
tarzı adlandırılırken popülizm kavramının yükselişi hem de eleştirel teoride halk öznesinin tartışmalara konu olan yükselen bu durumu aynı zamanda kapitalizmin sonu tartışmaları ve alternatiflerinin yoğun olarak düşünüldüğü arayışlarla el ele gitmiştir (bkz. Geiselberger, 2017; Karatani,
2017; Streeck, 2016b; Wallerstein vd., 2014). Bu iki durum arasında yakın
ilişki 19. yüzyıldan günümüze halkçılığın düşünce ve eylem alanında dinamik bir şekilde çok farklı türlerini denemiş ve geliştirmiş Türkiye deneyiminden hareketle kurulabilir. İlhan Tekeli ve Gencay Şaylan’ın “Türkiye’de Halkçılık İdeolojisinin Evrimi” (1978) makalesinde tespit ettikleri
gibi halkçılık kapitalizmin gelişim sürecinde anlaşılabilir. Halkçılık kapitalizmin ilk birikim sürecini askıya alabilen veya tersine çevirebilen, farklı
siyasal yaklaşımların elinde yeniden yorumlanabilir dinamik bir ideolojik
öğedir. Tekeli ve Şaylan’ın tespit ettikleri önemli bir nokta Türkiye’de
halkçılığın iktidar değişimlerinde ve daha önemlisi rejimin siyasal, kültürel
ve ekonomik örgütlenmesindeki köklü dönüşümlerinde yeni rotayı tarif
eden, kuran ve yönlendiren temel ideolojik unsur olmasıdır. Öyle ki ideo-
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lojik, eylemsel ve kuramsal boyutlarıyla halkçılık rejimin diğer temel unsurlarını (devlet, piyasa, ulus, toplum, devrim, sınıf, bürokrasi, hukuk, sınıf, mülkiyet, kültür, sanayileşme vd) yeniden tanımlayan, şekillendiren ve
ideolojinin temel referans sistemini kendisiyle beraber yeniden kuran dinamik bir öğedir. Halkçılığın bir ideoloji olarak bu bütünselciliği, eyleme
dönük pratikliği, siyasal düşünceyi şekillendiren ve kuramsal çerçeveleri
değişime zorlayan yönü ve işlevselciliği, iktidara ve rejime ilişkin köklü
dönüşümlerde her zaman siyasetin ve ekonominin merkezi unsuru haline
gelmesine neden olmuştur. 2008 krizi sonrası halkın ve halkçılığın söz konusu yeniden uyanışı ve yorumlanmaya başlanması kapitalizmin krizi ve
sonu tartışmalarıyla beraber düşünüldüğünde bir yol ayrımına gelindiğini
göstermektedir.
Bu bağlamda ilerleyen bölümlerde yazının temel amacı ekonomi politik düzlemde halkçılığın klasik Aydınlanmacı köklerine dönerek günümüz koşullarında neoliberal kapitalizme alternatif sunan eleştirel yaklaşımlara bir yorumsal katkı sunmaktır. Halk egemenliği düşüncesinden ve
kapitalistleşme sürecinden bağımsız düşünülemeyecek halkçılığın ekonomi politik boyutunun çerçevesinin izi Kant’tan Marx’a değin Rousseau
üzerinden sürülmektedir. Kant’tan başlayıp Rousseau ve Marx ile devam
edip ve Rousseau’nun halkçılık düşüncesine yeni bir ekonomi politik yorum katabilen Serge Latouche’un ‘küçülme teorisi’ ile sonlanan bu yazı
çerçevesinde halkçılığın eleştirel ekonomi politik temelleri ve çerçevesi
belirginleştirilmektedir. Özellikle bugün gerici iç mantığı açığa çıkmış neoliberal popülizme karşı Aydınlanmacı halkçı bir anlayışın ekonomi politik perspektiften kapitalizmin yeni bir eleştirisine dayanması gerektiği ve
bunun ne tür bir rotada yol alabileceği tartışılmaktadır. Halkçılığın bir nüfus yönetimi olarak popülizme evrimi neoliberal yönetimselliğin parçası
olarak değerlendirilmektedir. Klasik liberalizm, Aydınlanmanın içinde doğup gelişirken, (sivil) toplumu siyasal varoluşun koşulu olarak ‘halk’ ile
ekonomi politiğin geliştirdiği yönetimselliğin koşulu olan ‘nüfus’ arasında
bölmüştür. İlki Kant ve Rousseau ile anılırken, ikincisi Adam Smith, özellikle Thomas R. Malthus, ile özdeşleştirilmektedir ve fakat birbirlerinden
tamamen bağımsız değildirler. Smith, Malthus’tan farklı olarak, Milletlerin Zenginliği’nin (2006) kamu maliyesi bölümünde kadınların, erkeklerin,
genç ve yaşlı halkın nasıl eğitilmesi ve yetiştirilmesi gerektiğini açıklarken
kapitalizmin yabancılaştırıcı etkilerini ortadan kaldıracak spesifik bir
halkçı varoluşun ekonomi politik temellerini Kant’tan ve Rousseau’dan
farklı düşünmemiştir. Neoliberalizm kamusallığın siyasal koşulu olarak
halk kategorisini piyasa inşacılığı ve hayatın ekonomikleştirilmesi hedefleriyle bir nüfus yönetimselliği ile yerinden ederken sadece klasik libera-
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lizmi sadeleştirip bayağılaştırmakla kalmamış, aynı zamanda bugün liberalizmin ya da liberal demokrasinin krizi olarak tanımlanan uzun süreceği
anlaşılan siyasal, ekonomik ve toplumsal kriz durumlarını da yaratmıştır
(Brown, 2018). Çözümün temel boyutunun neoliberalizmin eksilttiği ve
yeniden inşa edilmesi gereken, kamusallığın siyasal varoluşu olarak halk
kategorisinde yattığını göstermeye ve bunun için bir ekonomi politik çerçeveyi geliştirmeye çalışacağız. Halkçılığın Aydınlanmacı temellerindeki
mantığı liberalizme özgü sınıfsız bir soyut özgür toplum idealini geliştirmiş olsa da, neoliberal muhafazakâr baskıcı yönetimlerin koşullarında ve
karşısında halkçı düşüncenin bu ideale liberalizmin klasik versiyonuyla
yüzleşip ‘neo’ versiyonlarını aşarak ulaşabileceğini söylemek yanlış olmayacaktır. Yazının ilerleyen bölümlerinde hem ilk birikim sürecini tamamlamış gelişmiş kapitalist ülkeler hem de 2. Dünya Savaşı sonrası ve özellikle 1980 neoliberal dönüşümle yeni bir ilk birikim sürecine dâhil olmuş
az gelişmiş ve/veya gelişmekte olan ülkeler için geleceğe dönük alternatifi
düşünebilen bir kuramsal çerçeve çıkarılmaktadır.
1. Kant: “Aydınlanma Nedir?” ve Bugün Nedir?
18. yüzyıl klasik liberal düşüncenin kurucularının ve Aydınlanmacılarının modernizmi ve kapitalizmi doğum ve gelişim halindeki çelişkileriyle kapsamlı biçimde algılayışları bize yeni bir siyasal varoluş olarak halkın ve bir ideoloji olarak halkçılığın esas yönlerini ve günümüzde hangi
esaslarından sapıldığını göstermektedir. Bunun için Kant’ın Aydınlanma
felsefesini, Rousseau’nun halk egemenliği üzerine siyasal teorisini ve ardından bunları Marx’ın ilk birikim tahlili ile birlikte düşünmek yeterli olacaktır. Aydınlanmanın “dört kurucu boyutu” -“akılcılık ve aklın kamusal
kullanımı”, “bilimcilik”, “ilerlemecilik” ve “liberalizm” (Cevizci, 2007:
26-32)- içeriğindeki çelişkilerle ilk birikim tahlili ile açıklık kazanmaktadır.
Aydınlanma felsefesinde belirtilen temel dört ilkeye bağlı olarak gelişen esas sorunun ve hedefin ‘insan’ın akılcılığı, kamusallığı, bilimciliği
ve özgürlüğü olduğu kabul edilir. Dolayısıyla Aydınlanma insanın bireysel
otonom gelişimini ve olgunlaşmasını insanın tarihselliğini ve modernliğini
anlama ve tanıma süreci içinde yakalarken, bu anlayış 19. yüzyılın ikinci
yarısından itibaren tüm toplumsal ilişkileri bireyci insan düşüncesine ve
eylemine indirgemede yol gösterici bir yönteme göre gelişen hümanizme
dönüşmüştür. Ne var ki, 18. yüzyıl deyim yerindeyse İnsan çağından önce
Sivil Toplum çağıdır. Kant’ın Aydınlanmanın kurucu metni olarak kabul
edilen 1784 tarihli kısa yazısı “Aydınlanma Nedir?”de (2005) bu sivil top-
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lum durumunu betimleme için seçtiği kavram ‘kamusallık’ idi. Kant’ın getirdiği tanıma göre Aydınlanma yavaş ilerleyen ve düşünüre göre öyle olması makbul olan bir süreç içerisinde insanın erginleşme ve olgunlaşma
sürecidir. Olgunlaşma süreci insanın özel alanda görevine ahlaki bir yükümlülükle bağlı kalırken aklını kamusal alanda özgürce ve cesaretle kullanabilmesine dayanır. Rousseau’nun sadece düşünsel değil, aynı zamanda
eylemsel bir siyasal varoluşu tanımlayan halk adını verdiği bu özneleşme
tarzı Kant’ta öncelikle felsefi ve düşünsel bir varoluş biçimidir. Özel ve
mesleki alanın itaatkâr yapısını sorgulamayan ve aşmaya çalışmayan, kamusallığı eyleme dayandırmadan özel alandan sıyrılan bir düşünsel kaçış
olarak kurgulayan Kant kamusal yaşamın karşısına mücadele edilmesi gereken üç iktidarı konumlandırmıştır: Asker (ordu), maliye (devlet) ve kilise
(din). Toplumsal ve bireysel yaşamı sıkı bir polisiye düzenleme rejimine
tabi tutan kameralist yönetim düzeninde bunlar Kant’ın dışarıya, yani kamusal alana çıktığında gördüğü, kamusallığı (ya da aklın kamusal kullanımını) ortadan kaldırabilen üç iktidar düzeneği ya da kipidir. İnsanın olgunlaşması ve yetkinleşmesi, yani kendini, başkalarını ve dünyayı tanıyabilme
ve anlayabilme becerisi bu iktidar yapılarına karşı eleştirel bir duruşla
mümkündür. Rousseau’nun tersine insana eyleme dönük siyasal bir varoluş kazandırmayan Kant insanı kamusal alanda iktidara karşı konuşan bir
akılcı ya da bilim insanı olarak tanımlamıştır. Özel (küçük) mülkiyet hakkını da bunun koşullarından biri saymaktadır. Olgunlaşmaya ve özgürleşmeye giden bilim ile aydınlanan bu yolda, Kant yine de insana devrimci
sayılabilecek öznel bir siyasal varoluş kazandıran kamusallık fikri geliştirmiştir.
Her şeyden önce Kant insanın toplumsal varoluşunun belirtilen üç iktidara dayanan metafizik temellerini ortadan kaldırmıştır. Foucault’nun
(1972: 275-286; 2002: 279-280; 2011: 28) deyimiyle felsefede “sonlu insanı” icat eden Kant insanın güncelliğini felsefeye taşımıştır. İnsanın metafizik bir başlangıç konumundan hareketle yazgılı bir kaderi geleceğe
doğru yürüyüşünü kamusallık fikri ile keserek ‘şimdinin ontolojisi’ni felsefi sosyal düşünceye kazandırmıştır. Bu güncelliğin içinde insanın olgunlaşması esas olarak adı geçen üç iktidar bağıntısından ve bu iktidarların
geleneksel bilgiye dayanan söylem ve yönetim alanından bilimin/akılcılığın yenilikçi gücüyle kopmasına bağlıdır. Rousseau’ya göre halk egemenliği ya da halkın kendi kendini yönetmesi ne ise, Kant için insanın kendini
ahlaki yükümlülük ve kamusal özgürlük ilişkisinde ya da belki geriliminde
yönetmesi odur. Bilim bu anlamda insanın kamusallığını kuran, iktidarbilgi bağıntısından doğan ve özgürlüğü kapatan yönetimsel söylem alanından insanı kurtaran bağımsız ve rasyonel bilgi ve bilme biçimidir. İnsanın
kendini, toplumu ve dünyayı tanıyarak iktidar-yönetim-bilgi bağıntısından
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bağımsızlaşarak kendini yönetme anlamında bir otonomi kazanması
Kant’ın düşüncesinde bu iktidarları tamamen ortadan kaldırma hedefini
gütmemektedir. Onları yeni bir kamusallık kompleksi içinde sürekli yapılandırır. Bu anlamda Kant Aydınlanmayı insanın kamusal varoluşuna bağlayan somut bir iktidar mücadelesi içinde tanımlamış ve bunu gündelik yaşamın ve felsefenin tam merkezine yerleştirmiştir. Kamusallık ya da halk
her gün bir iktidar mücadelesi içinde sürekli inşa edilen bir varoluş ve bundan doğan bir siyasal ve toplumsal düzenin koşulu ve sonucudur. Bilim,
özgürlük ve kamusallık uzun dönemde oluşmuş geleneksel bilgi-iktidar bağıntılarından sürekli somut durumlar içinde kurtulmalıdır. Kant bunun için
Friedrich çağında insana dair bireyin kendi güncelliğinde akılcı eleştirel
konuşmasını yeterli görmüş olsa da, kamusallığa özgü toplumsal bir siyasal varoluş ve eylem tarzı olmadan bunun mümkün olmayacağını Rousseau
aslında Kant’tan önce halk kategorisi ile göstermişti. Rousseau bu anlamda
kamusallığa halk ile hareket ve eylem kazandıran ve kamusallığı halka çeviren düşünürdür.
Kant’ın insanın özgürlüğünü ve bunun koşulu olan kamusallığı iktidara ya da yönetime karşı bir tutumun güncelliği çerçevesinde tanımlaması
Aydınlanmacı halkçılığın temel düşüncesini göstermektedir. Kamusal insana ya da halka dair sorunlar günceldir ve sürekli somutluğu içinde birlikte, herkes arasında çözüme dönük yeniden düşünülmeyi gerektirir. Ancak nasıl ki Kant’ın hümanizmi ve rasyonel kamusal ahlaki insanı kendi
çıkarını düşünen ve kamusallık boyutundan arındırılmış bireyci homo economicus soyutlamasına esin olduysa ve bunun içinde 19. yüzyıldan itibaren
aşama aşama eritildiyse, bahsettiği güncellik de günümüz neoliberal popülizminde aynı şekilde bireyin kamusallığını ya da halkın demokratik katılımını kesen bir sürekli tehlikeli aciliyet durumu olarak ya geriye dönük
hükmü kalmamış modellerin taklidiyle ya da bilimsel akıl ile ispatı mümkün olmayan teleolojik ve teolojik gelecek düşüncesiyle hızlıca atlatılması
gereken istisnai aralık biçiminde kodlanmaktadır. Neoliberal popülizm,
şimdinin ontolojisinin ya da gerçek güncelliğin askıya alındığı bir aralık
içinde, yaşanılan zamana ne yapısal problemleriyle, ne gerçek somut durumuyla ne de ortak aklın ürünü bir düşünceyle yaklaşmayı mümkün kılmaktadır.
Kant iktidarın karşısına kamusallığın düşünsel ve söylemsel tarzını
kuran bilimi ve bilimsel düşünceyi yerleştirirken aynı zamanda üç iktidar
yapısının (devlet, ordu ve din) dayanması gereken insanın özgürlük potansiyelini açığa çıkaran ve geliştiren kamusalcı rasyonaliteyi de tanımlamış
oluyordu. Bir bütün olarak 18. yüzyıl Aydınlanmacılığı ele alındığında,
Kant’a göre bilim ve bilimsel düşünce/söylem, Rousseau’ya göre yine bilimden ve bilimsel eğitimden ayrı gelişmesi mümkün olmayan yurttaşlık
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etiği ve halk, Smith’in içinde halkçı düşüncenin unsurları bulunan toplumsal iş bölümü kuramı, tarihi uzun olan bu üç geleneksel iktidarı çözmüyor,
onların rasyonel, toplumsal, siyasal, ekonomik, etik ve ahlaki temellerini
yeniden tanımlıyordu. Bu düşünürler için sivil toplum, halk, nüfus ve insan
modern iktidarın yeni hedefleri ve içinden doğduğu kaynaklardı. Bunlardan farklı olarak anlamsal içeriğini günümüzde daha net görebildiğimiz,
sıralananların içinde kendisini siyasal ve sosyolojik olarak belirsiz nüfus
kategorisine dayandıran popülizm ise içinde bilimsel düşünceye yer ve zaman bırakmayacak kısa dönemli refleksleriyle Kant’ın eleştirdiği bu geleneksel iktidarların içine yerleşerek ilk savaşını, Türkiye’de de tarih içinde
ve günümüzde gözlemlediğimiz üzere, halkçılığın ve kamusallığın temel
düşünsel ve etik unsurlarından ve öznelerinden birine, yani bilim insanına
ve bilimsel düşünceye karşı başlatmaktadır. 18. yüzyıl klasik liberalleri ve
Aydınlanmacıları için bu yalnızca bilime temellenmesi gereken halkı, kamusal varoluşu çözmez, aynı zamanda kapitalist ve modern dünyada rasyonel devlet biçimine dayanması gereken iktidarın kendi gücünü de çözer.
Foucault tehlikeli söylem alanında (geleneksel) bilgi ve iktidar arasındaki
yakınlaşmayı tespit etmiş, olgusal düzeyde yine Foucault’nun (2015: 160)
deyimiyle bu yakınlaşmanın üstüne yükselmiş “parti yönetimselliğinin” ve
liderlik ideolojisinin (rasyonel) devlet mekanizmasını ortadan kaldıran 20.
ve 21. yüzyıl çağı bu iddiayı doğrulayan dönemler olarak karşımıza çıkmaktadır. Kant (geleneksel) bilgi ve söylem alanı ile iktidar arasına bilimi
bağımsız bir güç vektörü olarak yerleştirirken bilgi ve iktidar arasındaki
kararsız, değişken ve buna bağlı olarak iktidarın yönetimsel kapasitesini
tüketebilen mekanizmaya karşı kamusallığı ve ayrıca bilgi-iktidar yapılarını da bu rasyonel temelde korumaya alıyordu. Kant için hükümdar Friedrich Aydınlanmanın ‘yavaş’ bir şekilde ilerleyebileceği sigortayı temsil etmekteydi. Aydınlanmacıların kamusallık ve halk düşüncesi o bakımdan
farklı kuramsal çerçevelerde iktidarı sınırlayan dengeli bir toplum idealiydi. Bu ideal, kapitalist olmayan bir ekonomik örgütlenmeyi öngören
eleştirel perspektiften halka dair vurgusu koyulaştırılmış ekonomi politik
ile bugüne taşınabilir. Rousseau bunun yalnızca ilk adımı değil, aynı zamanda bugün Aydınlanmanın nasıl bir topluma ve ekonomiye temellenmesi gerektiğini gösteren bir düşünürdür.
2. Rousseau ve Halkçı Kamusal Ekonomi
Rousseau çağdaşı Kant’ın yukarıda bahsedilen tehlikeli dönemeçlere
esin olabilen yönlerine radikal bir müdahalede bulunmuştur. Bu müdahaleyi kamusal insana siyasal bir eylem ve düşünce kazandıran halk katego-
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risiyle yapmıştır, ama bir o kadar önemli müdahalesi Kant’taki edebi barışın koşulu liberal iktisat anlayışının yerine ilk birikim sürecini askıya alabilen bir halkçı anayasal politik ekonomi modeli geliştirmiş olmasıdır. Rousseau’yu Kant üzerinden anlamak ne denli önemliyse, aynı şekilde düşünürü 18. yüzyılın içinden doğan ve 19. yüzyıl boyunca gelişen liberal ekonomi politik bilimi ile ilişkisinde de düşünmek gerekir. Liberal ekonomi
politik toplumu sınıfsal bir piyasa toplumu olarak ulus-devlet-kapitalizm
bağıntısında ve en açık ifadesini Malthus’ta (2017) bulan nüfus kategorisiyle, aynı zamanda Jeremy Bentham’ın (1995) panoptikon modelinde
açığa çıkan özgürlük-güvenlik geriliminin disiplinci yapısıyla anlar ve çözümlerken, Rousseau liberalizmin doğumunda toplumu ve ekonomiyi halk
kategorisiyle kurgulamış ve açıklamıştır. Buna göre, halkçılığın ve Rousseau’nun çizdiği halkçı ekonomi modelinde siyasal varoluşu düzleyen nüfus ve ayrımları derinleştiren sınıf yer almaz; hem ekonomiyi düşünme
hem de yönetme bakımından bu böyledir. Ancak düşünürün ekonomi politiğinde soyutlama ve toplum temsili olarak sınıf kategorisinin yer almadığını söylemek Rousseau’nun eşitsizlik gerçeğini atladığı anlamına gelmemektedir. Tersine Rousseau’nun halkçı ekonomi politiğinin başlangıç
koşulunda ve hedefinde ortadan kaldırılmadığında önce zayıf-güçlü, sonra
efendi-köle ayrımlarına ve eşitsizliklerine yol açan zengin-fakir biçiminde
ifade ettiği temel iktisadi eşitsizlik yer almaktadır (Rousseau, 2018: 167).
Bundan dolayı Rousseau 18. yüzyılda liberal yönetimselliğin nüfus kategorisine ve ekonomi politiğin sınıf soyutlamasına halk ile farklı bir siyasal
karşılık vermiştir. Bu karşılık eşitsizlikleri doğallaştırmayan ve dahası ortadan kaldırmayı hedefleyen siyasal ve iktisadi bir karşılıktır. Halk Rousseau’da bu hedefleri içinde barındıran bir kategoridir.
Halkın iradesi içinde korunması ve gözetilmesi için belirli bir siyasal
ve iktisadi düzen gerekmektedir. ‘Genel irade’ ve ‘toplum sözleşmesi’
(Rousseau, 1994) bunun siyasal ve anayasal hukuki düzenini tanımlarken,
ilk birikimi askıya alan ve tersine çeviren ekonomik örgütlenme ve yönetim tarzı bunun iktisadi ayağını oluşturmaktaydı. Rousseau’da halk kendi
somut güncelliği içinde yaratılması ve yönetilmesi gereken şimdinin siyasi
ve iktisadi bir oluşumudur. Rousseau’nun halkçı kamusal ekonomi olarak
adlandırdığı genel iradeyi izleyen ve gerçekleşmesini sağlayan siyasal yönetim tarzı, ayrıca Anayasa Projeleri’nde (2008) de uygulanmasını önerdiği belirli bir iktisadi anlayışa, örgütlenmeye ve politika bütününe dayanmaktadır. ‘Kamusal ekonomi’ ya da ‘halkçı ekonomi politik’ Rousseau’nun (2005) düşüncesinde geniş anlamda kamu yönetimine, dar anlamda ise ekonominin yönetimine ve organizasyonuna denk düşmektedir.
Söz konusu ekonomiden anlaşılması gereken yalnızca piyasa ekonomisi
değil, ondan daha fazla piyasa ekonomisini yöneten kamu ekonomisi ya da
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maliyesidir. Bu geniş ve dar içeriğiyle kamusal ekonomi ya da halkçı ekonomi politikte genel iradenin izlenmesi ve yerine gelmesini sağlamak yürütmeden sorumlu egemenin görevidir. Bu görev içinde geniş çaplı sanayi
üretimine ve dış ticarete dönük, sürekli sermaye birikimine dayalı ulusun
sonsuz zenginleşmesi bir hedef değildir. Kır yaşamına ve tarıma önceliğin
verildiği, kendine yeter (otarşik) bir ekonomi modeli içinde “ölçülülük” ve
“ılımlılık” esas kamusal ekonomi ilkeleridir ve bu ilkeler doğrultusunda
küçük mülkiyet, aile ve tarım üzerine kurulu bir ekonomik model söz konusudur (Acar-Savran, 2003: 88-96). Halkçı kamusal ekonomi Serge Latouche’un (2018) deyimiyle ‘kanaatkâr bolluk toplumu’na özgü bir zenginlik modelidir.
Bu modelde Rousseau’ya göre üç amaç vardır: Bolluk, özgürlük ve
adalet. Hayali isteklerin uğruna lüks tüketimin ve harcamanın yer almadığı,
bunların yerine gerçek ve sınırlı ihtiyaçların tatmini üzerine kurulu bir toplumsal ekonomik tutumun ve ahlakın geliştiği, basit ve sade yaşam tarzlarının yaygınlaştığı, parasal ekonominin sınırlarının doğal ekonomi ile çizildiği, para ilişkisi olarak vergi yerine gönüllü angaryanın ya da toplumsal
iş birliğinin (iş bölümünün değil) geçtiği, parasal bir mali ilişki olarak bireyselciliği ve kapitalist rasyonaliteyi geliştiren ve yayan vergiye ihtiyaç
duyulmadan kamusal ortak mülkiyet temelinde kamusal girişimciliğin geliştiği, vergi alınacaksa da gelir ve servet eşitsizliğini derinleştirmeyen
mümkünse ortadan kaldıran artan oranlı vergilendirme rejiminin benimsendiği, savaş harcamalarının kısıldığı, erdemli yurttaşların ve yöneticilerin yetiştirildiği, bunun için harcamaların yapıldığı, doğanın ve eski uygarlıkların yönetim sisteminin ve anlayışının günün gereklerine uygun yeniden formüle edildiği doğayla dost bir genel yapı ve iktisadi ilişkiler içinde
bu üç amaca −bolluk, özgürlük ve adalet− ulaşılabilir (Rousseau, 2005;
2008; 2018). Rousseau (2005) önerdiği ve tasarladığı ekonomik örgütlenme ve yönetim modelini ‘halkçı kamusal ekonomi’ olarak adlandırırken, bu yapıdan uzaklaşan ekonomik düzene ‘despot kamusal ekonomi’
adını vermektedir. Rousseau’nun halkçılığa özgü teorik ve pratik ekonomi
tasarımı piyasa sistemindeki sömürü ve bağımlılık ilişkilerini toplumsal bir
ekonomik iş bölümü içinde rasyonalize ederek çözmek yerine refaha, özgürlüğe ve adalete ulaşılabilir kılan toplumsal bir siyasal bağlılık ve iş birliği modeli içinde (Ağaoğulları, 2006: 83-86; 2011: 582-583, 596) ekonomik (zengin-fakir), güç (zayıf-güçlü) ve siyasal (köle-efendi) olmak üzere
üç eşitsizliği ortadan kaldırmaya yönelmektedir (Rousseau, 2018).
Günümüzün toplum sözleşmesinin politik ekonomisini bozan despotizmin esas kaynaklarından biri neoliberal büyüme fetişizmidir. Bunun yarattığı toplumsal eşitsizlik sorunlarına yönelik neoliberal çözümler ise Rousseau’nun tarif ettiği halkçı kamusal ekonominin tam tersi doğrultusunda
13

memleket Siyaset Yönetim (MSY), Cilt 14, Sayı 32, Aralık 2019, 1-30.

formüle edilmektedir. Bugünün neoliberal sınırsız sermaye büyüme fetişizmine karşı Rousseau’nun sunduğu alternatif hayal gücünü fazlasıyla
zorlayan gerçek dışı ve eskiye öykünme olarak görülebilir, ancak halkçılığın tarih içindeki somut duruma siyasal tepkisi alternatif ekonomik modeller geliştirerek mümkün olmuştur. Bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği
ya da içeriğinin hangi ideoloji ile doldurulacağı güncel siyasal güç ve stratejilerin alanında belli olacaktır. Günümüzün neoliberal koşullarında Rousseau’yu bugüne taşıyabilmek için yorumsal bir ara aşama söz konusudur.
Dördüncü bölümde ele alacağımız ‘küçülme teorisi’ bunlardan biridir.
Ama önce Rousseau’nun halkçı kamusal ekonomisini ortadan kaldıran ilk
birikim sürecini ele almalıyız.
3. Halkın ve Halkçı Kamusal Ekonominin Çözülüş Süreci Olarak İlk
Birikim
Rousseau bağlamında ele aldığımız halkçı kamusal ekonominin gerçekleşmesine olanak tanımayan süreç Marx’ın ilk birikim olarak adlandırdığı ve sonsuz zenginleşmenin hedefindeki kapitalistleşme sürecidir. Rousseau’nun modeli ilk birikim sürecini askıya alan ve tersine çeviren bir
ekonomi ve toplum tasarımıdır. Daha doğrusu demokratik ve halkçı bir
toplum düşünürün tasarımında ancak ilk birikim sürecinin dışında ya da
askıya alındığı sürece oluşabilen bir topluluktur. Rousseau için de ilk birikim bir süreci tanımlamaktadır ve bu sürekli bir savaş durumudur. Kendi
sözleriyle: “En güçlünün hakkı ile ilk el koyanın hakkı arasında ancak
kavga ve cinayetle son bulan bir çatışma meydana geldi. Doğmakta olan
toplum korkunç bir savaş halinde gelişti; alçalmış, bayağılaşmış, yıkılmış
insan türü artık geriye dönemediği, edindiği mutsuz kazançlardan vazgeçemediği, kendisine onur vermiş olan yeteneklerin kötüye kullanılması yüzünden ancak utanç pahasına çalışabildiği için kendini yıkımın arifesine
getirmiş oldu” (Rousseau, 2018: 151). Dolayısıyla doğum halindeki toplumun kökeninde ilk birikim süreci içinde oluşan sahiplik ilişkisi bakımından iktisadi bir eşitsizlik yer almaktadır ve bu durum eşitsiz güç dağılımına
ve siyasal eşitsizliğe bağlanmaktadır. Marx’ın ilk birikim tahlili de doğum
halindeki sermayenin tarihsel analizidir. Rousseau 18. yüzyıl Aydınlanma
düşüncesi içinde halkçılık ile ilk birikim sürecinin sonlanacağı bir toplum
tasarımı geliştirmiş; Marx 15. yüzyılda İngiltere’de başlayan ve kendi çağında 19. yüzyılda tamamlandığını gördüğü, Karl Polanyi (2002) için toprağın, paranın ve emeğin birlikte (hayali) meta haline geldiği dönüm noktasında, ilk birikim sürecini, sürecin İngiltere’ye özgü tarihselliği içinde
analiz etmiştir. Marx’ın ilk birikim analizi doğum halindeki sermayeden
ve kapitalist toplumdan, gelişimini tamamlamış sermaye toplumuna doğru
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giden bir süreci açıklamaktadır (Sanyal, 2017: 144). Bu süreç kapitalistleşmenin başlangıcı ile tam formu arasındaki süreçtir ve İngiltere bunun klasik örneğidir.
Marx’ın ilk birikim tahlili sermayenin doğumuna ve gelişimine ilişkin
kronolojik ve belirlenimci bir aşamalı olaysal tarih anlatısı değildir; tam
tersi analitik bir çözümlemedir. Yaklaşımını en iyi özetleyen satırlar şunlardır: “İnsanın anatomisi, maymun anatomisinin anahtarıdır. Aşağı-hayvan cinslerinde, daha yüksek bir biçimin müjdeleyicisi olan işaretleri, ancak bu yüksek biçimin kendini tanıdıktan sonra anlamak mümkün olmuştur” (Marx, 1977: 163). Buna göre, insanın anatomik yapısını açıklamak
için doğrudan maymunun anatomisi üzerine bir araştırmaya başlamak hatalıdır; bunun yerine önce modern insan analiz edilmeli ve daha sonra bu
somut bulgular ışığında maymunun anatomisi hem anlaşılabilir kılınır hem
de araştırma daha doğru ve gelişkin bir düzeye yükselebilmektedir.
Marx’ın ilk birikim analizi de bu analitik mantığa göre şekillenmiştir. Kapital’de kapitalist ekonominin saf ve tam biçimini teorik ve olgusal düzeyde analiz ettikten sonra Marx sermayenin doğumunu keşfedebilmiştir;
aksi tutum ve yöntem kökeni keşfetmeye çalışan metafizik bir kronolojik
olay/hikâye anlatısıdır. Marx (2012: 686) için ilk birikimin burjuva ekonomi politiğinde büyük bir gizemli sır olarak kalması bu metafizik yöntemden kaynaklanmıştır.
Sermayenin başlangıç koşullarını araştıran klasik ekonomi politiğin
sermaye tarihine ilişkin metafizik öyküsünde bu sır, yani sermayenin doğumu, insanın ilk günahı biçiminde gizemini korumuştur. Adem’in işlediği
ilk günah insanı dünyada çalışmaya mahkum etmiştir. Bu günah içinde tutumlu ve çalışkan insan ile tembel insan ayrışmış ve ilki sermaye biriktirerek çalışmaktan muaf hale gelmiş, günahtan arınmış; ikincisi ise günahın
cezasını kendi suçu ile, yani tembelliği nedeniyle, çalışmaya mahkum kalarak çekmeye devam etmiştir. Demek ki, sermayenin kökeninde çalışkanlık ve tutumluluk yer almaktadır. Thomas Hobbes (1993: 240-242) da Leviathan’da dünyevi bir siyaset teorisi içinde ilk birikimin koşulunu çalışkan ve tutumlu insan ile tembel insan metafiziğini gözeterek açıklamış; bu
bağlamda ilk gruba daha çok olacak şekilde servetlerin ve kaynakların eşitsiz dağılımının egemenin tasarrufunda olduğunu belirtmiştir. Hobbes ilk
bölüşüme ve servet/kaynak eşitsizliğine dokunmanın, örneğin artan oranlı
vergilendirmeyle, egemenin sözleşmeden doğan iradesini yok saymak ve
savaş koşuluna geri dönmek anlamına geldiğini formüle etmiştir. Smith de
ekonomi politikte ilk birikimi temiz bir öykü olarak anlatmayı sürdürmüştür. Oysa Marx için, kendi sözleriyle, “[e]konomi politiğin incelikle tutulmuş kayıtlarında ezelden beri saf ve temiz bir hava hüküm sürmüştür...
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Gerçekte, ilk birikim yöntemleri her şey olabilir, ama saf ve temiz olmadıkları kesindir” (Marx, 2012: 687).
Marx için ilk birikim, feodal toplumun ve sömürünün kapitalist topluma ve sömürüye evrilmesi, 15. yüzyıldan 19. yüzyıla uzanan üç yüz yıldan fazla sürmüş zora ve baskıya dayanan, halkın mülksüzleşmesini gerçekleştirmiş “kandan ve ateşten harflerle yazılmış” (2012: 688) bir sürecin
tarihidir. Bu uzun sürece ilk birikim denmesinin nedeni üreticilerin üretim
araçlarının mülkiyetinden ve kamusal ortak mülkiyetten koparılmasıyla
başlayan kapitalist “üretim tarzının tarih öncesi dönemi” olmasıyla ilgilidir
(2012: 687). Bu dönem 19. yüzyıla gelindiğinde İngiltere’de beş aşamadan
geçerek tamamlanmıştır. Bunlar sırasıyla şöyledir: i) “Kır nüfusunun topraktan yoksun bırakılması” (mülksüzleşme ve proleterleşme), ii) “mülksüzleştirilenlere karşı çıkarılan kanlı mevzuat” ve “ücretlerin düşürülmesine yönelik yasalar” (yasanın ve hukukun ilk birikimi kurucu gücü), iii)
“kapitalist çiftçinin doğuşu”, iv) “tarım devrimi” ve “sanayi sermayesi için
iç pazarın yaratılması”, v) “sanayici kapitalistin doğuşu”. Sanayici kapitalistin oluşumunda ise dört mekanizma söz konusudur: “Sömürgecilik”,
“devlet borcu sistemi”, “modern vergi sistemi” ve “koruma sistemi” (2012:
689-724). İngiltere bu aşamalardan sırasıyla geçerek ilk birikimin klasik
biçimini ve örneğini oluşturmuş ülkedir. Ancak “[b]u mülksüzleşmenin tarihi farklı ülkelerde farklı renklere bürünür, farklı aşamalarını farklı sıralarla ve farklı tarih dönemlerinde geçirir” (2012: 689). Türkiye için bu tarihin dönüm noktasına kapitalistleşme süreci içinde halkçılığın da yükselişe geçtiği 1908 devriminin yerleştirilmesi uygundur (bkz. Boratav, 2015;
Toprak, 2012; 2013). Marx’ın ön gördüğü gibi, Türkiye için ilk birikimin
aşamaları farklı sırada ve koşullarda oluşmuştur. 20. yüzyılda savaşların
yaygınlaşarak halkla bütünleşip tarzının dönüştüğü, milliyetçiliğin geliştiği, uluslaşmanın ve devletleşmenin yaşandığı bir zaman aralığında kapitalistleşme ve ilk birikim sürecinin özgün tarihi Türkiye’de aynı zamanda
Rousseau’nun sistemine uygun bir halk yaratma çabasıyla el ele gitmiştir.
Ancak ilk birikim sürecinin, hemen devrimin ertesinde 1909’dan itibaren
işçi sınıfına yönelik yasakların ve baskıların yanında Balkan savaşlarının
ve 1. Dünya Savaşının yarattığı milliyetçi intikam ve hınç duygularıyla birlikte mülksüzleşmenin ve sermaye oluşturmanın hileli, kanlı ve ateşten tarihi yeniden yazılmıştır. Üç yüz yıla ve tüm dünya ekonomisine yayılan
İngiltere’nin ilk birikimi klasik ekonomi politikçilere ne denli barışçıl ve
halkçı görünmüş olsa da, Marx bu barışçıl biçimin altındaki zora dayalı
mülksüzleşmenin tarihini göstermiştir. Türkiye’de 1908 devrimi sonrası
‘milli iktisat’ ile başlayan ilk birikim tarihi hem Rousseaucu anlamda sınıf
bağları olmayan yeni ve modern bir halk yaratma çabası ile hem de
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Marx’ın gösterdiği biçimiyle sermayeleşme ve mülksüzleşme sürecinde
halkın varlığına karşı uygulamalarla geçekleşmiştir.
Dolayısıyla ilk birikim, tarihi bugünden anlayan dinamik ve analitik
bir tarihsel analiz olarak halkı ve halkçılığın tarihini, bugününü ve geleceğini değerlendirmek için önemli bir kuramsal aparattır. Marx’ın ilk birikim
analizinde ya da analitiğindeki “eksiklik” ise David Harvey’e (2012: 322330) göre ilk birikim sürecinin bitmiş veya tamamlanmış bir süreç olarak
resmedilmiş olmasıdır. Harvey (2005: 159) neoliberalizme özgü “mülksüzleştirerek birikim” adını verdiği süreç içerisinde ilk birikimin devamlılığını vurgulamaktadır. Diğer bir deyişle, Harvey için ilk birikimin özelliği
bitmişliği ya da tamamlanmışlığı değil, sürekliliğidir. Harvey (2012: 322323) bu yorumunu Rosa Luxemburg’a dayandırmaktadır. Luxemburg kapitalizmin sömürü sisteminin kapitalist ve kapitalist olmayan üretim tarzlarıyla birlikte gerçekleştiğini vurgularken aslında ilk birikimin Harvey’den farklı bir boyutuna işaret ediyordu. Luxemburg için ilk birikimin
Marx’taki eksikliği sürecin kapitalist olmayan alanlarla sürekli yeniden eklemlenmesiyle ilerlemesi gerçeğinin dışarıda bırakılmış olmasıdır. Luxemburg’un (1951) kapitalist sömürü için kapitalist olmayan alanların ve
Üçüncü Dünya ülkelerinin ilk birikimi tamamlamış tam sermaye sistemine
eklemlenmesi ile kastettiği şey dolayısıyla şu gerçekle ilgilidir: Gelişmiş
kapitalist ekonomiler ilk birikim sürecinin olanaklarını ve maliyetini
Üçüncü Dünya’ya taşırlarken onlarla aynı zamanda eklemlenmektedir.
Günümüzde ise bu eklemlenmenin tüm enformel yapısının siyasal, iktisadi
ve kültürel yönetimi için (aşırı) sağ popülizm hem merkez hem çevre ülkelerde küresel neoliberalizm tarafından iktidara taşınmıştır. Bu popülizm
türü karşı-modernist ve karşı-Aydınlanmacı tavrıyla kitleleri toplumsal bir
modernizasyon ve demokrasi sürecinden uzaklaştırıp uluslararası kapitalizm için yönetirken, çoğu zaman söylemsel ve ideolojik olarak kapitalizm
karşıtı gibi görünen bir tutumla kitleleri harekete geçirip minimum yaşam
koşullarında istatistiki olarak izlenemeyen bütçe harcamalarıyla kayıt-dışı
biçimde disipliner bir iktidar şebekesi içinde yaşatabilmektedir.
Bu eleştiriler ilk birikimi bugün kapsamlı bir şekilde yeniden düşünmek için son derece önemli olmakla birlikte, ilk birikim sürecine dair
Marx’ın analizindeki önemli bir noktayı gözden kaçırabilir. Postkolonyal
ekonomi politiğe ilk birikim analiziyle önemli katkı yapmış Kalyan Sanyal’ın (2017) yorumunu izleyerek şunu söyleyebiliriz: Marx’ın ilk birikimi
tamamlanmış bir süreç olarak resmetmesinin sebebi kapitalist toplumsal
formasyonun bütünsel, değişmez ve evrensel bir tarihsel arka planından
ziyade ulaştığı noktadaki tam yapısını ortaya çıkarmak içindir. Buna göre
tam bir sermaye toplumu burjuvanın kendi suretinde bir toplum ve dünya
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yaratmasıdır (Marx ve Engels, 1997: 47). Belirtildiği üzere, ilk birikim Kapital’de Marx’ın kapitalist ekonominin teorisini geliştirdikten sonra kaleme aldığı, yani kapitalizmi kuramsal olarak analiz ettikten sonra yazılmış
bölümdür. Buna göre Marx için ilk birikim tamamlanmış bir kapitalist ve
toplumsal ekonomik formasyonun tarihsel incelemesidir. Ayrıca bu tam
kapitalist formasyonda dahi ilk birikim sonlanmış bir süreç olsa da bir kere
yaşandığı ve yaşanacağı, bu sürecin başka bir biçimde ortaya çıkmayacağı
anlamına gelmemektedir. İlk birikim Marx’ın analizinde sermayenin sabit
bir evrensel tarihinden ziyade doğum anında ve gelişim sürecinde kazandığı ve her zaman bünyesinde taşıyacağı siyasal karakteridir. Bu, sermayenin siyasal karakterini farklı biçimlerde görebileceğimiz anlamına gelmektedir. İlk birikim sermayenin tarihinden ziyade özüdür. Bu öz her zaman
ortak ve bireysel geçim/üretim araçlarının mülkiyetini zora, baskıya ve hukuka dayalı olarak çözerek toplumun giderek artan bir nüfus grubunu işçileştirip bir kısmını da salt artı-nüfus olarak sürekli sistemin dışına itmesidir. Dışlananların ve sistemin içinde tutulamayanların sayısı, neoliberal dönemde olduğu gibi, refahçı yönetimselliğin düşüşüyle arttıkça onların yönetimi farklı esasları gerektirmiştir. Bugün savaşların, şiddetin ve kapitalist
sömürünün derinleştirdiği yoksulluğun içinde yaşamaya bırakılmış ve birçoğunun göçebe yaşam tarzlarının içine itildiği nüfus gruplarının yönetimi
için harekete geçirilen ve demokratik ilkelerin ötesinde ve çoğu zamanda
onlara karşı işleyen esaslar popülizm kavramı içinde toplanmaktadır. Popülizm bu bakımdan bugün kapitalist ekonominin ilk birikim sürecinin bir
yönetimselliğidir ve sistemden dışlananların kapitalizme alternatif olabilecek şekilde kurdukları ihtiyaç ekonomisini meta ekonomisine eklemleme
siyasetidir. Sanyal’ın (2017) da iddia ettiği gibi, Marx’ın ilk birikim analizinde süreçten dışlananların bir kısmının yedek işgücü ordusu olarak nasıl
içselleştirildiği görülmekle birlikte eksik olan nokta sistemin içinde hiçbir
zaman tutulamayan ve dışlananların ya da marjinalleştirilenlerin nerede ve
nasıl yaşamaya devam ettiğidir. Marx’ın ilk birikim analizi tam sermaye
toplumuna ilişkin olduğu için analizinde böyle bir dış yoktur. Oysa bugün
popülizmin geliştiği yatak ilk birikim sürecinin tahribatıyla yaşayan ve
daha da önemlisi kapitalistleşme sürecinden dışlananların ve içselleştirilmeyenlerin oluşturduğu nüfus gruplarıdır. Popülizm bu büyüyen artı/fazla
nüfusu kendi koşulları içinde iktisadi, siyasal ve kültürel olarak kapitalist
meta ekonomisine eklemlemek için yönetmeye çalışmaktadır.
Bu anlamda Marx’ın analizinde ilk birikim sermayenin tamamlanmış
formunun analitik tarihi olarak nüfusun işçileşerek bütün biçimde sistemin
içinde yaşam-ölüm sınırında tutulduğunu resmetmektedir. Dışlananların
gideceği kapitalizm dışı tüm alanlar ve ilişkiler yok edildiğinden yedek iş
gücü ordusu olarak hâlâ sisteme içkin bir nüfus olarak yaşayabilirler ya da
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ekonomi politiğin nüfus yasaları gereği ölürler. İlk birikim dolayısıyla tamamlanmış formunda yaşam ve ölüm arasındaki bir oyunun ekonomi politiğidir; bu anlamda ilk birikimin tam/tamamlanmış kapitalist ekonomi politiği geçmişi, kültürü ve geleneği yok edilmiş, varlık-hiçlik sınırında tutulan bir toplumun resmidir. 19. yüzyıl sonrası refah devleti rejiminde gelişen biyopolitik ve insan hakları çağı, yani insanı yaşatma ve (yaşam, mülkiyet, çalışma) haklarını koruma ve geliştirme çağına girildikten sonra ilk
birikim süreci sermayenin ayrılmaz siyasal karakteri olarak tekrar devreye
ırkçılıkla ve yaygın dünya savaşlarıyla girmiştir. Bu anlamda ilk birikimin
tamamlandığı ve tamamlanmaya çalışıldığı sermaye toplumunda dışlananlar sistem için ne bir tehdittir ne de kapitalist rasyonaliteden ve kültürden
farklı bir şekilde yönetilmesi gerekir ne de yaşamak için kapitalist olmayan
bir alan bulabilmektedir. Gerektiğinde yaygın savaşlar ekonomi politiğin
nüfus yasasını yürürlüğe sokmuştur. Bu durum iktisadi, siyasal ve kültürel
olarak kapitalizme alternatif olabilecek bir nüfus yapısının oluşumunun
sistem içi kuralların ötesinde engellenmesidir.
20. yüzyılın içinden tarihsel olarak bakıldığında 2. Dünya Savaşı sonrası Keynezyen refah devletinde artan oranlı vergilendirme ile servet ve
gelir eşitsizliklerinin azaltıldığı bir ortamda, işçi sınıfının siyasal güç elde
ettiği ve kapitalist yönetim rasyonalitesinden farklı ve/veya ona karşıt bir
siyasal akıl geliştirmeye başladığı bir zaman aralığında sol veya sosyal demokrat popülist tavırlar ilk birikim sürecini askıya alabilecek, tersine çevirebilecek ve Rousseau’nun halkçı kamusal ekonomisi içinde görülebilecek
karşıt eğilimleri yaratmıştır. 2. Dünya Savaşı sonrası modernist kalkınmacı
teoriler ve politikalar da Üçüncü Dünya’da ilk birikimi bu anlamda yeniden kurmaya çalışan, geleneksel yapıları kapitalistleştirmeyi hedeflemiş
doktrinleri ve uygulamaları üretmiştir. 1980 neoliberal devrim tüm bunların krizinden doğan merkezde ve çevrede Harvey’in tanımladığı anlamda
ilk birikimin yeni aşamasıdır. Ancak önemli bir farkla: 1980 sonrası ilk
birikimin yeni aşamasına, Marx’ın yaptığı gibi, bugünden bakıldığında yaşanan kırk yıllık süreçte kapitalist olmayan alanların küresel ve ulusal boyutta kapitalizme eklemlenirken siyasetin izlediği yolun değiştiği görülmektedir. Geleneği dönüştüren modernist bir yönetim aklından kapitalist
olmayan alanları onların geleneksel mantığı ve kültürü içinden, üstelik
bunları deforme ederek yöneten ve gittikçe karşı-modernleşmeci ve karşıAydınlanmacı bir yönetim aklına dönüşen, bugün popülizm olarak adlandırılan yeni bir halkçı ya da daha doğrusu bir nüfus yönetim politikası gelişmiştir.
Fernand Braudel Uygarlık ve Kapitalizm (1981; 1982; 1984) başlıklı
üç ciltlik eserinde Luxemburg’a göndermede bulunarak (1984: 64-65) kapitalizmde toplumu bir kümeler topluluğu olarak tanımlamıştı. Buna göre
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Luxemburg’u izleyerek Braudel için kapitalist olan ve olmayan alanlar birlikte iktisadi uygarlık içinde hiyerarşik bir şekilde yer almaktadır. İktisadi
uygarlığı üç katlı bir eve benzeten Braudel en üst katın kapitalizme, orta
katın piyasaya ve birinci katın maddi yaşama ait olduğunu belirtir. Kendisinin inşa etmediği ve beklenmedik bir misafir olarak gelip evin sahibi olan
kapitalizmdir ve piyasanın rekabetçi yapısını sürekli bozarak hileli ve zora
dayalı kısa dönemli yüksek kârların peşinde koşmaktadır. Braudel kapitalizmi, piyasayı ve maddi yaşamı birbirinden ayırırken kapitalizm ile piyasanın aralarındaki hem geçişliliğe, sınır komşuluğuna hem de karşıtlıklarına işaret etmektedir. İktisadi uygarlığın güç yoğunlaşmasının alanı ve yönetimsel zirvesi olan kapitalizm ile ona bağımlı hale gelmiş piyasa arasındaki bu çelişkili birlikteliğin dışında ve hatta karşısında kalan maddi yaşam
ise aslında uzun dönemde uygarlığın kaderini belirleyecek bir öneme sahiptir ve fakat Braudel maddi yaşamın bu önemine ve gücüne rağmen kavranmasındaki zorluğa işaret etmektedir. Sosyal bilimin görevi Braudel’e
göre global bir tarih perspektifi içinde uygarlığın temelinde yer alan maddi
yaşamı görünür ve anlatılır kılmaktır. Braudel ekonomik olmayan hatta
karşı-ekonomi olarak nitelediği maddi yaşam ile kapitalizmin ve piyasanın
ilişkilerinin muğlâk olduğunu ve ikincilerin maddi yaşama onu çok istila
edici bir tarzda yaklaş(a)madıklarını belirtir. Maddi yaşam, Braudel’in şemasına göre kapitalizmle arasında piyasanın yer aldığı ve kapitalizm ile
doğrudan ilişkisinin olmadığı, piyasa ile kendine özgü iktisadi ilişkilerin
kurulduğu ve bu ilişkilerin kapitalizmin hem kültür hem kârlılık açısından
ilgilenmediği küçük çaplı kendine yeter bir ekonomik model içinde enformel alanlarda var olduğu, uygarlığın temelindeki nüfus ve kapladığı alan
açısından en büyük ve geniş yerdir. Burası aslında derinliklerine inildiğinde ilk birikim sürecinin dışında kalan ya da dışlananların itildiği yerdir
aynı zamanda.
Braudel’in bu şeması bize neoliberal kapitalizme ve popülizme dair
bir düşünce geliştirmemize olanak tanımaktadır. Neoliberal kapitalizm
özellikle finansal araçlarla maddi ya da gündelik yaşamın derinlerine inerek orayı sadece yüksek kârlar için istila etmiyor, aynı zamanda geleneksel
yapısını dönüştürerek ve rutin süreçlerini, ilişkilerini bozarak modernleştirmeden burjuva toplumunun kurucu alanı olan piyasanın içine taşımaktadır. Böylelikle ikisi arasındaki uzun dönemde kurulmuş dengeli ilişkiyi tekelci yüksek kârlar için baltalamaktadır. Braudel’in tasarımına göre bu eklemlenme kapitalizmin maddi yaşamı ele geçirip deforme ederek piyasaya
yönelik başlattığı yeni darbesidir. Tekelciliği yani hem şirket hem devlet
tekelciliğini artıran, maddi yaşamda özgür ve kendine yeter üretim yapan
emeği piyasa koşullarına tabi bir enformel sistem içinde bağımlı hale getiren, toplumun yurttaşlık ilişkisine ve etiğine tabi olması gereken piyasa
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ilişkilerini maddi yaşamı bozup onunla darbeleyen yeni bir büyüyen enformel kapitalizm ve ona uygun bir siyasal akıl ve yönetim tarzı son kırk yılda
gelişmiştir. Bu sistemin yönetim ve siyasal aklı, maddi yaşam ile piyasa
arasında uzun dönemde dengeli bir ilişki kuran halkçı kamusal ekonomi
değil, ilk birikim sürecinde sürekli piyasa alanından dışladığı ve marjinalleştirdiği yurttaşları maddi yaşamın içinde bireyselleştirip bağımlı hale getirerek geleneğin en bozulmuş haliyle yönetmeye çalışan bir totaliter nüfus
politikasıdır. Bu sosyolojik anlamda tanımlanabilen bir (sivil) toplum ya
da siyasal alan olmadığı ve olanakları elinden alındığı için bu yönde bir
kavrayış becerisine sahip halk haline gelemediği için, nüfus kavramı siyasetin bu genişleyen hedef kitlesine daha uygun düşmektedir. Popülizm bu
anlamda neoliberal kapitalizmin yeni ilk birikim sürecinde piyasa ve maddi
yaşam ile ilişkisini kuran yeni siyasal kapitalist nüfus yönetim sanatıdır.
Ancak maddi yaşam ile kapitalist iktidarın arasında Rousseau’nun tarif ettiği biçimiyle yurttaşlık etiğine bağlı dolaşım alanı deforme edildikçe,
Kant’ın düşüncesinde beliren üç iktidarı -devlet, ordu ve din- iktisadi bir
tekelci yapı içine çeken kapitalizm, karşısında büyüyen kendine alternatif
olabilecek tarihsel iki alanı birleşmiş bir şekilde aynı anda bulmaktadır.
Sistemin iç diyalektiği yeni bir halk ve maddi yaşam ile piyasayı beraber
farklı bir ekonomik örgütlenme ve değer sistemi temelinde yeniden kurabilecek bir karşı-kapitalist alan yaratmaya dönük şekilde işlemeye başlamıştır. Sanyal’ın (2017) düşüncesine göre bu, bütünleşmiş kapitalist piyasa
ile buradan dışlanan halkın oluşturduğu enformel ihtiyaç ekonomisi adını
verdiği iki ekonomik örgütlenme tarzı arasında yaşanacak bir çatışmadır.
Sanyal’a göre kapitalist piyasa sistemi içinde tüm ayrıcalıklarını ve olağan
yaşam standardını kaybetmiş ve sivil toplumun bir parçası olarak proleterleşmiş sınıflar ile enformel kapitalizmin içinde tutulan halk arasındaki yeni
bütünleşme ihtiyaca dayalı ekonomik örgütlenme ve değer sistemi içinde
kapitalizmin dışında ve ona karşı yeni bir halk yaratacaktır. Popülizmin
(aşırı) sağ kanadı bu güncel tehlikenin üzerine giden, alternatifleri politik,
kültürel ve ekonomik düzlemlerde kesen bir neoliberal yönetimsellik biçimidir. Buna karşı yol gösterici modellerden biri hâlâ arzu ekonomisi karşısına ahlaki bir ihtiyaç ekonomisi yerleştiren Rousseau’nun halkçı kamusal ekonomisi ve onun geliştirilmesi gereken modern yorumlarıdır. Bu
amaçla, sonsuz sermaye birikimine karşı ekolojik ve demokratik bir kamusal ekonomi politik hedefleyen ‘küçülme teorisi’, hem Rousseau’nun hem
Sanyal’ın halkçı kamusal ekonomi tasarımını neoliberal kapitalizmin bir
eleştirisi ve alternatifi olarak güçlendirmek için bir zemin sunmaktadır ve
yukarıda bu bağlamda geliştirilen düşünceye somut bir katkı sunmaktadır.
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4. Neoliberal İlk Birikime ve Büyüme Fetişizmine Karşı Küçülme Teorisi
Küçülme teorisinin içeriğini Latouche’un 2011’de yayımlanan Kanaatkâr Bolluk Toplumuna Doğru: Küçülme Üzerine Yanlış Yorumlar ve Tartışmalar (Vers une société d’abondance frugale: Contresens et controverses sur la décroissance, çev. Tahir Karakaş, 2018) başlıklı kitabından izleyebilmekteyiz. Küçülme (décroissance/degrowth) yaklaşımı kapitalist
ekonominin sermaye birikimi olarak anlaşılan büyüme sürecine karşı olan,
doğayla dost bir iktisadi gelişme ve yapı, kültürel formasyon ve buna uygun politik sistem öngören ekolojik bir toplum projesidir. Latouche küçülmenin öngördüğü bu toplum projesini ‘kanaatkâr bolluk toplumu’ olarak
nitelendirmektedir. Kanaatkârlık ya da toplumsal bir erdem olarak bireylerin ‘gönüllü yetingenliği’ büyüme ekonomisine bağlı olmayan farklı bir
refah sistemini ve bolluğu hedefleyen küçülme toplumunun temelidir. Latouche’un salt bir iktisadi politika olarak değil, bir iktisadi mantık olarak
tanımladığı küçülme yaklaşımı kanaatkârlığı temel erdem ve ulaşılması gereken amaç olarak gördüğünden geliştirdiği ekolojik ekonomi politik, kitabın çevirmeni Karakaş’ın tespitiyle, ‘aksiyolojik’tir (2018: 17). Yani, küçülme büyüme ekonomisinden salt iktisadi politika olarak kopuşu değil,
bir bütün olarak sınırsız büyüme mantığını şekillendiren toplumsal değer
sisteminden kopuşu gerçekleştirmenin yolunu aramaktadır. Bu bakımdan
toplumsal bir erdem olarak kapitalist büyüme ve kalkınma ekonomisinin
eleştirisi olarak küçülme bunlardan çıkışı öngören aksiyolojik (değer temelli) bir ekolojik ekonomi politik kuramdır. Bu kuram farklı bir ekonomi,
toplum, politik sistem, kısacası “başka bir dünya” (2018: 168) hedeflemektedir.
Bu noktada, değer temelli eleştirinin bilimsel değil, ütopik olduğu düşünülebilir. Başka dünya hedefi içinde tüm insanlığı değişimin öznesi olarak gören küçülme teorisi yukarıda ilk birikim çerçevesinde ele alınan
Marx’ın ekonomi politik analizine göre ütopyacı sosyalizmin günümüz bir
örneği olarak düşünülebilir. Acının ve sefaletin sağduyulu sesi olarak tanımladığı ütopik sosyalistlerin kapitalizmin yarattığı hayal kırıklıkları karşısında bütün insanlığı bir özne haline getirip yalnızca sınıf ayrıcılıklarını
değil, aynı zamanda sınıf ayrımlarını da kaldırmayı amaçlayan, bu bakımdan tarihin devrimci öznesi proletaryayı göremeyen yaklaşımları Engels
(1993) için bilim dışı, romantik ve ütopyacıdır. Küçülme teorisi her şeyden
önce ütopik sosyalistlerden farklı olarak, adın da anlaşılacağı üzere, ayrımsız bir şekilde üretimin sürekli artışını amaçlayan, bu bakımdan tüm toplumun ayrımsız ve ayrıcalıksız bir şekilde sınırsız endüstriyel çalışmasını yücelten, doğa ve insan yabancılaşmasını aşmayı amaçlamayan bir düşünce
üzerine kurulu değildir. Bu Engels için de ütopik ve bilimsel sosyalizm
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arasındaki ayrıcı unsurlardan biridir. Küçülme teorisi piyasanın ve kapitalizmin yeni bir eleştirisi için farklı bir normatif sistem kurmaya çalışmaktadır. Kapitalizmin finansal çağında adaletin de meşru temeli haline getirilmiş finansal ve endüstriyel büyümeyi gerçek nedenleri, etkileri ve uygulamaya dönük realist bir alternatif ve mücadele yolu geliştirmesi bağlamında sorunsallaştırdığı ölçüde küçülme teorisi neoliberal kapitalizmin
karşıtı aksiyolojik bir bilimsel tutum içindedir. Ortaya çıkan model ve zenginlik tarzı hem Rousseau’nun yukarıda ele alınan halkçı kamusal ekonomisine hem de Latouche’a olumlu referansta bulunan Marxist ekonomi politikten esinle hareket eden Sanyal’ın (2017: 72-73, 83-84) farklı bir halk
kategorisi geliştirdiği eleştirel postkolonyal ekonomi politiğinin çok uzağına düşmemektedir.
Bu bağlamda, Latouche’un yaklaşımının önemi 2008 krizi sonrası
devletlerin, toplumların ve ekonomilerin arasında sıkıştığı iki temel politikaya mahkûm kalınmak zorunda olmadığını göstermesidir. Bunlar büyüme
ve kemer sıkma (tasarruf) politikalarıdır. Bu iki politikanın birleşiminden
doğan büyüme yanlısı tasarruf (genişlemeci mali konsolidasyon) politikalarının doğa, ekonomi, politika (özellikle demokrasi) ve kültür (özellikle
yerel dayanışma ağları) üzerinde yol açtığı olumsuzluklar karşısında küçülme Latouche açısından zorunlu ve mümkün bir değer sistemine bağlı
ekonomik sistemdir. Bu değer sisteminde dışarıdan dayatılan tasarrufun
yerini ‘kanaatkâr bolluk’ yolunda “özsınırlama” alır (Latouche, 2018: 26).
Bu küçülme stratejisi ve sistemi doğanın endüstriyel sömürüsüne dayanmayan, doğayla ve insanların kendi aralarında yüz yüze dostane ilişkilerine
bağlı; ılımlılığı, ölçülülüğü ve özsınırlamayı temel değer olarak benimseyen, küreselleşmenin karşısında ırka, kana ve etnisiteye dayalı olmayan
(2018: 79) yerel dayanışmadan doğan farklı bir üretim ve tüketim sistemidir. Siyasal yönetsel yapı olarak radikal demokrasiyi öngören, tekno-bilimsel akla ve politikaya dayalı ve sınırsız büyümeyi hedefleyen kalkınmacı
aklın ve politikanın karşısında alternatif bir iktisadi, politik ve kültürel yapı
hedef olarak seçilir.
Latouche’un küçülme teorisi Rousseau’nun günümüz için ne anlama
geldiğini yerinde bir şekilde özetler. Buna göre küçülme toplumu bu bakımdan tüketimci, bireyci ve doğanın pahasına maddi üretimi artıran kapitalist topluma alternatifin arayışıdır. Alternatif Latouche’a göre sınırsız büyümeye dayanan kapitalizmden çıkıştır. Sınırsız büyüme toplumunun alternatifi olarak küçülme toplumu sıfır büyümeyi ya da klasik politik iktisatçılar tarafından doğanın büyüme için sınırlılığını öngören durağanlık
halini bir hedef olarak benimsemez (2018: 42-52). Küçülme toplumu ve
ekonomisi her şeyden önce büyüme kavramı ile ekonomiyi anlamadan vazgeçiştir. Bu vazgeçiş Latouche’un kavramsallaştırmasına göre imgelemin
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“sömürge durumundan kurtarılışı”dır (2018: 47) ve farklı bir iktisadi akla
ve anlam ufkuna açılıştır. Evrenselci, tekno-bilimsel paradigmanın doğayı
sömüren sınırsız büyüme hedefine bağlı normatif kapitalist ekonomik aklın
karşısında ekosistemin fiziki limitlerinin farkında olan farklı bir iktisadi
öznenin ekonomiyi anlama ve bilme biçimidir küçülme. O bakımdan küçülme büyümenin anlamsal zıttı olarak ekonominin GSYHİ olarak düşmesine sığmayan bir anlam, düşünce ve yaşam tarzı ufkuna açılır. Tekno-bilimsel büyümenin ekosistemi ve biyosferi tüketişi sonucunda kaçınılmaz
olarak doğurduğu kıtlığın idaresi için yükselen otoriter rejimlerin de önünü
kesecek bir toplum ve toplum sözleşmesi yaratma projesidir küçülme. Temel değerleri şunlardır: “1) Üretimin sınırsızca ve düşüncesizce yayılmasını istemiyoruz; insan yaşamının amacı değil de aracı olarak bir ekonomi
istiyoruz. 2) Bilginin serbest yayılımını istiyoruz ama… phronesis…yani
ihtiyattan kopuk olmayacak” (2018: 60).
Küçülme bir “permakültürdür” (permanent culture). Doğanın insanla
ilişkisini tahakküm ilişkisi olarak kurmayan, insan-doğa dostluğuna uygun
bir “yumuşak bilim” geliştiren “politik ekoloji”dir (2018: 62). Teknolojik
determinist değildir, çünkü ekonominin sorunları sosyaldir, yani normatiftir, belli bir değer sisteminden kaynaklanan seçimlerin ve arayışlarıın sonucudur. O nedenle sınırsız büyümenin getirdiği sorunlar tekno-bilimsel
akıl ve politikayla çözülemez. Sorunun kaynağı tam da bu sınırsız
büyümeyi ‘mit’ ve ‘din’ haline getiren tekno-bilimdir ve yerine küçülmenin kültürel değer sistemi ve ‘yumuşak bilimi’ geçmelidir. Latouche bu
değer sisteminin geriye dönüş anlamına gelmediğini, o bakımdan gerici
karşı-modernist ve karşı-Aydınlanmacı bir tavrı paylaşmadığını ısrarla
vurgulamaktadır. Tam tersi, modernizmin ve Aydınlanmanın vaatlerini yakalayacak, insanlığın tarihsel gelişimine kayıtlı geçmişteki olumlu değer
sistemlerini, tüketim ve üretim sistemlerini araştıran ve bulan, onları
güncelleyen bugün ve gelecek inşası çabasıdır. Bu geriye dönüşte
karşılıklı, ya da en ideali karşılıksız armağanlaşma gibi kültürel etkileşimlerle oluşan ticaret sistemi ve doğayla dost üretim sistemleri yeniden
keşfedilir. İlerlemeye öfkeli bir yaklaşım, melankolik bir geçmişe özlem
söz konusu değil, tam tersi ideal bir geçmiş üzerinden şimdinin güç ilişkilerini ve yapısını donduran tekno-bilimsel ilerlemeciliğin ve onun dikta
yönetiminin eleştirisidir küçülme (2018: 84).
Kapitalizmin para, piyasa, faiz, finans, ücret gibi temel kurumlarını ve
araçlarını kullanan ama bunların toplumdan ve doğadan kopuk otonom bir
ekonomik sistem oluşturmasına izin vermeyen (2018: 103-104) bir mantık,
değer sistemi ve politika olarak küçülme ekonomiyi bilim, üretim ve toplumsal değer sistemi olarak yeniden inşa etmeyi hedeflemektedir. Tüketim ve sınırsız büyüme toplumunun, yani kapitalist toplumun alternatifi
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sekiz R harfinin sembolleştirdiği bir dönüşümü gerekli kılmaktadır: “Révaluer (yeniden değerlendirmek), réconceptualiser (yeniden kavramsallaştırmak), réstructurer (yeniden yapılandırmak), relocaliser (üretimi
yeniden asıl yerine döndürmek), redistributer (yeniden dağıtmak), réduire
(azaltmak/düşürmek), réutiliser (yeniden kullanmak), recyler (geri
dönüştürmek)” (2018: 107-108). Latouche’a göre küçülme bu sekiz
dönüşümle kapitalizmin tam kalbine, mitleştirilmiş sınırsız büyüme
mantığına ve politikasına dokunduğu için karşı-kapitalisttir. Endüstriyel
sisteme ve tekno-bilimsel paradigmaya karşı olduğundan reel ve mevcut
deneyimin sosyalizmine de karşıdır. O bakımdan insanlığın uzun geçmişinde kayıtlı deneyimlerinden ve değerlerinden esinlenen “hayale dayalı
ve yaratıcı” (2018: 112) bir alternatif arayışıdır.
Latouche küçülme stratejisinin ve toplumunun büyüme karşıtlığını
reel iktisadi politika alanında somutlamaya çalışmaktadır ve bu yolla
küçülmenin anlamını berraklaştırmaktadır. İlk olarak dijital ekonominin,
bilişsel kapitalizmin ve yeni ekonominin maddi üretimi kısarak hizmet
sektörünü genişletmesinden ötürü büyümenin düşürülmesine gerek kalmadan GSYİH’nin artışının doğaya zararlı olmayan bir büyüme modelini beraberinde getirdiği yönündeki argümanın geçersizliğini ortaya koymaktadır. Yeni ekonominin hizmet sektörünü büyütmesi bu sektörün ihtiyaç
duyduğu araç-gereçten ulaşıma doğal kaynak tüketimine dayalı endüstriyel
üretimi artırmıştır. GSYİH büyümesinin ürün artışı değil de piyasa
değerindeki artış olduğu yönündeki argüman ise Latouche için politik olarak sakıncalı bir sonucu beraberinde getirmektedir. Maddi üretimin
düşüşüyle istatistiksel ve değişim değerine dayalı piyasa değerinin artışının
politik sonucu “diktatoryal ve totaliter bir zulme” (2018: 123) yol açabilir.
Doğanın tükenişi ile birlikte kıt kaynak problemi ve üretim düşüşü yeni bir
otoriter rejimi doğurabilir. Küçülme bunun karşısında nüfusun azaltılması
gibi tehlikeli bir fikri paylaşmaz. Bu fikir öjenizmi sahiplenebilecek
teknobürokratik faşist, totaliter ve diktatoryal toplumlara özgüdür.
Küçülme tam da bu tehlikenin karşısında nüfus problemini niceliksel bir
sorun olmaktan çıkartıp insani ve doğal şartların tesisiyle demografik
küçülmenin kendiliğinden doğal olarak gelişebileceği bir ekolojik halkçı
demokratik sistemin kurulmasını savunur ve amaçlar.
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Sonuç
Halk üzerine siyasetin ve ona bağlı ekonomi politiğin gelişimi 18.
yüzyılın klasik liberalizmi içinde şekillenmiştir. 15. yüzyıldan itibaren kapitalizmle ve ilk birikim süreciyle birlikte feodal yapıların Batı’da çözülüşü iktidar yapısının değişimiyle mümkün olmuştur. Feodalizmde kilisenin ve dinin yönlendirdiği toplumsal ve iktisadi yaşamın yönetimini seküler devlet mekanizması devralmıştır. 18. yüzyıl liberalizmi de devlet egemenliğinin yerine sivil toplumu ya da halkı geçirmiştir. Bu iki kavramdan
ilki (sivil toplum) sosyolojik ikincisi (halk) siyasaldır. Rousseau toplum
sözleşmesinden bahsederken halkın egemenliğini kuramsallaştırmış,
Smith sivil toplumdan hareketle farklı bir amaç gütmüştür. Bu amaç ‘görünmez el’ kavramına atfen genelde bireyin egemenliğini tesis edecek iktisadi ve saf anlamda bir piyasa toplumu olarak bilinir. Oysa Milletlerin
Zenginliği’nin son kısmı kamu maliyesi bölümünde Smith açıkça sivil toplumu halkın yetiştirilme, eğitim ve yaşam alanı olarak yeniden ele alır ve
devletin idari/siyasi alanı ile ‘görünmez el’in düzenlediği bireylerin ekonomisi arasına sivil toplumu yerleştirir. Kaba devlet egemenliğinden ve
ekonominin iş bölümünden doğan halkın üzerindeki “kafa sersemliğini”
(Smith, 2006: 873), yani yabancılaşmayı, bertaraf etmek için yönetim iktidarını, dini, ekonomiyi, kamusal yaşamı ve eğitimi Aydınlanmanın liberal
felsefesine göre bir halk yaratılması yolunda Smith düşünsel ve örgütlenmeleri bakımından yeniden formüle etmektedir. Eski Yunan’daki eğitim
sistemini ve felsefi içeriğini bozan ve fırsat eşitliğini ortadan kaldıran ticari
toplumun metafizik ve teknisist bilimciliğine karşı Smith Rousseau gibi
Aydınlanmaya özgü biçimde halkın her yaştan eğitimini ve yetiştirilmesini
kamusal güvenceye bağlamaktadır. Ayrıca bunun için Aydınlanmaya göre
yeniden örgütlenmesi ve düşünce açısından dönüşmesi gerektiğini düşündüğü hukuk, din, bilim, felsefe ve eğlence (şenlik/karnaval) üzerine fikirleriyle toplumsal düzeni kurgulamaktadır. Smith’in birey ile devletin arasına sivil toplumu ve yetiştirilmesi, korunması gereken halkı yerleştirmesi
aslında devlet ve birey arasındaki tehlikeli bütünleşmeyi engelleyen, Foucault’nun (2013; 2015) deyimiyle, bir yönetimsel alandır. Özgürlüğünü ortadan kaldıracak şekilde bireyin devlet tarafından kapsanmasının ve tersinden despotizme varacak şekilde devletin birey (ve çıkar grubu bireyler) tarafından ele geçirilmesinin önlemini almak için Smith kamu maliyesinin
görev alanında halkın siyasal bir kavrayışla ve beceriyle yetiştirilmesini ve
korunmasını tanımlamaktadır. Aydınlanma sonrası dönemde 19. yüzyılın
ikinci yarısından itibaren ekonomi politikte ve liberal düşüncede bir emek
toplumu olarak halkın egemenliği düşüncesi yerini hızlı ve yoğun kapitalistleşme sürecinde iktisatta (economics) bireysel tüketici egemenliğine bı-
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rakmıştır. Bu halkçılık düşüncesinde aynı zamanda liberalizm ve kapitalistleşme ile ilişki kurulmasında yeni bir dönemi başlatmış ve 20. yüzyılda
yükselen geniş toplumsal ölçekli savaşlarla içi özellikle Üçüncü Dünya’da
milliyetçilik ve devlet kurma stratejisi olarak ulusalcılıkla doldurulmuştur.
Diğer taraftan, siyasal ve düşünsel bir hareket olarak halkçılık kapitalizm
karşıtlığını da yine ulusalcı ve milliyetçi bir düşünce ve hareket içinde geliştirmiştir. Halkçılık bu anlamda Polanyi’nin (2002) kavramsallaştırmasıyla kapitalizme alan açan ve kısıtlayan bir ‘ikili hareket’ içinde gelişmiştir. 2. Dünya Savaşı sonrası genişleme döneminde özellikle 1960 sonrasında gelişmiş kamusallığı ve kamusal mülkiyet ile işçi sınıfını gözeten sol
popülizm devri tamamlanmış; 1980 sonrasında ise bunun yerini alan sağ
neoliberal popülizm Rousseau’nun Aydınlanmacılığında görülen eşitlikçi
ve özgürlükçü birlikte yaşamın vaadi olarak demokratik halk düşüncesinin
içini küresel boyutta piyasacılıkla, şiddetle ve adım adım liderlik ideolojisiyle doldurmuştur. Halkı, siyasal ve toplumsal olarak içeriksiz bir kitleye
ve ekonominin çıkarları uğruna yoksulluk ve yolsuzluk koşullarında kitle
olarak yönetip feda edilebilir bir nüfusa dönüştürüp, devlet yönetiminin
sürekli nesnesi ve hedefi haline getiren bugünün neoliberal popülizmine
karşı eleştirel tutum ve düşünce birlikte yaşamın vaadi olarak halkçılığın
günün küresel koşullarında yeni yorumlarını geliştirmek ve denemek durumundadır. Halkçı bir kamusal ekonominin neoliberal popülizm karşısında kazanacağı yön ve mevzi önce 18. yüzyıl klasik liberalizmiyle ve
Aydınlanmanın eksiklikleriyle hesaplaşmaktan ve ardından bunları aşacak
yeni bir ekonomi politik eleştirel tutumu ve düşünceyi geliştirmekten geçmektedir.
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GÜVENCESİZLER ÇAĞINDA HALKÇILIĞI
TARTIŞMAK: GÜNÜMÜZDE RADİKAL
HALKÇILIĞIN İMKANLARI
Mustafa Berkay AYDIN1
Özet
Siyasal alandaki kavramları toplumsal gerçeklik ve sosyolojik temeller açısından ele almak gerekmektedir. Popülizm/halkçılık kavramı da, zamana, mekana ve yeni dönem dinamiklerine göre farklı anlam ve içeriklerle karşılanmaktadır. Güvencesizliğin her açıdan günümüz kapitalizminin ana özelliklerinden biri haline geldiği konjonktürde, tüm dünyada ‘müesses nizam’ kendi
meşruiyetini sürdürmekte zorlanmaktadır. 20. yüzyılın stabil kurum ve kavramlarının sarsıldığı, altının boşaldığı yeni dünyada, popülizme yüklenen anlamların farklılaşması yaşadığımız çağın, bir önceki dönemin kurum ve ilişkilerinin temelini oluşturan ve nüvelerini barındıran 19. yüzyıl ile benzerlikler taşıdığına dair bir işaret olarak da okunabilir. Günümüzde, gelişmiş ve azgelişmiş dünya için farklılıklar net olarak sürmekle beraber, toplumsal problemler
ve toplumsal adalet açısından 21. yüzyıl başı itibariyle Dünya daha fazla ‘aynı
gemidedir’. Dolayısıyla popülizmin içeriği, bu duruma göre de şekillenecektir.
Anahtar Kelimeler: Güvencesizlik, Popülizm, Halkçılık, Toplumsal Değişim, Siyaset
DİSCUSSİNG POPULİSM İN THE AGE OF THE PRECARİTY:
THE POTENTİALS OF RADİCAL POPULİSM TODAY
Abstract
Considering the concepts in the political field in terms of social reality and
sociological bases is necessary. The concept of populism has different meanings and content according to time, place, and new dynamics. In the conjuncture where precarity has become one of the main features of today’s capitalism in every respect, the ‘establishment order’ throughout the world has
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difficulty maintaining its legitimacy. Changing meanings of populism can be
read as a sign of similarity between the 19th and 20th centuries. 20th century’s stable institutions, relations, and concepts become ambiguous and are
not enough to explain our new world. In contemporary times, the differences
between developed countries and the third world remain clear. Also, as of
the beginning of the 21st century, all the world is more "in the same boat".
Thereby, populism can be grounded on new concepts, and this new situation
will shape its content.
Keywords: Precarity, Populism, Social Change, Politics

Giriş
Siyaset kuşkusuz içinde bulunulan dönemin sosyal, ekonomik ve kültürel
süreçlerine göre şekillenmektedir. Sabit, tarihten ve toplumsal yapıdan bağımsız tanımlar toplumsal değişim süreçlerine göre zaman içerisinde anlamını
kaybedebilecektir. Günümüzde tüm dünyada teknolojik gelişmelerin de yarattığı ivmeyle yaşanan toplumsal değişim süreçleri siyasal alanda da ciddi sonuçlara ve elbette arayışlara yol açmaktadır. Günümüzde kullanılan kimi siyasal kavramların tarihsel süreçteki içerikleri ve anlamları zamana ve mekana
göre şekillenmekte ve önemli farklılıkları da barındırmaktadır. Halkçılık
ve/veya ‘popülizm’ kavramlarında ise bu durum çok daha karmaşık gözükmektedir. Kuzey Avrupa ülkeleri için ‘popülizm’ kavramı büyük oranda
‘ırkçı-dışlayıcı’ siyasal yapıları işaret ederken, azgelişmiş ülkeler ve modernleşme süreçleriyle beraber düşünüldüğünde Latin Amerika’dan Türkiye’ye,
Akdeniz’in iki yakasından Uzak Asya’ya geniş bir coğrafyada popülizm hakkında farklı anlamlar ve çerçevelerle karşılaşmak mümkündür.
Günümüzde halkçılık kavramının daha fazla gündeme gelmesi sadece
Türkiye’ye özgü bir durum değildir. Popülizm ve halkçılık son on yıllık dönemde tüm dünyada sosyal bilimler alanında en fazla tartışılan kavramlardan
biridir. Yakın dönemin ses getiren çalışmalarından Cas Mudde ve Rovira C.
Kaltwasser Popülizm: Kısa Bir Giriş adlı kitaplarına başlarken ‘popülizm’
kavramının bu kadar yaygın ve farklı kullanımının yarattığı kafa karışıklığı ve
can sıkıntısına dikkat çekerler (2019:11). Popülizmin günümüzde yaygın kullanılır bir kavram hale gelmesinde, özellikle Batı’da geleneksel siyasal zeminlerin tükenişi ve genel olarak ‘siyasetin ve temsilin krizi’nin, aynı zamanda
dönemsel ‘iktisadi kriz’lerin ötesine geçen ciddi yapısal dönüşümlerin etkisinin de olduğu hatırlanmalıdır. Bu çalışmada popülizm/halkçılığın tarihsel kökeni ve anlamları üzerinde durulurken bir yandan da günümüz ile halkçılığın
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köklendiği 19. yüzyıla benzer koşulların var olup olmadığı sorgulanmaya çalışılacaktır. Halkçılığın tarihsel arka planına ‘narodnizm’ temelli bakıldığında
özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısı ve 1870’ler dikkat çekmektedir (Haspolat,
2011: 560). Büyük dönüşümlerin yüzyılı 19. yüzyıl, kapitalizmin gelişiminin
hızlı ve yıkıcı sonuçları yanında bu gelişime karşı alternatiflerin de yüzyılı
olmuştur. Karl Marx ve Friedrich Engels’in ünlü ‘katı olan her şey buharlaşıyor’ tanımlamasının daha yüzyıl ortalarında yapıldığını düşünüldüğünde, yüzyılın sonunda teknolojik atılımların da etkisiyle, özellikle Batı’da toplumların
yaşamında, kentlerde, emek dünyasında, duygularda ve ‘zamanın ruhu’nda
büyük, derin ve çalkantılı bir dönüşüm sürecinin yaşandığını belirtmek mümkündür. Şimdiye bakıldığında özellikle sosyalist bloğun çöküşü sonrası kapitalizmin tartışmasız ‘hakimiyeti’ çok kısa bir sürede tükenmiştir. Küreselleşme süreci ve gündelik hayatı da etkileyecek ciddi dönüşümler aynı zamanda önemli huzursuzlukları barındırmaktadır. Birçok açıdan yaşadığımız
dönem 19. yüzyılın özelliklerini taşıyor olabilir mi? Bu makalede öncelikle
aradaki bu benzerlik tartışılacaktır. Bunun yanında günümüz halkçılığı büyük
oranda 20. yüzyıl deneyimlerinin de mirasını taşımaktadır. Özellikle ‘çevre
ülkelerde’ kalkınmayı da ön plana alan ‘halkçılık’ yaklaşımlarının yaşadığımız çağa etkisi de bu çalışmada ele alınacaktır. 21. yüzyılda büyük dönüşümler yaşayan bir dünyada ortaya atılan kavramların kökeninde yer alan güvencesizlik olgusu ve bunun popülizmin içeriğine etkisi de vurgulanmak istenen
bir noktadır. Toplamda halkçılığın, yaşadığımız çağda ne anlama geldiği ve
halkçılığın içinde geliştiği koşulların radikal halkçılık kavramına nasıl bir zemin teşkil ettiği ve sonuçları tartışılacaktır.
1. Halkçılığın Ortaya Çıkışı: Kavramın Karmaşası
Popülizmle ilgili literatürdeki temel eserler incelendiğinde ‘kavramın
karmaşası’ ve farklı anlamları düşünürler tarafından öncelikle dikkat çekilen
bir noktadır. Paul Taggart ABD, Rusya, Latin Amerika, Kanada ve 21. yüzyıl
başı itibariyle Batı Avrupa’daki ‘yeni popülizm örneklerini’ inceleyen metninin başında, birbirinden oldukça farklı ve hatta kimi zaman ‘zıt’ anlamlar içeren altı ana temadan bahseder. Temsili siyasetin düşmanı olan popülistlerden,
anayurt özdeşleştirmesi merkezli olan yaklaşımlara, ‘temel değerleri’ mevcut
olmayan bir popülizmden, dönemsel bir krize güçlü tepki olarak ortaya çıkan
‘popülist’ tepkiye, temel çelişkilere sahip popülizmden Taggart’ın deyimiyle
‘çevre uyumu yüksek’ bukalemun bir yaklaşım olarak popülizme kadar çizdiği altı eksen (2004: 3) günümüzde de farklı şekillerde kategorize edilebilir.
Özellikle kısa dönemli siyasal çıkarı temsil eden son tanımlaması günümüzde
kavramın yaygın ‘pejoratif’ kullanımının temelini oluşturur.
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Popülizm kavramının sosyal bilimlerde son dönem kazandığı ağırlıkta
Arjantinli siyaset bilimci Ernesto Laclau’nun kavramı eleştirel bir içerikle tartışmasının da önemi büyüktür. Kendisinin Popülist Akıl Üzerine adıyla
Türkçe’ye de kazandırılan On Populist Reason (2005) adlı eserinden çok öncelerinde 1977’de yayınlanan ve ‘popülizm’ tartışmasını Marksizm’le beraber
ele alan Politics and Ideology in Marxist Theory adlı eseri, eleştirel sosyal
bilimler geleneği içerisinde son dönem popülizm ve ‘halkçılık’ kavramlarına
yüklenen anlam açısından oldukça önemli bir başlangıç noktası oluşturmaktadır. Popülizmi artikülasyon, düz bir paradigmatik biçimi olmayan bir özgün
eklemlenme ‘uğrağı’ olarak ele alan Laclau, aslında kendi Latin Amerika deneyimlerini ve ‘Batı’ dışında ‘siyasal’ alanın özelliklerini de ifade etmeye çalışmaktaydı. Sonraki dönemlerde geliştirmeye çalıştığı ‘popülist akıl’ ve popülist söylemde Laclau’nun Latin Amerika geçmişi oldukça önemlidir. Laclau’nun etkisi elbette bir anda sirayet etmemesine karşın, Latin Amerika kökenli bir düşünürün kavramı Batı’da o güne kadar hakim olan şeklinden farklı
bir şekilde tartışması ilginç sonuçlar çıkarmıştır. Laclau özellikle Popülist Akıl
Üzerine adlı çalışmasında o döneme kadar tartıştığı noktaları genel olarak ‘toparlamaya’ çalışır. Kendisi ‘popülizmden’ bir hareket tipini değil, bir politik
mantığı anlar (2007: 136), söylem, ‘boş gösterenler’, hegemonya gibi kavramlar yanında ‘retorik’ ve duygu da kuramsal yaklaşımı için oldukça önemlidir
(2007: 86-90).
Mudde ve Kaltwasser (2019: 20) popülizmin karmaşık anlam dünyasını
tanımlarken ‘halk’, ‘seçkinler’ ve ‘genel irade’yi temel kavramlar olarak öne
çıkarmışlardır. Karmaşık bir olgu olarak betimledikleri ‘popülizmin’ halk
kavramı açısından değerlendirilmesi sonucu, halkın, egemen olarak halk, sıradan insanlar olarak halk ve ulus gibi üç farklı kavramsallaştırmanın çıkabileceğini belirtirler (2019: 21). İçerikler farklı şekilde doldurulduğunda benzerlikler kadar farklılıklar da ön plana çıkabilecektir. Örneğin, Türkiye’nin
özgün Cumhuriyet deneyimi sürecindeki kurucu halkçılık ‘egemen olarak
halk’ ve ‘ulus’u yaratmayı hedeflerken, Cumhuriyet’in kurucu partisi olan
Cumhuriyet Halk Partisi’nde 1970’lerde dönemin evrensel gelişmelerinden de
etkilenerek bunlara ‘sıradan insanlar’ olarak halk tanımı da eklenmiş, hatta o
dönem için bu halk tanımı öne çıkmıştır. Dönemin CHP lideri Bülent Ecevit’in
‘kasketi’ önceki dönemlerde tanımlanan kurucu ‘halk’ içeriklerini dışlamamakla birlikte, ‘sıradan insanların’ tanımın merkezine yerleşmesi açısından
sembolik bir değere sahiptir. Örneğin Mudde ve Kaltwasser, Juan Peron’un
Arjantin’de alt sınıfları temsil eden söyleminin gömleksizler ve kara kafalıların rolünü yücelttiğini vurgular (2019: 22). Bu söylem Türkiye açısından düşünüldüğünde, hızlı kentleşme sürecinde kentin çeperlerinde kalmış yeni
kentli yoksulların ve ekonomik sıkıntıdaki köylülerin Ecevit’in siyasal söyleminin inşasında merkeze alınması ile benzerlik göstermektedir. Elbette farklı
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dönemlerde farklı toplumsal değişimlerin öne çıkması yanında, içeriğe yüklenen anlamlar da döneme göre değişebilecektir.
Popülizmin değişik zaman ve mekanlardaki farklı ortaya çıkışlarında
önemli bir ortaklık bulunacaksa özellikle hızlı değişim dönemleri ve etkileri
hatırlanmalıdır. Popülizm kavramıyla özdeşleşen bir diğer isim Margaret Canovan yedi kategori halinde ‘popülizmleri’ incelerken hepsinin ortak noktası
olarak halka seslenme çabası ve ‘seçkinlere’ güvensizliğin öne çıkarılmasına
vurgu yapar (1981: 263-264). Sınıflandırmaya önem veren Canovan popülizmi siyasal temsil ve yaklaşımlar çerçevesinde ‘küçük adam popülizmi’, otoriter popülizm ve ‘devrimci’ popülizm olarak üçe ayırır (1981: 291-292). Aslında bu tanımlamaların da birbiriyle geçişken olduğu düşünülebilir. Daha ötesinde zaten popülizm deneyimlerindeki ‘seçkinciliğin’ eleştirisi başka bir
‘öncü seçkin’ grubun da faaliyeti olabilir. Devrimci popülizm otoriter olabileceği gibi, geniş halk kitlelerinin taleplerine açık ve duyarlı bir ‘popülist’ bir
pozisyon, toplumsal bölüşüm ilişkileri içerisindeki ‘tarafını’ zamanla değiştirebilir.
Popülizm tartışmalarında Eric Fassin’in daha çok 21. yüzyıl güncel örneklerine odaklandığı çalışmasında ‘seçkinlere karşı koyma’ durumunu temel
alması dikkat çekicidir (2018). Bu durum ülkelere göre farklılıklar göstermekle birlikte ‘eskisinden köklü farklılıklar’ içeren yeni bir dönemin sancıları
olarak da değerlendirilebilir. Taggart’ın popülizmi tartıştığı ve 19. yüzyılın
sonunda ABD’de kurulan People’s Party (Halkın Partisi) deneyiminde, büyük
şirketlerin etki alanları ve çiftçilerin karşılaştığı kısıtlamalar, çiftçilerin örgütlenme süreçlerinde oldukça temel bir yer tutar (2004: 36-37). Aslında yolsuzluk, yozlaşma ve sonuçları, “milyonların ürettiklerinin (...) birkaç kişinin eline
geçmesi”nin eleştirisi, ‘sade insan’ayapılan vurgular yüzyıldan fazla bir zaman sonra Wall Street İşgal Et eylemlerinde veya Podemos hareketini ortaya
çıkaran İspanya meydanlarındaki işgallerle önemli benzerlikler içermektedir.
Kapitalizmin gerçekleştirdiği yıkıma bir tepki olarak kitlesel hareketlenmeler ‘popülizm’ tarihi açısından oldukça önemlidir. Türkiye’deki halkçılığın
tarihsel köklerinde bulunan, özellikle II. Meşrutiyet Dönemi sonrası etkili olan
Rus Narodnik Akımı (Haspolat, 2011: 564), varlık kazanmasında ‘köylüler’,
‘sömürü’, ‘halka gitmek’ gibi önemli temaların bulunduğu bir ‘aydın hareketi’ydi (Taggart, 2004: 60-62). ‘Aydın’ hareketi özelliği, merkez kapitalist
ülkelerin dışında kalan, Batı dışı ülkeler için de önemli bir perspektif sunmuştur. Rus Narodnizmi, farklı öncelikler ve tartışmalar dahil edilerek Osmanlı
İmparatorluğu’nun son döneminde etkili olmuştur ve çok farklı açılardan Türkiye’de ‘halkçılığın’ değişik biçimlerine kaynaklık etmiştir. Osmanlı’nın ‘nasıl kurtulacağına’ ilişkin tartışmalardan, Cumhuriyet döneminde ‘halka, köye
gitmeyi’ Türkiye aydınına bir ödev biçen anlayışa kadarki bu tartışma, Narodniklerin ilk dönemindeki ‘köylü yüceltmesinden’ değişik bir noktada durur,
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farklı etkileri olan Rus Narodnizmi aynı zamanda azgelişmişlik yaklaşımları
açısından da oldukça önemlidir. Zafer Toprak Narodnizmin eşitsizlik, adaletsizlik ve yoksulluğu karşısına alan perspektifinin yankılarının Asya’nın doğu
ve batısında Çin ve Türkiye’de etkili olduğunu söyler (2013: 25). Rus Narodnizmi’nin etkisi ve özünde yer alan değerler yanında, kritik önemde olan nokta
azgelişmiş ülke aydın ve gençliğinin toplumsal değişim için üstleneceği rol ve
‘cüretlerine’ ilişkindir. Bugün Türkiye’de ‘kendini adama’, ‘toplumu ve sorunlarını önceleme’ açısından Türkiye ‘halkçılığı’ önemli bir miras da bırakmıştır. Bu miras, zamanın koşullarında ‘halkın sorunlarını’ merkez alan bir
perspektifle dünyada yeniden ilginç bir örneğin nüvesi olabilir. Deniz Yıldırım’ın (2018) ‘iktisadi halkçılık’ olarak tanımladığı, toplumsal sorunlar temelli ‘yeni halkçılık’ çağrısı da bu birikime doğrudan işaret eder. Halkçılık
Türkiye’deki örneğinde önemli bir cüret, toplumsal paylaşım ve adanmayı da
miras bırakmıştır. Günümüz dünyasında önemli bir örnek tarihsel mirasla yeniden yoğrulup, dünya için ilginç bir örnek olabilir mi?
Rus Narodnik Hareketi’nin öncü figürlerinden, Batı Avrupa’da sosyalizmin, anarşizmin kurucu isimlerine kitle hareketlerindeki öncü kadrolarına bakıldığında ‘geniş kitlelerin çıkarına’ olacak bir çözümün öne çıkması dikkat
çekmektedir. Metro ulaşımının, buharlı lokomotiflerin, elektriğin, telefonun,
modern futbolun yani günümüzdeki birçok olgunun ortaya çıktığı 19. yüzyıl,
dünyada çok temel değişimlerin yaşandığı bir dönem olmuştur. Yine, İngiltere’de Chartist hareket, Fransa’da Paris Komünü bu yüzyılın gündemleridir.
Bu dönem için belki de tartışmalarda üzerinden atlanan önemli bir nokta 20.
yüzyılda netleşen ‘-izm’lerin ilk ortaya çıkışı 19. yüzyılda olmuştur. Örneğin
Proudhon anarşist miydi? Yoksa sosyalizmin kurucularından birisi miydi? Ya
da onlarca makalesini yayınladığı derginin adı gibi ‘sosyal demokrat’ mıydı?
Hatta Fransız Joures’in belirttiği gibi (akt. Meriç, 1968: 130) aynı zamanda
‘büyük bir liberal’ miydi? Benzer örnekler farklı düşünürlerden de verilebilir.
20. yüzyıl birçok açıdan ‘sistemlerin’ ve ‘tanımların’ oturduğu ve geçmişe bu
tanımlar üzerinden bakmayı öneren bir yüzyıl olmuştur. Dolayısıyla özellikle
kapitalizmin yıkıcı, yeniden kurucu, geniş kitleleri genellikle olumsuz etkileriyle sarsan gelişimine karşı tepkiler aslında ‘benzer’ bir çerçevenin içerisinde
düşünebilir. Şekillenmeler takip eden yüzyılda olacaktır. Buna karşın günümüz dünyası 20. yüzyıl şekillenmelerini ve tanımlamalarını zorlayan, hatta
kimi zaman onları anlamsız kılan çıktılara yol açmaktadır. Dolayısıyla dönemi
ve özelde halkçılığı veya popülizmi anlayabilmek için ‘yeni çağda’ kavramların ve yaklaşımların izini sürerken tarihi yeniden okumak gerekecektir.
Son dönemdeki ‘popülizm’ ve ‘halkçılık’ tartışmaları açısından 2008
Krizi oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Esasen bir finans krizi olan (Dinçer,
2019) 2008 Krizi sonrası Batı siyasal zemininde radikal popülist siyasal ak-
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törlerin lehine bir değişimin yaşandığı belirtilebilir. Bunda 2010-2011’de patlak veren Arap Baharı’nın da etkili olduğu belirtilmektedir (Saç, 2018: 269).
2008 Krizi’nin yansımaları ve ardından daha görünür hale gelen siyasal zemindeki yeni arayışlar elbette sadece Batı için geçerli olmamış, tüm dünyayı
bir şekilde etkilemiştir. Örneğin Antonio Negri ve Michael Hardt’ın Duyuru
adlı metinleri tam da 2008 Krizi ve sonrasında 2011 Arap Baharı’nın tetiklediği, ABD’den Akdeniz ülkelerine kadar uzanan yeni toplumsal hareketlenmeleri betimler (2012). Yavuz Yıldırım (2017), ‘kriz’ kavramını dönemi anlamak için öne çıkarırken genel anlamda ‘liberal demokrasinin krizine’ işaret
etmektedir. Bu noktada göç ve ekonomik krize dikkat çeken Yıldırım, liberal
demokrasinin dünyanın verili durumunda içinden çıkması zor bir durumda olduğuna da değinerek sağ popülizm ve yükselen aşırı sağ siyasal hareketlerin
yükseldiği toplumsal ve siyasal zeminlere odaklanmaya çalışır (2017: 68-69).
2008 Finans Krizi bir yanıyla yeni dönemin kavranmasında bir dönüm noktası
olarak görülebilir.
2. Günümüzde Halkçılık: Dolaşan Hayalet ve Farklı Açıları
Yakın dönemlerde dünyanın farklı bölgelerinde ‘popülist’ siyasal hareketlerin yükselişi dikkat çekti. Bunların bir kısmı sol, bir kısmı ‘sağ’ ve hatta
ırkçı, bir kısmı ise ‘merkezde’ yer alabilecek ama genel olarak ‘popülist’ sayılan yapılardı. İspanya’daki Podemos veya İtalyan Beş Yıldız Hareketi, Venezuela’da Chavez’in ortaya koyduğu program ve içeriği yanında İngiltere’de
bir dönem UKİP’in yükselişi birbirlerinden oldukça farklı içeriklere sahip olsalar da genel olarak dünyadaki yeni dönemi hatırlatmaları açısından önemlidirler. Slavoj Zizek’in (2017) vurguladığı gibi, günümüz dünyasında yapısal
değişimlerin sonucu olarak, bir ucu otoriterliğe çıkan, bir ucu geçmiş dönemin
siyasal ve kültürel kalıplarıyla açıklanmayan bir çağda olmamız gelişmelerin
ortak noktasını oluşturuyor. Dwayne Woods (2014: 10-15) popülizmin ‘ideoloji’ ve ‘politik strateji’ olarak ayrı kategorilerde ele alınmasını önerir. Woods,
bu ayrımı aslında farklı politik yapıları anlamak için önerir ve farklı ideolojik
formlarda ortaya çıkan hareketleri hatırlatır. Aslında Batı dünyasında ‘popülizmin’ zor tanımlanması, Batı merkezli yaklaşımın özellikle 20. Yüzyıla ait
sabitlenmiş bir terminolojiyi kullanmasından da kaynaklıdır. ‘Sınıf’ kavramsallaştırmalarından, siyasal tanımlamalara kadar, görece sabit, stabil bir dönemin terminolojisi günümüzde birçok açıdan mevcut durumu açıklamakta yetersiz kalmakta ve zorlanmaktadır. Yaşadığımız değişim süreci, 21. yüzyıl
başlarını, 19. yüzyılın ilk dönemlerine benzer bir yeniden tanımlama çağına
döndürmektedir. Örneğin, Paolo Gerbaudo, Arap Baharı’ından İşgal Et Hareketi’ne, İspanya’dan Fransa’ya 2011-2016 döneminde aktivistlerle yaptığı görüşmelere dayandırdığı çalışmasında ‘popülist taleplerin’ ifadesi ve mücade37
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lelerin kendisinde ‘yeni anarşist’ bir eğilim olduğunu, dijital çağın özelliklerini taşıyan yeni bir harmanlanmayla ‘anarko-popülizm’ tanımının da yapılabileceğini belirtir (Gerbaudo, 2017). Tıpkı, 19. yüzyıl başındaki gibi, toplumsal hareketlerde ‘karşı olunan şey’ belliyken, siyasal tanımlar oldukça farklı
olmaktadır. Zaman içerisinde sosyal demokrasiden anarşizme kadar farklı şekillerde değişecek olan siyasal tepkilerin kökeni birçok açıdan ortaktır.
Toplumsal yapı ve sınıflar üzerine 20. yüzyılın sonlarından itibaren hızlanan tartışmalar, 21. yüzyılda daha da derinleşmiştir. André Gorz’un ‘elveda
proleterya’ çıkışı (1986) aslında sınıf mücadelesinin imkansızlığını veya kapitalizmin koşulsuz zaferini işaret etmiyordu. Geçmiş dönemin proletaryasının ona atfedilen özelliklerle artık var olmadığını belirten Gorz, çok da popülerleşemeyen daha ütopik değişim dinamiklerini vurguluyordu. Burada bahsedilen ve aslında idealize edilmiş ‘sınıf’ tanım ve pozisyonları, Batı merkezinde ve Batı’nın tarihi çerçevesinde ele alınıyordu. Kapitalizmin dönüşümü
sosyal bilimlerin son yarım yüzyıllık tartışmalarına damga vurmuştur. Post
modernizm, post endüstriyel toplum, bilgi toplumu, post fordizm ve benzeri
‘post’ ekiyle başlayan kavramsallaştırmalarda esas olan kapitalizmin yapısal
dönüşümüdür. Burada önemli olan nokta eleştirel sosyal bilim geleneğinin çoğunluğunda herhangi bir ‘temel’ tartışmanın genel ‘savunma’ çerçevesinde
ele alınmış olmasıdır. Kavramların savunulması, kimi zaman bir sağlama sürecine de dönmüştür. Buna karşın günümüzde çok daha net bir şekilde eleştirel
yaklaşımın özüne uygun yeni sentezler kendisine yer bulmaktadır. Örneğin
post Marksist olarak bilinen ve eleştirel sosyal bilimcilerin birçoğu tarafından
eleştirilen Laclau, günümüzde siyasal alanda Syriza, Podemos gibi Avrupa’daki yeni sol popülist hareketler açısından önemli bir figür haline geldikçe (Hancox, 2015), eleştirel sosyal bilimlerde farklı bir pozisyon da kazanmaya başlamıştır. Negri ve Hardt’ın biraz da provokatif ‘çokluk’ tartışmaları
günümüz toplumsal değişim ve sınıf tartışmalarında daha çok kullanılır olmuştur. Esasında bunların hepsi Batı’nın dünyanın daha az gelişmiş bölgeleriyle benzer bir gerçekliğe sahip olmaya başlamasıyla açıklanabilir. Yeni çalışma ilişkilerinin getirdiği değişim, yeni toplumsal yapının özellikleri, halkçılık kavramının içeriğini de belirleyen önemli unsurlardandır. Günümüzde
azgelişmiş dünyanın toplumsal mücadele süreçleri içerisinde anlam kazanan
‘halkçılığı’ ile gelişmiş dünyada özellikle sol-popülist siyasal aktörlerin ‘halk’
kavramına yükledikleri anlamlar birbirlerine daha fazla yakınlaşmaktadır.
Bu konuda belki de en ilginç tartışmalardan birisi Guy Standing’in ‘prekarya’ kavramı ve bu kavram temelinde dünyayı anlama çabasının Ronaldo
Munck tarafından eleştirisidir. Bu arada hatırlatmak gerekir ki, bugün ‘güvencesizlik’ konusu sadece belli isimler tarafından öne sürülen değil, genel kabul
gören bir durum olarak tanımlanmaktadır. Standing’den önce de bu kavramı
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en azından benzer şekillerde kullananlar olmuştur. Zaten Standing, Pierre Bourdieu başta olmak çeşitli isimlere göndermeler yaparak ünlü kitabına giriş
yapar. Fransız sosyologların 1980’lerde özellikle mevsimlik işçileri ve geçici
çalışanları betimlemek için kullandıkları bir ‘precariat’ (prekarya) tanımı halihazırda vardı. Bunun yanında kavramı ortaya atanlar veya kavramı güvencesizliğe işaret etme anlamında kullananlar, ‘precariat’ı daha çok ‘işçi sınıfının’
bir parçası olarak ele alma eğilimindeydi. Fakat Standing iddialı bir biçimde
“prekarya işçi sınıfının bir parçası değildir” vurgusu yapar (2014: 20). Ayrıca,
henüz oluşum sürecinde olan bir ‘sınıf’ olarak tanımladığı prekaryanın ve bu
gruba dahil olan insanların bir bütün olarak toplumları felakete sürüklemesi
gibi ciddi bir ihtimale de dikkat çeker. Belki de prekaryanın Marx’ın proletaryasından en büyük farkı, Standing’in genel olarak kötümser bir senaryoya yatkınlığını ifade etmesidir. Günümüzde küresel prekaryanın farkına varılması
gerektiğini belirten Standing, bu sınıfın sadece çektikleri sıkıntılarla tanımlanmasının da yetersiz olduğunu belirtir; bu kesim artık 20. yy. emekçilerinin
kazanımlarından da, sanayi toplumunun beklentilerinden de farklı motivasyonları olan bir kesimdir. Standing prekaryayı tanımlarken daha kolay anlaşılması için evrensel olarak da ele alınabilecek 7 sınıfı tanımlayarak işe başlar
(2014: 21-23). Bu kategoriler arasında güvencesizliğin temel olduğu, sürekli
genişleyen ve yeni toplumsal gerçekliğe damgasını vuran ise ‘prekarya’dır.
Bu sayılan kategorilerde, gelişen ve geleceği etkileyecek kesim olarak altı çizilen prekarya; iş temelli kimlik bulamayan, mesleki kimliği olmayan, tarihsel
öncülleri eski Yunan’da ‘banausoi’larda bulunabilecek, yani tüm emek yükünü çektiği halde toplumsal yükselme şansı hiç olmayan, haklar açısından
‘yarı-vatandaş’ sayılabilecek bir gruptur (2014: 26-28). Bunun yanında prekarya kesinlikle ‘homojen’ olarak düşünülmemelidir. Emeğini sadece ‘yaşamak için’ kullanan, oldukça ‘fırsatçı’ ve güvencesizlik halleri ortaklaşan insanlardan oluşur. Geçici işlerde çalışanlar, yarı zamanlı işlerde çalışanlar, taşeron firma çalışanları ve çağrı merkezi çalışanları Standing açısından prekaryanın en temel dört grubunu oluşturur (2014: 33). Kariyer inşa şansı olmayan,
genelde arzu edilebilir bir kimlik taşıyamayan, güvencesiz emek biçimine
mecbur kalan milyonlar, işte bu kategorinin özünü oluşturmaktadırlar. Standing aynen Marx’ın ‘proleter’ ve ‘proleterleşme’ kavramlarındaki yaklaşıma
benzer şekilde ‘prekaryalaşma’ kavramını da tartışmasına dahil eder. Bu süreç
genel ve tüm kesimleri de etkileyen bir durum yaratır. Bunun yanında öfke,
kaygı ve korku ile yapılanan zihinler, ‘zaman’ açısından kısa dönemli düşünme odaklıdır (2014: 39).
Richard Sennett ‘güvenmeyi’, bağlanmayı, uzun vadeli planlar yapmayı
engelleyen bir yeni kapitalizm olduğunu vurgularken (2003), bu güvensizliğin
basit bir sorun olmayıp sistemin ciddi bir meşruiyet sorunu yaşayacağını aslında günümüzden epey önce yazmıştı. Standing, tanımladığı ‘prekarya’sı
veya çağdaş toplumda diğer toplumsal sınıflar bağlamında günümüz insanının
39

memleket Siyaset Yönetim (MSY), Cilt 14, Sayı 32, Aralık 2019, 31-52.

kişilik yapısını tartıştığı eserinde özellikle kendisine saygısı olmayan, endişe
ve güvensizlik nedeniyle kısa süreli çıkarcılığa yönelen, dışlanmışlık ve korku
ile kalıcı ilişkiler kuramayan bir profili çizer (2014: 42-47). Sennett ve Standing’in tanımlamaları oldukça yakın gözükmektedir.
Standing’in tartışmaları ve esas olarak ‘prekarya’nın davranış eğilimlerine ilişkin değerlendirmeleri oldukça dikkat çekici ve provakatiftir. Standing’in yaklaşımına ve iddialı tanımlamalarına sert bir eleştiri ise Ronaldo
Munck’tan gelir. Öncelikle prekaryanın ayrı bir ‘sınıf’ olarak değerlendirilmesini gerektirecek açıklamaların olmadığını, bu noktada ciddi bir sıkıntı olduğunu belirten Munck, Standing’in, uzun yıllar çalıştığı ILO’nun genel olarak ‘batı-merkezli’ yaklaşımını sahiplendiğini belirtir (2013: 756-758).
Munck ‘prekarya’ kavramsallaştırmasının genel olarak Kuzey-merkezli bir
yaklaşımla inşa edildiğini sıklıkla belirtir. Standing bir açıdan bu durumu en
uç noktasına taşımış ve prekaryayı ayrı bir sınıf olarak tanımlamaya girişmiştir. Munck’un eserlerinde yıllardır kullandığı Kuzey-Güney farklılığı bir dönemlerin doğu-batı ayrılığını andırır. Kuzey deyimi gelişmiş ülkeleri ve bir
bütün olarak dünyanın kuzey yarımküresini belirtir. Tabi belirtmek gerekir ki,
kuzeyde güney, güneyde de kuzey bulunabilir. Munck’a göre ‘güneye ait’ bir
perspektifle bakıldığında, iş zaten geçmişten bugüne her zaman ve ‘hala’ güvencesizdir. Kuzey merkezli yaklaşımların üzerinden atladıkları önemli nokta,
güneyde zaten asla refah devleti kapitalizminin yaşanmamış olmasıdır (2013:
752). Munck bu anlamda örneklerini vererek zaten ‘ideal yurttaş’ tanımlamasının ‘güneyde’ oldukça farklı olduğunu ve sınırlı bir kesimi temsil ettiğini
belirtir. ILO tarafından ‘belirsizlik’ ve ‘güvence yoksunluğu’ ile betimlenen
güvencesiz çalışma formu, ILO’nun da zaten raporlarında geçtiği gibi ‘güneyde’ adeta ‘norm’ olarak varolagelmiştir. Munck, Standing’in yaklaşımındaki bir diğer önemli eksiğin kendisinin emek örgütlerinin gücünü ve varlığını
marjinalleştirmesi olduğunu belirtir. Munck, ‘eski’ denilerek geçilen işçi sınıfnın kurumlarının ve varlığının etkilerine dikkat çeker (2013: 760).
Tartışmanın kendisi oldukça önemlidir. Munck, Standing’i ‘Batı’ merkezli düşünmekle eleştirirken, ‘güvencesizliğin’ zaten azgelişmiş ülkelerin
emekçileri için bir kural olduğunu belirtir. Munck’un bu hatırlatması elbette
önemlidir. Ancak bu hatırlatma, bugün Batı’da benzer süreçlerin gerçekleşmediği anlamına da gelmez. Munck’un eleştirilerinin ana hedefi o olmasa da,
Munck bir açıdan Batı ve Doğu, Kuzey ve Güney’in daha fazla benzeşme eğiliminde olduğunun da altını çizmiş olur. Bahsedilen güvencesizliğin ve güvencesizlerin ‘siyasal’ alanda yansımalarının olacağı ise şüphesizdir. Bugün
‘müesses nizam’dan en fazla rahatsız olan kesimlerin başında güvencesiz çalışma ortamında yer alan milyonlar gelmektedir. Bu kesimlerin Avrupa’daki
örnekleri kültürel değişimle beraber emek piyasalarındaki değişime karşın
‘göçmenleri’ hedef alabilmektedir. Güvencesizlerin daha geçmiş dönemden
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beri yaygın olduğu azgelişmiş ülkelerde ise zaten ‘popülist’ olarak tanımlanan, Batı siyasal terminolojisinin daha önceden tam ‘açıklayamadığı’ formlara
yatkın olduğu bilinmektedir.
Batı’da demokrasinin krizi, modernitenin krizi gibi tartışmalar dikkat çekerken Ingolfur Blühdorn ve Felix Butzlaff post-demokratik dönüm noktasına ve
günümüz toplumlarının post-demokratik özelliklerde kümelenen yapısına dikkat çekerler (2019: 193-194). Blühdorn ve Butzlaff, popülizme yaklaşımlarda
Canovan veya Arditi gibi isimlerin daha çok liberal temsili demokrasinin normatif temellerinden hareket ettiklerini, Mudde gibi kimi düşünürlerin ise popülizmi bir patoloji ve tehdit olarak analiz ettiklerini belirtirler (2019: 193).
Bahsedilen bu yaklaşımlar doğruluk payı taşısa da Blühdorn ve Butzlaff bu
post-demokratik dönemde, geçmişten beri norm olarak kabul edilen demokratik değer ve kurumların birçok açıdan tükenmiş hale gelmelerinden de bahseder (2019: 194). Gerçekten de bu belirtilen durumun kendisi toplam olarak
liberal demokratik kurumların değerleri ve toplumun geneli ile ilgili önemli
bir gerilimdir. Güvencesizliğin hakim bir hal aldığı dünyada, özellikle
Batı’da, aynı zamanda 20. Yüzyıl’da farklı bir toplumsal uzlaşma zemininde
kurulan siyasal dengelerin ve değerlerin etkisini yitirmeye başlaması çok da
şaşırtıcı bir durum değildir. IPSOS araştırma şirketinin 28 ülkede 20 binden
fazla yetişkinle gerçekleştirdiği “Dünyanın Endişeleri” (What Worries the
World) araştırmasının 2 Mart 2019 verilerine göre dünyada genel olarak en
fazla endişe duyulan ilk beş konu şu şekildedir (Ipsos, 2019):
Tablo 1: IPSOS What Worries the World (Dünyanın Endişeleri) Mart 2019
verilerine göre küresel ölçekte katılımcıların ülkeleri için en endişe verici buldukları problemler
Funansal ve Polutuk Yolsuzluk

%34

Yoksulluk ve Sosyal Eşutsuzluk

%34

İşsuzluk

%33

Suç ve Şuddet

%31

Sağlık Huzmetleru

%24

2
IPSOS’un araştırmasının önemli kısıtlarını da hatırlamak gerekir. Öncelikle Çin verileri oldukça sıkıntılıdır, web ortamından yapılan araştırmada zaten belli ‘problemler’, cevaplayıcılar
tarafından güvenlik nedeniyle fiilen seçenekler arasından çıkartılmış olarak kabul edilebilir.
Bunun yanında web ortamında gerçekleştirilen bir araştırma olması dolayısıyla kimi azgelişmiş
kabul edilebilecek ülkelerde araştırmaya katılanların ‘orta’ ve ‘orta üst’ sınıf ağırlığı gerçekte
o ülkelerdeki reel ağırlıklarından çok farklıdır. Çünkü ‘internet erişimi imkanı oldukça önemli
bir değişkendir (Ipsos, 2019: 28). Araştırmanın bir başka sınırlılığı ise cevaplayıcılara en fazla
endişelendikleri üç konunun sorulması olarak gözükmektedir. Bu durumda bir ülkede dönemsel
bir başat sorun olduğunda diğer seçeneklerin tercih edilmesi de düşmektedir.
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Veriler değerlendirildiğinde, genel olarak azgelişmiş kabul edilen ülkelerde finansal ve politik yolsuzluklar çok ön plana çıkarken, gelişmiş kabul
edilen ülkelerde ‘göç kontrolü’ üzerine endişelerini belirtenler oldukça yüksek
gözükmektedir. Dünya ortalamasında ‘göç kontrolü’ endişesi dokuzuncu sırada yer alırken ortalama endişe oranı %13 seviyesindedir. Buna karşın Almanya’da ‘güncel endişeleri’ sorusunu yanıtlayanlarda bu oran %35’ler seviyesindedir. Avustralya, İsveç, ABD, Belçika, Birleşik Krallık ve Kanada’nın
oranları Almanya’yı takip etmektedir. Endişe oranları ise dünya ortalamasının
yaklaşık iki katı seviyesindedir (Ipsos, 2019: 18).
Genel olarak hem gelişmiş hem de azgelişmiş kabul edilen dünyada ‘güvencesizlik’ milyonlar için bir ortak belirsiz geleceği ifade ederken, neo-liberal yaklaşım da artık 1990’lardaki gibi inandırıcı olamamaktadır. Bunun yanında genel olarak ‘liberal demokrasi’nin krizi bağlamında Arjun Appadurai,
dünyadan farklı örneklerle özellikle son yıllarda seçim zaferleri kazanan liderler örneği üzerinden kitlelerin ‘demokrasi yorgunluğuna’ değinmektedir
(2017: 24). Appadurai bu yorgunluğun sonucunda otoriter popülist liderliklerin ortaya çıktığını ve dünyanın farklı yerlerinde özellikle son beş on yılda bu
konuda benzer bir durumun oluştuğunu söyler. Bu yorgunluk ve ‘bıkkınlığın’
üç yoldan ilerlediğini belirten Appadurai, bu benzerliklerin, yeni iletişim teknolojileriyle daha olanaklı hale gelen propaganda kanallarının genişlemesi,
ulus devletlerin alan kaybetmesi ve insan hakları ideolojisiyle yabancılar ve
göçmenlerin gittikleri ülkelerde küçük de olsa nüfuz kazanmaları olduğunu
belirtir (2017: 24). Bu süreçler, ekonomik eşitsizliğin pekişmesi, güvencesizliğin artması ve finans sermayenin etkinliğinin yaygınlaşması ve ‘panik halinde olan ekonomik ortamın’ da etkisiyle derinleşmektedir (2017: 25). Demokrasi yorgunluğu, bu süreçlerin “demokrasinin yavaş zamansallığına olan
tahammülsüzlükle” birleşmesi sonucunda ortaya çıkar (2017: 25). Yükselen
sağ otoriter popülizmi inceleyen Appadurai’ye göre bu liderliklerin ortak noktası, yabancı yatırımcıların, küresel anlaşmaların, uluslararası finansın, işçi
hareketliliğinin ve sermayenin esiri olmuş ‘ulusal ekonomilerini’ kontrol edemeyeceklerini bilmeleridir (2017: 21). Bu durum yakın ve orta vadede siyasette dalgalanmaları da yaratacak önemli bir durum olarak belirtilebilir. Çünkü
Donald Trump’tan Narendra Modi’ye kadar otoriter ‘popülist’ olarak betimlenen figürlerin sunduğu alternatif ya da önerdiği ‘köklü’ bir değişim yoktur.
Günümüz kapitalizminin yarattığı ortamda önemle üzerinde durulması
gereken şey, geniş kitlelerce ‘endişe’ ortamında söylemsel ‘popülizm’ denilebilecek bir retorikle benzer siyasal figürlerin başarılarının öne çıkarılıyor olmasıdır. Bu noktada Ralph Keyes’in 2004 yılında yayınladığı kitabında üne
kavuşan ‘post-truth’ (hakikat sonrası) kavramını hatırlamakta yarar var. Kavramın 2016 yılında Oxford Sözlüğü tarafından ‘yılın kelimesi’ seçmesiyle gü-
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nümüzde çok daha popüler olduğunu belirtmek mümkün. Kavramın ‘yılın kelimesi’ seçildiği yıl ile Trump’un ABD Başkanı seçildiği yılın aynı olması ise
sadece bir tesadüf olarak değerlendirilemez. Keyes’e göre ‘post-truth’ zamanların önemli öğretileri ‘yaratıcı veri manipülasyonu’ ve olgu icat edebilmektir.
Bu durum bizi nesnel ‘doğru’nun yerine anlatısal gerçeğin dünyasına taşıyabilir (2017: 199). Keyes’in tartışmalarından günümüz toplumuna ilişkin birçok çıkarım yapmak mümkündür. Örneğin, günümüzde farklı zeminlerde oluşan saflaşmalar, hatta sosyal medyanın ‘benzerleri’ bir araya getirmeye uygun
yapısı, toplumsal değişim ve ‘endişelerle’ birleştiğinde ‘biz’ ve ‘dışardakiler’
gibi kategorilerin oluşmasını da kolaylaştırmaktadır. Geçmişten günümüze
‘yalanın’ işlev ve meşruiyet kaynaklarından olan “kendimizden olanlara karşı
dürüstlük, diğer herkesi aldatma” durumu (Keyes, 2017: 60) günümüz siyasetinde de yaygın şekilde kendine yer bulmaktadır. Bu duruma ilişkin genelde
Batı’dan örnekler veren Keyes, tarihsel süreç içerisinde yalanı hoş görme ve
görmeme arasında git-geller olduğunu belirterek günümüzde bunun fazlaca
birinci lehine kaydığını vurgular (2017: 311). Günümüz dijital teknolojisinin
de bu durumu beslediğini belirten Keyes (2017: 259-262), yaşadığımız dünyada yalan ve aldatmanın artık fazlaca olağanlaştığını belirtir. Bunun siyasal
alandaki yansımalarına baktığımızda, karşımıza otoriter popülist figürlerin retorikleri çıkar.
3. Tüm Dünya İlk Defa Aynı Gemide Mi? : % 99 ve Doğu’nun Halkçılığı
Tekrar hatırlatmak gerekir ki, popülizm çok farklı içeriklere referans verilerek tartışılan bir kavramdır. Sadece söylemsel olarak ‘popülizm’in tanımlanmasında kavram olumsuz anlamda demagojiye yakın kullanılırken, toplumun farklı kesimlerine seslenen ‘politikayı’ / ‘politikaları’ oluşturmak anlamında oldukça eleştirel bir tutum ve yaklaşıma ilişkin de kullanılabilmektedir.
Her iki yaklaşımın da tarihsel köklerini, farklı özellikleri daha fazla öne çıkararak tartışmak mümkündür. Türkiye’de ‘popülizmin’ tartışılması ve kökleri
anlamında, yukarıda değinildiği üzere, Rus Narodniklerinin etkisi ve ağırlıklı
tarihsel mirası, geniş bir toplum tahayyülü anlamına gelen ve ‘genel olarak’
pozitif bir kamuoyu algısını taşıyan ‘halkçığın’ zemini olmuştur. Bu noktada,
Toprak’ın ‘çevre’ ülkeler temelinde popülizmin Birinci Dünya Savaşı sonrası
dönemde karmaşık bir nitelik taşıyan yapısına vurgu yapmasını hatırlamak
gerekir. Toprak, Latin Amerika’da ‘gecikmişlik’ kaygısı, Asya, Afrika ulusal
kurtuluş savaşları süreçleri içerisinde popülizmin farklı kapsamlara daha açık
hale geldiğini belirtir (2013: 29).
Batı’da tartışılan çerçeveler, tüm dünyada etkili olan düşünme biçimi, kategoriler ve kavramsal setler olarak, ‘Batı dışı’ için zaten mevcut durumla tam
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bir örtüşme sağlamıyordu. Popülizm ve halkçılığın da bundan etkilendiği söylenebilir. Örneğin Avrupa’nın gelişmiş kapitalizminin ‘paylaşım’ ilişkilerinde
temellenen ‘sosyal demokrasi’, gerçekte Batı-dışında aynı formda ortaya çıkamazdı. Ecevit’in sosyal demokrasi yerine ‘demokratik sol’ kavramını önermesi (2011) ve kabul etmesi bir yandan dönemin ideolojik ayrımlarında kendi
yaklaşımını Marksistlerden ayırma çabası olsa da diğer yandan Türkiye’de solun aydınlanma, kalkınma, azgelişme sorunsalları çerçevesindeki pozisyonuna ve sosyal demokrasinin köklerine de referans vermektedir. Başka bir ifadeyle, Batı-dışı dünyada halkçılık-popülizm içeriği genellikle Batı’dan, özellikle Kuzey Avrupa’dan oldukça farklıdır. Liberal demokrasinin tüm kurumlarıyla beraber krizi esas olarak Batı’da cereyan etmektedir. Çünkü zaten Batıdışında bu zemin kendi özgünlükleri ve sınırlılıklarıyla karşılık bulabilmişti.
Örneğin, azgelişmiş, çevre ülkelerde ‘halkçılık’ın birçok örneği ‘vatanseverlik’, ‘anti-emperyalizm’ ve ‘kalkınma’ gibi olguları kısmen veya tamamen
içerebilmiştir. Türkiye örneğinde de bu durum görülür. Oysa gelişmiş kapitalist ülkelerdeki gelişim daha farklı kanallardan gerçekleşmiştir. Günümüz Batı
dünyası veya gelişmiş merkezleri de Avrupa’da ‘refah devleti’ uzlaşması süreci ve ABD’de ‘bolluk’ sonrası dönemde, küreselleşme ve neo-liberal politikalarla oldukça sarsılmıştır. Wolfgang Streeck bu koşullar içerisinde popülizmi daha geniş bir çerçevede ele almak yanlısıdır. Liberal demokrasi kurum
ve siyasal aktörleri, yani ‘eski’ merkez; “neoliberal küreselleşme koşullarında
‘sorumlu’ siyasetin TINA3 (there is no alternative-alternatif yok) mantığına
yanaşmayan hem sağ, hem de sol akımları ifade etmektedir (2017: 189). Kapitalizmin reel sosyalizm karşısındaki zaferinin altın yıllarında, 1990’larda
sosyal demokrasiyi emek ve ezilenler ekseninden çıkarma ve orta sınıfa
oturtma önerisini içeren Üçüncü Yol (Giddens, 2000) gibi tezlerin çıkması tesadüf değildir. İşin daha ilginci bu tezler Batı için, o dönem nazarında daha
geçerli sayılabilecekken azgelişmiş dünyada bu tezlerin savunulması zaman
ve mekan açısından çok daha ciddi çelişkileri içermiştir. Streeck, 2000’lerin
başından itibaren süregelen ‘huzursuzluk’ dönemlerinde milad olarak 2008
Finans Krizi’ni (2017: 188) öne çıkarmaktadır. Bu kriz TINA sloganının ya
da Üçüncü Yol gibi tezlerin inandırıcılığının kaybolmasına yol açmıştır. 2008
Finans Krizi sadece bir finansal alan daralması değil, küresel bağlamda merkez ülkelerdeki ekonomik ve sosyal zemini ciddi sarsan önemli bir kırılmadır.
Örneğin, Mehmet Evren Dinçer, ABD ekonomisinin ve refah sisteminin
1970’lerden itibaren içinde bulunduğu süreklilikte, 2008 Krizi ile önemli bir
3
TINA: There is No Alternative’in (Alternatif Yok) kısaltması olan kavram, kapitalizmin özellikle reel sosyalizm sonrasındaki dönemdeki tek alternatif olduğuna işaret eder. 1990’larda yaygın kullanılan, Batı solunda ‘liberal’ damarların, ‘üçüncü yol’ gibi yaklaşımların da gelişmesinin önemli kaynağı olan TINA, neo-liberal kapitalizmin alternatifsizliğinin kısaltması olarak
kullanılagelmiştir (bkz. Klein, 2002). Fakat günümüzde TINA neoliberal kapitalizmin sosyal
ve ekonomik çıktılarıyla da birlikte, çıktığı döneme nazaran daha az ikna edici bir haldedir.

44

Güvencesizler Çağında Halkçılığı Tartışmak: Günümüzde Radikal Halkçılığın İmkanları

kırılma yaşadığını belirtir (Dinçer, 2019). Bu durum Batı’da Streeck’in deyimiyle ‘bastırılanların geri dönüşünü’ ortaya çıkarmıştır. Sosyal medya da bu
açıdan ilginç bir etkiye sahip olmuştur. Ulusal düzey aslında geçmiş dönemler
için ‘sıradan’ insanların hakları açısından önemli bir bariyeri ve dayanağını
oluşturmaktaydı. Yeni ulusal siyaset taleplerini ‘kınayan’ küreselleşme siyaseti unsurları (Streeck, 2017: 191) ve yerleşik kurumların dışında Batı’da sağ
ve solda konumlandırılan yeni siyasal zeminlerin oluşması rastlantı değildir.
Alt sınıflar arasında sandığa gitme davranışının son dönemlerde artma eğilimine girmesi (Streeck, 2017: 188) siyasal alanda başka bir denklemi de oluşturmaya başlamıştır. Bu açıdan eğilim ve gelişmeleri önceki kategorilerle değerlendirmek de zorlaşmaktadır. Yani ‘sağ’ olarak kabul edilen partiye oy vermek yeni dönem ve değerlendirmelerle bildiğimiz ‘sağ’dan farklı eğilimlerin
benimsenmesi anlamına da gelebilir.
Hardt ve Negri’nin 2011 ve sonrasındaki isyanları ve genel gidişi tartıştıkları metinleri Duyuru’da kapitalist üretimin ağırlık merkezinin artık fabrika
içinden fabrika duvarları dışına kaydığı vurgulanır ve güvencesiz işlerde çalışanların sadece sayıca çok olmaları değil sistemin mantığının da ciddi değişime uğradığı hatırlatılır (2012: 17-23). Hardt ve Negri isyan örneklerini sadece Batı’yla sınırlı tutmasalar bile, düşünme ve tartışmaları doğal olarak Batı
merkezlidir. Çünkü zaten geçmişten beri kategoriler, çerçeveler belli bir doğrultuda oluşmuştur. Günümüz dünyasında ‘çokluk’ (multitude) (Hardt, Negri,
2004) tanımı da hem oldukça önemli, hem de aslında tarihsel süreç içerisinde
Batı-dışı çevre ülkelerde aslında ‘fiilen’ ortaya çıkmış çerçevelere benzemektedir. Bir sınıf tanımı olarak ‘çokluk’ esasında çevre ülke ‘halkçı’ hareketlerinde bir araya getirilmesi gündem olan farklı toplumsal kesimlere ve genel
‘halk’ çerçevesine benzemektedir. Bununla birlikte, Hardt ve Negri ‘çokluğun’ olanaklarından en önemlisi olarak ‘ağ’ olarak ‘çokluğa’ ve ‘iletişim’ olanaklarına dikkat çeker (2011: 11-12). Sadece yeni dijital teknolojiler değil, 20.
yüzyılda özellikle köylüler üzerinden de örnek vererek (2011) tarihsel süreçte
iletişim imkanlarının farklı dinamikleri de ortaya çıkardığına dikkat çekerler.
Geçmiş dönemdeki ‘halk’ kavrayışı ve ‘çokluk’ arasında fark olduğunu belirten düşünürler, ‘halk’ın tekillik, özdeşlik ve ‘bir’ olma durumu yarattığını
‘çokluğun’ “asla bir tekilliğe ya da tek bir özdeşliğe indirgenemeyecek sayısız
içsel farktan müteşekkil” olduğunu belirtirler (2011: 12). Bu nokta da ‘bir’
olma ve ‘özdeşliğin’ yaratılması ve yaratılamaması ise aslında düşünürlerin
yaklaşımlarının tartışmalı kısımlarından birisi olarak düşünülebilir. Sonuçta
% 1’lik kesime karşı % 99 gibi bir toplamı tartışmak elbette içinde birçok
farklılığa işaret ederken, % 99’un talep kümeleri ve hedefleri oluştukça ‘bir’
haline gelmeleri konjonktürel olarak beklenir. Bu ‘birlik’ durumu yeni ‘huzursuzluk’ hareketlerinin partileşmeleri gibi oluşumlarda da ortaya çıkmaktadır. İspanya’da Podemos bu anlamda önemli bir örnek olarak görülebilir (Özdemir, 2017).
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Günümüzdeki popülizm tartışmalarında Zizek (2017: 217), liberal demokratik yaklaşımın kimlik ve kurumlarının tanım ve tartışmaları yerine, “artık rıza üretemeyen hegemonik liberal ideolojinin zayıflığının” görülebilmesinin önemli olduğunu belirtir. Devamında popülist soldaki ‘milliyetçiliğin
yeniden keşfi’ olarak tanımladığı duruma mesafe koyan Zizek, Mao’dan “yeryüzünde kargaşa çıktı, dolayısıyla işler yolunda” alıntısıyla sonlandırdığı makalesinde (2017: 224), aslında net bir alternatif koymasa da durumun ele alınması açısından ‘müesses nizamın’ geçici olmayan ve çözülmesi zor meşruiyet
sürecine dikkat çeker. Liberal solun kimlikçi tartışmaları veya ‘değerler’ üzerinden çözümlemelerin ve sonucun kolay olmadığını da hatırlatır.
Oldukça karmaşık olan ‘yeni dönem’ sol popülizme Gerbaudo genel bir
çerçeve çizmeye çalışır. Gerbaudo (2017) ‘oligarşi’ karşısında halka imkan
sağlaması, ‘halk egemenliğinin’ yeniden inşa edilmesi, 2008 Finansal Krizi
sonrası ‘fetret devrinde’ (interregnum) neo-liberalizme arayış zemini oluşması, post-endüstriyel sınıf yapısına ve yeni ‘yurtseverliğe’ seslenmesi, radikal demokrasi ‘idealleri’ ve ‘liderliği’ birleştirmesi gibi noktalara dikkat çekerken, kavramın 21. yüzyıl solu için kesinlikle bir ‘hap’ özelliği taşımadığını
da ekler. Gerbaudo’nun anarko-popülizm olarak belirttiği yeni nüvelenen ve
son küresel hareketlerde görülen ‘yeni yurtseverlik’ vurgusu oldukça önemlidir. Liberal solun ‘ulus’, ‘yurt’ kavramlarına eleştirel yaklaşımına karşın küresel bazda önerdiği bir zemin olmaması basitçe ele alınabilecek bir durum
değildir. Dolayısıyla İspanya’dan Mısır’a, ABD’den Fransa’ya yeni hareketlenmeler ve talepler ister istemez ‘ulus’ bazında, ‘yurt’ bazında şekillenebilmektedir. Örneğin İspanya’da parlamento etkinliği, yeniden ‘halk egemenliği’
vurgusu ve ‘elitlere’ karşı aşağıdan kurgulanan bir tartışma ister istemez daha
‘olabilir’ hedefleri görmektedir. Bunun kendisi ‘enternasyonal’ olmaya da engel bir durum değildir. Esasen Negrilerde, kısmen sol liberallerde daha genel
olarak görülen ‘ulus’, ‘yurt’ temelli eleştirinin ‘enternasyonal’ kaygılarla değil
daha çok ‘anasyonal’ bir pozisyonla şekillendiğini düşünebiliriz4. Türkiye gibi
çevre ülkelerde ise ‘halkçılığın’ tarihsel dinamikleri dünya çapında ‘düzenin’
tartışıldığı bir dönemde ilginç potansiyellere sahip olabilecektir. Belki de
dünya bir bütün halinde bugün 21. Yüzyıl’da Batı’nın 19. Yüzyıl’ına benzemekte ve tarih, 20. Yüzyıl’ın farklı deneyimleri çerçevesinde kopuş, devamlılık ve yeni sentezleri içererek ilerlemektedir.

4
“International” kelimesinden dilimizde ‘enternasyonal’ olarak geçen deyim, ‘ulus’lar arası diyaloğu içeren bir anlama sahiptir. Buna karşın ‘anasyonel’ ulus olmayanı vurgular. Konuya
‘etik ‘idealler’’ çerçevesinde bir yaklaşım ayrı bir konu olmakla birlikte, ‘anasyonel’ bir perspektifin kulağa oldukça hoş gelen bir söylemi olsa da, güncel koşullarda Burundili bir çiftçiye,
Koreli kadın bir işçiye, Fransız genç bir işsize ya da ABD’li bir hizmet sektörü çalışanına da
hedeflenebilir bir çerçeve önermekten uzak görünmektedir. Günümüzün iletişim teknolojisi çok
farklı imkanlar oluştursa da yerellik, en azından hedefler açısından hala oldukça önemlidir.
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Günümüzde tartışılan ‘popülizm’ kavramı ‘müesses nizam’ın krizi çerçevesinde düşünüldüğünde, Zizek’in dediği anlamda “korkudan kaygıya geçmeyi başarmayı” gerektirecek potansiyeller taşımaktadır. Zizek’in belirttiği
gibi (2017: 222), “korku bizi harici nesneyi yok etmemiz için zorlarken, kaygıyla yüzleşmek kendimizi dönüştürmeyi gerektirir”. Dünyanın dinamikleri,
eğilimleri, yeni verilerle geniş kitlelerin sorunlarına odaklanmak, eşitlik, adalet ve haklar temelinde arayışın kendisi bugünün dünyasında bir şekilde küresel kapitalizmle karşı karşıya gelmek durumundadır. İktisadi açıdan da 2008
Krizi benzeri büyük krizlerin ‘yeni arayış’ ve dönemleri araladığı bilinmektedir. 20. yüzyıl içerisinde 1929 Krizi bunun önemli bir örneğidir. Zamanın şartlarında bir denge sağlanırken bu elbette doğrudan ve kolay bir şekilde gerçekleşmemişti. Yukarıda vurgulandığı gibi, bugünün tartışmaları ve alt üst oluş
birçok açıdan 19. Yüzyıl tartışmalarını da andırmaktadır. Köklü bir alt üst oluş
sadece borsalarda değil, iletişim imkanlarından teknolojiye, çalışma koşullarından zamanın ruhuna kadar pek çok şeyde kendini göstermektedir. Geçmişin
kimi kurumlarının ve kavramlarının sorulara yanıt olamadığı bir dönemde
kendiliğinden karşı koymalar ve reddedişler de büyümektedir. Standing
(2017: 23) bugün küresel elit olarak, dünyada ‘süper yurttaşlar’ olarak tanımladığı kesimin aslında dünyanın %1’i olarak tariflenen kesiminden bile az bir
orana sahip olduğunu belirterek altı bin kişinin yönettiği bir dünya hatırlatması
yapar. Burada akılda tutulması gereken teknolojik gelişmeler ve işin niteliğine
ilişkin değişimlerin etkileridir. Bir yanda zenginlik çok sınırlı ellerde toplanırken diğer yandan milyarlar için ‘güvencesiz’ bir hayat ve güvensizlik/ belirsizlik norm haline gelmektedir. Standing’in deyimiyle neo-liberal model kronik belirsizlik üretir (2017: 368). Böylesi bir dünyada ise alternatif arayışlar
kuşkusuz olacaktır ve belki de birçok açıdan mağdur kesimler için ciddi olanakları da barındıracaktır. Günümüzde dünya kaynaklarının paylaşımı, küresel çevre sorunu, eşitsizlik gibi başlıklarda sistemin içinden de ciddi eleştiriler
yükselmektedir. Bugün dünyada gelişmişlik anlamında farklılıklar olsa da,
milyonlar giderek daha fazla aynı gündemde birleşmektedir. Ortaklaşılan
problemler ve eşitsizliklerin çokluğu, Batı araştırmacısını, dünyanın farklı
bölgelerini, yerellikleri ve ülke özgünlüklerini atlamadan anlamaya zorlamaktadır.
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Sonuç Yerine
Günümüzde dünyanın hemen her yerinde siyasal alanda çeşitli temel değişimler söz konusu olmaktadır. Neredeyse yüzyıl boyunca iki partili sistemle
siyasal alanı belirlenen ülkelerde bu yapı kırılırken, kimi ülkelerde hızlı olarak
sağ, sol veya siyasal yelpazede tanımsız denebilecek ‘popülist’ hareketlerin
yükselişi görülmektedir. 2008 Krizi sonrası dünyadaki hoşnutsuzluk, sokaklarda daha fazla ifşa edilmektedir. Günümüzde ‘sistem’ kendi meşruiyetini ve
rıza ile iknayı küresel olarak çok daha zor gerçekleştirmektedir. Bu süreçlerin
alt yapısında, günümüz kapitalizminin yarattığı ‘güvencesizlik’ önemli bir yer
tutmaktadır. Belirsizlik, endişe, geleceksizlik ile kendilerini sıkışmış hisseden
milyonlar genellikle tepkilerini farklı şekillerde gösterseler de, neo-liberal kapitalizmin kendi meşruiyetini kurmakta zorlanması şüphesizdir. Artık Batı
sosyal demokrasisinin 1990’larda betimlediği ‘yeni orta sınıfların’ ve hayallerin yerini günümüzde bu tartışmalar ve bu ‘güvencesizler’ almıştır. Sennett
ve Standing’in vurguladığı gibi, bu süreç artık eski kategorilerle tanımlanamamaktadır. Yeni kapitalizmin kişilik üzerine etkileriyle birlikte, yeni toplum
insanların zihinlerinde ve yaşantılarında farklı şekilde kurulmaktadır. Bu
farklı inşa süreci ister istemez daha radikal karşı çıkışları barındırmak durumundadır. Dolayısıyla, günümüz halkçılığını veya ‘popülizmini’ sadece dünyada kendi meşruiyetini kabul ettirmekte zorlanan sistemin endişeleriyle anlamak mümkün değildir.
Bu bağlamda, Türkiye’deki aydınlanma deneyimi ve ‘halkçılık’
tartışması, özellikle Kuzey Avrupa’da olumsuz içerikte kullanılan
popülizmden farklıdır. Gündelik dilde ‘halkçılık’ ifadesinin genel kamuoyu
açısından olumlu bir algı içerdiği belirtilebilir. Türkiye açısından toplumsal
ve kültürel hafızamızda pozitif bir konumlanışı olan ‘halkçılık’ bu açıdan yeni
dönemde önemli bir kavram olarak öne çıkmaktadır. Bu halkçılık, elbette kimi
önemli devamlılıklar içerse de Türkiye özelinde ilk dönem ‘kurucu
halkçılık’tan da, 1970’lerin demokratik sol tartışmalarından yükselen ‘Ecevit
halkçılığından’ da farklıdır. Türkiye’de Cumhuriyet’in kuruluşu ve
öncesindeki dinamikleri, Cumhuriyet’in halkçılık uygulaması ve tartışmaları,
zamanı ve niteliği açısından dünyada önemli bir örnektir. Dönemin şartlarında
azgelişmiş bir ülke örneğinde ‘kurulan’ yeni bir toplum, dünya için de önemli
bir örnekti. Bu deneyim sadece azgelişmiş, sömürülen çevre ülkelere
bağımsızlık örneği olarak değil, yeni bir oluşum olarak çok daha büyük bir
etki sahibidir.
Özellikle ‘çevre’ ülkelerde dönemsel olarak farklı yönelimler olsa da,
yeni popülist hareketlerde, geniş kitlelerin sorunları bağlamında ve basit bir
sorgulamada dahi daha ‘sol’ içeriğin benimsenmesi oldukça mümkün gözükmektedir. Programatik bir yaklaşım olmasa da eğilim ve refleksler eğer kapitalizmin güncel sorunlarına ve çözümlerine odaklanırsa en naif çözümler dahi
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‘köklü bir kapitalizm’ eleştirisini mümkün kılabilecektir. Örneğin, Standing’in, prekarya tartışması sonucunda ortaya koyduğu ‘yurttaşlık geliri’ (basic income) çalışma yaşamının dışında düşünülmesi gereken bir gerçeklik ve
alternatif olarak öne çıkar.
Geçmiş dönem ‘sol’ kabuller yaşadığımız çağın inşasında önemli roller
üstlense de, yeni dönemin inşası yeni girdilerle olacaktır. ‘Sosyal
demokrasi’yi kağıt üzerinde kurulan siyasal ‘merkez’ pozisyonlarına
hapsetmek, solu - sosyal demokrasiyi sadece 20. yüzyıl ortası Batı Avrupa
refah devleti dönemleriyle ve paylaşım ilişkileri temelinde anmak, ‘üçüncü
yol’ gibi neo-liberalizmle uyumlu bir ‘sol’ kabul yaratmak bugün için
gerçekten eskiyen pozisyonlar olarak değerlendirilebilir. Bugün halk
egemenliği tartışmasını verili koşullarda yapmak, mağdur milyonların temel
sorunlarını, küresel çevre sorunu ve toplumsal adaleti gündem yapmak bir
açıdan zorunlu bir durum olarak daha fazla kendini belli edecektir.
Kapitalizmin koşulları ve güncel çerçevesinde de bu faaliyet eğer samimi
yapılırsa zaten oldukça ‘radikal’ bir pozisyon olacaktır.
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KEMALİST HALKÇILIĞIN ANALİZİ:
YENİ BİR YORUM DENEMESİ
İhsan Ömer ATAGENÇ1
Özet
Halkçılık, Kemalizmin kuruluş sürecinde merkezi bir role sahiptir. İttihat ve Terakki döneminden miras kalan bu düşünce, savaş koşullarında Anadolu halkının bir araya gelmesi, eşitlikçi ve ortak bir zeminde bir devlet inşa edebilmesi
açısından önemli bir işlev görmüştür. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş sürecinin ardından devletin resmi ideolojisinin temelini oluşturan “altı ok”tan biri
olan Halkçılık yalnızca bir düşünsel miras değil aynı zamanda devletin kurucu
ideolojisi olan Kemalizmin temel ilkelerinden biri haline gelmiş ve 1938 yılında
Anayasa’ya dahil edilmiştir. Halkçılık kavramının kurucu ideolojinin niteliği
açısından önemine dair yapılan tartışmalar, Kemalizmin iktidar dönemindeki
Halkçılık pratiğine yönelik güncel tartışmalara doğru evrilmiştir. Halkçılık pratiğinin tartışılması yalnızca Kemalizme mesafeli yahut karşısında duran bir düşünsel ortamda değil bizzat Kemalizme içkin yorumlarda da ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada Kemalizmin Halkçılık ilkesinin idealleri ve ortaya çıkan pratik
arasındaki soruna dair Kemalizme içkin yapılan eleştirilere yer verilecek ve
Kemalizmin halkçılık düşüncesine dair sahip olduğu idealler doğrultusunda
güncel bir yorum yapılmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kemalizm, Halkçılık, Solidarizm, Tek Parti, Sınıfsız Toplum
ANALYSIS OF KEMALIST POPULISM: TRYING A NEW INTERPRETATITON
Abstract
The Populism has a central role in the establishment of Kemalism. This thought inherited from the period of the Committee of Union and Progress has
played an important role in terms of combining the Anatolian people in the
conditions of war and building a state on an egalitarian and common ground.
As one of the Six Arrows that form the basis of the official ideology of the
Turkish Republic after the establishment process, the Populism has become
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one of the fundamental principles of Kemalism which is not only an intellectual heritage but also the founding ideology of the state, and it was included
in the Constitution in 1938. The debates on the importance of the concept of
populism in terms of the nature of the founding ideology evolved into current
debates on the practice of Populism in the period of Kemalism. The discussion
of the practice of populism appears not only in an intellectual environment
that is distant to or against Kemalism but also in the immanent interpretations of Kemalism itself. In this study, the immanent critiques of Kemalism will
be included in the question of the problems between the ideals of the principle of Populism and the resulting practice and a contemporary interpretation will be made in line with the ideals of Kemalism for the idea of populism.
Keywords: Kemalism, Populism, Solidarism, Single Party, Classless Society

Giriş
Halkçılık, erken Cumhuriyet döneminin siyasal ve toplumsal dönüşümünün merkezine oturmuş bir kavram olarak “altı ok” olarak bilinen kurucu iradenin düşünsel birikimindeki diğer ilkeleri de yakından etkilemiştir. Cumhuriyet döneminde yeni bir siyasal rejim ve yeni bir toplum inşasının temeli olarak ortaya çıkan Halkçılık, Cumhuriyet dönemi ile İttihat ve Terakki dönemi
arasındaki ilişkinin dirsek temaslarından birini oluşturmaktadır. Geçmiş dönem ile Cumhuriyet dönemi arasında kurulan bir irtibat ise dönemle ilgili akademik literatür içindeki “süreklilik” iddiasını daha da kuvvetlendirmiştir. “Süreklilik” iddiasının sahipleri ise akademide İttihat Terakki ve Kemalist iktidar
arasındaki “Halkçılık” bağlantısını da eleştirel bir düzlemde incelemektedir.
Buna karşılık Kemalist tarih yazımında ise Halkçılık ilkesinin bir “ideal” çerçevesinde başarıya ulaşmış bir proje olarak görüldüğüne dair bir görüş hakimdir. Bu çalışma Kemalizmin halkçılık kavramına her iki yorumdan belirli ölçülerde farklılaşan güncel bir yorum getirmeye çalışacaktır. Güncel yorumun
aracı ise Kemalist aydınların 1960’lı yıllardan itibaren yaptıkları Kemalizme
içkin eleştiriler olacaktır. Güncel yorumun amacı ise 1960’lı yıllarda gündeme
gelen Kemalizme içkin eleştirilerin yeniden akademik bir nitelik kazanarak
tarihsel tartışmaların daha sağlıklı bir biçimde yapılabilmesini mümkün kılmaktır.
1. Kemalist Halkçılığın Düşünsel Kökenleri
Halkçılık kavramı, II. Meşrutiyet sürecinin siyasal dönüşümü içinde ortaya çıkan bir kavramdır. Evrensel dayanaklara sahip olmak ile birlikte Ana-
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dolu’nun kendi koşullarına özgü ve kendi siyasal gündemine göre biçimlenmiş bir yoruma da sahiptir. Halkçılığın evrensel kaynaklarına bakıldığı zaman
iki önemli kavramın bu fikre kaynaklık ettiği görülecektir. Bunlardan bir tanesi Fransız solidarizmi diğeri de Çarlık Rusyası’nda ortaya çıkan “Narodnik”
hareketinin “Halka doğru” olarak biçimlenen düşüncesidir. Fransız solidarizimi, toplum içinde dayanışma ve uyum içinde bir siyasal biçimlenme sürecinin ürünüdür. Burada önemli olan kavramın “uyum” olduğunu belirtmek gerekmektedir (Toprak, 2013: 46).
Toplumsal olarak “uyum” ihtiyacının yükseliş sürecinde dönemin siyasal
koşullarının önemli bir etkisi bulunmaktadır. İmparatorlukların çöküş ve buna
bağlı olarak ulus-devletlerin yükseliş dönemlerinde çöken ve/veya etkisi zayıflayan monarşiler yakın bir gelecekte dağılma tehlikesi ile karşı karşıya kalmışlardır. Merkezi otoritesi zayıflayan devletlerin dönüşüm süreçlerinde yaşadıkları “dağılma” endişesi her devleti yeni önlemler almaya sevk etmiştir.
İmparatorluklardan ulus-devletlere geçiş sürecini bir devletin en zararla atlatabilmesinin önkoşulu ise ülke içindeki konsolidasyonu ne ölçüde sağlayabildiğidir. Avrupa ülkelerinde ortaya çıkan bu siyasal ihtiyaç sosyal bilimleri de
yakından ilgilendirmiş, hatta büyük ölçüde sosyal bilimlere yön vermeye başlamıştır. Fransız sosyoloji okuluna bakıldığı zaman toplumun uyum ve iş bölümü içinde çalışan bir mekanizma olduğuna dair “organizmacı” görüşlerin
ortaya çıktığına tanıklık edilecektir. Osmanlı Devleti açısından bu noktada en
çok ön plana çıkan isim Emile Durkheim’dır. Devletin yeni gündeminde
Durkheim’ın görüşlerinden etkilenerek yeni toplum biçimini açıklamaya çalışan kişi ise Ziya Gökalp olacaktır (Toprak, 2013: 151).
Solidarizm kavramının ortaya çıkış sürecindeki siyasi kriz, dönemin önde
gelen siyasal akımlarına karşı bir güvensizliği de beraberinde getirmiştir. 19.
yüzyılda ekonomist ve sosyalist düşüncelere yönelik getirilen eleştirilerde en
yüksek ses Fransız aydınlarında ortaya çıkmıştır. Solidarizm, sınıf çatışmasını
gündemine almamasına rağmen dönemin sosyal demokrasi eksenli fikirleriyle
de yakınlık içindedir (Toprak, 2013: 172). Liberalizm ve sosyalizmin aynı
anda eleştiriye tabi tutulduğu bu süreçte Fransa her iki sistemden bağımsız
olarak bir “üçüncü yol” arayışına girmiştir (Toprak, 1977: 94). Bu durum ise
Fransa Devleti’nin I. Dünya Savaşı öncesinde Üçüncü Cumhuriyet dönemindeki yönelimleri ile paralellik göstermektedir. Liberalizmin bireysel çabayı
arttırmasına rağmen “adalet” kavramını yadsıması, buna karşılık sosyalizmin
de yalnızca maddi göstergelerle toplumu açıklamaya çalışması alternatif bir
görüşün ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Liberalizm ve sosyalizmi uzlaştırmaya yönelik ortaya çıkan “solidarizm” ekonomik olarak özel sektöre ve
mülkiyet hakkına dokunmadan devlet müdahaleciliğini savunan, sınıf çatışmasının gereksizliğine inanan seküler bir nitelik taşımaktadır (Toprak, 1977:
95)
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Fransız solidarizminin “dayanışmacı” vurgusunun yanı sıra Rusya’da ortaya çıkan “Narodnik” hareketi de Halkçılık kavramının oluşum sürecindeki
diğer önemli referanstır. Narodnik hareketi, Çarlık Rusyası içinde yönetici sınıf ile halk arasında ortaya çıkan çelişkilerin yoğunlaştığı bir dönemde etkisini
göstermeye başlamıştır. Ülkenin daha çok iç siyasal krizlerinin izdüşümü olan
Narodnik hareketi, Rus küçük burjuvazisinin önderliğinde kalabalık halk kitlelerini iktidara karşı harekete geçirebilmek için bulduğu “Halka doğru” ilkesi
üzerine kuruludur. Bu bağlamda küçük burjuvazi geniş halk kitleleri ile temas
edecek ve toplumun aydınlanması için öncü rol oynayacak olan küçük burjuvazinin liderliğinde bir toplumsal devrim gerçekleşecektir. Narodnik hareketinin ilgili dönemde başarıya ulaştığını söylemek mümkün olmasa da 1905 ve
1917 devrimlerine ilham olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır (Çelik,
1998: 18-19). Narodnizmin Anadolu’ya üç eksen üzerinden girdiği iddia edilmektedir. Bunlardan ilki Bulgar aydınları aracılığı ile diğeri de Rusya’dan gelen ve entelektüel kapasitesi yüksek olan Hüseyinzade Ali gibi kişiler aracılığı
iledir. Üçüncü ve dolaylı olan yol ise Ermeni aydınları öncülüğünde başlayan
ve Taşnak akımından farklı olarak ortaya çıkan sosyalist Hınçak akımıdır
(Berkes, 1975: 231-232).
Tıpkı Avrupa ülkelerinin pek çoğunda olduğu gibi Osmanlı Devleti de
özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısı itibariyle bir dağılma sürecine girmiştir.
1699 Karlofça Antlaşması ile başlayan toprak kayıplarının ardından 1838 yılında İngiltere ile imzalanan Balta Limanı Antlaşması ve 1881 yılında kurulan
Düyun-ı Umumiye ile birlikte ülkenin ekonomik olarak bir çeşit sömürge haline gelmesi (Noviçev, 1979: 71, 86) Osmanlı Devleti’ni kurtarmaya dair fikirlerin birlik ve uyum temelinde tercih edilmesini de beraberinde getirmiştir.
Devletin siyasal ihtiyacı yeni toplumsal tartışmaların da “uyum” temelinde
ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu bağlamda Emile Durkheim’ın uyum ve işbölümüne dayanan görüşlerinin ülkenin gündemine oldukça hızlı bir biçimde
girdiği görülecektir. Durkheim’ın görüşlerinin Osmanlı Devleti’nin gündemine gelmesindeki en önemli aktör Cumhuriyet Türkiyesinin ideolojik gelişimine de yön verecek olan Ziya Gökalp’tir (Parla, 2009: 58).
Ziya Gökalp’in Osmanlı toplumunun yapısına dair görüşleri daha önce
de belirtildiği gibi ülkenin siyasal ihtiyaçlarının karşılanması ile paralellik
göstermektedir. Devletin kriz koşullarında ortaya çıkan görüşlere bakıldığı zaman da bu değerlendirmelerin ülkenin geleceğini kurtarmaya yönelik bir reçete niteliğini taşıdığını söylemek yanlış olmayacaktır. Gökalp’in görüşlerinin
merkezindeki Durkheimcı bakış açısı, Osmanlı toplumunu tanımlarken “mesleki temsil” ilkesi üzerinden hareket edilmesini sağlamıştır. Durkheim’in modern toplumun işbölümü temelinde inşası ve buna bağlı olarak da geliştirdiği
“dayanışma” eksenli görüşleri Gökalp’in görüşlerini doğrudan etkilemiştir:
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“Her millet içtimaı taksim-i amin (iş bölümü) neticesi olarak bir takım meslek ve ihtisas zümrelerine ayrılır. Mühendisler, tabipler, musikişinaslar, ressamlar, muallimler, muharrirler, askerler, avukatlar, tüccarlar, çiftçiler, fabrikatörler, demirciler, marangozlar, çulhalar, terziler, değirmenciler, fırıncılar, kasaplar, bakkallar ilah. Bu zümreler birbirlerinin lazım ve müıazimidirler. Yekdiğerinin yaptıkları hizmetler, bu mukabil muhtaçlıklar da bir nevi
tesanüt değil midir?” (Gökalp, 1977: 64-65).

Benzer bir biçimde “meslek” eksenli yeni toplumsal düzenin modern
ekonominin gereği olarak sanayi ve kalkınma temelinde inşa edilmesi ihtiyacı
eski düzenin kurumları ile birlikte ortadan kaldırılmasını zorunlu kılmaktadır.
Bu bağlamda Durkheim’ın meslek temelindeki toplumsal düzeninin Gökalp’e
yansıması, lonca sistemiyle ilgili görüşleri üzerinde olacaktır. Gökalp, ekonomik ve toplumsal koşulların değişmesi ile birlikte eski tip birbirinden bağımsız çalışan lonca sistemi yerine devlete doğrudan bağlı ve merkezi bir milli
lonca sisteminin kurulmasını talep etmektedir (Gökalp, 1976: 149-151).
Burada devletin ihtiyaçlarına göre oldukça net bir tercih yapıldığı görülecektir. “Mesleki temsil” ilkesi dışında toplumsal yapıyı analiz ederken kullanılan diğer alternatif ise “sınıfsal” analizdir. Ancak “sınıfsal” analiz, ülkenin
siyasi, ekonomik ve askeri olarak çöküş sürecinde yeni bir iç politik gündem
yaratarak krizin daha da derinleşmesine neden olabilir, bu durum da devletin
çöküş sürecini hızlandırabilirdi. Zira ülkenin ağır dış politika gündeminin yanı
sıra toplumsal olarak “çatışma” eksenine kurulmuş olan bir politik yönelimin
yakın gelecekte Balkan Savaşları ve I. Dünya Savaşı’na sürüklenen bir coğrafyada işlevsel olması mümkün görünmemektedir. Osmanlı Devleti’nin gündemi, yaşanılan krizin etkilerini hafifleterek devleti dağılmaktan kurtarabilmenin esas yolunu bulabilmektir. Bu noktada Durkheim’ın sosyolojik yaklaşımı Osmanlı toplumunun ilgili dönemine en uygun cevabı veren görüş olarak
kabul edilmiştir.
Gökalp’in Türkiye’de “Halkçılık” kavramının ortaya çıkışındaki etkisine
ve önemli rolüne karşılık Haspolat’a göre Anadolu’da iki önemli “Halkçılık”
fikri daha ortaya çıkmıştır. Bunlardan ilki “Halka Doğru Cemiyeti” çerçevesinde ortaya çıkan yorum iken diğeri de yine Türkçülük akımının önde gelen
entelektüellerinden Yusuf Akçura’nın geliştirdiği yorumdur. Narodnizmin
baskın etkisinin sonucu olarak ortaya çıkan “Halka Doğru Cemiyeti”nin halkçılık eksenindeki yorumun temelinde Müslüman-Türk unsurların yabancı sermayeye karşı ekonomik anlamda birlik olmaları yatmaktadır. Cemiyet, “Türk
Yurdu” ve “Halka Doğru” başlıklı dergi ile II. Meşrutiyet dönemindeki düşünce akımlarını yakından etkilemiştir. Dönemin önde gelen aydınlarından
Hüseyinzade Ali Bey, Çarlık Rusya yıllarında Panislavizm ve Rus popülizminden etkilenmiş ve İstanbul’a dönüşünde ilk gizli üniversite örgütü olan İttihat ve Terakki Cemiyeti’ni kurmuştur (Berkes, 1975: 231-232). Türkçülük
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ve halkçılık kavramlarının içiçe geçtiği bu dönem II. Meşrutiyet’in genç aydınlarının halkın görüşlerini ve taleplerini dikkate alan ve toplumun daha fazla
bilinçlenmesini, seviye olarak yükselmesini hedefleyen bir görüşü ülke içinde
yaymaya başlamışlardır. Rus popülizminin halkçılığa, Panislavizmin de Türkçülüğe doğru evrilmesi başta Hüseyinzade Ali olmak üzere Yusuf Akçura ve
Ahmet Ağaoğlu gibi erken Cumhuriyet dönemine de damga vuran aydınların
dikkatini çekmiştir (Özden, 2011: 110-111).
Bu bağlamda da cemiyetin “halk” kavramı üzerinden yaptığı baskın tercih bir bütün olarak halkın kendisi değil, küçük tüccar ve eşraftan oluşan orta
sınıflardır (Haspolat, 2011: 571). Akçura perspektifinden bakıldığı zaman ise
Akçura’nın farkı, Gökalp’in ve cemiyetin görüşlerinden farklı olarak toplumda sınıf farklılıklarını kabul etmesidir (Akçura, 2015: 127). Akçura’nın
“halk” kavramını oluşturan gruplar ise yoksul köylüler ve emekçilerden oluşan alt sınıfların toplamıdır. Akçura’nın “halk” kavramını bu şekilde tanımlamasına paralel olarak esas hedef, bu sınıfların maddi manevi sefaletlerinin giderilmesi için çalışılmasıdır (Georgeon, 2006: 100). Akçura, yoksul sınıfların
bu durumda olmasının sebebi olarak da feodal ve gerici sınıfların varlığını ve
yoksul sınıflar üzerindeki baskısını göstermektedir. Bu eksende ortaya çıkan
toplumsal sorunların çözümü için de yoksul sınıflar ve ulusal burjuvazi gibi
“ilerici sınıfların” işbirliği yaparak “gerici” ve “feodal” sınıfın hakimiyetine
son verilmesi gerekmektedir (Georgeon, 2005: 133-134). Ancak bu şekilde
gerçek anlamda halka dayalı bir yönetim kurmak mümkün olacaktır.
2. Çatışma-Uyuşma Ekseninde Halkçılık ve “Çelişkisiz” Bir Toplum
Tercihi
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş süreci yalnızca siyasal anlamda yeni
bir devletin kurulması değil aynı zamanda yeni bir toplumun inşa sürecinin de
ifadesidir. Bu “yeni toplum” kavramına bakıldığı zaman bu düşüncenin İttihat
ve Terakki döneminden miras kaldığı görülecektir. Bu bağlamda Kemalist
devrimin yeni toplum inşası süreci bir biçimde geçmiş dönem ile arasındaki
sürekliliğe temas etmektedir. Literatürde konu ile ilgili yapılan tartışmalara
genel hatları ile bakıldığı zaman Kemalizmin, İttihatçılık fikrinin bir devamı
olduğunu ileri süren görüşlerin temel argümanlarından biri Kemalizmin yeni
bir toplum inşa etme projesinin bir tür “toplum mühendisliği” olduğu ve bu
fikrin İttihat ve Terakki döneminden süregelen bir anlayışın doğal bir uzantısı
olduğu görüşüdür (Çelik, 2002: 78).
Kurucu iradenin halkçılık ekseninde yeni bir toplum inşa etme sürecinin
altında yatan en önemli hususların başında “halkçılık” kavramının “toplum”
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düzeyinden önce “iktidar” düzeyindeki boyutu ön plana çıkmaktadır. Zira henüz ülke de jure olarak kurulmadan önce Ankara’da “Halkçılık” kavramını
temel alan TBMM merkezli de facto bir iktidarın ortaya çıkışına tanıklık edilmiştir. Halkçılık kavramını bu bağlamda yalnızca “altı ok” ilkelerinden biri
olarak ve Cumhuriyet döneminin bir ürünü olarak değerlendirmek hatalı olacaktır. Halkçılık kavramı ile ilk temas edilen süreç “Kongreler dönemi” olarak
da bilenen Anadolu’nun politik olarak örgütlenme sürecidir. Bu dönemde
“halkçılık” kavramının bir toplum inşası sürecinden önce yeni bir iktidar inşasına daha çok gönderme yaptığı görülecektir. Başka bir ifadeyle Milli Mücadele dönemindeki “halkçılık” kavramı toplumdan daha çok müstakbel devletin siyasal rejimini tanımlayabilmenin bir aracı olarak karşımıza çıkmaktadır
(Tanör, 2009: 41). Bu bağlamda dönemin halkçılık anlayışını “hakimiyet-i
milliye”/“halk egemenliği” kavramları ile özdeşleştirmek mümkündür.
“Halk egemenliği” kavramının yeni siyasal rejimin inşasında Cumhuriyet
kavramına karşılık gelmesi, Fransız Devrimi’nin etkilerini yansıtıyor olsa da
diğer yandan “halk hükümeti” ve “halk şuraları” kavramlarının gündeme gelmesi de esas olarak Sovyet Devrimi’nin örgütlenme modelini de anımsatmaktadır. Milli Mücadele’nin “Yerel Kongre İktidarları” başlığı altında incelenen
dönemde her yerel kongre iktidarı küçük bir devlet biçimde örgütlenmekte ve
Ulusal Kongre İktidarı’na geçiş sürecinde saray otoritesine karşı kendi
“özerk” alanlarını yaratmaktadırlar (Tanör, 2010: 91-98). 1921 yılında kabul
edilen ve de facto devletin ilk anayasası olma niteliği taşıyan Teşkilat-ı Esasiye Kanunu kapsamında ortaya çıkan “özerlik” fikrinin temelinde ilk olarak
İstanbul’a karşı özerkliğini sağlamak isteyen ve kendi coğrafyasında kendi hegemonya alanını tesis etmek isteyen bir örgütlenmenin varlığından söz etmek
mümkün olacaktır (Özbudun, 1992: 43-44). Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’na ruhunu veren “özerlik” kavramına yaklaşımın bu bağlamda federatif bir model
üzerine kurulacak bir devlet mekanizması idealini yansıttığına dair yorumlar
1924 Anayasası ile birlikte geçerliğini yitirmiştir.
Milli Mücadele döneminde ortaya çıkan “Halkçılık” kavramının halk
egemenliğine dayalı bir rejim inşasının yanı sıra yerel kongre iktidarlarının
oluşturduğu halk şuraları ekseninde örgütlenmenin Sovyet modeli ile paralellik göstermesinin oldukça temel iki nedeni bulunmaktadır. Bunlardan ilki ve
en önemlisi bu dönemde Sovyetler Birliği ile kurulan yakın ilişkilerdir. Milli
Mücadele dönemindeki “Sovyet” gerçekliği dönemin siyasal düşüncesini de
yakından etkilemiştir. Anadolu basını Rusya’da yaşanan gelişmelere kayıtsız
kalmamış ve Sovyetler Birliği’ne dönük oldukça sıcak ve yakın yorumlar yapılmaya başlanmıştır. Burada “İslam” temelinde verilen bir savaşın Bolşevik
siyasetine yakın olması gerektiği ve Bolşeviklerin ilkelerinden faydalanılması
gerektiğine dair pek çok yoruma rastlamak mümkündür. (Akal, 2002: 99108). Hatta bu etki, yüzü Sovyetler Birliği’ne dönük Yeşil Ordu’nun meclis
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içindeki uzantısı olan Halk Zümresi gibi yapıların ortaya çıkmasını sağlamıştır. Halkçılık kavramı ekseninde meclisteki tartışmaların ortaya çıkmasını sağlayan ve bir anlamda fitili ateşleyen olay Halk Zümresi grubunun programıdır.
Bu program Yunus Nadi Bey’in Anadolu’da Yenigün Gazetesi’nin 8 Eylül
1920 tarihli nüshasında yayınlanmıştır. Program (Tunçay, 2009: 369-371) genel itibariyle Sovyet sisteminin “halk” ve “hükümet” eksenindeki modellere
paralel olarak hazırlanmıştır (Başaran-Lotz ve Örnek, 2019: 60). Yeşil Ordu
ve Halk Zümresi’nin literatürde genel olarak “sol” ve “Bolşevik” olarak tanımlanmasına karşılık içlerinde bulunan çeşitli sol görüşlü kişilere rağmen bu
örgütlerin “sol” olarak tanımlanamayacağına dair görüşler de bulmak mümkündür (Sezgin, 2005: 41). Bunun yanı sıra Muhittin Birgen gibi sol-İttihatçı
figürler ile “Türk Marksisti” olarak bilinen Kör Ali İhsan Bey’in de bu süreçte
önemli bir etkinlik sahibi olduğunu söylemek mümkündür (Başaran-Lotz ve
Örnek, 2019: 59). Mustafa Kemal’in meclise önerdiği meşhur “Halkçılık Bildirgesi” olarak tanımlanan programdan önce meclis içindeki sol tandanslı
grupların “mesleki temsil” ilkesi doğrultusunda öneri sunduklarına işaret edilmektedir. Kör Ali İhsan Bey, İttihat ve Terakki döneminde 1917 yılı itibariyle
“mesleki temsil” önerisini iktidara sunmuş ancak gerekli yanıtı alamamıştır
(Tekeli ve İlkin, 2010: 367-368). Ardından yine Milli Mücadele döneminin
sol eksenli gazetelerinden olan Anadolu’da Yenigün Gazetesi’nde Muhittin
Birgen, “mesleki temsil” ilkesi esasında programı yeniden gündeme taşımıştır. Burada “mesleki temsil” ilkesinden kastedilen husus, ağalar ve memurların
iktidarına karşı esas olarak köylülerin ve emekçilerin temsil edilmesinin gerekliliğidir. Bu bağlamda “mesleki temsil” ilkesinin bu dönemde sosyalist bir
içeriğe sahip olduğunu ifade etmek mümkündür. Ali İhsan Bey, Milli Mücadele sürecinde de Mustafa Kemal’e ikinci kez önerisini sunmuş ancak yine
olumlu bir karşılık alamamıştır. Ankara Hükümeti ile Sovyetler Birliği arasında bir dirsek teması oluşturan bu yapılar Türkiye’de halkçılık düşüncesinin
gelişiminde önemli bir rol oynamışlardır. Bu durum ise Anadolu’da halkçılık
kavramının ilk gelişim döneminde “sola açık” bir niteliğe sahip olduğu iddiasını da beraberinde getirmiştir (Başaran-Lotz ve Örnek, 2019: 65).
Dönemin siyasal gündemini esas belirleyici olan gelişme ise Mustafa Kemal’in 13 Eylül 1920’de meclise sunduğu ve “Halkçılık Programı” adı ile ortaya çıkan belgedir. Bu belge, bir program niteliği taşımasına rağmen meclise
tavsiye olarak sunulan bir siyasal ilkeler bildirgesidir. Zira belgenin orijinal
hali bulunamamış ve sağlıklı bir incelemesi yapılamamıştır (Arar, 1963: 7-8).
Mustafa Kemal, gerek meclis içinde oluşan “siyasal ilkesizlik” eleştirilerine
karşılık, gerekse Halk Zümresi ekseninde ortaya çıkan programın önüne geçerek Milli Mücadele’nin liderliği konusunda herhangi bir tartışma yaratmamak için kendi hazırladığı programı meclise takdim etmiştir (Sarıhan, 1998:
9). Bu bildirgenin temelini oluşturan husus ise “halk egemenliğine” dayalı bir
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Cumhuriyet rejimi ve buna bağlı olarak da yeni bir toplumsal düzenin kurulmasıdır:
“Ancak, aslâ şüpheye yer yoktur ki Halkçılık, Atatürk’ün sâdece Cümhuriyet
kelimesini telâffuz etmemek yâni hakikî maksadını gizlemek için kullandığı
bir deyim olmayıp aynı zamanda Türk toplumuna vermek istediği yeni sosyal
ve ekonomik düzeni ifade için kullandığı bir tâbir idi” (Arar, 1963: 12).

Halkçılık düşüncesi dönemin politik gündemine uygun olarak öne çıkan
öğeleriyle daha sağlıklı bir değerlendirmeye tabi tutabilir. Cumhuriyet döneminde halk egemenliğine dayalı bir siyasal rejimin “cumhuriyet” ve “parlamenter demokrasi” ekseninde kurulması, halkçılık düşüncesinin iktidar boyutu ile ilgili niteliğinden daha çok yeni bir toplumun inşasına yönelik niteliğinin ön plana çıkmasını sağlamıştır. Halkçılık düşüncesinin iktidar ve siyasal
rejim düzleminden toplum düzlemine doğru dönüşümü ise devletin yeni gündeminin toplumsal dönüşüm olduğuna dair ipuçlarını da içermektedir. Tıpkı
İttihat ve Terakki döneminde olduğu gibi erken Cumhuriyet döneminde de
toplumun uyum içinde çalışması gereken bir organizma olduğuna dair fikrin
kuvvetli olduğu görülecektir. Bu fikrin 1920’li yıllar itibariyle gücünü koruyabilmesinin temel nedenlerinden biri ülkenin içinde bulunduğu politik iklimin gerginliğini korumasıdır. Türkiye Cumhuriyeti’nin 1920’li yılları itibariyle içinden geçtiği sürece bakıldığı zaman farklı boyutlarda değerlendirmeler yapılabilir. Ancak reel politik bağlamda en önemli boyut, siyasal rejim kurulurken iktidar ile muhalefet -ya da akademideki yaygın tabirle merkezçevre- arasındaki gerilime bağlı olarak iç politikada yaşanan krizlere yönelik
olarak “uyum” fikrinin gündemde olmasıdır. Mardin bu durumu “milli bir bölünme korkusu” kavramı ile tanımlamakta ve merkezdeki görüşlere karşı ortaya çıkan “sapma”lara hoşgörüsüzlüğün oldukça yaygın bir davranış olduğunu iddia etmektedir (Mardin, 2012: 187).
Kemalizmin halkçılık anlayışı da kuruluş sürecinin alternatif politika arayışları ile uyum içindedir. Kemalizmin Batılı ve parlamenter liberal bir demokrasi kurma ihtiyacı dönemin belirgin özelliklerinden birisidir. Ancak Batılı ilkelere göre bir kuruluş sürecinin de ülkenin mevcut gerçekliğine uygun
olarak gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu yönde yapılan yorumlara karşılık olarak farklı araştırmacıların da halkçılık eksenindeki uygulamaları Batılı modelden kaçış olarak tarif etmelerine de rastlamak mümkündür. Baykan’a göre her
ne kadar farklı yorumlar yapılsa da bu yorumların ortak görüşü Kemalizmin
halkçılık anlayışının bir biçimde verili modellerden sapmaya yönelik bir eğilim içinde olmasıdır (Baykan, 2017: 166-167).
Reel politik gelişmelerden ve gerekçelerden farklı olarak Kemalizmin
“Halkçılık” kavramına dair en çok tartışılan konuların başında “sınıf” mese-
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lesi gelmektedir. Kemalizmin “halkçı” niteliğini anlayabilmek için sınıf meselesine bakışını farklı bir açıdan değerlendirmek gerekmektedir. Burada en
çok tartışılan husus Kemalizmin “sınıf” kavramını veya Türkiye’nin toplumsal analizinde “sınıf” kavramını kullanmayı reddediyor olmasıdır. II. Meşrutiyet’ten Cumhuriyet dönemine geçişte yöneticilerin ve aydınların “sınıf” kavramını reddettiğine dair pek çok açıklama okumak elbette mümkündür. Hatta
Mustafa Kemal’in 8 Şubat 1923 tarihli Balıkesir’de yaptığı konuşma bu iddianın en temel delilleri arasında sayılmaktadır (Başkaya, 2011: 267). Bu temel
iddia halkçılığa dair farklı eleştirilerin de temelinde yer almıştır. Buna göre
Türkiye’de “sınıf” kavramını yok saymak halkın sorunlarını çözememek, kurucu iktidarın büyük bir zaafıdır (Çavdar, 2008: 115).
Kemalizmin kurucu döneminde “sınıf” kavramında dair bir tercih kullanmaması oldukça net bir şekilde görülmektedir. Buradaki tercihi yine İttihat ve
Terakki döneminde yapılan tercih ile eş değer bir noktada görebiliriz. Savaş
sonrası yeni bir devlet inşası sürecinde toplumsal yapının “çatışma” ekseninde
değil “uyum” ekseninde kurulmasına dair tercih Kemalizmin “halkçılık” ilkesinin de “uyum” üzerine kurulmasını beraberinde getirmiş ve sınıfların çatışması üzerine kurulu bir toplumsal yapı ilgili dönemde gündeme dahi gelmemiştir. Hatta Ahmad açısından 1930’lu yıllar itibariyle Kemalist halkçılık açısından sınıf söylemine ve mücadelesine “hayat hakkı tanınmamaktadır” (Ahmad, 2017: 147). İsmail Hüsrev Tökin’in konuyla ilgili kaleme aldığı çalışmasında ise sınıf meselesine dair farklı bir yorum ortaya koymaktadır:
“Milli inkılabın türlü mücadeleleri içinde teşekkül eden bu endişe (parçalayıcı mücadeleden korunmak endişesi), milletin sınıf bünyesini kabul etmez gibi görünmektedir. Türkiye hiçbir zaman içtimai zümrelere, sınıflara
ayrılmamış bir memleket olmamıştır. İktisadi hayat iptidai şekillerinden ileri
şekillerine doğru inkişaf ederken mesleklere, sınıflara ayrılır. Bu hayatın zaruri bir kanunudur. Parti programında bahsi geçen cihet bir zihniyet ifade
etmektedir. Burada tesanütçü görüşü, hayatı inkâr mahiyetinde değil, içtimai
ayrılıklara ve farklara rağmen millet fertleri arasında manevi bir birlik, bir
gönül bağı tesis etmek gayesindedir. Parçalılığın, bozgunculuğun yerine gönüllere bağ olacak, gönüller arasında köprü kuracak bir imandan, şeniyetin
üstüne yükselecek müteal, idealist bir hayat anlayışından ilham almaktadır”
(Tökin, 1946: 18).

Tökin’in ilgili yorumundan yola çıkarak Kemalizmin “sınıf” kavramına
yaklaşımına alternatif bir yorum getirilebilir. Zira belirli tarihi süreçlerde yaşanan olumlu ya da olumsuz her pratiğe, özcü ya da yapısal bir yorum getirilmeye çalışılırsa tarihteki her tercihin rasyonel, baştan belirlenmiş ve değişmesi oldukça zor görünen kalıplar üzerine kurulduğuna dair toptancı eleştiriler
yapılması şansı da o kadar yükselecektir. Bu bağlamda Kemalizmin halkçılık
düşüncesinde “sınıf” kavramının yerine dair yapılacak yorumda da benzer bir
metot kullanılmalıdır. Tökin’in görüşlerinden hareketle Kemalizmin “sınıf”
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kavramına yaklaşımını ideolojik niyetlerden, yapısal tercihlerden bağımsız bir
biçimde dönemin siyasal ihtiyaçlarını gözönünde bulundurarak değerlendirmenin daha sağlıklı olacağı düşünülmektedir. Ülkesel ve coğrafi olarak dağılmaya doğru ilerleyen bir coğrafyadaki en temel ihtiyaç, toplumu ulusal çıkarlar ekseninde bir arada tutabilmektir.
3. Kemalist Aydınların “Halkçılık” Kavramına Eleştirel Yaklaşımı
Kemalizme dair eleştirel yaklaşımlarla ilgili günümüzdeki genel algı bu
eleştirilerin yalnızca Kemalizm-dışı siyasal ve akademik çevrelerden yapıldığına yöneliktir. Özellikle de yakın döneme bakıldığı zaman Kemalizme ve erken Cumhuriyet dönemine dair yazılan çalışmaların büyük ölçüde eleştirel bir
eksende olduğu net bir biçimde görülecektir. Halkçılık ilkesine dair yapılan
eleştirilerin bir biçimde daha görünür olanları olarak nitelendirebileceğimiz
çalışmalar içinde Kemalizmin halkçı niteliğine dair önemli eleştirilerin yapıldığı görülecektir. İlgili çalışmalardaki söylemlerin belirli noktalarda ortak bir
tavır aldığını söylemek mümkündür. Burada ilk göze çarpan husus, eleştiri
düzleminin yalnızca Halkçılık kavramı ile sınırlı kalmamasıdır. Halkçılık kavramı üzerinden yapılan eleştirilerin büyük çoğunluğu esas itibariyle temelden
bir Kemalizm ve tek parti dönemi eleştirisidir. Göze çarpan en temel eleştiri
noktası da Kemalizmin bir “seçkin” zümreye ait bir düşünme biçimi, buna
bağlı olarak da Osmanlı Devleti’nde ortaya çıkan üst-düzey tabakanın bir nevi
devamı olduğuna dair bir eleştiridir. “Sivil-aydın” olarak tanımlanan zümrenin iktidarı ele geçirmesine dair kimi zaman olumlu bir görüş dile getirilse de
son tahlilde seçkinci olarak tanımlanan “sivil-aydın” zümrenin halk üzerinde
yeni bir hegemonya kurduğuna dair yapılan genel analiz (Küçükömer, 1989:
93-94). Kemalizmin halkçılık anlayışına temelden yapılan bir eleştiridir. Kemalizme temelden yapılan bu eleştiri de bir anlamda Kemalizmin “halkçı” niteliğini yok saymakta, daha doğrusu bu dönemde iktidarın hiçbir şekilde
halkçı olmadığını iddia etmektedir (Eliçin, 2007: 293-297). Bir başka görüş
açısından da Atatürk döneminin siyasal rejimi henüz “halk” olamamış bir kitleyi yönetmeye çalışıyordu. Anadolu’da yaşayan nüfusun “halk” olarak adlandırılmaması da bir başka açıdan Kemalizmin halkçılık politikalarına dair
bir başarısızlığı farklı bir şekilde ifade etmektedir (Keyder, 2011: 139).
Kemalizmin halkçılığına dair yapılan analizler bu bağlamda milliyetçilik,
köycülük, ulus-inşası vb. pek çok kavram ile içiçe kullanılmaktadır (Yeğen,
2002: 61, Karaömerlioğlu, 2002: 294-297). Esas itibariyle Halkçılık kavramının Cumhuriyetin kuruluş sürecinde ilgili kavramlar ile bağlantısını gözden
kaçırmamak gerekmektedir. Buna karşılık eleştirel yazında bu bağlantı temelde olduğu düşünülen problemlerin yansıması olarak kabul edilmektedir.
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Cumhuriyetin kuruluş sürecinin, başka bir ifadeyle erken Cumhuriyet döneminin halkçı niteliği görüldüğü ya da yansıtıldığı gibi değildir:
“Türkiye’de tek-parti dönemi halkçılığı büyük ölçüde seçkinci, tepeden
inme, bürokratik, anti-liberal ve anti-demokratik niteliktedir. En güzel ifadesini ‘halka rağmen, halk için’ sloganında bulan bu anlayışın yerleşmesinde
Kurtuluş Savaşı yıllarında kitlelerin, özellikle de köylülerin, aktif biçimde
seferber olmaması da önemli rol oynamıştır” (Karaömerlioğlu, 2006: 49).

Bir başka analizde çok daha ağır ifadelerde Cumhuriyetin halkçılık anlayışı eleştirilmektedir:
“Mustafa Kemal’in ‘halkçı’ yönetimi kitleler için daha ağır vergiler, daha
ucuza elden çıkarılan ürünler; hiçbir değişikliğe uğramayan, halka yukarıdan
bakan Osmanlı merkezi yönetimine özgü baskıcı tavrı, jandarma zulmü,
kendi sırtlarından süratle zenginleşen vurguncu tüccar ve Milli Mücadele
‘kahramanları”nın gösterişli harcamaları, emekçi halkın dışında gerçekleşen
‘Atatürk İnkılapları’ demekti.” (Başkaya, 2011: 270).

Yukarıdaki her iki paragraf Kemalizmin halkçılık anlayışına dair oldukça
sembolik eleştirilerin bir özeti niteliğindedir. Buradaki eleştirilerin esas noktası ise Cumhuriyetin kurucu kadrosunun Osmanlı Devleti’nden devraldığını
iddia ettiği “olumsuz” niteliklerin Cumhuriyet döneminde benzer bir biçimde
devam ediyor olmasıdır.
Kemalizmin siyasal pratiğine yönelik eleştirel bununla sınırlı değildir. 27
Mayıs sonrasının Kemalist aydınlarına bakıldığı zaman da geriye dönük dönem eleştirilerinin oldukça net biçimde yapıldığı görülecektir. Kemalizme içkin yapılan bu eleştiriler belirli düşünce ya da tarihsel sürecin reddi değil bilhassa aynı noktadan hareketle düşünceyi, toplumu ve ülkeyi daha ileriye
doğru taşıyabilmek için bir yön arayışını ifade etmektedir. Kemalizmin “halkçılık” anlayışına yönelik eleştirilerin bizzat Kemalist aydınlar ekseninde yapılıyor olması 27 Mayıs’tan sonra Kemalizmin “devrimcilik” ilkesinin hayata
geçirilmesiyle de doğrudan ilişkilidir. Kemalist aydınların “halkçılık” kavramına dair yaklaşımlarını özetlerken şu soru ile başlamak yerinde olacaktır:
“İmtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış bir kitle miyiz?” (Özbay, 2015: 95).
Kemalist aydınlar bu soruları yanıtlarken genel olarak Kemalist devrimin
ideallerine sahip çıkacaklar, ancak ülkenin içinde bulunduğu durumu tanımlarken de oldukça sert eleştiriler yönelteceklerdir. Ancak diğer eleştirilerden
farklı olarak bu eksende yapılan eleştiriler Kemalizmde yapısal sorunlar görmek üzerine kurulu değildir. Gerek dönemin iç ve dış şartları gerekse Atatürk’ün çabasına karşılık halledilemeyen çeşitli sorunlar üzerinden devam
eden çelişkilerin varlığına işaret edeceklerdir. Bu bağlamda Atatürk döneminde daha ileri ve çağdaş bir toplumun kurulabilmesi için gerekli adımlar
atılmasına rağmen eldeki imkanlar ve geçmiş dönemden gelen pek sorunun
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varlığı sebebiyle atılan adımlar yarım kalmıştır. Bu genel çerçeve içinden bakıldığı zaman yaşanan sorunların yapısal değil dönemsel olarak değerlendirildiği, Atatürk döneminde atılan adımlar aynı eksende devam ettirildiği müddetçe doğru sonuçlara ulaşmanın mümkün tezine ulaşıldığı görülmektedir.
Kemalist aydınların dönemin siyasal eleştirisini yaparken en çok başvurdukları konular kendi politik eğilimlerini de yansıtacak ölçüde ağırlıklı olarak
iktisadi konulardır. 1960’lı ve 1970’li yılların Kemalist aydınları literatürde
“sol Kemalizm” olarak tanımlanan ve Kemalizm sosyalizm ekseninde yeniden yorumlandığı bir düşünsel ortam içinde faaliyet göstermektedir. Kemalist
aydınların ulusal ölçekte Kemalizmi referans almalarının yanı sıra evrensel
bağlamda da sosyalizmin ilkelerine yakın olmaları çeşitli tarihsel analizlerin
ekseriyetle iktisadi konular temelinde yapılmasını beraberinde getirmiştir. Bu
bağlamda da Atatürk döneminin halkçılığa dair ideallerini sahiplenen Kemalist aydınlar, uygulamadaki pek çok sorun karşısında da sessiz kalmamış ve
ortaya çıkan sorunları “yapıcı” bir biçimde eleştiriye tabi tutmuşlardır. Bu dönemin aydınlarına göz atılacak olursa ilk göze çarpan kişilerin başında 1960’lı
yılların düşünce dünyasına önemli katkılar yapmış olan Yön Dergisi’nin kurucusu ve başyazarı Doğan Avcıoğlu’dur. Avcıoğlu, Türkiye’nin Düzeni başlıklı kült eserinde Cumhuriyetin henüz hukuken kurulmadığı bir süreçte dahi
alınan belirli kararlarda eşitsizliğe vurgu yapmaktadır. İlk olarak “Halkçılık
Beyannamesi”ni merkeze alan Avcıoğlu, alınan kararları şu şekilde eleştirmektedir:
“Aydın-eşraf karışımı olan ilk Meclis bir ‘Halkçılık beyannamesi’ hazırlamıştır. Antikapitalist ve antiemperyalist olduğunu ilan etmiştir. Olaylar göstermiştir ki, antikapitalist’likten murat, emperyalist Batı kapitalizminin karşısında, fakat milli bir kapitalizmin yanında olmak demektir. Bu beyannamede, ‘halkın öteden beri maruz bulunduğu sefalet sebeplerini ortadan kaldırmak’, ‘refah ve saadeti sağlamak’, ‘içtimai kardeşlik ve yardımı hakim
kılarak halkın ihtiyaçlarına göre tesisler yapmak’ görüşleri yer almaktadır.
Ama derebeylerin tahakkümünden, toprak ağalarının zulmünden, tefeci tüccarın insafsız sömürüsünden, yani halkın sefaletinin gerçek nedenlerinden
söz yoktur” (Avcıoğlu, 1998: 357).

Avcıoğlu, 1923 İzmir İktisat Kongresi’nin analizini de yine benzer bir
eşitsizlik mesajı üzerine kurmaktadır:
“İzmir İktisat Kongresi, toplumdaki sınıfların kuvvet dengesini göstermek
bakımından dikkat çekicidir. Kongre’ye işçisi, köylüsü, esnafı, tüccarı vb.
katılmıştır. Ne var ki, Kongre’nin aldığı kararlar büyük tüccar ve toprak sahiplerinin yararına olmuştur. Kongre, Ziya Gökalp’in etkisiyle, o zamanlar
aydınlar arasında yaygın olan ‘mesleki temsil’in, o günün şartlarında ancak
büyük tüccar ve toprak sahibinin egemenliğini sağlayacağını göstermiştir”
(Avcıoğlu, 1998: 340).
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Avcıoğlu’nu her iki metninde çok net bir sınıfsal analize tanıklık etmekle
birlikte bir başka detay daha göze çarpmaktadır. Avcıoğlu, her iki duruma yönelik eleştirilerini yaparken dönemin kendi içinde ortaya çıkan ve belirli bir
noktaya kadar da iradeye değil, eldeki imkanların yetersizliğine de vurgu yapacak şekilde bir eleştiri ortaya koymaktadır. Döneme yönelik bölümün başında belirtilen oldukça sert eleştirilerin alt metninde dönemin politik iradesine yönelik olumsuz bir niyet okumanın belirgin olduğu görülürken Kemalist
aydınların benzer bir biçimde koyduğu sert eleştiriler mevcut tarihsel süreci
sahiplenerek sorun tespit eden eleştiriler olarak yorumlanabilir.
Dönemin önde gelen bir diğer aydını Vedat Günyol ise Atatürk’ün idealize ettiği gibi sınıfsız bir toplum inşa edemediğini şu cümlelerle ifade etmektedir:
“Ne var ki, düşündüğü sınıfsız bir düzen, ne sağlığında gerçekleşebildi ne
ölümünden sonra. Köyle kentle, emeğinin cılız geliriyle yarı aç, yarı tok yaşayan büyük çoğunluğun yanıbaşında, eski rejim artığı, o rejimin bütün nimetlerinden bol bol yararlanmış bir azınlık, kaynağı karanlık mal mülkünün
hazır gelirleriyle yine rahatın rahatı bir hayat süregelmiştir. Devlet kodamanlarını da içine alan bu azınlık, bir çeşit burjuva sınıfıydı, kültür seviyesi de,
batının küçük burjuva sınıfınkinin bile çok altındaydı. Türkiye’yi tezelden
kalkındırabilecek olan devletçiliği bir devlet kapitalizmine dönüştüren de bu
seviyesiz azınlık olmuştu” (Günyol, 1976: 49).

Günyol’un buradaki eleştirisi devlet katında oluşan bürokrasi sınıfı ile
yoksul halk kesimleri arasında ortaya çıkan eşitsiz ve adaletsiz bir düzenin
Atatürk’ün idealleri ile ters orantılı olarak ortaya çıkmasını ifade etmektedir.
Bu bağlamda da Türk toplumunun “imtiyazsız, sınıfsız ve kaynaşmış” olmadığına dair önemli bir vurgu da yapmaktadır. Günyol başka bir yazısında ise
ülkedeki “birlik ve beraberlik” söylemlerinin eleştirisini sunarken ülke içindeki bölünmüşlüğü sınıfsal bir analizle açıklamayı tercih etmiştir:
“Bugün Türkiye’de birlik ve beraberlik içinde olması gerekenler, ezilen, sömürülen insanlardır sadece, emekçiler, dar gelirliler, yoksullar yetimlerdir”
(Günyol, 1979: 79).

Günyol’un bu cümlesi ilgili dönemde “ulus” bütünlüğü kavramının yaşanan gelişmelerle zedelendiğine yönelik örtülü bir yoruma da sahiptir. “Birlik”
kavramına duyulan ihtiyacın sürekliliğine karşılık Vedat Günyol’un bu eleştirileri yeniden ulusal eksende bir birlik tanımlarken bu yeni modeli vatandaşlık
ya da basit bir biçimde “ulus” eksenli değil yoksul sınıfların bir araya geldiği
yeni bir varolma biçimi olarak değerlendirdiğine tanıklık edilmektedir. Ceyhun Atuf Kansu’nun halkçılığa dair görüşleri de yoruma gerek kalmayacak
berraklıktadır. Kansu, halkçılık ilkesinin idealleri ile dönemin Türkiyesi arasındaki çelişkileri şu cümlelerle ifade etmektedir:
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“(…) Burada, halkçılık ilkesini yıllar geçe yozlaştıran, unutturan bir yanıltıyı
belirtmemiz gerekir. Yola, gerçekçi sağlam bir gözlemden çıkan, kendi ana
halk kaynağını bulan devrim, sonra bu yolunu yitirir, bir ‘sınıfsızlık’ düşüyle
karmaşık bir halk kavramına saplanır. ‘Sınıfsızlık’ iyi ya, bu karmaşık halk
kavramıyla, Anadolu taşra orta sınıfı ve devrimin aydın orta sınıfı bu ‘sınıfsızlık’ oyunundan gelişirler ve gerçek çoğunluğun üzerine siyasal-ekonomik
bir egemenlik kurarlar, ‘Hiçbir şeye, hiçbir aileye, hiçbir sınıfa ayrıcalık tanımayan’ halkçı devrim, tabanına yerleşemeyince bireyler de, aileler de, sınıflar da ayrıcalaşırlar” (Kansu, 1996: 98-99).

Kansu’nun görüşleriyle oldukça benzer bir biçimde Cahit Tanyol da Atatürk ve Halkçılık başlıklı önemli çalışmasında Halkçılık ilkesi ile varılmak istenen sonuç ve gelinen noktada ortaya çıkan manzara arasındaki çelişkiyi benzer bir netlikte ifade etmektedir:
“(…) Halkçılık ilkesi, halkın herhangi bir sınıf veya zümre tarafından sömürülmesini reddeder genel yararı, zümre yararının üstünde tutar. Genel yararın
ancak halkın kurmuş olduğu devlet tarafından güvence altına alınması gerekir. Bu yüzden Atatürk ilkelerinde devletçilik, halkçılığın ekonomik alanda
bir koşulu, zorunlu bir ilkesi olmuştur. Devletçilik ne demektir? Bu özel girişimciliğe karşı bir düşmanlıktan çok özel girişimciliğin halkı sömürmesini
önlemek için, halk adına, halk için konulmuş bir güvencedir. Halbuki bizde
devletçiliğin almış olduğu biçim, bir takım büyük varlıklı kişilerin türemesine yol açmıştır. Bu yüzden halk için, halkın yararı için kurulan işletmelerden, halktan çok, bazı aracılar yararlanmış; halka sadece bir bürokrasi yükü
miras kalmıştır” (Tanyol, 1981: 6).

Eleştirilerde gelen olarak ortaya çıkan özellikler bölümün başındaki iddiaları doğrular niteliktedir. Dönemin aydınları kendilerini her ne kadar kurucu ideolojinin bir devamı olarak görseler de herhangi bir şekilde sahip oldukları değerleri ölçüsüz bir biçimde savunma ihtiyacı hissetmemiş ve hiçbir
politik kaygı taşımadan oldukça nesnel birtakım değerlendirmelerde bulunmuşlardır. Kemalizmin sonraki dönemlerinde pek rastlayamayacağımız “özeleştiri” kültürü, 1960’lı yıllarda Kemalizmin çok daha gerçekçi, çok daha
akılcı, çok daha bilimsel ve özgür düşünmeye açık, gelişkin bir yaklaşıma sahip olduğunu da kanıtlar niteliktedir.
4. Günümüzde Halkçılık İlkesine Yaklaşım Üzerine Bir Değerlendirme
Kemalizmin “Halkçılık” ilkesine dair yaklaşımların temelinde “imtiyazsız, sınıfsız ve kaynaşmış bir millet” olunduğuna dair yaygın bir inanış yer
almaktadır. Ancak Cumhuriyet döneminin bu söylemine dönemin toplumsal
realitesi olarak değil kurucu iktidarın Türk toplumunu ulaştırmak istediği hedefin adı olarak düşünmek gerekmektedir. Osmanlı Devleti’nin mirasını dev-
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ralan bir yönetim, yalnızca ülkesel olarak değil toplumsal olarak da ciddi şekilde parçalanmış bir yapıyı devraldıklarının önemli ölçüde farkında olan kimselerdir. Kurucu iktidara yönelik yapılan analizlerde de sınıfsal temel üzerinden yapılan değerlendirmelerle sıklıkla karşılaşılmaktadır (Avcıoğlu, 1998:
358-364; Ahmad, 2012: 68; Atılgan, 2017: 269-312). Bu görüşlerin ortak
özelliği yeni kurulan devletin yöneticileri ile yönetilenleri arasındaki farklılıkları “sınıf” temelinde inşa etmiş olmalarıdır. Buradaki “sınıf” kavramını ise
klasik Marksist yoruma bağlı olarak yalnızca “üretim araçlarına” sahip olmakla sınırlı kalan bir tanım değil aynı zamanda politik gücü de elinde bulunduran bir yönetim iradesini de kapsamaktadır.
Kemalizmin “sınıf” gerçekliği ile karşılaşmasını sağlayan en önemli husus, kuruluş sürecindeki politik rekabetle eş zamanlı olarak iktisadi gücü de
tam olarak sağlamaya yönelik atılan adımlardır. Kemalizm ekseninde yazılan
metinlerde de Kemalist devrimin Türkiye’nin toplumsal dönüşümü açısından
müdahale ettiği noktalardan birinin “toprak ağalığı” sistemi olduğu görülecektir. Bu bağlamda “feodal” bir düzeni geçmişten devralan kurucu iktidarın
önünde hem politik hem de iktisadi olarak “engel” olan bir toprak ağalığı sistemi mevcuttur. Her ne kadar Kurtuluş Savaşı sürecinde toprak ağalarının belli
bir bölümü ile işbirliği yapılmış olsa da Kemalizmin hedefleri açısından toprak ağalığı sistemi ülkedeki devrim sürecinin sağlık bir biçimde ilerlemesine
en büyük engellerden bir tanesidir (Perinçek, 2010: 17-25).
Kemalizmin sınıf meselesi ile ilişkisine bağlı olarak ikinci önemli husus,
“milli iktisat” politikaları ekseninde ülkenin ekonomisinin güçlendirilmesi
için “milli burjuvazi” sınıfının hayata geçirilmesinin istenmesidir. Kemalizmin “sınıf” kavramına karşı olarak adlandırılması Kemalizmin kuruluş sürecindeki iktidarına alternatif merkezlerin ortaya çıkmasının talep edilmemesidir. Kendi döneminin politik gerçekliği içinde incelenmesi gereken bu hususun söylemi bir yana bırakıldığında “sınıf” kavramının reddi iddiası ile oldukça çelişkili olarak devletin bizzat kendi eliyle yeni bir sınıf inşa etmeye
çalışıldığına tanıklık edilecektir. “Milli burjuvazi” basit bir meslek grubu olarak değil bizzat bir sınıf olarak değerlendirilmelidir. Devletin teşviki ile ortaya
çıkan ve devlet kaynaklarının üretim araçları ile birlikte hizmetlerine sunulduğu bir iktisadi çıkar ortaklığıdır. Bu bağlamda devletin 1920’li yıllar boyunca uygulayacağı yeni ekonomik modelin lokomotifi olarak “milli burjuvazi” sınıfının ortaya çıkışına tanıklık edilmiştir (Doğan, 2014: 98).
Bu bağlamda Kemalizmin sınıf kavramını reddetme iddiasını dönemin iç
politik gelişmelerine ve merkez-çevre ya da iktidar-muhalefet olarak tanımlayabileceğimiz eksen içindeki rekabete bakarak daha rahat bir biçimde anlayabiliriz. Kemalist iktidarın kurucu olduğu dönem aynı zamanda merkezi otoritenin de gücünü sağlamlaştırdığı, devam eden iç ve dış meselelerin gündemi
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daha da sertleştirdiği bir süreci ifade etmektedir. Bu bağlamda tek ve yetkili
iktidar olabilme çabası Kemalizmin kuruluş sürecinde farklı bir iktidar odağının ortaya çıkmasını -yeni bir “bölünme” endişesi içinde- engellemiştir. Devlet bir yandan toplumsal yapının “sınıf” ekseninde kurulmasını ulusal konsolidasyon ekseninde tercih etmezken öte yandan kendi siyasal ve iktisadi yönelimlerini desteklemek açısından yeni bir sınıfın doğuşuna bizzat öncülük etmiştir.
Ceyhun Atuf Kansu, Kemalist halkçılığa içinde bulunduğumuz dönemden nasıl bakılması gerektiğine dair hareket noktalarını şu cümlelerle özetlemektedir:
“Cumhuriyet siyasal bir kurulu düzendir, ama toplumsal bir kurulu düzen değildir. Cumhuriyet’in kurulduğu yıllarda ne kentleri saran gecekondular ne
de gelişmiş bir endüstri ne de onun doğal ürünü işçi sınıfı vardı. Şimdi toplum
sürekli bir akış ve değişme halindedir. Yeni isteklerle, yeni özlemlerle, yeni
sorunlarla dopdoludur. Çözüm yolunu, Cumhuriyet’in siyasal yapısı içinde,
ama gene onun devrimci devingenliği doğrultusunda bulmak, yaratmak zorundayız.” (Kansu, 2018: 220).

Kapitalizmin gelişim süreci, ülkede doğal olarak sınıfların daha belirgin
bir biçimde ortaya çıkmasını sağlamıştır. Sınıfların daha belirgin hale gelmesiyle eş zamanlı olarak ülkedeki toplumsal çalkantıların yükselişine de tanık
olmak mümkündür. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş sürecinden itibaren Kemalist iktidarın idealize ettiği “sınıfsız” ve “kaynaşmış” bir düzene kavuşmak
mümkün olmadığı gibi gerek ekonomik çıkarlar gerekse politik mevkilerin
korunması çok daha derin çatışmaların yaşanmasına ve toplumun çok daha
keskin sınırlar ile ayrılmasına neden olmuştur.
Kansu’nun açtığı alan esas itibariyle Kemalizmin “devrimcilik” ilkesinin
uygulamaya geçirilmesinden başka bir şey değildir. Bugünün toplumsal gerçeklerini belirli kalıpları ezber hale getirerek tekrar etmenin Kemalizmin düşünsel tekamülüne katkısı bulunmayacaktır. Toplumsal çatışma eksenlerinin
“ulusçuluk” ya da bugünün daha yaygın tabiri ile “ulusalcılık” düşüncelerine
paralel olarak ve son dönemin yaygın deyimleriyle yalnızca “kimlik” problemleri üzerine inşa etmek de güncel gerçekliklerle çelişkili yorumların ortaya
çıkmasını sağlamaktadır. Her türlü kültürel, etnik veya dini kimliklerin “ulusdevlet” projesine muhalif faaliyetlerine karşı gösterilen hassasiyet Türkiye’deki sınıfsal çelişkilerin yükseliş süreçlerine gösterilmemiştir (Aydoğan,
2015; Güler, 2015; Bursalı, 2010). Hatta Kemalistlerin yalnızca “kimlik” eksenli tepkileri, “ulus-devlet” projesine alternatif ve muhalif bir sistemin pekişmesine daha çok katkı sağlamaktadır. Genç işsizlik, gecekondulaşma, yoksulluğun artışı, işçi ve memurların özlük hakları, özelleştirmeler vb. pek çok sınıf
eksenli toplumsal çatışma alanları ancak belirli ölçülere kadar tepki bulabilmektedir. Üst-yapısal alana dair gelişmelerin Kemalistlerin güncel siyaset
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gündeminde daha fazla yer buluyor olması, buna karşılık alt-yapıya dair gelişmelere yönelik sessizlik bu sorunları ortadan kaldırmadığı gibi ilgi görmediği için de çok daha derinleştirmektedir.
Bugün Kemalist-ulusalcı cenah içinde “halkçılık” kavramına 1960’lı
70’li yıllardaki öz-eleştirel bir yaklaşıma tanıklık etmek mümkün değildir.
Zira özellikle de 2000’li yıllardan itibaren Kemalizm adına tarihsel ve siyasal
metinler kaleme alan yazarlarda yapıcı ve geliştirici özeleştiriden çok korumacı ve sekter bir yaklaşıma daha fazla tanıklık edildiği için kuruluş sürecinin
ezberlerine dönüş ve yüzeysel birtakım açıklamak ile sınırlı kalınmıştır. Sinan
Meydan’ın Kuruluş Ayarlarına Dönmek (Meydan, 2017) ve Atatürk Etkisi
(Meydan, 2019) başlıklı çalışmaları bu husus açısından en popüler örnekleri
oluşturmaktadır. Halkçılık meselesine gelindiğinde Metin Aydoğan çalışmasında halkçılık meselesi, Mustafa Kemal’in devrimlerin halk için yapıldığına
ve yapılacağına dair temennilerinin dışında bir değerlendirmeye tabi tutulmamıştır (Aydoğan, 2015: 383-386). Yine Kemalist-ulusalcı cenahın popüler
isimlerinden Anıl Çeçen’in çalışmasında da halkçılık meselesi Anadolu’da
emperyalizme karşı mücadele veren bir halkın iradesini ortaya koyabilmesi
açısından ön plana çıkarılmıştır (Çeçen, 2006: 125-126). Her iki analiz de
Milli Mücadele döneminin ruhunu dışa aktarmakla sınırlı kalmış ve 1923 sonrası süreci değerlendirmekten kaçınan, hatta geçiştiren, bir tavır ortaya koymuşlardır.
21. yüzyıl itibariyle “halkçılık” anlayışının bugün ulaşılması gereken idealleri tanımlamaktan ziyade Türkiye’nin güncel sorunlarına somut çözümler
üretecek şekilde geliştirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. 1920’lerin siyasal
gerçekliği “halkçılık” ilkesinin eldeki imkanlar doğrultusunda hayata geçirilmesine müsaade etmiştir. Bugün ise öncelikle gelir dağılımında adalet bekleyen orta ve alt sınıfların taleplerini dikkate alan, Türkiye’deki sınıf gerçekliği
ile barışan bir halkçılık anlayışına ihtiyaç duyulmaktadır. “Ulus” ve “sınıf”
kavramları arasındaki klasik çelişkiyi dillendirmek ve “sınıf” eksenli analizlerin yeni bir toplumsal bölünmeyi tetikleyeceğine dair endişeleri tekrar etmek
Türk toplumunu 1920’lerin ideallerine ulaştırmadığı gerçeğinden hareketle
Türkiye’de 2000’li yılların “halkçılık” ilkesini yeniden tanımlamaktan ziyade
yeni bir içerikle zenginleştirmeye ihtiyaç bulunmaktadır. Bu süreç ise Cumhuriyetin tarihsel ve politik kodları ile uyumlu, buna karşılık yeni dünya düzenin yeni kavramlarına karşı Türk toplumunun ulusal ölçekte refahını gözetecek yeni çözümler üretecek içeriklerle de zenginleştirilmelidir. Bu zenginleşme süreci geçmişten bir kopuş değil aksine Cumhuriyetin kazanımları üzerine inşa edilen kümülatif birikimin içinden doğan yeni bir senteze ulaşma
arayışıdır. Bu çalışmada ifade edilen “yeni”likten kasıt, gerek Kemalist-ulusalcı kesimin gerekse Kemalizme eleştirel mesafeden yaklaşan entelektüellerin gündeme getirmediği metinleri saklandığı yerden çıkarmak ve 2000’lerde
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Kemalist eksenli bir halkçılık anlayışının 1960’ların 70’lerin birikimiyle ve
vizyonuyla güncellenebilmesi imkanını paylaşabilmektir.
Sonuç
Kemalizmin “Halkçılık” kavramını ile ilişkisini incelerken idealler ile
dönemin siyasal koşulları arasındaki ilişkiyi daha sağlıklı bir biçimde analiz
etmek gerekmektedir. Bu vesileyle Cumhuriyetin kurucu ideolojisinin Halkçılık kavramına yaklaşımı daha net bir şekilde anlaşılacaktır. Görülüyor ki ne
Osmanlı Devleti’nin son döneminde ne de Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında toplumsal yapının bir bütün olduğuna dair izler bulmak mümkün görünmemektedir. Her iki dönemde de yöneticilerin toplumsal yapının bölünmüşlüğünü zımni olarak kabul ettikleri, bu önkabul sebebiyle toplum içindeki ayrışmalara son vermek istedikleri çok net bir biçimde ifade edilebilir. Kemalizmin iktidar olduğu dönemdeki Halkçılık kavramına da bu noktadan bakmak
gerekmektedir. Halkçılık, Milli Mücadele döneminde “millet egemenliği”
kavramı ile ön plana çıkan ve mevcut rejime karşı egemenliğin halka devredilmesini talep eden bir niteliğe sahipken, Kemalist devrim ile birlikte kurulan
yeni siyasi ve toplumsal yapıyı bir arada tutabilmenin bir aracı olarak görülmelidir. Yöneticilerin, “toplumumuzda sınıf yoktur” derken toplumsal farklılıkları ve eşitsizlikleri görmezden gelen bir yaklaşıma sahip olmaktan ziyade
mevcut ayrımlar üzerine sağlıklı bir toplum ve rejim kurulamayacağına dair
tedirginlik içinde olduklarını düşünmek gerekmektedir. İlgili dönemde çözülemeyen sorunların ve Halkçılık ilkesi ekseninde giderilemeyen eşitsizliklerin
tespiti bizzat 1960’lı yılların Kemalist aydınları tarafından da net bir biçimde
yapılmıştır. Bu dönemde yapılan tespitlerde “sınıfsal eşitsizliklere” dikkat çekilmesi bu aydınların yalnızca politik eğilimlerinden kaynaklı değildir. Dönemin aydınları aynı zamanda Türkiye’de kapitalizmin gelişmesine bağlı olarak
değişen ve dönüşen bir toplumsal gerçekliğe kayıtsız kalmamışlardır.
1960’lardan günümüze uzanan bu sürece bahsi geçen aydınların gözünden bakıldığı zaman “sınıfsız ve kaynaşmış bir toplum” olma fikrinin bir realiteyi
değil bir ideali yansıttığını bu sebeple de içinde yaşanılan süreçte Halkçılık
kavramına ideallerin merkezinden bakıldığı kadar toplumsal gerçeklerin çerçevesinde yeniden değerlendirmek gerekecektir. Kemalizmin “Halkçılık”
kavramının gerek ortaya çıkış gerekse siyasal pratik ekseninde “Milliyetçilik”
ilkesi ile bir arada gelişim göstermesi sebebiyle de günümüz itibariyle “ulus”
ve “sınıf” kavramlarını birbirini ötelemeden ve/veya birbirinin yerine geçmeden yeni bir toplumsal kuram inşasında değerlendirilmesi gerekmektedir.
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Toplumsal cinsiyet rolleri ve değer yargıları, toplumun her alanında etkili olduğu gibi kadınların siyasal alana girişinde de önemli rol oynamaktadır. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesinden itibaren Türkiye’de kadın milletvekili oranları yeterli seviyelere ulaşamamıştır. Bu durum, hangi sosyal,
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ANALYSIS OF WOMEN MPS IN TURKEY FROM
THE FRAMEWORK OF ELITE THEORY
Abstract
Gender roles and value judgments play an important role in women's access
into the political sphere as well as in every sphere of society. After gaining
the right to vote and to stand as a candidate at elections, the proportion of
women deputies in Turkey could not reach a sufficient level. This raises the
question that which social, economic and demographic segments of women
can become decision makers in politics. This study aims to demonstrate the
economic and demographic profiles of 194 women MPs, who served during
five legislative periods between 2002 and 2017 (22.-26. Legislative periods)
in the Grand National Assembly of Turkey, by examining political paths of
them. In this context, the discussions within the framework of the elite theory
are analyzed to show which women can reach law-making positions in the
political arena besides men. This study utilizes secondary sources such as the
Library Database of the Grand National Assembly of Turkey, personal websites of deputies, biographies and Annuals of the Grand National Assembly of
Turkey.
Keywords: Representation of Women, Women Members of Parliament, Elite
Theory, Grand National Assembly of Turkey

Giriş
Kadınların siyasal alandaki haklarını kazanmaları ve yeterli oranda temsil edilmeleri, aynı zamanda diğer alanlardaki haklarını ve temsiliyetlerini de
büyük oranda etkilemektedir. Kadın haklarının geliştirilmesi ve kadınların
güçlendirilmesi için hem kadın politika yapıcıların sayısının artması hem de
hâlihazırdaki kadın politika yapıcıların yasama süreçlerine daha aktif şekilde
katılım sağlamaları son derece önemlidir (Paxton ve Hughes, 2015: 3-4). Siyasi kurum ve kuruluşlarda aktif yer alan kadınlar, toplum düzenini ve kurallarını etkileyecek meşru kararlara kadınların çıkarlarını yansıtmak konusunda
daha fazla inisiyatif alma yetkisini de kazanmış olurlar. Bu da kadınların güçlenmesi ve kadın haklarına dair sorunların çözülmesi için önemli bir kazanımdır. Söz konusu otorite ve yasama yetkisi, kadınlara güç vererek, aile ve eğitim
gibi diğer sosyal kurumların ötesinde ve bu kurumları da etkileyecek kamu
politikalarında değişiklik yapma ve bu politikaları uygulatma olanağı sağlar.
Bunun yanında; yasama süreçlerinde yer alan kadınların hepsi, kadınların ih-
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tiyaç ve çıkarlarına yönelik adım atmayı çeşitli sebeplerle tercih etmeyebilmektedir. Fakat yine de kadınların siyasette temsili çağdaş demokrasilerin olmazsa olmazıdır ve kadınların güçlenmesinde yarattığı sembolik etkilerden
dolayı da önemlidir. Bu sebeplerden, kadınların parlamentoda temsili konusunun incelenmesi, kadınların karar alma mekanizmalarındaki ve yasama süreçlerindeki yerini ve önemini anlamak için gereklidir. Türkiye’de kadınların siyasette temsil hakkını alması ve karar verici mekanizmalara resmi olarak etki
etmeye başlaması Cumhuriyet’in ilanından sonraki yıllarda olmuştur. Kadınlar, 1930’da belediye seçimlerinde, 1932’de muhtarlık seçimlerinde, 1934’te
ise milletvekilliği seçimlerinde seçme ve seçilme hakkını kazanmıştır. İlk defa
1935 genel seçimlerinde kadınlar, 399 sandalyeli Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne 17 sandalyeyi kazanarak girmeyi başarmıştır. Lakin devam eden süreçte kadın milletvekili sayısı istatiksel olarak kadın nüfusunun tamamını temsil edecek orana ulaşamamıştır. Kadınların parlamentoda temsili sorunu sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada yaşanan yaygın bir sorundur. Bu bağlamda, gelişmiş ülkeler olarak atfedilen Avrupa ülkelerinin birçoğu veya
Avustralya ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerde de halen kadın ve
erkeğin eşit temsili sağlanamamıştır. Kadınların siyasette neden az temsil edildiği araştırıldığında literatürde birçok sebep sıralanmaktadır. Kadınların eğitime erişiminin az olması, kadınların doğurganlık özellikleri ve çocuk bakımı
gibi görevleri nedeniyle erkeklere göre dezavantajlı konuma düşmesi, kadının
siyaset yapabilecek niteliklere sahip görülmemesi, kadınlara aile içindeki erkek bireylere oranla daha az imkân sunulması kadının siyasette temsilini etkileyen önemli sebepler olarak sunulmaktadır. Bu noktadan hareketle, milletvekili olan kadınların hangi sosyo-ekonomik ve demografik özelliklere sahip olduğu ve aktif siyasette yer almak için hangi yolları izlediği konusu literatürde
yeteri kadar ele alınmamıştır. Bu konunun incelenmesi, kadınların siyasette
temsilinin arttırılabilmesi için son derece elzemdir. Kadınların karar alma organlarında yer alması, toplumsal hayatta kadın haklarının savunulmasını ve
taleplerinin dile getirilmesini sağlamakta ve böylelikle kadınların her alanda
güçlenmesinin önünü açmaktadır.
Bu çalışma, 22. Yasama Dönemi (3 Kasım 2002) ile 26. Yasama Dönemi
(1 Kasım 2015) arasındaki beş dönemde seçilen 194 kadın milletvekilinin seçilme yaşı, medeni durumu, eğitim durumu, yabancı dil bilgisi ve meslek dalları gibi sosyal statülerini belirleyen unsurları incelemektedir. Araştırmada,
TBMM kütüphanesinden ve ikincil kaynaklardan temin edilen milletvekili özgeçmişleri kullanılmıştır. Makalenin ilk bölümü, çalışmanın teorik temelinin
dayandığı elit teori ve kadın elitlerin özelliklerini inceleyen literatürü tarayacaktır. İkinci bölümünde, Türkiye’de 2002-2015 yılları arasında seçilip
TBMM’ye giren kadın milletvekillerinin profilinin analizi yapılacaktır. Beş
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yasama dönemini kapsayan bu çalışma, hem Türkiye’deki kadın milletvekillerine odaklanması hem de literatürde az rastlanan elit teori ve kadın elitler
konularını birlikte işlemesi bakımından literatüre katkı sağlamayı hedeflemektedir.

1. Elit Teori
Elit kavramı, etimolojik olarak Latince seçme ve seçilmiş anlamına gelen, eligre ve electa kavramlarından türetilmiştir (Arslan, 2005: 57). Literatürde kabul edilen tek bir elit tanımı olmamakla birlikte genel olarak sosyal
bilimler alanında elit kavramı, iyi veya kötü bir anlam yüklenmeden, toplumu
yöneten azınlığı ifade etmek için kullanılmaktadır. Tarihte krallar, soylular,
din adamları veya diğer alanlarda otorite sahibi bireyler de bu gruba dâhil olmuştur (Alberino, 2007: 65). Bu makalede, elit kavramı toplumun yöneten sınıfında yer alan ve belirli bir otoriteye sahip azınlığı ifade etmek için kullanılmaktadır. Elit kavramı, Türkçe’de sıklıkla kullanılan “seçkin” terimi ile dönüşümlü olarak kullanılacaktır.
Elit teorinin temelleri Gaetano Mosca, Vilfredo Pareto, Robert Michels
ve Wright Mills tarafından atılmıştır. Weber de hâkimiyet teorisi bağlamında,
bütün sosyal sınıfların birer sosyal aktör olmayacağını savunarak elit teorinin
temellerini attığı için elit teorinin kurucularından birisi olarak kabul edilmektedir (Lopez, 2013: 2). Pareto elit teoriyi psikolojik ve davranışsalcı yaklaşımla, Mosca siyasal ve toplumsal yapıya dair vurgusuyla ve Michels de kurumsalcı bakış açısı ile inceleyerek birbirinden farklılaşmıştır (Arslan, 2015:
91). Bu isimlerin öncülüğünü yaptığı klasik elit teorisi, elitlerin tüm toplumların siyasal hayatında baskın aktörler olarak rol oynadıkları görüşünü savunmaktadır (Field, Highley ve Burton; 1990: 150). Klasik elit teorisine göre elitler, “toplumdaki önemli kurum ve hareketlerdeki stratejik konumlarından dolayı politik gelişmeleri büyük ölçüde ve sürekli olarak etkileyebilen kişilerdir”
(Higley, 2008: 3).
Vilfredo Pareto, Akıl ve Toplum isimli çalışması ile psikolojik faktörleri
göz önünde bulundurarak, elitler ve çoğunluk kavramlarını ilk kez kullanan
ve elit teoriyi sistemli bir şekilde açıklayan ilk kişidir. Pareto toplumu elit
olanlar ve olmayanlar olarak ikiye ayırır. Ona göre elitler : “… herhangi bir
kesimde var oluş koşulları, akılları ve varsıllıkları sayesinde başkalarına
oranla üstün bir çizgide yer alan kişilerdir” (Arslan, 2015: 80). Elitler; maddi
güçleri, ikna kabiliyetlerini kullanmadaki ustalıkları ve aile bağlarını kullanmadaki başarıları gibi özellikleri ile siyasette yönetilen kesime karşı üstünlük
sağlayabilmektedir (Finner, 1966: 52). Gaetano Mosca da benzer bir şekilde
toplumu yöneten sınıf ve yönetilen sınıf olarak ikiye ayırır (Mosca, 1939: 50).
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Mosca yöneten sınıf kavramını on dokuzuncu yüzyıldan çok daha eskiye dayandırarak, gelişmenin ve medeniyetin belli bir seviyesine gelmiş insan topluluklarının her zaman özel bir sınıf veya örgütlü bir azınlık (bunlar idari, askeri, dini, ekonomik ve ahlaki liderlik görevi üstlenirler) tarafından uygulanan
bir doktrin ile yönetildiği görüşünü savunur. Yöneten sınıf, yönetilen sınıfa
oranla her zaman daha küçüktür ve bu sınıf tüm siyasi fonksiyonlara aktif olarak katılır ve tekel bir güce sahiptir. Ayrıca yöneten sınıf sayıca küçük olup
siyasi fonksiyonlara aktif olarak katılırken, yönetilen sınıf, sayıca çok daha
fazla olup diğer grup tarafından kontrol edilir ve bu anlamda siyasette de daha
az aktiftir (Mosca, 1939: 50).
Michels, Mosca ve Pareto’dan bazı noktalarda ayrılmakla birlikte Michels teorisini daha çok bu iki teorisyenin bir sentezi üzerine kurar. Michels’in
sentezi Mosca’nın politik sınıf fikri ve Pareto’nun elit dolaşım fikri üzerinden
ilerler (Bentham, 1981: 82). Michels, Mosca’nın tanımladığı elit kavramından
esinlenerek oligarşi kavramı üzerine odaklanır (Medding, 1982: 359). Oligarşi; aristokratlar ve seçkinlerden oluşur, yapısal ve davranışsal özellikleri
ile karar alıcı kurumlarda girişimde bulunan ve aynı zamanda uygulayıcı olan
kitledir (Highley, 2008: 3-4). Michels’e göre bu tür kurumların etkin bir şekilde işlemesi için elitlere ihtiyaç vardır ve elitler de bu kurumlarda çalışırken
birçok konuda uzmanlaşarak örgütsel işleyişte gücü elinde bulundururlar (Field, Highley ve Burton, 1990: 150). Michels elitleri çoğunluğun kontrolünden
bağımsız, baskın ve sömürücü bir azınlık olarak görür (Medding, 1982: 396).
Bu doğrultuda, halkın çıkarları ile elit çıkarlarının birbiriyle çatışma halinde
olmaktadır. Michels’in elit anlayışının, Pareto’nun elit dolaşımı fikri ile sentezi ise Pareto’nun seçkinler arasında geçişlerin olduğu fikri üzerine kurulmuştur (Delican, 2000: 323). Örneğin, askeri elitleri uygun zeminde siyasi
elitlere dönüşebileceğini söylemektedir. Fakat Michels, Pareto’nun elit dolaşımı kavramını eski elitler, yeni elitler ve liderler arasında bir savaş olarak
betimler ve söz konusu dolaşımın bazen birleşmeye sebep olacağını söyler
(Delican, 2000: 330). Eski elitler; yeni elitleri çeker, özümser, dönüştürür ve
bu sürekli devam eden bir süreçtir.
Mills ise iktidar yapısını siyasi, ekonomik ve askeri elitler olmak üzere
üç gruba ayırır ve sadece erkekleri bu gruba dâhil eder (Mills, 1959: 231). Bu
üç grubun arasında sosyal etkileşim, işbirliği, dayanışma, ortak ilgi ve hedefler
olması sebebiyle gruplar arası geçiş sıklıkla yaşanmaktadır (Arslan, 2013:
119). Siyasi elitler, kitlelerden farklı olarak daha politiktirler, kamusal alanla
daha çok ilgilenirler, bu alanla ilgili bilgi sahibidirler ve kamu politikası süreçlerinde daha çok yer alırlar (Kirkpatrick vd., 1975: 19). Ayrıca ulusal düzeyde gerçekleşen önemli olaylardaki aktörler, siyasi, ekonomik, askeri, idari
kurum ve kuruluşlarda görev yapan elitlerdir (Farazmand, 1999: 330). Sayıca
azınlık olarak ifade edebileceğimiz bu elitler, karar mekanizmalarına katılım
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bakımından hiyerarşi piramidinin en tepesinde yer alırlar (Woods, 1998:
2104). Dolayısıyla, elitler ve toplum arasındaki ilişki dikey bir yapıya sahip
olup bu da onların sosyolojik yapılarını şekillendirir. Woods (1998), elitlerin
üç temel sosyolojik özelliği olduğunu belirtmektedir. İlk olarak, elitler toplumdaki gücü veya etkiyi kullanabilecek kaynaklara erişim sağlayabilen ayrıcalıklı kişilerdir. İkinci olarak, elitler sosyal veya profesyonel bağları ile nüfuzu kuvvetli olan ve bu bağlantılarını iyi kullanabilen kişilerdir. Son olarak
elitler, kendi seçkinliklerinin farkındadırlar ve kendilerini elit olarak tanımlarlar. Bunun yanında toplum da onları hem sosyolojik hem de söylemsel olarak
elit olarak görür ve tanımlar (Woods, 1998: 2108).

2. Türkiye’de Elitlerin Dönüşümü
Türkiye’de aydınlar ve seçkinler, toplumsal yapı ile doğrudan alakalı olmakla beraber çeşitli tarihi koşullardan, toplumsal olgulardan, siyasi kurumların yapısından ve birbirleri ile olan ilişkilerinden etkilenerek oluşmuştur
(Türkdoğan, 2003: 63). Tarihsel bağlamda, Osmanlı Devleti’nden 2000’li yılların Türkiye’sine kadar elit sınıfın karakteristik özellikleri arasında değişim,
dönüşüm ve kırılma noktaları olmuştur (Kanbir, 2014: 684-685). Kanbir
(2014) bu süreci beş döneme, Kurtbaş (2017) ise altı döneme ayırarak incelemiş ve her dönemde yönetim erkindeki değişimleri özetlemiştir. İlk olarak,
Osmanlı yönetici sınıfına odaklanan Kanbir (2014), devlet üzerinde büyük etkiye sahip bu siyasi ve dini elit sınıfının İslam dini etrafında birleştiğini ve
dini söylemler ile devlet otoritesini meşrulaştırdıklarını iddia etmiştir (Kanbir,
2014: 680; Karpat, 2010: 159). On dokuzuncu yüzyıldan itibaren ise, Osmanlı’nın devleti ayakta tutmak ve parçalanmayı önlemek amacıyla giriştiği
Batılılaşma ve modernleşme çabası, yeni elitlerin oluşmasına ortam hazırlamıştır (Genç, 2007:136). Bu dönemde toplum daha karmaşık bir yapıya bürünmüş, hizmet temelli bir bürokrasi sistemi devreye girmiş ve alt sınıflar da
yönetici elit olabilmeye başlamıştır (Karpat, 2010: 154). İdari ve siyasi yapılanmadaki çağdaşlaşma hareketleri ve özellikle laikleşme hareketinin ilk
adımlarının atılmasıyla birlikte Yeni Osmanlılar olarak adlandırılan elit sınıf
hem dışa açılma hem de imparatorluğun birliğini yaşatma amacını bünyesinde
birleştirmiştir (Göle, 2004: 69). Osmanlıcılık adıyla bilinen bu siyaset, tebaayı
sultana bağlayan anlayıştan ziyade Osmanlı’da yurttaş zihniyeti geliştirip yönetilen kesime hak ve yükümlülükler getirmeyi hedefliyordu (Kanbir, 2014:
680; Karpat, 2010: 154).
Osmanlı Döneminde yönetimde söz sahibi olan kadın seçkinler sınıfı genellikle padişahların valideleri, kız kardeşleri, kadınları ve kızlarından oluşmaktaydı. Osmanlı’nın ilk dönemlerinde Orhan Gazi’nin eşi Nilüfer Hatun, I.
Murad’ın kızı Melek Hatun veya II. Murad’ın kız kardeşi Selçuk Hatun gibi
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kadınlar ilk dönem Osmanlı siyasetinde önemli roller oynamıştır (Terzi, 2012:
22). “Kadınlar Saltanatı” olarak da adlandırılan 1550’li yıllarda Hürrem Sultan’ın yönetimdeki etkisiyle başlayan süreç, 1680’li yıllarda Haseki Turhan
Hatice Valide Sultan’ın vefatına kadar uzanmıştır (Altınay, 2011: 56). Bu dönem içerisinde sarayın yapılanması bile haremin idari ve siyasi hiyerarşisi üzerine kurulmuş, valide sultanlar başta olmak üzere padişahla aile bağı bulunan
birçok kadının padişahlar, sadrazamlar ve Osmanlı veziriazamları gibi yönetim adamları üzerindeki etkisi açıkça görülmüştür (Atalan ve Makaklı, 2017:
83). Bu seçkin kadınlar, yurtdışı ve yurtiçindeki seçkinlerle yazışmalar yapmış, padişahlara danışmanlık ve naiblik yapmış ve yönetimde devlet meselelerinde doğrudan söz sahibi olmuştur. Aynı zamanda hayır işleri, kütüphaneler, şifahaneler, türbeler, çeşmeler ve camiler gibi mimari eserler yaptırmış,
çeşitli vakıflarda yönetici rolü oynamışlardır (Gün, 2017: 137).
Türkiye’de elitlerin dönüşümünde ikinci kırılma noktası Tek Parti Dönemi’dir. Osmanlı Döneminde daha çok bürokratik ve dini olan siyasi elitin
yapısı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu ilk yıllarda, askerler, memurlar,
esnaf ve profesyonel politikacılardan oluşmaya başlamıştır (Daver, 1965:
532). Söz konusu dönemde, laiklik kavramı milliyetçilik kavramının yanında
modern devleti desteklemek amacıyla elitlerin savunduğu bir olgu olmuştur
(Karpat, 2010: 269). Bu dönemde var olan elitler, Osmanlı’nın son dönemlerinde yetişmişlerdir fakat daha çok Cumhuriyet rejiminin kurucusu ve kollayıcısı vasfıyla laikliği savunan, Modernleşme-Batılılaşma yanlısı, pozitivist
ve devrimci ideolojiye sahip kişilerden oluşmaktadır (Kurtbaş, 2017: 191). Bu
da Tek Partili Dönem elitlerinin gelenekselden vazgeçerek, Batılı-Modern
toplum kurumları ve yapılarını benimsemelerine sebep olmuştur (Kurtbaş,
2017: 191). Laikliğin benimsenmeye başlayıp dini ve geleneksel hayat tarzından, modern hayata geçişle birlikte kadınlar elit sınıfta daha görünür olmaya
başlamışlardır. Bunun en önemli örneği, Nezihe Muhiddin ve Türk Kadınlar
Birliği’nin kurulmasıdır. Nezihe Muhiddin Farsça, Arapça, Fransızca ve Almanca bilen, iyi eğitim almış ve köklü bir aileden gelmiş bir kadındır (Kardaş,
2015). Seçkin özellikleri belirgin olan bu kadın ve benzer özelliklere sahip
kadınlardan oluşan Türk Kadınlar Birliği, Tek Parti Dönemi’nde kadınların
seçme ve seçilme hakkını kazanmasında erkek yönetici elitlere baskıda bulunarak taleplerinin gerçekleştirilmesine vesile olmuştur. İlk defa bu dönemden
sonra milletvekilli olan kadın elitlere bakacak olursak, çoğunluğu öğretmenlik
ve okul müdürlüğü yapmış, yüksek eğitimli, birden fazla yabancı dil bilen,
modern kadın imajını destekleyen bir profile sahiptiler. Kısacası, bu dönemde
rejim değişikliği dolayısıyla kadın elitlerin siması da değişmiş, farklı kesimlerden gelen eğitimli kadınlar yönetime resmi olarak katılmaya başlamıştır.
Üçüncü olarak, Demokrat Partinin iktidara gelmesiyle uygulanmaya başlanan liberal ekonomi ve serbest girişimciyi destekleme siyaseti, yeni bir elit
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kesimi ortaya çıkarmıştır (Kanbir, 2014: 681). Bu dönemde sanayinin ve ticaretin gelişmesiyle güçlenen ekonomik seçkinler olarak değerlendirebileceğimiz tüccar ve eşraf ikilisi ile kentli soylu sınıfı da, genellikle asker-bürokrat
kökenli siyasi seçkinlere bir tepki olarak doğmuş ve yönetimde yerini almaya
başlamıştır (Gökçe, 2011: 74). Kısacası, meslek elitleri (avukat, mühendis,
mimar vb.) ve ekonomik elitler (farklı ticaret ve sanayi grubu) de yönetici sınıfa katılmıştır (Arslan, 2005: 171). Örneğin, genel milletvekili profiline bakınca Tek Partili Döneme oranla Çok Partili Dönemde, orta yaş ve üstü, lisans
mezunu, sivil bürokrat veya hukuk kökenli erkeklerin daha çok temsil edildiği
görülmektedir (Arslan, 2005: 64). Mesleki ve ekonomik elitlere ek olarak,
Kanbir (2014) Cumhuriyet Halk Partisi bünyesinde Osmanlı kültürüne karşı
gelişen ve halkı ötekileştiren seçkinci bürokratik yapıya tepki olarak dindar
kesimin devletin içine girerek, elit kesime dâhil olduğunu iddia etmektedir.
Bu dönemde kadın milletvekili oranları çok düşük kalmış, DP’nin on yıllık iktidarı döneminde TBMM’ye giren kadın milletvekili sayısı tekrar seçilenler de çıkarıldığında sadece 12 olmuştur (Çolak, 2017: 115). Bu oranların
yıllara göre dağılımına bakarsak; 1950-1954 arasında 3, 1954-1957 arasında
4 ve 1957-1960 arasında ise 8 kadın milletvekili vardır (Çolak, 2017: 115).
Bu dönemdeki kadın milletvekillerinden bir örnek verirsek, Nazlı Tlabar,
1950 seçimlerinde DP’nin tek kadın milletvekili olarak meclise girmiştir. Tlabar, Osmanlı devletinde son sadrazam Ahmet Tevfik Paşa ve Dâhiliye Nazırı
Memduh Paşa’nın torunu, Şura-yı Devlet Azası Avukat Mazlum Hamit
Bey’in kızıdır (Kurt Güveloğlu, 2016: 11). Yüksek eğitimini Almanya’da felsefe üzerine tamamlamıştır ve İngilizce, Fransızca, Almanca, Rumca dillerini
bilmektedir (Kurt Güveloğlu, 2016: 11). Tlabar’ın bu özellikleri bir kadının
bu dönemde milletvekilliğine seçilebilmesi için aile bağlarının güçlü olması
gerekliliğini ve o dönemde çok nadir olan üst düzey bir eğitim alma şartını
göstermektedir. Yine DP iktidarı döneminde kadın elitlerin bir araya geldiği
yerler kadın dernekleriydi. Örneğin; Kadınlar Dayanışma Birliği derneğe üye
olma koşullarını şu şekilde sıralamıştı: “18 yaşını doldurmuş olmak, en az ortaokul mezunu olmak, medeni haklara sahip olmak, birliğin en az iki üyesinin
tavsiyesi ile başvurmak ve idare kurulu tarafından onaylanmak” (Aydın ve
Yıldız, 2017: 64). Kadınların okuma yazma bilme oranının bile çok az olduğu
bir dönemde üyelik şartlarının içerisinde ortaokul mezunu olma şartının olması, o dönemki kadın derneklerinin elitist yaklaşımından kaynaklanmaktadır
(Aydın ve Yıldız, 2017: 59-64).
Dördüncü olarak, 1960 askeri müdahalesi ile Türkiye’de darbeler dönemi
başlamış, elit tabakasının kendi içindeki hareketliliği artmış ve asker kesim
kendisini “devletin ve ulusal çıkarların savunulmasına adamış elitler üstü bir
kurum” olarak tanımlanmaya başlamıştır (Karpat, 2010: 156). Bu dönemde,
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Kemalist siyasi elitler toplumsal sorunlar karşısında asker elitlerle birlikte hareket ederek çözümü darbelerde aramıştır (Kanbir, 2014: 682; Kurtbaş, 2017:
195). Bunun yanında, yönetici seçkinlerin yapısı değişmeye başlamış;
1950’lere kadar olan seçimlerde milletvekillerinin sadece %1’i mühendis ve
%50’sinden fazlası memur ve asker iken, 1960-1980 yılları arasında mühendislerin oranı %12’ye çıkmış, memurların oranı ise %18’e düşmüştür (Göle,
2002: 108). Yine askerin yükselişe geçtiği bu dönemde, ilk defa 1973 seçimlerinde Milli Selamet Partisi’nin meclise girmesiyle Kemalist elitlerin tam da
zıt köşesinde yer alan yeni bir siyasi elit kitle oluşmaya başlamıştır (Kurtbaş,
2017: 196). Bu dönemde, merkez-çevre ayrımının belirginleşmesiyle birlikte
CHP’nin kentli kesimi temsil ettiği ve DP’nin kapatılmasıyla birlikte Adalet
Partisinin de köylü, küçük kentlerde yaşayan ve dar gelirli vatandaşları temsil
etmeye başladığı görülmüştür (Ergüder, 2009: 419). Kısacası bu dönem, elit
kitlenin kendi içinde bölünmeye başladığı bir dönem olarak kabul edilmektedir. Türkiye’de her ne kadar kadınların kurduğu ilk siyasal parti Nezihe Muhiddin öncülüğündeki Kadınlar Halk Fırkası olsa da partinin faaliyetlerine izin
verilmediği için, devlet tarafından tanınan ilk resmi kadın partisinin kurulması
1970’li yıllara kadar mümkün olamamıştır. Türkiye Ulusal Kadınlar Partisi,
1972 yılında kurulmuş, fakat bu parti 15 ilde örgütlenme zorunluluğunu gerçekleştiremediği için seçimlere katılamamış ve 1980 askeri darbesinden sonra
kapatılmıştır (Çakır, 2013: 182). Kadınların siyasal parti kurma ve siyasal örgütlenme deneyimlerindeki eksiklikleri, onların siyasi elitler içindeki yerini
zayıf kılma yönünde etki yapmış olabilir. Bunun yanında, 70’lerin sol hareketleri bağlamında, kadınlar daha çok anne, eş, kız kardeşlik gibi aile rolleri
dâhilinde düşünüldükleri için (Çakır, 2013: 183), dönemin siyasal seçkinleri
içerisinde yer bulmaları pek mümkün olamamıştır.
1970’lerde Türkiye’de yaşanan sanayileşme süreci ile devletten bağımsız
şekilde ortaya çıkmaya başlayan bir Türk kapitalist elit kitlesinin de aynı dönemde belirmeye başladığı söylenebilir (Kanbir, 2014: 682). Bu elit kitle,
özellikle 1960’lı yıllardan sonra uygulanmaya başlanan liberal ekonomi kurallarının 1980’li yıllara gelindiğinde etkisini göstermeye başlamış ve Kanbir’in tabiriyle “Anadolu Kaplanları” veya “Yeni Elitler”in oluşumu olarak
tanımladığı beşinci dönemin de kilit aktörleri olmuştur (Kanbir, 2014: 682).
Beşinci dönemde, sınıflar arası geçiş daha kolaylaşmış özellikle kapitalist elitlerin hegemonik konuma ulaşmaya başladığı 1980’li yıllardan sonra, en alt
tabakadaki kişiler bile yeni düzende ekonomik üstünlük ile belirlenen elit sınıfa girebilmeye başlamışlardır (Kanbir, 2014: 683). Bunun yanında, “İslamcı
karşı seçkinler” içinde mühendisler, sosyal ve ekonomik gelişmenin birer
sembolü olarak Refah Partisi gibi partilerde anahtar rol oynamaya başlamışlardır (Göle, 2002: 98). Örneğin; 1987 seçimlerine gelindiğinde, mühendis ve
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mimarların yönetici elit içerisindeki rolü güçlenmiş ve bu kesimlerin meclisteki temsil oranı %45’e çıkmıştır (Göle, 2002: 108). Bu kesim; mühendisler,
İslamcı aydınlar ve İslamcı kadınlar olmak üzere üç grubu içermektedir (Göle,
2002: 108-109). İslamcı mühendisler, teknik eğitim almış, bilimin akılcılığını
önde tutan fakat bir yandan da İslami bir kimlik taşıyan ve dini değerlere önem
veren bir kesim olarak çeşitli ikilikleri içinde taşıyan bir gruptu (Göle, 2002:
108). İslamcı aydınlar ise İslamcı hareketin ideolojisini ve İslami toplumun
özelliklerini betimlerken Batı literatürüne de referans vermekte ve laik entelektüeller ile kitle iletişim araçlarını kullanarak tartışmaktadırlar (Göle, 2002:
109). Karşı seçkin olarak İslamcı kadınlar ise özellikle kadının örtünmesi konusu üzerinden toplumda görünürlük kazanmıştır. Başörtüsü ise “pasif, eğitimsiz, kendini aile hayatına adamış ve uysal” kadını değil, kadının siyasal
katılımını ve gönüllü olarak ortaya koyduğu İslami kimliği sembolize etmeye
başlamıştır (Göle, 2002: 110). Özellikle bu dönemde güçlenmeye başlayan
kadın hareketinin de etkisiyle, feminist kadın örgütlenmesi güçlenmeye başladı ve siyasi iktidara çeşitli konularda taleplerini iletmeye başladılar.
1990’larda Halkın Emek Partisi ile parlamentoda yer almaya başlayan Kürt
siyasi elitleri de, 2000’li yıllarda %40 kadın kotası uygulayarak kadın parlamenter elitleri destekleyecek bir sistem benimseyen bir partinin temellerini
atmaya başlamışlardır.
Tüm bu sürecin etkisiyle, Kurtbaş 2001 yılından sonra yeni bir kırılma
yaşandığını ve özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi’nin iktidara gelmesiyle
merkez elitlerin yerine çevre elitlerin geçmesine büyük bir katkı sağladığını
söylemiştir (Kurtbaş, 2017). Altıncı dönem olarak sınıflandırılan bu döneme
Kurtbaş “Bir Elit Koalisyonu Olarak “Yeni Elitler” Dönemi” adını vermiştir
(Kurtbaş, 2017: 198). 2000’li yıllardan sonra oluşan elit kesimde liberal kesimler ve sol ideolojiden farklı olarak, milliyetçi ve muhafazakârlar ile farklı
etnik, dini, ekonomik ve sosyal kesimlerden geniş bir halk kitlesinin özelliklerini yansıtan elit grupları da ortaya çıkmıştır (Kurtbaş, 2017: 198). Bu dönüşüm sayesinde Yeni Elitler olarak adlandırılan liberal muhafazakâr ve dindar
elit kesimin merkeze yerleşmiş ve daha önce merkezde olan elit kesimin ise
artık muhalefet olarak varlığını devam ettirmeye başlamıştır (Kurtbaş, 2017:
194). Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilleri ve lideri ise dindar yaşam tarzını vurgulamaları ile yeni bir siyasi elit sınıfın güç dengelerini değiştirmeye
başladığını göstermektedir (Sayari ve Hasanov, 2008: 359). Bu dönemde kurulan ve parlamentoda yer alan Adalet ve Kalkınma Partisi siyasi elitlerinin
beşte biri, İmam Hatip mezunu olarak Arapça bilmeleri ile diğer elitlerden
farklılaşmaktaydı (Sayari ve Hasanov, 2008: 359). Bu tarihsel bağlam dâhilinde, bu çalışma 2002 yılından sonraki dönemde parlamenter elitler içerisinde
kadınların yeri ve özelliklerini belirlemeyi hedeflemektedir.
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3. Siyasal Elitler İçerisinde Kadınlar
Elit teoriyle bağlantılı olarak kadın elitlere bakıldığında, elit kadınların
da belirli özelliklere sahip olduğu görülmektedir. Bu özellikler birçok bakımdan erkek elitlerin özellikleriyle de benzeşmektedir (Kirkpatrick vd., 1976:
391). Kadınların siyasal elit konumuna ulaşmalarında hem önlerine çıkan engeller hem de bu süreci kolaylaştıran etkenlerden bahsetmek mümkündür (Çakır, 2013; Berg, 2015; Ballington ve Karam, 2005; Yaraman, 2015). Özellikle
ataerkil sistem, kadınların ikincil konumunu güçlendirerek, onların siyasi hayatta başarılı olamayacakları fikrini toplumda yaygın görüş haline getirmiştir.
Bunun yanında erkeklerin siyasi alanda baskın olması, oyunun kurallarını ve
siyasette başarılı olma kriterlerinin de bizzat erkekler tarafından belirlenerek
kadınların bu alanın dışında kalmasına sebep olmaktadırlar (Ballington ve Karam, 2005: 34; Çakır, 2013: 225-226; Yaraman, 2015: 31). Geleneksel görüş,
kadınların parlamentoya girmelerini evlenip, çocuk sahibi olmak koşullarına
bağlamıştır (Davies ve Idrus, 2010: 91). Şüphesiz ki bu kriter, kadınların bireysel kimliğinden ziyade eş ve çocuk sahibi olmayı saygın bir kimlik edinmelerinin ön koşulu haline getirmiştir. Bunun yanında kadınların kendini geliştirmeleri ve eğitim alabilmeleri için aile desteği de çok sınırlı kalmakta ve
erkek kardeşleri ile karşılaştırdığında ayrımcılığa maruz kalmaktadırlar (Çakır, 2013: 201-202).
Kadınların siyasete girmesindeki olumlu sebeplere değinecek olursak,
Rai (2012) kadın parlamenterler ile yaptığı araştırmasında kadınların siyasi
elit konumuna ulaşabilmek için 4 önemli faktörün olumlu rol oynadığını göstermiştir. Sırasıyla; aile bağları, sosyal ve siyasi hareketler içindeki aktif rol
sahibi olmaları, partilerden aldıkları destekler ve ülkelerdeki kadın kotası uygulamaları kadınların siyaset yolunda önünü açan etkenler olarak sıralanmıştır
(Rai, 2012: 195). Kadınların siyasetteki konumunda siyasi partilerin etkisi
yadsınamaz bir geçektir. Bu sebeple siyasi partilerin olumlu ve olumsuz etkilerinden daha derinlemesine bahsetmek faydalı olacaktır.
Kadınların siyasi parti pozisyonlarına gelebilmesi konusunu irdeleyen literatürde arz ve talep modeli çoğunlukla kabul görmektedir. Norris ve Lovendusky (1995), bu modeli geliştirdiklerinde özellikle İngiltere’deki siyasi partilerin kadın adayları seçerken kullandıkları interaktif süreçleri incelemeyi hedeflemişlerdir. Bu bağlamda “talep”, uygun pozisyonların olup olmaması,
seçmenlerin algıları ve tercihleri ile bağlantılı olarak parti elitlerinin kadın
adaylara karşı geliştirdikleri tavırları nitelerken, “arz” ise siyasi kariyeri hedeflemiş yetenekli, hevesli ve yüksek motivasyona sahip olan kadınların varlığı ve bu imkânlarla ilgili algıları ön planda tutmaktadır.
Demokrasinin yerleşmediği ülkelerde seçim sistemleri (özellikle de nispi
temsil seçim sisteminin benimsenmesi) kadınların parlamentoya girmesindeki
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en önemli etken iken demokratik sistemin yerleşmiş olduğu ülkelerde kadınlara karşı eşitlikçi görüşlerin yaygınlığı kadınların parlamentoda daha fazla
yer alabilmesi için bir ön koşul olarak ortaya çıkmaktadır (Tremblay, 2007:
548). Bu nokta göz önünde bulundurulduğunda, demokratik ülkelerde kadın
adaylara karşı toplumun gösterdiği talebin ve onu kabul etme düzeyinin, yine
bu toplumun toplumsal cinsiyet eşitliğine bakış açısı ile doğru orantılı olduğunu söylemek doğru olacaktır.
Ek olarak, siyasi partiler de kadın adaylara olan talep mekanizmasının
temel aktörü ve belirleyicisi olarak çok önemli bir rol oynamaktadır (Çakır,
2013: 225-251). Niven kadın adaylara karşı siyasi partilerde olan negatif algıları ve ön yargıları iki sürece bağlamıştır (Niven, 1998: 57). Birinci süreç, dış
grup etkisi yani kadınların erkek parti elitleri tarafından kendilerine benzemedikleri için negatif değerlendirilmesidir. İkinci süreç, yayılma etkisi ise, siyasette yüksek statülü kadınların azlığından dolayı kadınlara karşı olan olumsuz
önyargıların erkekler arasında sosyalleşme sonucu neşrederek genel kanı halini almasından kaynaklanmaktadır. Bunların sonucunda da siyasi partiler kadınlara karşı önyargılı davranmakta ve onları avantajlı konuma getirecek finansal yardımlarda erkeklere öncelik tanımaktadırlar. Siyasi partilerin birçoğu
kadınlara siyasi kampanyalar için hiçbir finansal destekte bulunmamaktadır
(Ballington ve Karam, 2005: 37). Siyasi partilerin örgütsel yapıları, ideolojileri, kadın aktivistlerin çalışmaları ve cinsiyet eşitliği ile ilgili adaylık kuralları
da partilerin kadın adaylara bakışlarını etkileyen faktörler arasındadır (Caul,
1999: 79). Siyasi partiler, kadınlara milletvekili adayı olma teklifi götürürken
dikkat ettikleri iki unsur vardır; adayın ülkeye veya partiye göre çok nitelikli
olması ve adayın ülkede oy potansiyeli olan tüm kadınlara karşı kendini rahatlıkla ifade edebilmesidir (Paxton ve Kunovich, 2003: 521).
Fox ve Lawless, temel sorunun arz aşamasında olduğunu belirterek,
adayların ortaya çıkmasında büyük bir toplumsal cinsiyet eşitsizliği olduğunu
savunmaktadır (Fox ve Lawless, 2004: 275). Siyasi pozisyonlara aday olarak
ortaya çıkan kadınlar, erkeklere göre çok azdır. Buna karşın seçimlere katılan
kadınlar ile erkekler arasındaki diğer koşullarda fark bulunmamaktadır. Örneğin; seçim yarışına katılan kadınlar da siyasi elitler tarafından eşit oranda desteklenmekte ve kendilerine en az erkekler kadar güvenmektedirler. Özellikle
parti liderlerinin ve elitlerin desteği ile bu konuma gelmiş kadınlar aynı konumdaki erkeklere oranla çok daha yetenekli ve başarılı olmaktadırlar (Fox ve
Lawless, 2004: 275). Bazı çalışmalar ise bu argümanların tam tersine, erkek
siyasi elitlerin kadın elitlere oranla daha kalifiye, daha yüksek statülü mesleklerde çalışan ve daha fazla siyasi alt yapıya sahip oldukları için kadınlar karşısında avantaj sağladıklarını göstermektedir (Jennings ve Thomas, 1968:
490).
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Son olarak siyasi elit konumuna ulaşabilen kadınların özelliklerine baktığımızda bazı belli başlı ortak özelliklere sahip olduklarını söyleyebiliriz.
Dünyada kadın parlamenterlerle yapılan analizler bu kadınların birçoğunun
evli ve en az bir çocuk sahibi olduğunu göstermektedir (Kirkpatrick vd., 1976:
389). Özellikle geleneksel toplumlarda, önemli bir ideal olarak görülen aile
kurumu ve bu kurumun kutsallaştırılması ile erkek ve kadın rollerinin çizilmesi ve bu kurumun meyveleri olarak kabul edilen çocuklar, yine kadınların
milletvekili olabilmesi ve orada tutunabilmesi için gereken ön koşullardandır
(Davies ve Idrus, 2010: 91). Bu sebeple, kadın adayların siyasete atılma yaşları da gecikmektedir. Örneğin; Amerika’nın Michigan eyaletinde yapılan bir
araştırmada, eyalet parlamentosundaki kadın milletvekillerinden sadece
%8’inin 40 yaşın altında olduğu, erkeklerde ise bu oranın %26 olduğu görülmüştür (Jennings ve Thomas, 1968: 476).

4. Türkiye’de Kadın Siyasi Elitlerin Profili: Milletvekilleri Örneği
Türkiye’de kadın hareketi sadece Batı feminist kuramından değil, aynı
zamanda cumhuriyetin ilk yıllarında devlet feminizminden de beslenerek kadın haklarının gelişiminde önemli roller oynamıştır (Ayata ve Tütüncü, 2008:
463). Kadın hakları mücadelesinin başlangıcı II. Meşrutiyet’e kadar götürülebilir fakat asıl değişim Milli Mücadele yıllarında kadınların savaşta erkeklerle
birlikte mücadele etmesi ve erkeklerin askerde olması sebebiyle sosyal alana
girmesi ile olmuştur (Gökçimen, 2008: 9-16). Cumhuriyetin ilanı ile birlikte,
sosyal alanda aktif olan kadınlar siyasette yer alabilmek için dernek veya dergi
gibi kamusal alanda daha görünür olmalarını sağlayacak farklı yollara başvurmuştur. Dernek ve diğer faaliyetlerle birlikte siyasete giren kadınlar daha
sonra seçme ve seçilme hakkının kazanılmasıyla TBMM’de farklı görevlere
getirilmiştir. Örneğin; dokuzuncu dönem milletvekili Halide Edip Adıvar, çeşitli dergilerde kadın haklarını savunmuş, profesör unvanına sahip ve
TBMM’de Milli Eğitim ve Anayasa Komisyonları üyeliği yapmıştır (Gökçimen vd., 2009: 52).
Türkiye’de kadınlar 1930’da yerel seçimlerde, 1935’te genel seçimlerde
seçme ve seçilme hakkını kazanmış ve oy kullanmışladır. Bu hak İtalya,
Fransa gibi Avrupa ülkelerinden önce Türkiye’de kullanılmaya başlanmıştır
(Paxton ve Hughes, 2015: 48). 1935 yılında yapılan seçimde, kadınlar ilk defa
bir genel seçimde oy kullanmış ve 5. Yasama Dönemi’ni (1935-1939) oluşturan bu seçim sonrası kadın vekil oranı %4,5 olmuştur. Cumhuriyet tarihinin
en düşük kadın temsili ise %0,6 ile 9. Yasama Dönemi’nde (1950-1954) olmuştur. 1935’teki seçimlerden sonra ise ilk defa 1999 yılında 23 kadın ve
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2002 yılında 24 kadın ile %4’ün üzerine çıkmıştır. 2007 yılında %9,1’e yükselen kadın milletvekili oranındaki artış 2015 seçimlerine kadar devam etmiştir (Bkz. Tablo 1).
Bu araştırma kadınların temsil oranlarındaki artış ivmesinin arttığı 22.
Yasama Dönemi’nden, 26. Yasama Dönemi’ne kadar olan kadın milletvekillerinin profilini inceleyecektir. Bu çalışmanın kapsamının 22. Yasama Dönemi’nden başlamasının en önemli sebebi, “Yeni Elitler” olarak adlandırılan
bu dönemde elitlerin durumunda yaşanan kırılmadan yönetici kadın elitlerin
nasıl etkilendiğini ampirik olarak incelemektir. Bu araştırmada Türkiye Büyük Millet Meclisi yıllıkları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kütüphanesi veri
tabanı, milletvekillerinin kişisel web siteleri, biyografi kitapları gibi ikincil
kaynaklardan faydalanılarak 194 kadın milletvekilini kapsayan bir Microsoft
Excel veri tabanı oluşturulmuştur.
Tablo 1. Türkiye’de Kadın ve Erkek Milletvekili Sayıları (2002-2017)
Milletvekili Sayısı
Seçim Yılları

Kadın
Sayı Oran (%)

Toplam

Erkek
Sayı Oran (%)

2002

550

24

4.4

526

95.6

2007

550

50

9.1

500

90.9

2011

550

79

14.3

471

85.7

2015 (07.06)

550

98

17.8

452

82.2

2015 (01.11)

550

81

14.7

469

85.3

Tablo 1, bu dönemdeki kadın ve erkek milletvekillerinin sayıları ve oranlarını sunmuştur. İnceleme yapılan beş dönemin toplamında görev yapan toplam 194 kadın vekilden, bir dönem vekillik yapmış kadın sayısı 88 (%46), iki
dönem vekillik yapmış kadın sayısı 82 (%42), 3 ve daha fazla dönem vekillik
yapmış kadın sayısı ise 24 (%12)’dir. Daha detaylı göstermek gerekirse, 550
milletvekilinden 22. Yasama Dönemi’nde 24 kadın, 23. Yasama Dönemi’nde
50 kadın, 24. Yasama Dönemi’nde 79 kadın, 25. Yasama Dönemi’nde 98 kadın ve 26. Yasama Dönemi’nde 81 kadın vekil meclise girmiştir. Cumhuriyet
tarihinin en yüksek kadın temsili ise %17,8 ile 25. döneme aittir.
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4.1. Seçilme Yaşı
Anayasanın 76. maddesinde düzenlenen milletvekili seçilme yaşı 2003
yılından önce 30 iken, 2003 yılında yapılan yeni bir değişiklikle 25’e düşürüldü. Bu değişiklikten önceyi kapsayan 22. Yasama Dönemi’nde 30 yaşın
altında milletvekili olmamasının sebebi bu yasal sınırlamadır.
Tablo 2. Türkiye’de Kadın Milletvekillerinin Seçilme Yaşı (2002-2017)
20-29
Seçilme
Yaşı

30-39

40-49

50-59

60-69

Toplam

Sayı

Oran
(%)

Sayı

Oran
(%)

Sayı

Oran
(%)

Sayı

Oran
(%)

Sayı

Oran
(%)

Sayı

Oran
(%)

22. Dönem

-

-

8

33,4

9

37,5

7

29,1

-

-

24

100

23. Dönem

1

2

15

30

24

48

8

16

2

4

50

100

24. Dönem

-

-

17

21,6

35

44,3

18

22,7

9

11,4

79

100

25. Dönem

6

6,1

24

24,5

39

39,8

23

23,5

6

6,1

98

100

26. Dönem

4

4,9

21

25,9

35

43,2

18

22,3

3

3,7

81

100

Not: Milletvekili seçilme yaşı 22. Dönemde 30 iken, 23. Dönemden sonra 25’e düşürülmüştür.

Tablo 2’de kadınların seçilme yaş gruplarını değerlendirdiğimizde düzenli bir artış veya azalıştan söz edilememektedir. Fakat özellikle 24. dönemde
yasal olarak hiçbir mani bulunmamasına rağmen 20-29 yaş aralığında hiç kadın milletvekili bulunmazken, 25. ve 26. dönemlerde bu yaş grubundaki kadınlarda bir artış olduğunu söyleyebiliriz. Bu yaş grubundan milletvekillerine
bir örnek vermek gerekirse, sonradan milletvekilliği düşürülen, Halkların Demokratik Partisi Van milletvekili Tuğba Hezer Öztürk 26 yaşında seçilerek,
23. ve 26. yasama dönemleri arasında en genç seçilme yaşına sahip kadın vekil
olarak karşımıza çıkmaktadır.
Tablo 2’de karşımıza çıkan verilere baktığımızda her dönemde kadın milletvekillerinin çoğunluğunun 40-49 yaş aralığında olduğunu yani kadınların
siyasette başarıyı çoğunlukla 40’lı yaşlarından sonra yakaladığını söyleyebiliriz. Bunun başlıca sebebi, literatürün de gösterdiği gibi kadının genç yaşta
ailevi yükümlülükleri ve çocuk bakımı gibi toplumsal cinsiyet rollerini yerine
getirmesinin siyasi kariyeri önünde engel teşkil etmesi fakat ilerleyen yaşlarda
bu sorumlulukların azalmasıyla aktif siyasete katılımının önünün açılmasıdır.
Bunun yanında, 25. ve 26. dönemlerde kadınların yaş grubu temsilinin diğer
yıllara göre daha eşit dağılım gösterdiğini söylemek mümkündür. Bunun bir
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sebebi, meclisteki kadın milletvekili sayısının artmayıp yaş çeşitliliğinin artmasıdır. Bu noktada, farklı yaş gruplarından kadın temsil oranının artması her
yaştan kadının taleplerinin mecliste dile getirilmesi bakımından önem arz etmektedir.

4.2. Medeni Durum
Tablo 3’te, Türkiye’de 22. ve 26. Dönem arasındaki kadın milletvekillerinin medeni durumları ve çocuk sayılarını göstermektedir. Bu tablo incelendiğinde, her dönem kadın milletvekillerinin en az %60’ının evli olduğu görülmektedir. Arslan (2005) makalesinde evli vekil oranın bu kadar yüksek olmasını, Türkiye’de toplumun evliliğe geleneksel bir kurum olarak önem atfettiğini ve bunun geleneksel yaşam tarzını ifade etmesi bakımından önemli olduğuna bağlamıştır (Arslan, 2005: 63). Literatür göstermektedir ki bu sadece
Türk toplumunda değil diğer toplumlarda da yaygın olarak görülen bir gerçekliktir (Davies ve Idrus, 2010; Kirkpatrick vd., 1979). Bekâr vekil oranın
24, 25 ve 26. seçim dönemlerinde düzenli olarak artmasından bu fikrin kırılmaya başladığı çıkarımında bulunabiliriz. Bekâr vekil oranındaki artışın bir
sebebi de, milletvekili olma yaşının düşürülmesiyle daha genç bir kitlenin
meclise girme imkânı elde etmesinden kaynaklanmaktadır. Çocuk sahibi olmanın ise kadın milletvekilleri için bir engel oluşturmadığını Tablo 3’ten çıkarabiliriz.
Tablo 3. Türkiye’de Kadın Millet Vekillerinin Medeni Durumu (2002-2017)
Medeni
Durum

Bekâr
Sayı

Evli
Sayı

Çocuk
1

2

3+

-

19

Oran
(%)
79,2

7

9

2

3

BoşanToplam
mış/Dul
Sayı
Oran Sayı Oran
(%)
(%)
2
8,3
24
100

22. Dönem

3

Oran
(%)
12,5

23. Dönem

11

22

33

66

14

17

6

2

6

12

50

100

24. Dönem

13

16,4

58

73,4

29

28

9

1

8

10,2

79

100

25. Dönem

22

22,5

61

62,2

30

28

13

4

15

15,3

98

100

26. Dönem

20

24,7

51

62,9

28

27

11

3

10

12,4

81

100
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4.3. Eğitim Durumu ve Yabancı Dil Bilgisi
Gelişen dünya düzeninde, eğitim sadece temel ihtiyaçların sağlanması
için değil, bireyin kendini doğru şekilde ifade edebilmesi için de önemlidir.
Eğitim, bireyin sisteme ayak uydurmasını sağlar ve toplumdaki sosyal konumunu belirler. TUİK’in İstatistiklerle Kadın Raporuna göre, eğitimli kadınların iş gücüne katılım oranları daha yüksektir (TÜİK, 2016). Ek olarak, eğitim
fırsatını elde etmiş kadınların büyük bir çoğunluğu siyasete aktif olarak katılmaya da daha yatkındır (Paxton ve Hughes, 2015: 123). Bu temellere dayanarak Tablo 4 kadın milletvekillerinin eğitim durumunu, Tablo 5 ise eğitimin bir
parçası olan yabancı dil bilgisini kapsamaktadır.
İncelenen 5 yasama dönemi içerisinde kadın milletvekilleri sayısında artış yaşanmasına rağmen kadın vekillerin eğitim düzeylerinde önemli sayılabilecek bir artış veya azalıştan söz edilememektedir. Analizler dâhilinde 5 dönemi incelediğimizde, üniversite mezunu kadın milletvekilleri oranlarının
%45 ila %58 arasında değişiklik gösterdiği görülmektedir. Her dönemde kadın milletvekillerinin eğitim seviyelerinde dalgalanmalar olsa da bu kadınların
büyük bir çoğunluğunun en az üniversite mezunu oldukları görülmektedir. Bu
da Paxton ve Hughes’ın görüşlerini destekleyerek, elitler arasında eğitimin sadece kişisel gelişim için değil, kişisel bağlantıları güçlendirmek ve diğer elitlere ulaşmak için bir imkân olarak kullanıldığına bir göstergedir (Paxton ve
Hughes, 2015: 127). Bunun yanında elit teorinin elit tanımındaki yüksek eğitim koşulu ile uyumlu bir şekilde, ortaokul ve lise mezunu kadınların seçilme
ve milletvekili konumuna gelme oranlarının çok düşük seviyelerde olduğu görülmektedir. Özellikle 22. ve 23. dönemlerde ilkokul ve ortaokul mezunu kadın vekil bulunmaz iken, 24 ve 26. dönemlerde 1 vekil, 25. Dönem’de ise 4
vekil ilkokul veya ortaokul mezunudur. Örneğin; 24. Dönem Cumhuriyet
Halk Partisi İstanbul milletvekili Sabahat Akkiray, ilkokul mezunudur fakat
profesyonel sanatçı kişiliğiyle görünür olmuş ve vekillik konumuna gelmeyi
başarmıştır. Meclisteki ortaokul ve lise mezunu milletvekilleri farklı partilerden olmakla birlikte, çoğunlukla Halkların Demokratik Partisi milletvekili
olarak görev yapmaktadırlar.
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Tablo 4. Türkiye’de Kadın Milletvekillerinin Eğitim Durumu (2002-2017)
Doktora

Yüksek Li- Lisans
Ön Lisans
Lise
Ortaokul
Toplam
sans
İlkokul
Eğitim Sayı Oran Sayı Oran Sayı Oran Sayı Oran Sayı Oran Sayı Oran Sayı Oran
Durumu
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
22. Dönem
23. Dönem
24. Dönem

7

29,2

2

8,4

13

54,2

1

4,1

1

4,1

-

-

24

100

9

18

8

16

29

58

2

4

2

4

-

-

50

100

16

20,3

8

10,2

43

54,5

6

7,5

5

6,3

1

1,2

79

100

25. Dönem

23

23,5

15

15,3

45

45,9

2

2

9

9,2

4

4,1

98

100

26. Dönem

16

19,8

13

16,1

43

53

2

2,5

6

7,4

1

1,2

81

100

Yabancı dil bilgisi de seçkinler için önemli bir unsurdur. Temel eğitimin
dışında, özel bir çaba ve zamanla elde edilen yabancı dil bilgisi, toplumun elit
sınıfında daha yoğun görülmektedir. Tablo 5’te görüldüğü gibi kadın milletvekilleri arasında bir yabancı dil bilenler ve üç dil veya daha fazla bilenlerin
sayısı 22. Dönem ile 25. Dönem arasında artış göstermiştir. Yabancı dil bilmeyenlerin oranı ise %20’lik oranla en yüksek 23. Dönem’de, en az ise
%12,57’lik oranla 22. dönemdedir. Diğer yasama dönemlerinde dil bilmeyen
vekiller arasındaki farkta dalgalanmalar olmasına rağmen, oranlar genellikle
birbirine yakındır. Ek olarak, 22. Dönem’den 26. Dönem’e kadar bir yabancı
dil bilen vekil sayısında %10’luk bir azalma görülürken üç yabancı dil bilen
vekil sayısında %9’luk bir artış olmuştur. Bu da yabancı dil bakımından daha
donanımlı kadınların vekil olmaya başladığını göstermektedir. Söz konusu durum, kadınların siyasi elit konumuna gelebilmeleri için çok nitelikli olmaları
gerektiğini savunan çalışmaları desteklemektedir. Bu bulgu zaman içinde siyasi yarışın artarak ancak çok nitelikli kadınların milletvekili olabildiği çıkarımına da işaret etmektedir.
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Tablo 5. Türkiye’de Kadın Milletvekillerinin Yabancı Dil Bilgisi
(2002-2017)
Yabancı
Dil

1 Yabancı Dil

2 Yabancı Dil

Sayı

Sayı

Oran (%)

Oran (%)

3 ve Daha Fazla
Yabancı Dil
Sayı Oran (%)

Bilmiyor
Sayı

Oran (%)

22. Dönem

17

70.83

4

16,6

-

0

3

12,57

23. Dönem

35

70

4

8

1

2

10

20

24. Dönem

55

69,64

10

12,65

4

5,06

10

12,65

25. Dönem

60

61,24

13

13,26

8

8,16

17

17,34

26. Dönem

49

60,49

13

16,04

8

9,87

11

13,6

Ayrıca Şekil 1’den yapabileceğimiz çıkarımla en çok bilinen yabancı dilin İngilizce olduğu görülmektedir. 22. ve 23. yasama dönemlerinde, genellikle Batı dilleri olarak kabul edilen İngilizce, Fransızca ve Almanca bilen kadın milletvekili profilinin 24. Dönem’den sonra çeşitlenerek Arapça ve Kürtçe
bilen milletvekili sayısının arttığı görülmektedir. Bu da Sayari ve Hasanov’un
(2008) da savunduğu gibi elitlerin profilindeki değişimin kadın milletvekillerine olan yansımasına da işaret etmektedir. Kürtçe; yabancı dilden çok Halkların Demokratik Partisi ve Barış ve Demokrasi Partisi milletvekillerinin ana
dili olarak algılanmaktadır. Bu dili bilen milletvekili sayısındaki artışın 23.
Dönem sonrası bu partilerin kadın milletvekilleri sayılarındaki artıştan kaynaklandığını düşündürmektedir.
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Şekil 1. Kadın Milletvekillerinin Yabancı Dil Tercihleri (2002-2017)
4 7
5

26. Dönem

25. Dönem

68
6

24. Dönem

7
5 8
7

1

13
11

12

57
17
64

56

01 4
1 4

23. Dönem

0
0
0

22. Dönem
0

Diğer

2

37

4

19
10
Arapça

20

30

Kürtçe

Almanca

40

50
Fransızca

60

70

İngilizce

4.4. Mesleki Durumu
Şekil 1’de, 194 kadın milletvekilinin meslekleri avukat, akademisyen,
mühendis-mimar, tıp, sağlık bilimleri, yönetici-iş kadını ve diğer meslek gruplarına ayrılarak sınıflandırılmıştır. Şekil 2’de gösterilen sağlık bilimleri diliminin içinde hemşire, eczacı, diş hekimi ve radyoloji uzmanı gibi meslekler
yer almaktadır. Toplumda saygınlığı olan meslek gruplarının, mecliste vekil
olma yüzdesi oldukça yüksektir. Belirlenmiş meslek gruplarından en yüksek
orana sahip grup %22 ile avukatlar olmuştur. Bu meslek dalının toplum tarafından saygı duyulan bir meslek olmasının yanı sıra, sosyal ilişkilerin yoğun
olduğu bir meslek dalı olması sebebiyle elit bağlantıların kurulmasına da yardımcı olduğunu söyleyebiliriz.
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Şekil 2. Türkiye’de Kadın Milletvekillerinin Meslek Gruplarına Göre
Dağılımı (2002-2017)
Diğer
25%

Hukukçu
22%

Yönetici- İş
Kadını
10%
Sağlık
Bilimleri
7%

Akademisyen
16%
MühendisMimar
13%

Tıp
7%

Not: Bu tabloda 24. Dönem Ankara milletvekili Emine Ülker Tarhan, hâkim olmasına rağmen hukuk fakültesi mezunu olduğu gerekçesiyle avukat sınıflandırması içine dâhil edilmiştir.

İkinci en yoğun meslek dalı olarak, seçkinlerin aydınları olarak nitelendirilebilecek akademisyen kadınlar yer almaktadır. Meslek elitleri olarak nitelendirilen avukat, mühendis, mimar ve ekonomik elitlerin özellikle çok partili sisteme geçilmesiyle birlikte yönetici elit sınıfa katılmasıyla kadın milletvekillerinden %13’ünün bu kesimden gelen kadınlar olduğu görülmektedir.
Bu bulgu, Göle’nin çalışmasında sunduğu 1960 ve 1980 yılları arasındaki
meclislerde mühendis vekil oranının %13 olması tarihsel gerçeği ile de uyumluluk göstermektedir (Göle, 2002: 108). Gökçimen’in ilk kadın milletvekillerinin mesleklerini değerlendirdiği makalesinde, toplumun en eski ve kamusal
mesleği olan öğretmenlik %72,2 oranla dönemin en yüksek yüzdesine sahipti
(Gökçimen, 2008: 24). Bu, o dönemki genel milletvekili profili (memur, asker
ve esnaf) ile de uyumlu olmakla beraber günümüzdeki gerçeklikten uzak görünmektedir. Bu durum, Türkiye’deki elitlerin dönüşümü ve kırılma noktaları
ile ortaya çıkan yeni elit kesimler ile doğrudan alakalıdır. Bunun yanında Şekil
1’de görüldüğü üzere, toplumda popülerliği olan meslekler dışında gazeteci,
arkeolog, tekstilci gibi farklı meslek gruplarından, farklı bağlantılarla siyasete
atılmış kadınlar da bulunmaktadır. Örneğin; Halkların Demokratik Partisi milletvekilleri Leyla Zana ve Pervin Buldan’ın siyasi elit kategorisine girme yolundaki ana destekleyicileri aile bağı olarak değerlendireceğimiz eşleriydi. Kı-
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sacası, elit olarak nitelendirilmeyen meslek gruplarına ait kadınlar da aile bağlarından ve başka şekillerde kurdukları politik bağlantılardan faydalanarak
parlamentoya girebilmişlerdir.

4.5. Milletvekili Olmadan Önceki Siyasi Görevler ve Yöneticilik
Görevleri
Kadınların vekil olmadan önce ve vekil olduktan sonra nasıl görevlerde
yer aldıkları hayati öneme sahiptir çünkü hem kendi bağlantılarını kurarak siyasette aktif katılımcı olmalarının hem de gerekli nitelik ve yetenekleri kazanarak siyaset yarışında başarılı olmalarının önü açılmaktadır. İncelediğimiz
194 kadın vekilden, 171 tanesi hem meclis içinde hem meclis dışında farklı
alanlarda görevler almıştır. Kadınların parçası olduğu kamu ve özel kuruluşları 8 ortak başlıkta toplayarak sınıflandırdık. Bunlar; bakanlık, divan kâtip
üyeliği görevleri, başkan vekillikleri, farklı komisyon görevleri, meclis içi diğer idari görevler, parti içi görevler, belediye görevleri ve son olarak sivil toplumda yapılan çalışmalardır. Bakanlık yapmış olan 10 kadın vekilden dört tanesi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olarak görev yapmıştır. Toplumsal cinsiyet rollerinden gelen algıyla kadınların bu sorumluluklara daha uygun olduğu kanısı gözümüze çarpmaktadır. Lakin istisnalar da mevcuttur. Örneğin;
Adalet ve Kalkınma Partisi Ankara milletvekili Jülide Sarıeroğlu, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev yapmıştır.
Şekil 3. Türkiye’de Kadın Milletvekillerinin Sürdürmüş Olduğu Görevler
STK GÖREVLERİ
BELEDİYE GÖREVLERİ
PARTİ YÖNETİM GÖREVLERİ
DİĞER İDARİ GÖREVLER
KOMİSYON GÖREVLERİ
MECLİS BAŞKAN VEKİLİ GÖREVLERİ
DİVAN KATİP ÜYESİ
BAKANLIKLAR
AKP

MHP

36
12

2

26
8

1
30

1

6

25

1

23
1

2

1

2
8

HDP

7
2
4
8

9

3
2
2

9
CHP

22
8
8

1

DİĞER

Divan görevleri ve başkan vekilliklerinde kadın vekil sayısının azlığı gözümüze çarpmaktadır. Meclis başkan vekilli görevini kadınlara verme oranın
daha yüksek olduğu partiler, Halkların Demokratik Partisi ve Cumhuriyet
Halk Partisi’dir. Vekil sayısının daha fazla olduğu Adalet ve Kalkınma Partisi’nde bir tane kadın başkan vekili olmuştur. Kısacası, kadınların mecliste
milletvekili olduktan sonra bile karar alıcı mekanizmalarda görev almasının
kadınlar için zorlu bir sürece dönüştüğünden bahsetmek mümkündür.
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Sonuç
Türkiye’de cumhuriyetin ilk yıllarından başlayarak günümüze kadar geçen süreçte, kadın milletvekillerinin oranı oldukça düşüktür. 2002 yılı itibarıyla oransal olarak artmaya başlayan temsil kadın hakları açısından umut vadetmiş olsa dahi halen kadınların siyasette temsili zayıf kalmaktadır. Kadın
milletvekillerinin profili incelendiğinde; eğitim durumları, meslekleri, siyasete girme yaşı ve medeni durumu gibi birçok yönüyle toplumda elit tabakasından gelen bir kitle oldukları görülmektedir. Yükseköğretim mezunu, ekonomik bağımsızlığını elde etmiş, toplum tarafında saygın kabul edilen meslek
gruplarına mensup kadınların mecliste vekil olarak daha çok yer aldığı görülmektedir. Fakat elitler sadece saygın ve tanınmış kişilerden değil; farklı topluluklardan, değişik seviyelerde kişilerden örneğin sendika, gönüllü kuruluş
veya farklı siyasi kitle hareketinden gelen kişilerden de oluşmaktadır (Higley,
2008: 3). Bu savları desteklercesine, bu çalışma dâhilindeki analizler değişik
meslek gruplarına ait ve daha düşük eğitim düzeyine sahip kadınların da mecliste kendilerine yer bulduklarını göstermektedir. Bu kadınlar aile bağları gibi
farklı bağlantılarla siyasete atılmış ve mecliste yer almışlardır. Siyasi toplumu
yönetenler sayıca ne kadar fazla olursa, yönetilen toplumun temsili o denli
artar (Mosca, 1939: 51). Sadece sayı değil, vekiller arasındaki çeşitliliğin de
temsili arttıracağı düşünülürse, farklı eğitim ve ekonomik düzeylerden kadınların mecliste yer alması o meclisin temsil düzeyini arttıracaktır diyebiliriz.
Fakat Türkiye örneğinde görüldüğü üzere, erkek elitler gibi kadın elitler de
genellikle belirli özelliklere sahiptir. Elit çeşitlenmesinin bir yansıması olarak,
yabancı dil bilgisinde de bir çeşitlenme görülmektedir. Özellikle 2011 yılından sonra Batı dillerini bilen milletvekillerinin yanı sıra Arapça ve Kürtçe bilen kadın milletvekillerinin sayısında da bir artış gözlemlenmiştir. Bu dönüşüm mecliste yer alan siyasal partilerin ideolojik, etnik, bölgesel özelliklerine
de bağlı olarak, dindar, muhafazakâr ve etnik kökenli kadın elitlerin kendine
mecliste daha geniş bir yer bulduğunun da bir göstergesidir.
Kadınların eğitim, refah seviyesi, aile bağları gibi siyasette yükselmeyi
destekleyen niteliklere sahip olması onların bu yolda ilerlemesini kolaylaştırmaktadır. Aksi takdirde, güçlü bağlantılar ve sosyal ağlar ile tanınmış siyasetçiler tarafından desteklenmesi gerekmektedir. Özellikle avukatlık, akademisyenlik, yöneticilik gibi yüksek profilli, mesleklerinde başarılı kadınların siyasette yükselme potansiyelinin diğer kadınlara göre daha yüksek olacağını söylemek yanlış olmayacaktır. Bu meslekler ve profiller, kadınların parti elitleri
tarafından kabul edilmesi bakımından ve parti prestijini desteklemesi bakımından da olumlu görülmesine sebep olmaktadır. Bunun yanında kadınlar, ailevi görev ve yükümlülüklerini de aksatmayacak şekilde çocuk bakımı gibi
rollerini geride bıraktıkları 40’lı yaşlarında milletvekilliği konumuna daha ra-
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hat gelebilmektedir. Bu durum toplumsal cinsiyet rollerinin de geleneksel olarak tanımlandığı Türkiye gibi ülkelerde sıklıkla görülmektedir. Bu yaş aralıkları aynı zamanda kadınların ve erkeklerin mesleklerinde en verimli oldukları
ve belirli bir tecrübeye ulaşarak kendilerini kanıtladıkları bir döneme de tekabül etmektedir. Fakat özellikle son dönemdeki toplumsal cinsiyet eşitliğinin
arttırılması çabaları ve bazı partilerin genç adayları desteklemesi nedeniyle
genç kadın milletvekili oranlarında da yükseliş görülmektedir. Kısacası bu çalışma, elit teoriyi desteklemekle beraber siyasetteki kadınların özellikleri ve
nitelikleri açısından derinlemesine incelenmesi gereken birçok konuyu gözler
önüne sermiştir.
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TÜRK ASKERİ YÖNETİMİNDEKİ KIRILMALARDA
VE DÖNÜŞÜMLERDE YABANCI ETKİSİ:
OSMANLI’DAN 2000’LERE
Turgut ATASOY1
Özet
Yabancılar, Türk askeri yönetiminin dönüşüm sürecinde tarihsel bir olgu olarak her zaman yer almıştır. 1700’lerden 2000’lere uzanan süreçte, oluş şekli
genellikle Türk kamu yönetimiyle benzer olan askeri yönetimine ait dönüşümlerin çoğunlukla gelişmiş Batılı devletler tarafından görevlendirilen yabancı
uzmanların inisiyatifleriyle ya da dışarıdan yapılan askeri politika transferleri
ile gerçekleştirildiği görülmektedir.
Çalışma, 300 yılı aşkın bir süreyi kapsayan dönemde Türk askeri yönetiminde
yaşanan kırılmalarda ve dönüşümlerde yabancı etkisinin önemli bir olgu olarak ortaya çıktığının belirlenmesini amaçlamaktadır. Avrupa etkisinin ve ABD
etkisinin görüldüğü iki ana bölümden (1700-1945 ve 1946-2016 dönemleri)
oluşan çalışmada alan araştırması/taraması yöntemi kullanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Türk Askeri Yönetimi, Yabancı Uzman, Değişim, Dönüşüm,
Politika Transferi
IMPACT OF FOREIGNERS ON THE FRACTURES AND TRANSFORMATIONS OF
TURKISH MILITARY ADMINISTRATION: FROM OTTOMAN TO 2000s
Abstract
Foreigners, as a historical fact, have always been involved in the transformation process of the Turkish military administration. During the period ranging from 1700s to 2000s, it has been observed that the military transformations being generally similar formation with the Turkish public administration have been mostly carried out through the initiatives of foreign experts
nominated by developed Western states or through military policy transfers
from abroad.
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The aim of this study is to determine that foreign impacts have emerged as
an important fact in the fractures and transformations which have been experienced in Turkish military administration over a period of more than 300
years. In the study, which consists of two main sections (1700-1945 and 19462016 periods) observing the European impact and the US impact respectively,
field study/creening method has been used.
Keywords: Turkish Military Administration, Foreigners, Foreign Experts,
Change, Transformation, Policy Transfer

Giriş
Dönüşüm ihtiyacı Türkiye’nin yaklaşık 300 yıldır gündeminde bulunan
bir konu olup bu ihtiyaç kendini ilk kez 1700’lerde Osmanlı İmparatorluğu
döneminde askeri alanda göstermiş, bu amaçla Batı’dan askeri yeniliklerin
alınmasına başlanmış, bu süreç Osmanlı’nın yıkılışına kadar sürmüştür. Dönüşüm ihtiyacı, 1923’te kurulan genç Türkiye Cumhuriyeti ordusunun da gündeminde kalmaya devam etmiştir. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ise dış dinamiklerin yönlendirmesi ile farklı bir karaktere bürünen dönüşümler askerî
açıdan Türkiye için bir kırılma noktası oluşturmuş; özellikle yüzyıllardan beri
sahip olduğu askeri strateji, taktik, kültür, teşkilat ve eğitimde derin değişimler
yaşayan Türk askeri yönetimi bu dönemde önemli bir dönüşüm geçirmiştir.
Askeri alandaki dışsal dönüşüm sürecinin 2000’li yıllara kadar uzandığı da
görülmektedir.
Özellikle, bu çalışmanın başlangıç ve bitiş yılları olan 1700-2016 arasındaki 300 yılı aşkın dönemde Türk kamu ve askeri alanındaki dönüşüm süreçlerine bakıldığında, her dönemde farklı bir gelişmiş Batılı devletin Türkiye’yi
dönüştürerek etki veya nüfuz altına aldığı görülmektedir. Bu dönüşümlerde
politika transferlerinin, yabancı uzman ve uzman raporlarının etkin birer araç
olarak kullandığı veya dış unsurlara ait yönlendirmelerin mevcut bulunduğu
dikkat çekmektedir. Özellikle, 1700-1985 yıllarını kapsayan dönemde daha
fazla varlık gösteren yabancı uzmanlar bazen talep üzerine bazen de talep olmaksızın görevlendirilmiştir. Yabancı uzman faaliyetleri bazı dönemlerde o
kadar yoğunlaşmıştır ki sayıları yüzlerle ifade edilen “uzmanlar ordusuna” dönüşmüştür.2

2

Glasneck tarafından “Alman uzmanlar ordusu” olarak nitelenen bu personelin sayısı 1939
yazında 2000 kadardır (Glasneck, 1976: 75). Ayrıca, 1946-1980 döneminde Türkiye’ye gelen
Amerikalı yardım personeli ve askeri uzman sayısı ise 1953’te 1300’dür (Carver, 2011: 148).
1960’larda giderek artan ve içlerinde uzmanların da bulunduğu Amerikalı asker sayısı
24.000’e ulaşmıştır (Uslu, 1994: 96).
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İlk kez, bir Fransız subayın Osmanlı ordusu için 1716’da bir rapor (Berkes, 1973: 43-46)sunmasıyla başlayan yabancı uzmanlardan yararlanma süreci müteakip dönemlerde artarak devam etmiş ve Osmanlı’nın son döneminde kartopu gibi büyüyerek zirve yapmıştır. Yabancı uzman olgusu
1923’ten sonraki dönemlerde de devam etmiş ve 1985’lere kadar uzanmıştır.
İlginçtir ki 1950-1985 döneminde Türkiye’de görev yapan yüzlerce Amerikalı
yardım personelinin ve askeri uzmanın kurdukları bir internet sitesi (The
American Military in Turkey, 1994) üzerinden günümüzde bile birbirleriyle
haberleştikleri ve o dönemin anılarını paylaştıkları görülmektedir.
Özellikle Osmanlı dönemindeki yabancı uzman faaliyetleri başlı başına
bir inceleme konusudur. Farklı dönemlerde görev yapan Fransız, İngiliz ve
Alman uzmanlar, dönüştürdükleri Osmanlı İmparatorluğu’nu, devletin en
gizli noktalarına kadar sızarak yönlendirmişler ve İmparatorluğu kendi ülkelerinin nüfuzu altına almayı başarmışlardır.
Cumhuriyet’in kuruluş döneminde de orduda etkili olan Alman askeri uzmanlarının ihale süreçlerini kendi ülkeleri lehine yönlendirdikleri, orduyu
kendi askeri kültürlerine göre eğitip teşkilatlandırdıkları ve Alman etki alanına
aldıkları görülmektedir (Güvenç ve Barlas, 2010: 232-235). Benzer şekilde,
1946-1985 döneminde Amerikalı uzmanların, ordunun eğitim, silah, askeri
strateji ve doktrin gibi birçok şeyi, Amerikan sistemine göre düzenledikleri ve
Türk askeri gücünü tamamen ABD’ye bağımlı hale getirdikleri gözlenmektedir (Uslu, 1994: 119). Soğuk Savaş’ın sona erdiği 1985 yılından sonra ise “yabancı uzman” olgusu yerine, özellikle başta ABD olmak üzere yabancı ülkelerden ve NATO’dan yapılan “askeri politika transferi” olgusunun ön plana
çıktığı dikkat çekmektedir. Özellikle NATO kriter dokümanları, yayınlanan
raporlar, savunma planlama çalışmaları gibi müttefik ülkeleri bağlayan belgeler artık uzman faaliyetlerinin ve uzman raporlarının yerini almıştır.
Dolayısıyla, tarihsel süreçte, Türk askeri yönetiminde gerçekleştirilen
önemli birçok dönüşümün politika transferleri ana ekseninde yürütüldüğü
önemli bir bulgu olarak belirmektedir. Bu nedenle, politika transferleri, yabancı uzmanlardan yararlanma ve alınan askeri yardımlar bakımından büyük
benzerlikler taşıyan ve zamansal olarak 1700-2016 arasındaki yılları kapsayacak şekilde sınırlandırılan dönemde gerçekleştirilen askeri politika transferlerinin yabancı uzman, yabancı ülke veya uluslararası örgütlere ait çalışmalar
üzerinden incelenmesinin önemi ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla, anılan dönemde Türk askeri yönetiminde gerçekleştirilen değişim ve dönüşümlerin birer politika transferi süreci olduğunun ortaya konulması da bu çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır. Çalışmada, politika transferleri ana ekseninde
gerçekleşen dönüşümlerde önemli roller üstlenen yabancı uzmanların veya
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daha genel bir anlatımla dış unsurların askeri örgütlenmeyi ve işleyişi derinden etkiledikleri iddiasının işlenmesi önem arz etmektedir. Çalışma genel olarak üç soru üzerine kuruludur.
Çalışmada sorulacak ilk soru “ne yaptılar?”sorusudur. Bu soru bizi aslında bu çalışmada ortaya konulan iddianın büyük bölümünü oluşturan ve genellikle yabancı uzmanlar ya da daha genel bir ifadeyle yabancılar vasıtasıyla
gerçekleştirilen değişimler ve dönüşümler ilebu süreçte askeri örgütlenmedeki
ve işleyişteki derin etkilere götürecektir.“Ne yaptılar?” sorusuna verilecek
cevap kapsamında bu uzmanların ya da dış unsurların ortaya çıkardığı olumsuzlukları da belirtmek gerekecektir. Bu olumsuzluklardan ilki, getirtilen uzmanların askeri donanım ve askeri kültürde yarattıkları, ordular için arzu edilmeyen aşırı çeşitliliktir. İkincisi, ordunun askeri yetenekler açısından dışarıya
bağımlı hale gelmesidir. Üçüncüsü, Berkes ve Özkul’un da belirttiği gibi, bazı
dönemlerde görev yapan yabancı uzmanların kendi ülkeleri veya başka ülkeler
lehine casusluk yaptıklarının açıkça belirlenmiş olmasıdır (Berkes, 1973: 7375; Özkul, 2005: 239). Bazen bu casusluk faaliyetinin, ülke içinde cemaatler
şeklinde kendilerine müzahir gruplar yaratarak daha da tehlikeli boyutlara
ulaştığı da bilinmektedir.
İkinci soru, yabancılar dönüşümü ve etki / nüfuz altına alma işini “nasıl
yaptılar?” sorusudur. Bu soru bizi, çalışmanın ana çerçevesini oluşturan yabancılar tarafından kullanılan ve aynı zamanda birer politika aracı olan araçlara götürecektir. Bu süreçte, politika transferi kavramı ile uzman raporları
ve yardımlar gibi araçlar farklı isimler altında da olsa her dönemde Türkiye’nin kaderinin belirlenmesinde önemli rollere sahip olmuştur.
Sorulacak üçüncü soru, “neden yaptılar?” sorusudur. Bu soru bizi, bu
uzmanların, dış unsurların ya da bu unsurların oluşturduğu içerdeki müzahir
grupların destekledikleri ülkelerin dış politikalarının ne olduğuna ve Türkiye’nin bu politika içinde nasıl yer aldığına götürecektir.
Alman Generali VonGelish’den aktaran Wallach’ın, kitabının önsözündeki (Wallach, 1985) “her askeri heyet, aksi iddia edilmesine rağmen bir politik tedbirdir ve bu nedenle de az veya çok sevimsizdir”ifadede anlamını bulan
ve bu çalışmanın temel odak noktası olan yabancı uzmanların ya da dış unsurların, tarihsel süreç içinde Türk askeri yönetiminin politika transferi ana ekseninde dönüştürülmesinde, etki ya da nüfuz alanı oluşturulmasında, dolayısıyla
askeri örgütlenmenin ve işleyişin derinden etkilenmesinde önemli roller üstlendikleri iddia edilmektedir. Bu iddianın ispatlanması gayreti aslında çalışmanın amacını oluşturmaktadır.
Belirtilmesi gereken bir nokta da çalışmanın neden Osmanlı İmparatorluğu dönemine kadar götürüldüğüdür. Çünkü 1700-1918 yılları arasındaki
yaklaşık 200 yıl, daha sonraki dönemlerde askeri alanda yaşanan dönüşüm
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süreçlerini, yabancı uzman ya da dış unsurların faaliyetlerini belirleme özelliği olan dönemdir.
Çalışmanın neden 2016 yılına kadar uzanan dönemle sınırlandırıldığına
gelince; yabancı askeri uzman faaliyetlerinin yoğun bir şekilde 1985’e kadar
sürdüğü; 1985-2016 döneminde ise biçim değiştirerek dönüştürme görevlerinin NATO tarafından üstlenildiği görülmektedir. İncelemenin 2016 yılı ile sınırlandırılmasının bir nedeni de yoğunluklu olarak 1990’lardan itibaren
TSK’ya sızmış bulunan ve dış mihrakların müzahiri durumundaki bir grup
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu askerin 15 Temmuz 2016 yılında
yaptıkları darbe teşebbüsünü müteakip yaşanan kırılmadır. Bu olaydan sonra
özellikle ABD ile ilişkilerin soğumaya başlaması, ilişkilerin şekil değiştirmesi
ve Türkiye’nin bölgesinde bağımsız politikalar geliştirme çabası içine girmesidir.
Bu konudaki diğer bir önemli husus ise 15 Temmuz 2016’dan sonra Türk
askeri yönetiminin önceki dönemlere göre çok farklı bir konuma sokulmuş
olmasıdır. Kurumsal olarak organizasyon yapısı bağlı olduğu üst makamlar,
kendisine bağlı olan ast makamlar ve Türk bürokrasisindeki rolü bakımından
Türk askeri yönetimi artık sivil bürokrasi içinde tamamen eritilmiştir. Bu nedenle, 2016’dan günümüze kadar gelen sürecin incelenmesi ayrı bir çalışma
konusudur.

1. Osmanlı ve Genç Cumhuriyet Dönemlerinde Askeri Yönetimin İşleyişinde Avrupa Etkisi: (1700-1945)
245 yıllık bir süreyi kapsayan 1700-1945 dönemi Osmanlı İmparatorluğu
ve Cumhuriyetin kuruluş yıllarını kapsamaktadır. Bu dönem aynı zamanda,
askeri örgütlenmeyi ve işleyişi derinden etkileyerek Türk askeri yönetiminin
dönüştürülmesinde, nüfuz alanı oluşturulmasında Fransa, İngiltere ve Almanya gibi Avrupa ülkelerinin etkisinin olduğu yılları kapsar.
Başka bir deyişle gerek Osmanlı gerekse Genç Cumhuriyet döneminin
ortak özelliği modernleşme sürecinde Avrupa’nın örnek alınması ve her iki
dönemde de askeri uzmanlardan yararlanılmasıdır. Ancak, Osmanlı ve Genç
Cumhuriyet dönemleri karşılaştırıldığında, Osmanlı döneminde genellikle
kontrolsüz bir Batıcılık zihniyeti varken Genç Cumhuriyet döneminde, bir
“kontrol mekanizması” söz konusudur. Bu nedenle, Avrupa etkisindeki 17001945 ana dönemini; Osmanlı dönemi (1700-1918) ve Genç Cumhuriyet
(1920-1945) dönemlerinden oluşan iki ara dönem altında incelenecektir.
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1.1. Osmanlı Askeri Yönetiminin İşleyişinde Çoklu Sistem: Fransa, İngiltere ve Almanya’nın Nüfuz Alanı Oluşturması (1700-1918)
Osmanlı Ordusunun, Fransa, İngiltere ve Almanya’nın etkisi ile dönüştürüldüğü bu dönem, yabancılara bağımlılığın giderek artması ve etkisi altında
kalınan her ülkeden bir şeyler alınması sonucunda Osmanlı askeri yönetiminin
işleyişinde çoklu bir sistemin uygulamaya geçirilmesi bakımından önemlidir.
Raporlar veya layihalar hazırlayıp yönetime sunan ve dönüşümlerde önemli
roller üstlenen yabancı uzmanlar bu döneme damgasını vuran unsurlardır.
Türkiye’de askeri uzmanların bu yoğunlukta ve bu ölçekte kullanıldığı başka
bir dönem yoktur. Zira askeri ve siyasi gelişmeler askeri alanda planlanan değişimlerin hızlı bir şekilde başlatılmasını gerekli kılmış; değişimlerin gerçekleştirilmesinde de çoğunlukla yabancı askeri uzmanlar kullanılmış ve inisiyatif tamamen uzmanlara bırakılmıştır.
Osmanlı İmparatorluğu’nda yabancı askeri uzmanlardan bilinçli ve düzenli bir şekilde faydalanma ilk defa, 18. yüzyıl başlarında gerçekleşmiştir.
Katolik-Protestan savaşından kaçan Rochefort adlı bir Fransız subayı, Osmanlı ordusunda yabancı mühendis subaylardan oluşan bir “fen kıtasının” teşkili için 1716’da bir rapor sunmuştur. Fakat raporun içeriğini casuslar vasıtasıyla öğrenen Fransız elçisi rüşvet vererek raporun bir sonuca ulaşmasını engellenmiştir. Zira Fransa’ya göre Rochefort’un raporu, Osmanlı’dan sağlanan
ticaret imtiyazlarını (kapitülasyonlar) ortadan kaldırmaya yönelik olduğu için
Fransa için tehlikelidir (Berkes, 1973: 43-46; Lewis, 2000: 47).
Dönemin diğer bir yabancı askeri uzmanı, 1731’de ordunun ıslahı için
görevlendirilen ve daha sonra kendisine paşalık unvanı verilen Fransız subayı
Comte de Bonneval (Humbaracı Ahmet Paşa)’dır. Bonneval, bomba ve havan
topu askerliği olan “humbaracılığı” geliştirmiş, Üsküdar’da bir humbaracı kışlası ile Hendesehane adı altında ilk askeri fen ve tatbikat okulunu açmıştır.
Ancak Hendesehane’nin ömrü pek fazla sürmemiş, yeni talimlerden hoşnut
olmayan ulufeli humbaracıların isyan edecekleri korkusu ile okul kapatılmıştır
(Berkes, 1973: 60-61).
Özkul ise Bonneval ile ilgili bazı ilginç noktaları ortaya koymuştur. Yazara göre Bonneval, görev yaptığı süre boyunca Fransa’nın Osmanlı İmparatorluğu üzerindeki çıkar ve emellerini her zaman gözeterek Fransız elçiliğiyle
işbirliği yapmıştır. İmparatorluğun bütün işleri Bonneval’a danışıldığı için
kendisi de her şeyden haberdar olmuş ama Osmanlı İmparatorluğu bu durumu
hiçbir şekilde tespit edememiştir (Özkul, 2005: 150).
Dönemin önemli yabancı askeri uzmanlarından birisi de Macar asıllı İbrahim Müteferrika’dır. 1691’de esir edilerek İstanbul’a getirilen ve Müslüman
olan Müteferrika Osmanlı devlet büyüklerinin yanında görevlendirilmiştir
(Berkes, 1973: 52). Onun en önemli hizmeti, ilk kez Türk dilinde matbaayı
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kurmasıdır. Ama onun Osmanlı ordusunun çağdaşlaşması davasındaki rolü
unutulmuştur. Onun 1732’de padişaha sunduğu Usûl el-Hikem fi Nizâm elÜmem adlı kitap hem devlet hem de askeri düzene ilişkin önemli öneriler içermektedir (Moutafarriqa, 1769: 23-58).
Yine bir Fransız heyeti ile 1773’te Türkiye’ye gelen Baron de Tott’dan
da yabancı uzman olarak faydalanılmıştır. Tott’un öncelikle, 1773’te açılan
“Mühendishane-i Bahri-i Hümayun” adlı Deniz Mektebinin kurulmasında
önemli rolü olmuştur (Avcı, 1963: 4). Yeni istihkâm ve topçu birliklerinin teşkiline de yardım eden Tott daha sonra Fransa’ya dönmüş; onun yerine başöğretmen olarak Campbell (İngiliz Mustafa) görevlendirilmiştir (Lewis, 2000:
47-50). İlginç olan nokta, bu dönemdeki değişimlerin gerçekleştirilmesinde
önemli rol oynayan Tott’un Türkiye’ye neden kendiliğinden gelerek değişim
faaliyetinde bulunduğudur. Berkes’e göre Tott, Osmanlı İmparatorluğu’nun
durumunu inceleme görevi ile Fransa tarafından İstanbul’a gönderilmiştir
(Berkes, 1973: 73).
1773’te açılan ve Deniz Harp Okulu’nun ilk nüvesi olan Mühendishanei Bahri-i Hümayun, (Berkes, 1973: 86) ile 1795’te açılan ve bugünkü İstanbul
Teknik Üniversitesi’nin nüvesini teşkil eden Mühendishane-i Berri Hümayun
okullarının açılması yine Fransız uzmanlarca yönlendirilmiştir (TSK Tarihi,
1978: 361). Özellikle Mühendishane-i Berri Hümayun, ders programına ilk
defa yabancı dil konulması ve medreseden tamamen ayrılması (Avcı, 1963:
10-13) bakımından önem taşımaktadır. Berri Hümayun’un bir kısmı daha
sonra Harp Okulunun bir bölümünün ilk nüvesini teşkil etmiştir.3
1770 Çeşme faciasında yok olan Osmanlı İmparatorluğu donanmasının
yeniden inşası için Fransız gemi mimarlarından faydalanılmıştır. Bu dönemden itibaren Fransız, İsveç ve İngiliz mimar ve mühendislerinin Osmanlı İmparatorluğu bahriyesinde gemi inşasında mühim rol oynadıkları görülmektedir
(Bostan, 1992: 69).
Osmanlı İmparatorluğu’nun kalelerinin daha iyi korunması ve yeni savunma stratejilerinin belirlenmesi kapsamında 1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşı sonrasında Fransa’dan getirilen askeri uzmanlar, Haliç’teki tersanede ilk
aşamada 15 öğrenciye ders vermişlerdir (Bakır, 2002: 532; Uzunçarşılı, 1995:
482-483).

3

1871’de Mühendishane-i Berri Hümayun okulunun Mühendishane kısmı Pangaltı’daki Harp
Okulu’na, idadi kısmı da Maçka’ya getirilerek Harbiye İdadisi ile birleştirilmiştir. 1878’den
sonra ise Mühendishaneyi bitiren topçu ve istihkâm sınıfından mümtaz subay olarak seçilenlerin önde gelenleri Erkânı Harbiye sınıfına ayrılmış, geriye kalan bölümü de üç yıl okuduktan sonra yüzbaşı rütbesi ile askeri fabrikalarda görev almıştır (TSK Tarihi, 1978: 362).
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1773’te öğretime başlayan Mühendishane-i Bahri-i Hümayun’da
1782’den sonra coğrafyacı Eynard, topçu subayı Lafitte (veya Lafayet) ve
Chabay, istihkâm yüzbaşısı Monier, inşaat mühendislerinden Rua ve SaintRemy isimli Fransız, uzman subaylar olarak görev yapmışlardır. Ayrıca İstanbul’da, Şarleton adlı bir Fransız firkateyninin komutanı olan Turquet deniz
tabiyesi dersi öğretmenliğine, Fransız Sefarethanesi memurlarından London
hendese öğretmenliğine getirilmişlerdir. Daha sonra Fransa’dan gelen Monier
ve LafitteClavé adlarındaki iki Fransız mühendis de okulda ders vermeye başlamıştır (Avcı, 1963: 4-6).
Aslında, 1780’lere gelindiğinde özellikle casusluk faaliyetlerinden kuşkulanılan Fransız uzmanlardan rahatsızlık duyulduğu gözlenmektedir (Berkes, 1973: 73). Ama buna rağmen Fransa ile yabancı uzmanlarla ilgili işbirliği
sürdürülmüştür. Bu bağlamda, 1790’lı yıllarda devletin zaafları ve Osmanlı
ordusunun eğitimi konusunda rapor hazırlayan Fransız uzman subay Brentano
(Bertrand) ve daha sonra casus olduğu belirlenen Ermeni tercüman Mouradgea İmparatorluğu yönlendiren uzmanlar olarak dikkat çekmektedir (Özkul,
2005: 230-239).
1795 yılına gelindiğinde yine Fransa ile yola devam edilmiş ve bahriyenin ıslahı için 6 bahriye subayı, 2 piyade, 2 süvari, 2 mühendis ve 1 deniz inşa
mühendisinden oluşan bir ekip göndermiştir. Ayrıca, gemi inşası için demirci,
burgucu (demir burgu yapan), marangoz ve yelkenci gibi çeşitli mesleklere
sahip Fransız, İsveçli ve Venedikli uzmanlardan istifade edilmiş ve uzman sayısı giderek arttırılmıştır (Besim, 1997: 42-44).
Bu dönemin en önemli değişimlerinden birisi de bugünkü Kara Harp
Okulu’nun tamamen Fransız örneğine göre 1834’te kurulmasıdır. Okuldaki
öğretimde başta Fransızca olmak üzere yabancı dil bilmek öğretimin ön şartı
olmuştur(TSK Tarihi, 1978: 369).Bu dönemde ayrıca, Erkân-ı Harbiye Mektebi kurulurken Fransız Kurmay Okulu (Écoled’Applicationd’État-Major) kuruluşu örnek alınmıştır(Ergün, 1990: 440).Önce Fransız subaylar, 1883’ten
itibaren ise Alman subaylar askeri eğitim sisteminin düzenlenmesine memur
edilmiştir(Ergün, 1990:446).
Bu dönemde dalga dalga askeri uzman göndererek Osmanlı İmparatorluğu’na iyi görünmeye çalışan ve bir yandan da bu uzmanları casus olarak
kullanan Fransa’nın aslında, Osmanlı İmparatorluğu’na karşı “bir taşla iki kuş
vurma” usulünü çok iyi uyguladığı görülmektedir. Zira Osmanlı İmparatorluğu devlet teşkilatının içerisine sızan ve elde ettikleri istihbaratı düzenli olarak ülkelerine gönderen askeri uzmanlar vasıtasıyla Fransa’nın yakın gelecekte Doğu’ya (Mısır, Fas, Cezayir) yapılacak işgalin planlarını şekillendirdiği anlaşılmaktadır.
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Fransa’nın belirlediği dış politikaya paralel olarak 1700’lerin başından
itibaren başlayıp 1830’lara kadar yoğun bir şekilde devam eden ve istihbarat
uzmanı gibi çalışan yabancı uzman sayısının ilginç bir seyir izleyerek artış
gösterdiği görülmektedir. Zira Fransa, 16. yüzyıldan itibaren diplomasisini
Akdeniz egemenliği üzerine kurmuştur. Bu dönemde Fransa’nın genellikle
Osmanlı İmparatorluğu’nun parçalanmaması ama aynı zamanda güçlenmemesi çerçevesinde politika izlediği; 18. yüzyıl sonlarından itibaren Osmanlı’nın parçalanması artık kaçınılmaz hal aldığında ise imparatorluktan pay
alma çabası içerisine girdiği gözlenmektedir (Pul, 2007: 167-173). Dolayısıyla Fransa’nın bu dönemde güttüğü dış politika ile Fransız uzmanların yürüttüğü faaliyetler örtüşmektedir.
Diğer taraftan Berkes, Karadeniz’den Akdeniz’e, Mısır’dan Mora’ya kadar bütün bölgelerin Fransız uzmanlar tarafından incelenerek haritalarının çıkarıldığını ve Fransa hükümetine raporlar hazırlandığını belirtmekte ayrıca bu
uzmanların, Osmanlı ordusunda ıslah çalışmaları yapmak üzere Girit ve Rodos’ta karargâh kurulmasını teklif ettiklerini, bu adaların Mısır’a yakın olması
nedeniyle özellikle seçildiğini vurgulamaktadır. Zira Berkes’e göre, askeri uzmanlardan Tott’un ve Truguet 1777’de müfettiş adı altında Mısır’ın işgal planını hazırlamak üzere özellikle gönderilmiştir (Berkes, 1973: 73-74).
Dolayısıyla, Fransız uzmanların açıklanan bu faaliyetleri, Akdeniz ticaret
yoluna egemen olma politikasının uygulamasına yöneliktir. Fransa’nın diğer
bir dış politikası da Osmanlı’da yaşayan Hristiyanların istismarı ile ilgilidir.
19. yüzyıldan itibaren Osmanlı İmparatorluğu’nun iç işlerine karışabilmek
için Osmanlı topraklarında yaşayan Hristiyanlar üzerindeki himaye haklarından yararlanma politikasını benimseyen Fransa’nın (Yorulmaz, 2000: 702)
özellikle Osmanlı üzerindeki nüfuzunu Almanlara kaptırdığı dönemde sadece
Osmanlı’daki Hristiyan gruplar ile Fransızcanın yayılması için açılan okulların elde tutulmasını amaçladığı gözlenmektedir (Imbert, 1981: 93).
Bu dönemde ayrıca Osmanlı İmparatorluğu tarafından ABD’den de askeri uzmanlar istenmiştir. Yunanistan’a bağımsızlık verilmesini sağlamak
amacıyla Rus-İngiliz-Fransız müşterek donanmasının 1827’de Navarin’de
Osmanlı İmparatorluğu donanmasını imha etmeleri sonucu Osmanlı İmparatorluğu çareyi kısa bir süre ABD’ye yaklaşmakta bulmuştur (Gencer, 1985:
117-119).
Diğer taraftan, Fransızların 1830’da Cezayir’i işgal etmeleri sonucu Osmanlı-Fransız ilişkileri gerginleşmiş, Fransız askeri uzmanların görevlendirilmesi belli bir dönem için sona ermiştir (TSK Tarihi, 1978: 366). Askeri yabancı uzman temininde artık Fransa yerine, kara ordusunda Almanya’ya, donanmada ise İngiltere’ye müracaat edilecektir.
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1830-1860 yıllarını kapsayan dönemde birçok İngiliz askeri uzmanın Osmanlı donanmasında görevlendirildiği, bunların en önemlilerinin, SirBaldwinWalker (Yaver Paşa), SirAdolphusSlade (Müşavir Paşa), Augustus
Charles Hobart-Hampden (Hobart Paşa) ve Henry FelixWoods (Woods Paşa)
olduğu bilinmektedir(Badem, 2011: 116).Bu uzmanların yönlendirmesiyle
Kaptanı Deryalık ile yakın işbirliği içinde çalışan Bahriye Meclisi 1840’ta,
Bahriye Nezareti de 1867’de kurulmuştur. 1909’dan itibaren ise İngiliz uzmanların yönlendirmesiyle Avrupa’daki örneklerine uygun olarak yeni bir
bahriye teşkilatı kurularak önemli bir değişim gerçekleştirilmiştir (Yavuz,
2001: 72).
Dönem içinde giderek artan İngiliz ağırlığı nedeniyle makinist ve çarkçıları İngiliz olan buharlı gemilerin idareleri İngilizlere verilmiş, tersanelerde
inşa edilmekte olan gemi makinalarının çoğu da İngiltere’den satın alınmıştır
(Özcan, 1997: 47). Bu dönemde donanmadaki İngiliz ağırlığı o kadar artmıştır
ki Bahriye Mektebi’nde İngiliz Deniz Harp Okulu’nun müfredat programı uygulanmaya başlamış ve mecburî yabancı dil olarak İngilizce öğretilmeye başlanmıştır (Ergün, 1990: 453-457).
Diğer taraftan, Rooney’e göre (Rooney, 2008: 73), Birinci Dünya Savaşı’nın başlamasına kadar olan silahlanma döneminde donanma inşa programlarıyla meşgul olmak, büyük küçük birçok Avrupa devleti için önemli bir
faaliyet alanı olmuştur. Donanma faaliyetlerini başarıyla yürütmek isteyen
Osmanlı için ise yabancı uzman gereklidir. Bunun için 1908’de Bab-ı Ali İngiltere’ye başvurarak neredeyse tükenmiş haldeki Türk donanmasının yeniden
düzenlenmesi için bahriye danışmanı gönderilmesini istemiştir (Rooney,
2008: 73). Bu isteğe karşılık olarak savaş sanatını öğretmeyip sadece gemicilik eğitimi veren Gamble, Williams ve Limpos isimli İngilizlerin yüksek ücretlerle donanmada uzman olarak görevlendirildikleri görülmektedir (Büyüktuğrul, 1969: 118).
Bu dönemde Osmanlı donanmasında yabancı uzmanlarla etkili olmaya
başlayan İngiltere’nin de Fransa’ya benzer bir dış politikası vardır. 1791-1878
arası dönemde İngiltere, Rusya’nın Avrupa’da güçlü bir devlet olmasını önlemek amacıyla Osmanlı İmparatorluğu’nun toprak bütünlüğünü koruma politikasını benimsemiştir. Osmanlı İmparatorluğu’nun 1878’de iyice zayıflamasından sonra İngiltere bu politikasını değiştirmiş ve imparatorluğun yıkılıp
onun toprakları üzerinde İngiltere’nin çıkarlarını gözetebilecek küçük devletler kurulması politikasını benimsemiştir.4

4

Bu amaçla İngiltere 1878’de Kıbrıs’ı, 1882’de Mısır’ı işgal etmiş, Anadolu’da Ermeni ve Kürt
devleti kurulması için çaba göstermiştir. Hint Yolu’nun güvenliğini sağlamak amacıyla Yunanlılara Batı Anadolu’yu işgal ettirmiştir (Temel, 1998: 120).
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İngiliz askeri uzmanların bu dönemdeki faaliyetleri kendi dış politikaları
ile uyumludur. Zira uzmanlar vasıtasıyla bir yandan Osmanlı donanması sınırlı da olsa Rusya’ya karşı güçlendirilirken diğer yandan da uzun vadeye dönük olarak donanmayı kendisine bağımlı kılacak şekilde gemi makinalarının
çoğunun İngiltere’den satın alınması sağlanmıştır.
Osmanlı İmparatorluğu 1835-1860 arasında kısmen, 1860-1918 arasında
ise tamamen Almanya’nın askeri sistemini örnek almayı tercih etmiş ve bu
ülkenin nüfuz alanına girmiştir. Bu süreçte, 1858-1888 yılları arasında
Prusya’nın Genelkurmay Başkanı olacak olan Moltke’nin Osmanlı İmparatorluğu’na 1835’te henüz Yüzbaşı rütbesinde iken gelmesi ve 1839’e kadar askerî uzman olarak görev yapması (Wallach, 1985: 9-12), Almanya’nın Türkiye’ye ne kadar önem verdiğini göstermektedir. Çok iyi bir savaş planlayıcısı
olan Moltke, görevi süresince başta İstanbul ve Boğaz olmak üzere birçok yerin haritasını yapmış; doğu illerinde küçük askerî harekâtlara katılmıştır (Doğan, 2011: 516). Moltke ile aynı dönemde gelen Kuczkowski, Schwenzfeuer,
Wendt, Grunwald, Malinowski ve Strecker isimli askeri uzmanlar ise Osmanlı
ordusuna ait topçu bataryalarının reorganizasyonu konusunda yardımcı olmuşlardır(Wallach, 1985: 20-23).
Alman askeri uzmanları asıl 1860’tan sonra hızla artmaya başlamıştır. Bu
dönemde askeri uzman Kaehler ve heyetinin uzmanlık faaliyetleri dikkat çekmektedir (Ortaylı, 2010: 107). Kaehler ile birlikte Kemphovner “piyadecilik”,
Von VonHobbe “süvari” ve Restow “topçuluk” konularında askeri uzman olarak değişimler yapmak üzere bu dönemde görev yapmıştır (TSK Tarihi, 1978:
211).
1883’te askeri uzman olarak atanan Goltz (Goltz Paşa) ise askeri eğitim
ve öğretim alanında değişimler sağlamıştır. Goltz, askeri okullarda müfettiş
olarak göreve başlamış; sonra, askeri doktrin, teorisyen, politik ilişkiler alanlarına da girmiştir (Akmeşe, 2005: 21-23). Goltz, askeri eğitim ve öğretimde
önemli değişimler yapmıştır.
Birinci Dünya Harbi arifesinde önemli bir değişim sağlayan ve tüm memleket halkının askerlik yükümlülüğünü bütüncül bir tanımla yasal zemine oturtan Mükellefiyet-i Askeriye Kanununun hazırlanması (Çiyan, 2009: 245-256),
topçu bataryalarının reorganizasyonu, savaş planlaması, tatbikatlar düzenlenmesi, birçok yerin haritasının yapılması, piyade, süvari ve topçu eğitimi gibi
konularda önemli değişimlerin sağlanmasında Alman uzmanların büyük rolü
bulunmaktadır. Özkan’a göre(Özkan, 2010: 183), dönemin sonuna doğru Harbiye Nezareti ve Erkân-ı Harbiye karargâhlarının yeniden teşkilatlandırılmasının da yine Alman uzmanlar vasıtasıyla gerçekleştirilmiştir.
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Alman dış politikasına gelince; 1871’de siyasi birliğini tamamladıktan
sonra Avrupa’da en büyük güç olma hevesi ile sömürgecilik politikası gütmeye başlayan Alman İmparatorluğu, bir hammadde kaynağı ve pazar olarak
Ortadoğu’ya el atmak için öncelikle Osmanlı İmparatorluğu’nu nüfuzu altına
almayı hedeflemiştir. Almanya bu hedefe ulaşmak için de görevlendirdiği uzmanlar vasıtasıyla Osmanlı’yı yüksek oranda kar getiren silah satışları ile kendisine bağımlı kılmayı amaçlamıştır (Ortaylı, 2010: 21-30). Bu süreçte, Alman dış politikası ile Alman uzmanların faaliyetlerinin uyumunun da çok kolay bir şekilde sağlandığı söylenebilir. Askeri uzman faaliyetlerinin yoğun olduğu 1860-1918 döneminde Osmanlı ordusunun hemen hemen her kademesine Alman sistemi tam olarak girmiştir. En önemlisi de Alman subaylara Osmanlı ordusunda komutanlık görevleri verilmiştir (Özkan, 2010: 181).
Buraya kadar yapılan tartışmalardan, Osmanlı ordusundaki kırılmaların
ve dönüşümlerin gerçekleştirilmesinde, başlangıçtan itibaren Yeniçeri
Ocağı’nın yıkılması sürecinde yer alan ve sürece öncülük yapan Fransız askeri
uzmanların rolünün bulunduğu; donanmanın şekillendirilmesinde ise İngiliz
askeri uzmanlarının etkili oldukları anlaşılmaktadır. Seraskerlikten Harbiye
Nezareti’nin kuruluşuna kadar giden süreçteki askeri yönetimin yapısında yapılan değişikliklerde ise 1860’tan sonra etkileri artan Alman askeri uzmanların
rolünün bulunduğu görülmektedir.
Gerçekleştirilen bu askeri değişimler kuşkusuz sadece yabancı askeri uzmanlar vasıtasıyla olmamıştır. Bazı değişimlerin de Batı ordularından politika
transferi kapsamında yapıldığı görülmektedir. Örneğin,1828’deki alay, tabur
ve bölük şeklindeki kara ordusundaki teşkilatlanma, dönemin Avrupa ülkeleri
ordularından aktarma ile yapılmıştır (TSK Tarihi, 1978: 195). Ayrıca, 1834’te
kabul edilmiş olan Redif5 teşkilatının askeri uzman Moltke’nin önerileriyle
Prusya’nın Landon teşkilatı örnek alınarak kurulduğu (TSK Tarihi, 1978: 195196); 1836’da açılan ve ordunun teşkilat, eğitiminin düzenlenmesi ve yönetilmesi bakımından önemli bir değişim sağlamış olan Darı Şura Meclisi’nin de
Moltke’nin tavsiyeleriyle Avrupa ordularından aktarma yapılarak kurulduğu
bilinmektedir (Aksu, 2004: 14-23).
Diğer taraftan, 1869 yılında Fransız Jandarma yönergesi aynen tercüme
edilerek yeni “Asakir-i Zaptiye Nizamnamesi” hazırlanmış ve uygulamaya
konulmuştur (Atatürk’ün Doğumunun Yüzüncü Yılında Türk Silahlı Kuvvetleri, 1982: 311). Bu nizamname bir başka politika transferidir. 1909’dan itiba-

5

Redif, barış zamanında büyük bir kitleyi uzun süre silahaltında bulundurmaksızın askerlik
çağına gelmiş olanların eğitilmesi ve böylece daha az harcama ile savaş zamanı için eğitimli
askerler yaratılması fikrinden doğmuştur.
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ren İngiliz uzmanların yönlendirmesiyle Avrupa’daki örneklerine uygun olarak kurulan yeni bahriye teşkilatı da (Yavuz, 2001: 72) politika transferi kapsamında değerlendirilecek bir değişimdir.
Özetle, 18. yüzyıldan itibaren başlayan ve 20. yüzyıl başlarında Osmanlı
İmparatorluğu’nun yıkılışına kadar devam eden süreçte, Osmanlı kara ordusu
ve donanması dışsal etkilerle gerçekleştirilen önemli değişimler yaşamış ve
bu süreçlerin sonunda Osmanlı askeri yönetimi dönüşmüş ancak gerçekleşen
dönüşüm özgün bir hale getirilememiştir. Dönüşümü oluşturan değişimlerin
bir bölümü yabancı uzmanların etkisi ile diğer bir bölümü de Batı’dan yapılan
politika transferleri ile ya da ikisinin karışımı kapsamında gerçekleştirilmiştir.
Bu süreçte, orduda yabancılara bağımlılığın giderek arttığı ve etkisi altında
kalınan her ülkeden bir şeyler alınmasının sonucunda da Osmanlı askeri yönetiminin işleyişinde çoklu bir sistemin uygulamaya geçirildiği gözlenmektedir. Imbert’in Moltke’den aktardıklarına göre (Imbert, 1981: 124), ortaya çıkan çoklu askeri sisteme ilişkin olumsuzluğu Alman generali Moltke de doğrular niteliktedir.6 Şunun altını çizmek gerekir ki belli standartlara sahip olmayan ve bünyesinde çok çeşitli askeri anlayışı, yöntemi, eğitim durumunu ve
donanımı barındıran bir ordunun savaş alanında başarı şansı çok zayıftır. Zira
böyle bir orduda, emir komuta, lojistik-ikmal sisteminin yürütülmesinde birçok karışıklığın ve güçlüğün ortaya çıkması kaçınılmazdır.

6

Moltke’nin 1841’de yayınlanan “Doğu Üzerine Mektuplar” adlı kitabında Türk ordusu için
“uydurma bir ordu”; “Operet Ordusu” ifadelerini kullanmış ve ayrıca şunları yazmıştır: “Reform diye yapılan her şey dış görünüşten, taslaktan başka bir şey değildi, reformun adı vardı
sadece. Avrupa örneğine göre bir ordu kurulmuştu; askerler Rus askeri gibi giyiniyorlardı,
talimnameler Fransa’dan, silahlar da Belçika’dan alınmıştı. Sarıklı askerler Macar eyeri, İngiliz kılıcı kullanıyorlardı ve de her ulusun ordusunun yöntemine göre eğitimden geçiriliyorlardı” (Imbert, 1981: 124).
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1700-1918 dönemine ilişkin “dönemsel etkileri ve değişimleri” aşağıdaki
tabloda özetlemek mümkündür:
Tablo 1. Dönemsel Etkiler ve Değişimler
Fransa Etkisi
M. Bahri-i Hümayun (1773) ve M.
Berri Hümayun’un açılması (1795)

İngiltere Etkisi
Bahriye Meclisi’nin
kurulması (1840)

Almanya Etkisi
Redif teşkilatının
kurulması (1834)

Yeniçeri Ocağı’nın ilgası ve A. M.
Muhammediye’nin teşkili (1826)

Bahriye Nezareti’nin
kurulması (1867)

Dar-ı Şura Meclisi’nin
kuruması (1836)

Yeni ordu teşkilatı (alay, tabur, bölük şeklinde) (1828)

Osmanlı Donanması’nın Topçu bataryalarında
Islahı (1908)
reorganizasyon (1860)

Kara Harp Okulu’nunkurulması
(1834)

Yeni Bahriye Teşkilatı
(1908)

Erkân-ı Harbiye Mektebi’nin kurulması (1845)
Asakir-i Zaptiye (Jandarma)
Nizamnamesi (1869)

Askeri eğitim ve öğretim
alanında değişimler
(1883)
Mükellefiyet-i Askeriye Kanunu (1914)
Harbiye Nezareti ve
Erkân-ı Harbiye’nin
reorg. (1914-1918)

1.2. Cumhuriyetin Kuruluşu ve Devrimler Dönemi (1920-1945): Almanya
ve İngiltere Etkisi
25 yılı kapsayan bu dönem gerek kamu yönetimi alanında gerekse askeri
yönetimde önemli değişimlerin gerçekleştirildiği¸ kurulan yeni Cumhuriyet’in
temellerinin atıldığı yılları kapsar. Gerçekleştirilen üst çatı dönüşümleri (saltanatın kaldırılması, Cumhuriyet’in kurulması, hilafetin kaldırılması) ile600
yıllık padişahlık dönemi bütün yönleriyle kapanmış takip eden yıllarda ise
gerçekleştirilen hukuk, sosyal ve siyasal alandaki devrimler Batı’dan çağrılan
yabancı uzmanlar vasıtasıyla inşa edilmeye başlanmıştır.
Benzer şekilde, bu dönemde çağdaş bir ordu yaratma amacına yönelik
olan değişim faaliyetlerinin askeri yönetim alanında da büyük bir heyecanla
sürdürüldüğü gözlenmektedir. Bu dönemin en büyük özelliği, bağımsız bir
milli harp sanayi kurma çabalarının modern Batı ordularından silah tedarik
etme faaliyetleri ile birlikte yürütülmek istenmesidir. Dışarıdan alım yapmak
da haliyle önceki dönemlerde olduğu gibi Batı’dan askeri uzman getirmeyi
gerektirmiş, bir süre beklemede kalındıktan sonra Almanya tercih edilmiştir.
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Zira İkinci Dünya Savaşı’na giden süreçte birbirleriyle rekabete giren Batı’nın
önemli devletleri arasında güçlü silah sanayi ile Almanya ön plana çıkmaktadır.
Genç Cumhuriyeti Almanya’ya yaklaştıran önemli bir neden de Cumhuriyetin kuruluşunda görev almış subayların önemli bir bölümünün Osmanlı
döneminde Alman uzmanların eğitim verdiği Harp Akademisinde eğitim almış olması ve bu uzmanlardan etkilenmiş olmasıdır. Özellikle Goltz’un yazdığı Millet-i Müselleha (Silahlandırılmış Halk, Ordulaşmış Millet, Ordu-Millet ideali) önemlidir. Osmanlı döneminden gelen Türk-Alman silah arkadaşlığının da katkısıyla Almanya ile askeri ilişkilerin geliştirilmesi kolay olmuştur
(Özkan, 2010: 193-196).
Dönemin bir diğer özelliği de 2000’lere doğru giden süreçte Genelkurmay’ın devlet bürokrasi içinde elde ettiği önemli konumun temellerinin bu
dönemden itibaren atılmaya başlanmasıdır. Genelkurmay’ın konumunu güçlendirmek için bu dönemde MSB’nin yapılanmasında ve askeri üst yapılanmada önemli değişimlerin gerçekleştirildiği görülmektedir.
Bu dönemde, Batılı ülkelerin model olarak alınması ve yabancı uzmanlardan faydalanma süreci yeniden başlatılmıştır. Ancak bu dönemde yabancı
uzmanlardan yararlanma şekli Osmanlı döneminden farklıdır. Zira ya yurtdışına personel gönderilmiş ya da çağrılan uzmanların genellikle fikir ve raporlarına başvurulmuştur. 1920’li yılların başından itibaren çağrılan uzmanlara
ilişkin seçim ve tercihler Türk hükümetleri tarafından yapılmış, bütüncül bir
yabancılaşmaya müsaade edilmemiştir. Ülkenin tamamen bu uzmanlara teslim edilmemesine özen gösterilmiş, uzmanların hem işinin ehli olması hem de
kapitalist çevrelerin etkilerinden uzak kalabilecek bir kişilik sahibi olmasına
özen gösterilmiştir (Kuruç, 1987: 212).
Sivil alanda ise daha çok görüşlerinden yararlanılmak üzere yabancı uzmanlara rapor hazırlatmak bu dönemde yaygın hale gelmiş ve Nazilerden kaçan Alman bilim adamlarından da yararlanılmıştır (Ergün, 1997: 134-135). Bu
dönemin en kapsamlı ve en dikkate değer raporu Amerikalı bir heyet tarafından 1933’te hazırlanmıştır. Yönetim yazınında “Dorr Raporu” olarak bilinen
bu rapor, Cumhuriyet’in kuruluşundan sonra ekonomi, idari, eğitim, sosyal ve
siyasi konuları kapsayan ve geniş kapsamlı olarak hazırlanan ilk yabancı uzman raporudur (Dorr vd., 1936: 151-156). Rapor, sonraki dönemlerde hazırlanacak diğer raporlar için bir referans belge olması ve içeriğinde doğrudan
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Türk askeri yeteneklerini kısıtlama amacına yönelik hususların bulunması nedeniyle önemlidir.7 Raporun dikte ettiği askeri yönetimi ilgilendiren maddeleri bu dönemde uygulamaya konulmayacak ancak bu raporu referans olarak
alan 1948’den sonraki ABD menşeli uzman raporları kapsamında uygulamaya
konulacaktır.
Almanya ile olan ilişkilere yeniden dönülecek olursa; Osmanlı’nın son
döneminde Almanya ile kapanan “yabancı askeri uzmanlar perdesi”, Cumhuriyet’in ilk yıllarında yeniden Almanya ile açılmıştır. Bu dönemde, İngiltere
ve Fransa ile yaşanan siyasi sorunlar (Türkiye’yi işgal eden ülkeler olmaları
ve daha sonra ise Musul ve Hatay sorunları), Türkiye ile Almanya arasındaki
ilişkilerin kurulmasında egemen faktör olmuştur. Öncelikle, Türkiye ile Almanya arasındaki diplomatik ilişkiler, Birinci Dünya Savaşından sonra süren
altı yıllık bir kesintiden sonra 1924’te imzalanan Dostluk Antlaşması ile yeniden kurulmuştur (Özkan, 2010: 193).
1925’ten itibaren yeniden Türk ordusunda görev almaya ve eğitmen olarak çalışmaya başlayan Alman subaylar bu defa, Almanya ile yapılan ikili anlaşma ile değil, Türk Hükümeti ile bu uzmanlar arasında imzalanan sözleşmelerle görev yapmışlardır (Özkan, 2010: 197). Başlangıçtan itibaren Alman uzmanların rolü ve statüsü konusunda çok hassas davranan Türk Hükümeti ve
özellikle Genelkurmay, uzmanların genellikle emekli subaylardan olması ve
yalnızca askeri konulardaki bilgilerinden yararlanılmak maksadıyla çağrılması konusuna özen göstermiştir (Koçak, 1991: 46).
Gerçekten, bu dönemdeki askeri yabancı uzman süreci Genelkurmay’ın
bu politikasına uygun olarak başlamış ve Türkiye’ye uzman olarak gelen Alman Amirali Gagern komutasındaki uzmanlar heyetinin statüsü ve çalışma
şekli, Osmanlı’daki uygulamadan daha farklı olmuştur. Bu amiral ve heyettekilere Türk donanmasında komutanlık görevleri verilmemiş sadece Türk donanma komutanına müşavirlik etmişlerdir. Gagern’den sonra, Amiral von Ditten, Arnold de la Perier, Lutzow ve Loike gibi emekli deniz subayları da Türk
donanmasında uzman olarak görev yapmışlardır (Büyüktuğrul, 1969: 121125).
Donanmaya görevlendirilen Alman askeri uzmanların sayılarında
1935’ten itibaren artış olduğu gözlenmektedir. Alman Savunma Bakanlığı ve

7

Dorr raporunun 121 ve 122. sayfalarında; “bazı demiryolu hatlarının tamamen terk edilerek
yerine otobüs ve kamyon nakliyatına elverişli karayollarının inşası” tavsiye edilmektedir
(Dorr vd., 1936: 121-122). Bu konu askeri strateji açısından önemlidir. Zira bu dönemde hem
harp sanayisinin gelişmesi açısından hem de askeri yığınak açısından ucuz, güvenli ve stratejik ulaşım vasıtası olan demiryolları inşasının durdurulmaya çalışılmasının, doğrudan Türk
askeri yeteneklerini kısıtlama amacına yönelik bir niyet olduğu düşünülmektedir.
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Alman Deniz Kuvvetleri arasındaki yazışmalardan temin edilen bilgiler ışığında değerlendirmeler yapan Koçak, bu dönemde Max Valentiner, Dau,
Shmidt-Falby, Mathes, Wahl, Dönitz ve Thedsen isimli askeri uzmanların
Türk donanmasında görev yaptıklarını belirtmektedir (Koçak, 1991: 184185).
Bu yıllardaki askeri uzman sayısındaki bu artışın, Almanya’nın Türkiye’yi İkinci Dünya Savaşı öncesinde kendi yanına çekme politikası kapsamındaki girişimler olarak değerlendirilmektedir. Bununla birlikte donanmada
görev yapan Alman uzmanların bazı ihale ve siparişlere ilişkin süreçlerde etkili oldukları ve bu süreçleri kendi ülkeleri lehine yönlendirebildikleri görülmektedir (Güvenç ve Barlas, 2010: 232-235).
Glasneck tarafından “Alman uzmanlar ordusu” olarak nitelenen personelin sayısı 1939 yazında 2000 kadardır. Bunların arasında İktisat Bakanı Celal
Bayar’a danışmanlık yapan Dr. Maxvon der Portens’ın başında bulunduğu 4
kişilik uzman grubu önemli roller üslenmişlerdir. Bu uzmanlar, Türkiye’nin
sanayi kalkınmasını Alman şirketlerinin çıkarlarına aykırı düşmeyecek biçimde yönetmişler ve Alman askeri sanayine nispeten bağımlı bir Türk askeri
tedarik sisteminin oluşturulmasında etkili olmuşlardır (Glasneck, 1976: 75).
Bu dönemde diğer önemli bir gelişme de ilk kuşak kurmay subayları yetiştirmek üzere 1930’da açılan Deniz Harp Akademisi’nde emekli Alman subaylara görev verilmesidir. Dolayısıyla kurmay eğitiminin Alman modeline
göre şekillenmesi ve 1939’a kadar Türk deniz kurmay eğitimine damgasını
vuran Alman ekolünün giderek yerleşmesi, Türk deniz kuvvetlerindeki Alman
etkinliğini pekiştirmiştir (Güvenç ve Barlas, 2010: 232-240).
Ayrıca Versailles (Versay) Antlaşması gereği silahsızlandırılan Alman
ordusundaki karacı subaylar işsiz kaldıkları için birçok alana dağılmışlar, bunlardan bazıları Türkiye’ye gelerek Yıldız Harp Akademisi’nde ders vermişlerdir (Koçak, 1991: 45-46). Bunlardan birisi de Kara Akademisinde öğretmenlik
yapan Alman Generali Klawitz’dir (Büyüktuğrul, 1969: 121).
Bu dönemin en önemli özelliklerinden biri de Türk askeri yönetimi tarafından gerçekleştirilen dönüşümlerde çoğunlukla askeri politika transferlerinin kullanılmış olmasıdır. Bunun, Osmanlı dönemindeki yabancı uzmanların
icraatlarında ortaya koydukları olumsuzluklardan kaynaklandığı değerlendirmektedir. Dolayısıyla, kontrollü olarak askeri uzman hizmeti alınmış, bununla
birlikte daha çok politika transferleri yapılmıştır.
Cumhuriyet’in kuruluşunu müteakip dönemlerde kurucu asker kadro tarafından yeniden oluşturulan Genelkurmay karargâh yapısı da yine Almanlardan alınan askeri politika transferleri kapsamında gerçekleştirilmiştir. Alman
tarih yazarı Glasneck’ten aktaran Koçak (Koçak, 1991: 185), bu dönemde
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Türk Genelkurmayı’nın Alman Generali Mittelberger tarafından yapılandırıldığını; Genelkurmay istihbarat teşkilatının da Alman Generali Nicolai tarafından kurulduğunu ayrıca, Türk Genelkurmayı ve Kuvvet Komutanlıklarının
yeniden yapılandırılması çalışmalarında da Alman örneğinin dikkate alındığını belirtmektedir. (Koçak, 1991: 185; Özkan, 2010: 198).
Dolayısıyla Almanya’nın bu dönemde Türk ordusu ve Genelkurmay karargâhı üzerinde oluşturduğu etkide, Türk subayları içinde sağlam bir siyasal
dayanağa sahip olan Alman askeri uzmanların aktif faaliyetlerinin önemli bir
yere sahip olduğu anlaşılmaktadır. Bununla birlikte karacı uzman subayları
her zaman Türkiye’ye yollamaya hazır olan Alman ordusu başkomutanlığı,
yaklaşmakta olan savaşın önemli kartlarını açıkça göstermeye karşı çıkmıştır.
Bu kartlardan biri hava kuvvetleri olup Alman Hava Kuvvetleri Komutanı Göbels, Türk havacılarının eğitilmesi için hiçbir zaman uzman pilot subay göndermemiştir (Glasneck, 1976: 77).
Diğer yandan, Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak tarafından Alman
modeline uygun olarak 1927’de hazırlanan ve Başbakanlığa sunulan Deniz
Bakanlığı’nın lağvedilmesine ilişkin rapor da(Özkan, 2010: 198-199) diğer bir
politika transfer örneğidir. Rapordaki gerekçeler kabul görmüş ve Alman modeline uygun olarak Deniz Bakanlığı lağvedilerek idari unsurlar MSB’ye bağlanmıştır.
Bir ülkenin askeri eğitim esaslarının, savaş doktrininin, savaş talimnamelerinin ve her türlü askeri el kitaplarının bu ülkeden alınarak tercüme edilmesi
ve bir başka ülkenin silahlı kuvvetlerine uyarlanması önemli bir askeri politika
transferidir. Bu kapsamda, TSK’nın, önceki dönemlerde olduğu gibi bu dönemde de uluslararası konjonktüre uygun şekilde ilişkilerini geliştirdiği Batı
ülkelerinden askeri doküman tercümesi yaparak politika transferlerine başvurduğu görülmektedir. Önemli derecede askeri doküman tercümesinin yapıldığı
ülke yine Almanya’dır. Alman korgenerali Cochenhausen tarafından hazırlanan ve Türkçeye tercüme edilen “kıtaat komutanı ve yardımcıları için tabiye
muhtırası” adlı kitap buna bir örnektir (Cochenhausen, 1938). Ayrıca, Osmanlı dönemindeki askeri uzmanlar tarafından donanma için hazırlanmış herhangi bir Türkçe talimname olmadığından Cumhuriyet’in kuruluş döneminde
donanmada görevli Alman askeri uzmanlar vasıtasıyla Türkçe savaş talimnameleri hazırlanmış ve bu talimnamelere göre de askeri personelin denizcilik
eğitimleri yaptırılmıştır (Büyüktuğrul, 1969: 119-122).
İkinci Dünya Savaşı sürecinde de bazı politika transferleri yapılmıştır.
Savaşın devam ettiği dönemde, önemli savaş tecrübesine sahip İngiliz Hava
Kuvvetlerine ve Kanada’ya ait birçok yönerge ve talimname Türkçeye çevrilmiş veya uyarlanmıştır (Cumhuriyetin 50’nci Yıldönümünde Türk Silahlı
Kuvvetleri, 1984: 26).
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Askeri yönetim içerisinde bir ilk olan ve asker-sivil unsurlardan oluşan
1921’deki hava kuvvetleri genel müdürlük yapılanmasının da Batı ülkelerinden bir politika transferi örneği olduğu düşünülmektedir (Les Débuts de L’aviation Militaire Françaises, Année 1912). Benzer şekilde, Türk Deniz Kuvvetleri oluşturulmadan önce MSB’ye bağlı Deniz İşleri Müdürlüğü, Deniz Dairesi ile sonraki aşamalarda Deniz Bakanlığı, Deniz Müşavirliği/Muavinliği ve
Müsteşarlığı gibi daha çok sivil organizasyonlarda görülen yapılanmalara gidildiği ancak nihai yapılanmada Genelkurmay Başkanlığı altında askeri bir
yapının oluştuğu bilinmektedir.
Gerek Alman askeri uzmanların yoğun faaliyetleri gerekse Almanya’dan
yapılan önemli askeri politika transferleri, bu dönemde Almanya’nın Türkiye
üzerinde etkisi olduğunu göstermektedir. Nitekim Ankara’daki Alman Büyükelçisi Franz Von Papen’in 1939’da ülkesine gönderdiği rapor, Türk ordusundaki Alman etkisinin varlığını kanıtlamaktadır (Özkan, 2010: 200). Buna ilave
olarak Glasneck (Glasneck, 1976: 76), Alman Generali Mittelberger’in
1942’de, Türk ordusunun Alman yöntemlerine göre yetiştirildiğini, Alman askeri sisteminin büyük bir ilgiyle izlendiğini, Harp Akademisinin tamamıyla
Alman ilke ve deneyimlerine göre öğretim yaptığını sevinçle belirttiğini aktarmaktadır (Glasneck, 1976: 76).Ancak, İkinci Dünya Savaşı’na giden süreçte gelişen dünya olayları ve siyasi konjonktür Türkiye’nin Almanya’dan
giderek uzaklaşmasına neden olmuş ve İngiltere ile ilişkiler geliştirilmeye başlanmıştır (Özkan, 2010: 193-197).
Dönemin diğer bir önemli dönüştürme ve nüfuz alanı oluşturma aracı dış
askeri yardımlardır. Gerek İkinci Dünya Savaşı öncesi süreçte gerekse savaş
sürecinde bu kez güçlü Avrupa ülkelerinin Türk ordusunu kendi taraflarına
çekebilmek için genellikle dış yardım kozunu kullanmaya başladıkları gözlenmektedir. Wallach’ın, “askeri yardımların genellikle askeri uzmanları da beraberinde getirdiğini ve her askerî yardımın bir politik amacı ve sonucu bulunduğunu” belirten sözünü (Wallach, 1985: 232-233) unutmamak gerekmektedir. Dolayısıyla, bu dönemde dönüştürme ve nüfuz alanı oluşturma aracı olarak dış askeri yardımların8 da önemli bir yeri vardır.

8

Askeri yardımlarla ilgili konuyu daha iyi anlayabilmek için dönemin başlangıcına da göz atmakta yarar vardır. Dönemin ilk askeri yardımları Sovyetler Birliğinden sağlanmıştır (Menet,
2001: 218-224). Altının çizilmesi gereken nokta, bu dönemde Sovyetlerden alınan bu yardımlar, kurtuluş savaşının kazanılmasında önemli bir role sahiptir. Bununla birlikte, alınan
bu yardımların sonucunda Türkiye ve Türk askeri yönetimi Sovyet nüfuzu altına girmemiştir.
Zira süreci ustaca yöneten Mustafa Kemal’dir.
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Bu kapsamda, askeri yardımlar konusunda Almanya’dan sonra 1942’den
itibaren İngiltere devreye girmiştir.9 Bu dönemdeki gelişmeleri kısaca özetlemek gerekirse, savaş sırasında TSK’nın istekleri tam olarak karşılanmamakla
beraber ikinci el bazı silah ve malzeme Türkiye tarafından alınmış ve kullanılmaya başlanmıştır. Bunlarla ilgili askeri eğitimler de yine İngilizler tarafından yürütülmüştür. Dolayısıyla bu dönemde, Türk askeri yapılanma ve düşünüş sisteminde kısa süreli de olsa İngiliz sisteminin etkili olduğunu ifade etmek mümkündür (Güvenç, 2010: 260).
Dolayısıyla, bu dönemin başlangıcında Türkiye tarafından yürütülen
Kurtuluş Savaşı, emperyalizme karşı verilen ortak bir mücadele olarak benimsenmiş ve bu süreçte Sovyetlerle dostluk geliştirilmiştir. Böylece savaşın kazanılmasında hayati derecede öneme haiz olan Sovyet yardımlarının alınması
mümkün olmuştur. Ancak gerek Almanya’dan gerekse savaş sürecinde İngiltere’den alınan yardımlar bu dönemde gelişmekte olan KİT sistemi ve Türk
harp sanayi üzerinde önemli derecede olumsuzluk yaratmıştır. Bu kapsamda,
1940’ta Kayseri’deki TOMTAŞ uçak fabrikası, 1943’te ise İstanbul’daki Demirağ’a ait uçak fabrikası (özel sektör) kapatılmıştır.
Özet olarak, bu dönemde askeri alanda yabancı uzmanlar bu dönemin de
önemli aktörleridir. Ancak Osmanlı döneminde yaşanan olumsuzluklardan
ders alınarak yabancı askeri uzmanlardan daha dikkatli bir şekilde yararlanıldığı; genellikle Alman olan bu uzmanların danışman, eğitimci veya öğretim
görevlisi olarak görevlendirildikleri ve askeri yönetimin çeşitli alanlarında değişimler sağladıkları görülmektedir. Bu dönemde ayrıca, politika transferleriyle ordudaki askeri üst yapılanma, teşkilatlanma ve askeri eğitim/öğretim
alanlarında önemli değişimler sağlanmıştır. İkinci Dünya Savaşı’na giden süreçte ise alınan İngiliz yardımları nedeniyle Türkiye İngiltere’nin etki alanına
girmiş ve bu yardımlar, Türk askeri yönetiminin donanım, eğitim/öğretim ve
düşünce sisteminde kısa süreli de olsa değişimlere neden olmuştur. Bütün bu
değişimler sonunda da Türk askeri yönetimi dönüşmüştür. Bu dönemdeki
önemli bir konu da başlangıçta iyi düzeyde yürütülen öz kaynaklara dayalı
milli harp sanayi kurma çabalarıdır. Bu çabalar; altyapı, sermaye ve yetişmiş

9

Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Başkanlığı’na ait “İkinci Dünya Savaşı
Arşiv Belgeleri” incelendiğinde, 1940-1944 arasında Türkiye’nin, bir yandan savaşa girmek
için daha fazla askeri yardım gönderilmesini istediği diğer yandan da savaşa girmemek için
büyük bir mücadele verdiği anlaşılmaktadır. Savaşın en hararetli dönemlerinde İngiltere ile
yapılan bu yazışmalarda, İngiltere’den Türkiye’ye gönderilen kullanılmış veya arızalı askeri
malzeme olduğu anlaşılmaktadır. Bununla birlikte onarım konusunda İngiliz uzmanlardan
yararlanılmış ve verilen kurslar kapsamında Türk askeri personeli eğitim almıştır (Genelkurmay ATASE Başkanlığı İkinci Dünya Savaşı Arşiv Belgeleri, 1940-1944).
122

Türk Askeri Yönetimindeki Kırılmalarda ve Dönüşümlerde Yabancı Etkisi: Osmanlı’dan 2000’lere

insan gücü eksikliği nedeniyle dönemin sonuna doğru giderek azalmış ve sonunda, özgün bir üretimden ziyade genellikle yurt dışından satın alma yolu
tercih edilmiştir.
1920-1945 dönemine ait “dönemsel etkileri ve değişimleri” aşağıdaki
tabloda özetlemek mümkündür:
Tablo 2. Dönemsel Etkiler ve Değişimler
Almanya Etkisi
İngiltere Etkisi
Avrupa Etkisi
Askeri eğitim/öğretim ala- Hava Kuvvetleri Yönerge ve talim- Askeri üst yanında önemli değişimler
namelerinde değişim (1942-1945) pılanmada
(1925-1941)
önemli değişimler
(1924’ten itibaren)
Deniz Harp AkadeAskeri yapılanma ve düşünüş siste- MSB’nin yapımisi’nin açılması (1930)
minde değişim (1942-1945)
lanmasında değişim (4 Müsteşarlı yapı)
(1924’ten itibaren)
Kara Akademisinin eğitim
Hava Kuvvetleve öğretiminde değişim
rinde ilk yapı(1925-1941)
lanma (Genel
Müdürlük)
(1924’ten itibaren)
Genelkurmay ve Kuvvet
Deniz KuvvetK.lıklarının yeniden yapılerinde ilk yalandırılması (1925-1941)
pılanma (Müdürlük)
(1924’ten itibaren)
Genelkurmay istihbarat
teşkilatında değişim
(1925-1941)
Türkçe savaş talimnamelerinin oluşturulmasındaki
değişim (1925-1941)
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2. Türk Askeri Yönetiminin İşleyişinde Büyük Kırılma: ABD ve NATO
Etkisi (1946-2016)
70 yıllık bir süreyi kapsayan 1946-2016 dönemi, Osmanlı İmparatorluğu
ve Genç Cumhuriyet dönemlerinden farklı olarak Türk askeri yönetiminin Avrupa’nın etki alanından çıkarak ABD’nin etki alanına girdiği yıllardır. Bu dönemde İkinci Dünya Savaşı’nın galibi ve savaştan sonra oluşan iki kutuplu
dünyanın önemli bir askeri gücü olan ABD, askeri örgütlenmeyi ve işleyişi
derinden etkileyerek Türk askeri yönetiminin dönüştürülmesinde müessir olan
ve müessiriyetini 70 yıllık bir süreçte devam ettiren bir küresel güç durumundadır. Bu dönemde artık, Avrupa’nın Türk askeri yönetimi üzerindeki etkisinin bir hayli tali durumda olduğunu ifade etmek mümkündür.
1946 yılı ile başlayan kronik dış açıklar kanalıyla dışa bağımlı hale getirilen ekonomik yapı bu dönemin en belirgin özelliğidir. Yine bu dönemin
önemli özelliği, ABD’ye yaklaşıldıkça ve liberalizmle eklemlendikçe Atatürk
döneminden beri sürdürülmeye çalışılan devletçilik politikasından adım adım
uzaklaşılmasıdır (Çiner, 2008: 724-725).
Bu dönem aynı zamanda Soğuk Savaş’ın hem başladığı hem de bittiği
yılları kapsar. Gerek Soğuk Savaş döneminde gerekse savaş sonrası dönemde
ABD’nin etkisi altında kalmaya devam eden Türk askeri yönetiminin bu dönemde farklı askeri politikalar güttüğü görülmektedir. 1946-1985 arası dönemde daha çok ABD ile olumlu ya da olumsuz yönde gelişen ikili askeri
ilişkiler ön planda iken 1986-2016 arası dönemde hem ABD hem de NATO
ile ilişkilerin birlikte yürütüldüğü; Türkiye’nin özellikle NATO’nun alan içi
ve alan dışı harekâtlarına katılma çabası içinde bulunduğu dikkat çekmektedir.
Dönemin sonlarına doğru yani 2000’li yıllarda Türk-ABD askeri ilişkilerinin bozulmaya başladığı, ABD’nin TSK’ya karşı olumsuz bir tavır içerisine
girdiği, TSK’nın ABD’den silah satın almaya devam ederken bunun ambargolarla kısıtlandığı, sürecin sonunda da Türk askeri yönetimi içine yerleştirilen FETÖ mensupları vasıtasıyla bir darbe girişimi sürecinin başlatıldığı gözlenmektedir.
Dönem, başarısız darbe teşebbüsünün yapıldığı 15 Temmuz 2016’nın hemen öncesi ile sınırlandırılmış, darbe teşebbüsü ve sonrasında yaşanılan olaylarla ilgili hususlar incelenmemiştir. Bu bağlamda 1946-2016 arasındaki 70
yıllık dönem; farklı dinamiklere sahip olması nedeniyle iki ara dönem altında
incelenecektir: Soğuk Savaş dönemi (1946-1985) ve Soğuk Savaş sonrası dönem (1986-2016).
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2.1. Soğuk Savaş Döneminde (1946-1985) Türk Askeri Yönetiminin Dönüşümünde Amerikalı Yabancı Askeri Uzmanların Rolü
İkinci Dünya Savaşı’nın sonrasında, Truman Doktrini kapsamında Türkiye ve Yunanistan’a toplam 400 milyon dolarlık yardım yapılması ve bu ülkelere uzmanların gönderilmesi için Amerikan Kongresi tarafından yetki verilmiştir. Mart 1947 yılından itibaren kısa adı JAMMAT10 olan Amerikan Yardım Kurulu’nun sorumluluğu altında Amerikan askeri yardımları ile birlikte
Amerikalı yardım personeli ve askeri uzmanlardan oluşan gruplar da Türkiye’ye aralıklarla gelmeye başlamıştır. Sayıları altı ay içinde 108’e; bir yıl
içinde 340’a ulaşan yardım personeli ve askeri uzmanlar, kara, deniz, hava ve
diğer birçok alanda gelen askeri silah, araç ve gerecin Türk ordusuna uygun
yerlere dağıtımının değerlendirilmesi, dağıtıldıktan sonra da personele öğretilmesi konusunda gerekli bilgi ve yeteneğe sahiptirler. Bunlardan sayıları 100
kadar olan uzman ise tamamen eğitici personel durumundadır (Munson, 2012:
78). 1951 yılına gelindiğinde içlerinde askeri uzmanların da bulunduğu
ABD’li personel sayısının 1250’ye ulaştığı görülmektedir (Bernath, 1985).
Grupların içerisinde kara grubu ile birlikte görev yapan ve Amerikalılar
açısından stratejik öneme sahip olan karayolları konusunu inceleyen Amerikalı siviller de JAMMAT’ın emrinde çalışmaktadır (Munson, 2012: 73).
Grupların başındaki Tümgeneral LunsfordErretOliver de mekanize birliklerin
harekâtı konusunda bir harp uzmanıdır. Görünüşe göre Oliver, mekanize birliklerin harekâtına elverişli olup olmadığı konusunda Türkiye’nin karayolu
yapısını incelemiş ve olumsuz raporunu vermiştir. Güvenç’in verdiği bilgiye
göre, dönemin Amerikan gazetelerinde çıkan haberler bu tespiti doğrulamaktadır (Güvenç, 2010: 265).
Kara grubunda yer alan ABD’li askeri uzmanlar, dağıtılan silah, araç, gereç ve malzemeye ilişkin eğitimin verilmesi yanında Türk askeri birliklerinde
denetlemeler yaparak eğitim durumunun tespiti ve yeni askeri eğitim sisteminin tesisi amacına yönelik çalışmalara başlamışlardır. Deniz grubundaki
ABD’li uzmanlar da Türk donanması mensuplarına gemi ve silah sistemleri
üzerinde gerekli eğitimleri vermeye başlamıştır. Hatta Amerikalı denizci uzman subaylar Atlantik’te yeni gemiler üzerinde Türk denizcilerine aylarca eğitim vermişlerdir. Bu dönemde hava alanından hava alanına ve eğitim kurumlarının birinden diğerine koşturan Amerikalı hava uzmanlarınca düzenlenen
50’den fazla kurs kapsamında toplam 2300 havacı personele eğitim verilmiş;
10

“JAMMAT”, Joint American Military Mission for Aid to Turkey kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltma olup “Türkiye İçin Müşterek Amerikan Askeri Yardım Kurulu”
anlamına gelmektedir. Örgüt 1947’de Ankara’da kurulmuştur. Ankara’da konuşlanmaya devam eden örgüt, 1958’de isim değiştirerek “JUSMMAT” adını almıştır (Aydınlık Gazetesi,
2019).
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yeni askeri hava alanları kurulmuş veya bazıları da modernize edilmiştir
(Munson, 2012: 74-81).
Kara grubuna mensup Amerikalı askeri uzmanlar, bazıları reorganizasyon yolu ile bazıları da ilk kez olmak üzere sekiz eğitim merkezi veya okulunun kurulmasını sağlamışlardır. Bu kapsamda, Kara Harp Okulu reorganizasyona tabi tutulmuş; muhabere, tank, piyade, topçu, şoför, ulaştırma ve hava
savunma okulları ve eğitim merkezleri de açılmıştır (Munson, 2012: 74-89).
Haziran 1948’de KKK eğitim merkezleri ve okulları da dâhil olmak üzere
kara, deniz ve hava kuvvetlerinin bütün eğitim kurumlarında ABD’li uzmanların gözetiminde Amerikan silâhlarının kullanımı ile ilgili eğitime ağırlık verilmiştir. Kara kuvvetlerine mensup subayların eğitimi tamamlanmış, hava
kuvvetleri ile ilgili olarak bu tarihe kadar %75’i teslim edilmiş bulunan uçaklar ve hava teçhizatına ilişkin 50’den fazla kurs planlanmıştır. Deniz kuvvetleri için ise 4 denizaltı ve 11 küçük gemi teslim edilmiş, eğitimleri planlanmıştır. Bu döneme kadar 204 km uzunluğundaki karayolu inşası da tamamlanmıştır (McGhee, 1990: 44). Müteakiben akın akın gelen tanklar, jeepler,
radarlar, denizaltılar ve tıbbi malzemelere ilişkin olarak yine Amerikalı askeri
uzmanların gözetiminde eğitim almış Türk subay, astsubay, erbaş ve er sayısı
toplam 25.000’e ulaşmıştır (Carver, 2011: 133).
Uzman gruplarında; kendi alanlarında sivrilmiş, parlak ve harp deneyimine sahip subaylar da bulunmaktadır. Örneğin dönemin en önemli gerilla
harbi uzmanı Yarbay Francios d’Eliscu Türk ordusundaki ilk özel harp kursunu yönetmiştir (Güvenç, 2010: 265).
Bu dönemin en önemli gelişmelerinden biri de Genelkurmay Başkanlığı’nın MSB’ye bağlanmasıdır. “JAMMAT, 1948, October, box 14” adlı arşiv dokümanından aktaran Muson (Munson, 2012: 116), bu bağlantının yapılmasını isteyen, organizasyon planını yapan ve uygulanmasını direten
ABD’dir. Genelkurmay’ın mevcut yapısını askerî açıdan modernleşmenin
önünde engel olarak gören ABD, askerlerin seçilmiş sivillere bağlı olacak şekilde MSB’nin ve Genelkurmay’ın yeniden yapılanmasına ilişkin planı Haziran 1948’de hazırlamıştır. Bu iki yapıda 1949 yılının ortalarına kadar değişiklik yapılmadığı takdirde ileride Türk general ve albaylarının zihniyetinin değiştirilmesinin daha zor olacağını düşünen ABD direttiği planı 21 Ekim
1948’de Genelkurmay’a onaylatmış ve 1949’da uygulamaya geçilmiştir
(Munson, 2012: 116).
Amerikan kaynaklı dokümanlardan aktaran Sander de Genelkurmay’ın
statüsünde köklü değişiklikler yapılması konusunda bu dönemde ABD’nin
Türk tarafına baskıda bulunduğunu belirtmektedir. Sander, Genelkurmay’ın
önce 1944’te Başbakanlığa, 1949’da da MSB’ye bağlanmasını ve sivillerin
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egemen olduğu Milli Savunma Yüksek Kurulu’nun 1949’da kurulmasını bu
baskıya bağlamaktadır (Sander, 1979: 39-40).
Diğer taraftan, çeşitli kaynaklardan aktaran Cengiz’e göre, Truman Doktrinin anlaşma içeriğinde askeri işlerin tek bir hükümet organı elinde toplanmasını öngören bir hüküm bulunduğu için bu ve benzeri diğer düzenlemelere
gidilmiştir. Genelkurmay düzenlemesi yanında diğer yasa tasarılarının da
NATO’nun kuruluşundan 15 gün sonra meclise sunulmuş olmasına dikkat çekilerek uluslararası oluşumların bu yasanın hazırlanmasına olan etkisine de
işaret edilmektedir (Cengiz, 2009: 191).
Yukarıdaki tartışmalardan, uygulamaya konulan Genelkurmay karargâh
yapısındaki değişim, JAMMAT’da görevli Amerikalı askeri uzmanlarca baskı
yoluyla gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır. Güvenç’e göre (Güvenç, 2010:
282)değişikliğin, ABD’lilerin TSK’da yapmak istedikleri değişikliklerde Genelkurmay karargâhında önlerine engel olarak çıkan bazı üst rütbeli subayları
aşarak MSB sivil yönetimi vasıtasıyla işlerin daha kolayca halledileceğini düşündüklerinden yapılmıştır. Nitekim bu değişimi müteakip birçok üst rütbeli
subay ordudan tasfiye edilmiştir (Güvenç, 2010: 282). Bu değişimler, Amerikalı askeri uzmanlarca uygulanan zorlayıcı bir politika transferi örneğidir.
Zorlayıcı politika transferine verilecek diğer bir örnek de Amerikalı uzmanların uzun süre ısrar ettiği J (Joint: kara, deniz, hava müşterek) başkanlıklarının oluşturularak Genelkurmay’ın Kara Kuvvetleri üzerindeki etkisinin kırılmasıdır. 1954’te karargâh teşkilatında ABD ve NATO’daki yapıya benzer
şekilde J başkanlıkları oluşturulmuştur. J yapısı oluşturulmuş ancak Amerikalı
uzmanların ısrarına rağmen yine de Genelkurmay’ın KKK üzerindeki etkisi
ortadan kalkmamıştır (Güvenç, 2010: 278-279). Bu konuda, geleneksel Türk
disiplin anlayışının ve kuvvetli emir komuta yapısının rolü bulunduğu düşünülmektedir.
Öte yandan NATO örneklerinden yararlanılarak ABD uzmanları öncülüğünde Türk savaş planları da yeniden hazırlanmıştır (Munson, 2012: 146).
Yine askeri politika transferleri kapsamında ABD’nin askeri lojistik teşkilatı
örnek alınarak milli bünyeye adapte edilmiştir. Diğer yandan, Türk ordusunda
öteden beri uygulanmakta olan üçlü kuruluştan beşli kuruluşa 1958’den itibaren geçilerek Kara Kuvvetleri pentomik (beşli) tümen esaslarına göre yeniden
organize edilmiştir (Cumhuriyet Gazete Arşivi, 1963). Ancak bu yapının yarattığı emir komuta zafiyetleri nedeniyle 1960’lı yıllarda yeniden üçlü kuruluşa geri dönülmüştür. Güvenç, pentomik tümen yapısının Türk ordusu tarafından aynen benimsenmesini, bu dönemde Amerikan modelini aynen kopya
etme çabasının doruğa ulaşması olarak nitelendirmektedir (Güvenç, 2013:
96).
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Dönemin önemli askeri politika transferleri arasında askeri talimnameler,
harekât planları ve lojistik sistemin yeniden oluşturulması da yer almaktadır.
Daha önceki dönemde Alman talimnameleri esas alınmışken bu dönemde
ABD talimnameleri bire bir tercüme edilerek uygulamaya sokulmuştur.
1950’lerden beri süregelen sürecin devamı olarak 1960’lı yıllarda da Amerikan askeri sistemi, eğitim esasları ve talimnameleri Türk ordusuna uyarlanmak suretiyle önemli bir politika transferinin gerçekleştirildiği görülmektedir.11 Bir ülkenin savaş usul ve stratejisini yansıtan bu talimnamelerin birebir
uygulamaya sokulması ile kuruluşu ve askeri kültürü binlerce yıl gerilere giden Türk ordusunun şimdiye kadar askeri sevk ve idare konusundaki deneyimleri hiç sayılmıştır (Güvenç, 2010: 272; Özdağ, 2004: 40; Orkunt, 1978:
178).
Bu dönemin önemli bir politika transferi örneğini teşkil eden, Türk askeri
ve sivil bürokratlarının yer aldığı Milli Güvenlik Kurulu, diğer yapılara göre
ülkede ağırlığı olan bir yapı olup milli güvenlik ile ilgili konularda önemli bir
karar organıdır. Türk Milli Güvenlik Kurulu, ABD’deki “National Security
Council” (Milli Güvenlik Konseyi) model alınarak kurulmuş (Özdemir, 1989:
88) olup bu dönemin önemli bir politika transferi örneğini teşkil etmektedir.
Bu dönemde kısa zamanda Türkiye’ye büyük bir askeri yardım ile birlikte yüzlerce askeri uzman gönderen, politika transferlerini yaptıran ve
TSK’yı dönüştüren ABD’nin asıl maksadının ne olduğu konusu önemli bir
sorudur. Leffler ve McGhee’e göre (Leffler, 1985: 817; McGhee, 1990: 2122), ABD’nin Truman doktrini ile askeri yardım kapsamına Türkiye’yi de
dâhil etmesinin arkasında yatan en büyük neden Ortadoğu petrollerinin emniyete alınmasıdır (Leffler, 1985: 817; McGhee, 1990: 21-22). Bu hedef doğrultusunda İskenderun’a kadar büyük zayiatlar vererek çekilecek olan Türk ordusuna gerekli karayolu altyapısını hazırlama gereği ortaya çıkmaktadır. Nitekim Türkiye’ye bu dönemde yapılan Amerikan askeri yardımlarına ilişkin
incelemesini Amerikan milli arşiv kayıtlarına dayandıran Munson (Munson,
2012: 93), Türk ekonomisini canlandırmaya yönelik olduğu öne sürülen karayollarının geliştirilmesinin aslında birinci öncelikle askeri bir hedef olduğunu
belirtmekte ve bu nedenle sivil karayolları grubunun askeri grubun içerisinde
yer aldığını vurgulamaktadır (Munson, 2012: 93).

11

“U.S. Army Field Manual 31-15: Operations Against Irregular Forces” talimnamesi “Sahra
Talimnamesi 31-15: Gayri Nizami Kuvvetlere Karşı Harekât” adı altında; David Galula tarafından hazırlanan “Counter Insurgency Warfare: Theory and Practice” kitabı da “Ayaklanmaları Bastırma Harekâtı” adı ile TSK’da yürürlüğe konulmuştur. “The Guerrillaand How to
Fight Him” adlı kitap, 1965 yılında Genelkurmay tarafından tercüme edilerek “Gerilla ve
Gerillaya Karşı Savaş” adı ile askeri kurumlara yayınlanmıştır. (Wikipedia, 2019); (Greene,
1965).
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Yukarıdaki açıklamalardan karayollarının Türkiye’de belli bölgelerde tesisinin bu dönemde ABD askeri ve stratejik hedefleri bakımından önem arz
ettiği ve bunun gerçekleştirilmesini kolaylaştırmak maksadıyla ABD’nin sivil
uzmanları da devreye soktuğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle, 1948-1951 yılları
arasında Türkiye’de görevlendirilen Hilts, Thornburg ve Barker gibi ABD’li
sivil uzmanların Türk Hükümetine sundukları raporlarda “demiryollarından
vazgeçin karayollarına geçin” vurgusu yapılmaktadır. Raporlardaki bu vurgu,
askerî açıdan önem arz etmektedir. Nitekim 1950’den sonra önemli ölçüde
demiryolu projeleri terkedilerek karayollarına önem verilmeye başlanacaktır.
Dolayısıyla, 1946’da başlayan ve NATO’ya giriş ile birlikte artan askeri
yardımlar kapsamında TSK’nın tüm sınıfları NATO standartlarına göre reorganize edilmiş; ordunun kıyafetinden eğitimine, silahlarından askeri strateji
ve doktrinine kadar birçok husus Amerikan sistemine göre düzenlenmiş; askeri kültür, teşkilat, eğitim, tatbikat vs. bakımından Türk askeri yönetimi
önemli bir dönüşüm yaşamıştır. Bu süreçte, aralarında uzun yıllar Türkiye’de
görev yapmaya devam edenlerin de bulunduğu “askeri uzmanlar ordusu” tarafından hazırlanan raporlar ve politika transferleri önemli rol oynamıştır. İlginçtir ki bu dönemde ve daha sonraki yıllarda Türkiye’de görev yapan
ABD’li askeri personelin günümüzde bile birbirleriyle haberleştikleri ve o dönemin anılarını paylaştıkları bir internet sitesi (The American Military in Turkey, 1994) bile oluşturuldukları görülmektedir.
Gerçekleştirilen bu ani dönüşümün ortaya çıkardığı bazı olumsuzlukların
da bulunduğunu ifade etmek gerekmektedir. Örneğin, Anadolu’nun sarp arazilerinde kullanılmaya uygun süvari sınıfının kaldırılarak yerine zırhlı birliklerin kurulması önemli ölçüde zorlukların yaşanmasına sebep olmuştur (Erkanlı, 1972: 393). Ayrıca teknolojik gelişmelere ayak uyduramayan savaş artığı silah ve donanım bir müddet sonra çağdışı kalmış, bunların ikmal ve bakımını sağlamak için her yıl milli bütçeden ayrılan mali kaynak, nerdeyse donanımın değerini geçmiştir (Uslu, 1994: 119). Yardımların asıl olumsuz etkiyi
KİT’ler ve Türk harp sanayi üzerinde yaptığı değerlendirilmektedir. Zira
Cumhuriyetin kuruluş döneminde tesis edilen Türk savunma sanayi fabrika ve
atölyeleri yardımlardan olumsuz etkilenmiş ve hepsi birer birer kapatılmaya
başlamıştır.
1960-1985 dönemindeki yabancı uzman faaliyetleri ile politika transferleri konusuna gelince; 1960’lı ve 1970’li yıllar, Türkiye-ABD ilişkilerinde
inişli çıkışlı bir dönemi kapsar. 1960’ın Türkiye açısından en önemli olayı
kuşkusuz 27 Mayıs’ta askerlerin yönetimi ele geçirmesidir. Askeri yönetim
işbaşına gelir gelmez NATO ve CENTO başta olmak üzere bütün ittifaklara
bağlı olduğunu ve dış askeri ilişkilerinde hiçbir değişiklik olmadığını açıklamıştır (Cumhuriyet Gazetesi, 1960).
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Bununla birlikte bu dönemde gelişen bazı olaylar Türk-Amerikan ilişkilerinin bozulmasına ve dolayısıyla yabancı uzmanların sayılarında da giderek
azalmalara neden olmuştur. Bu kapsamda askeri yardımların ve askeri uzman
faaliyetlerinin 1964 Johnson mektubuna kadar normal seyrinde devam ettiği;
bu olaydan sonra ise azalmaya başladığı, 1975 ambargosu ile asgari seviyeye
indiği ama tamamen kesilmediği (Orkunt, 1978: 7; Orkunt, 1978: 224-230;
Outzen, 2012: 2) ve askeri yardımların sadece nitelik değiştirerek FMS (Foreign Military Sales) kredilerine dönüştüğü görülmektedir.
1960’ların başlarında İzmir civarına kurulan Jüpiter füze sistemi kapsamında bu bölgeye gelen Amerikalı askeri uzmanların dönemin önemli faaliyetini gerçekleştirdikleri görülmektedir. Bu kapsamda, 27 Mayıs askeri yönetimi tarafından da montesi uygun görülen (Orkunt, 1978: 303) ve 1962’den
itibaren çalışmaya başlayan bu füze sistemine ilişkin özel eğitimler Türk personele bu uzmanlar tarafından verilmiştir (Uslu, 1994: 154). İzmir’de Jüpiter
füze sisteminin kurulmasını müteakip yaşanan Küba ablukası sorununun ABD
ile SSCB’yi savaşın eşiğine getirmesi, şüphesiz dünyadaki siyasi durum açısından 1962 yılının en büyük olayıdır.
Küba ablukası sorunundan sonra ABD’nin maruz kaldığı nükleer tehdidi
kanat ülkelere paylaştırmak amacıyla NATO’da oluşturulan yeni konsepte
göre Çorlu, İzmit ve Erzurum gibi ordu bölgelerinde nükleer kabiliyetli roket
taburları kurulmuştur. Bu birliklerde Amerikalı uzmanların Türk askeri personeline özel eğitimler verdiği ama roketlere ait nükleer savaş başlıklarının
kontrolünün her dönem Amerikalı uzmanlarda olduğu personelin aralarında
yaptıkları yazışmalardan anlaşılmaktadır (Wright, 1957-1961; Akkaya, 2006:
227; O’Neill, 2008-2011; Toornburg, 1964-1967; National Security Council
of USA, 1975: 3). Roket taburları Türkiye’de 1990’lı yılların sonlarına kadar
görev yapmaya devam etmiştir.
Amerikalı uzman faaliyetini azaltan diğer olay da 1974 Kıbrıs harekâtı
nedeniyle ilişkilerde yaşanan gerginliktir. 4 yıl kadar süren bu gergin dönem
1978’e kadar sürmüş ve bu tarihte ambargonun kaldırılmasıyla ilişkiler yeniden normale dönmüştür. Ambargo sırasında bile yardımlar FMS (Foreign Military Sales) kredileri şeklinde devam etmiştir. FMS, ABD’den yine ABD’nin
verdiği az miktardaki kredilere Türk milli bütçesinden ilave edilen yüklü miktardaki mali kaynak ile ABD’ye ait silah ve malzeme satın alınmasını öngörmektedir (Bostanoğlu, 2008: 503-506).
1980’lere gelindiğinde ise Özal ile birlikte Türk-ABD ilişkileri zirve yapmıştır (Bostanoğlu, 2008: 506). Bundan sonra, her alanda her iki ülke yoğun
bir ilişki dönemine girmiş ve ilk olarak, iki ülke arasında, daha çok ABD yararına olduğu değerlendirilen Savunma ve Ekonomik İşbirliği Antlaşması
(SEİA) 1980’de imzalanmıştır (HQ TUSLOG, 1987). 1970’lerin sonları ve
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1980’lerin başlarında Amerikalı askeri uzmanların daha çok Ankara’daki
JUSMMAT12 karargâhında toplandıkları ve merkezi bir şekilde görev yaptıkları görülmektedir. Bu uzmanların özellikle, Genelkurmay ve Kuvvet Komutanlıkları karargâhları ile yakın temas içinde bulundukları gözlenmektedir. Bu
kapsamda, 1950’lerde yardım kapsamında verilmiş bulunan tank, helikopter,
silah sistemleri ve mühimmat gibi Amerikan silah ve malzemesinin Türkiye’ye ait bazı askeri fabrikalarda yenileştirme yani REMO (ReorganizationModernization) faaliyetlerini de bu Amerikalı askeri uzmanların yönlendirdikleri dikkat çekmektedir (Bernath, 1985: 11). İlginçtir ki 1960-1985 döneminde Türk-ABD ilişkilerinin gergin olduğu dönemde bile TSK tarafından
eskimiş durumdaki ABD teçhizatını yenileştirme ve milli üretim yapma amacıyla uygulamaya konulan REMO planının ABD kaynaklı olmasıdır (National
Security Council of USA, 1975: 2).
1960’tan sonraki yıllarda ABD Türkiye üzerinde etki sağlama konusunda
yabancı uzmanlar ve politika transferleri kadar önemli olan bir vasıta daha
keşfetmiştir: IMET (International Military Educationand Training-Uluslararası Askeri Eğitim ve Öğretim). IMET sistemi, Türkiye başta olmak üzere az
gelişmiş ülkelerin silahlı kuvvetlerine ait askeri personelin ABD’ye giderek
kendi alanında ilave kurs ve eğitim almasını öngören ve Amerikan sempatisi
kazandırmayı da amaçlayan bir eğitim sistemidir (Orkunt, 1978: 189-191).
IMET, 2000’li yıllara uzanan süreçte de etkin bir şekilde uygulamada olacaktır.
Özetle, bu dönemin 1960’tan sonraki bölümünde özellikle ABD ile ilişkilerin gerginleştiği ve milliyetçi duyguların ön plana çıktığı yıllarda TSK’da
milli inisiyatif ile bazı değişimlerin gerçekleştirildiği görülmektedir. Bununla
birlikte, diğer dönemlerde olduğu gibi TSK’daki değişimlerde yabancı askeri
uzmanlar ve askeri politika transferleri önemli bir yer işgal etmektedir.
1960’tan sonraki Amerikalı uzmanları iki kategoriye ayırmak gerekmektedir.
İlk kategoridekiler genellikle roket ve füze taburları gibi ast birliklerde hem
eğitim uzmanı olarak hem de oralarda depolanmış nükleer mühimmatın kontrol uzmanı olarak görevlendirilmiştir. Şüphesiz ki bu uzmanlar, Türk askeri
personelini de taktik alandaki askeri faaliyetler konusunda istedikleri şekilde
yönlendirmişlerdir. İkinci kategoride yer alan uzmanlar ise genellikle Ankara’da JUSMMAT karargâhında bulunmakta olup ABD silah ve malzemesinin satışı konusunda TSK’nın en üst kademelerinin müşterek projeler yoluyla
ikna edilmesi amacıyla görevlendirilmiştir. Başlıca ikna araçları; bazı küçük
12

JUSMMAT (Joint US Military Mission for Aid to Turkey-Türkiye’ye Yardım için Müşterek
ABD Askeri Kurulu), Ankara’da yerleşik ABD askeri kuruluşu olup askeri yardımları koordine
etmek amacıyla 1947’de kurulan JAMMAT’ın 1958’de isim değiştirmesiyle oluşmuştur.
JUSMMAT’ın ismi de 1994’te yeniden değişikliğe uğrayarak ODC-T (Office of Defence Cooperation Turkey-ABD Savunma İşbirliği Ofisi) adını almıştır (Aydınlık Gazetesi, 2019).
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askeri yardımlar ile yüksek teknolojiye sahip askeri silah sistemlerinin satışını
sağlama mekanizması olan FMS kredileridir.
1946-1985 dönemine ait “dönemsel etkileri ve değişimleri” aşağıdaki
tabloda özetlemek mümkündür:
Tablo 3. Dönemsel Etkiler ve Değişimler
ABD Etkisi
Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri silah, araç, gereç ve sistemlerinin yenilenmeye başlaması
(1947)
Gerilla harbi ve özel harp eğitiminde değişimin başlaması (1947)
Demiryolu projeleri terkedilerek karayolu altyapısına başlanması (1948-1951)
Kara Harp Okulu’nun reorganizasyonu (1948)
Genelkurmay’ın MSB’ye bağlanması (1949)
Milli Savunma Yüksek Kurulu’nun kurulması (1949)
Sınıf okulu ve eğitim merkezlerinin açılması;TSK’nın tüm sınıflarının reorganizasyonu
(1949)
Türk savaş planlarının yeniden hazırlanması (1950’ler)
Genelkurmay J başkanlıklarının oluşturulması (1954)
Askeri lojistik teşkilatının tesisi (1950-1980’ler)
Amerikan askeri sistemi, eğitim esasları ve talimnamelerinin TSK’ya uyarlanması (19501970’ler)
Süvari sınıfının kaldırılarak yerine zırhlı ve mekanize birliklerin kurulması (1960’lar)
Nükleer kabiliyetli roket taburlarının kurulması (1960-1985)
ABD kaynaklı REMO (Reorganization – Modernization) planı ve askeri fabrikaların tesisi
(1966)
Savunma ve Ekonomik İşbirliği Antlaşması (SEİA) (1980)

2.2. Soğuk Savaş Sonrası Dönemde (1986-2016) Türk Askeri Yönetiminin
Dönüşümünde ABD ve NATO Etkisi
Amerikalı askeri uzmanlar hala bu dönemde Türkiye’de varlıklarını sürdürse de bunların sayısının eskiye oranla bir hayli azaldığı dikkat çekmektedir.
Türk askeri yönetimindeki dönüşümlerin özellikle ABD’den yapılan politika
transferleri, ABD’ye ait Uluslararası Askeri Eğitim ve Öğretim (IMET- International Military Education and Trainning), Dış Askeri Satışlar (FMS- Foreign Military Sales) ve Doğrudan Ticari Satışların (DCS- Direct Commercial
Sales) gerçekleşeceği bir dönemin başladığı görülmektedir. Dönem boyunca,
NATO’dan yapılan politika transferleri de dikkat çekmektedir.
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Türk – Amerikan askeri ilişkileri bağlamında önce ABD’nin ülkeleri kendine bağımlı kılmak üzere bir politika transferi vasıtası olarak kullandığı Uluslararası Askeri Eğitim ve Öğretim (IMET) programından başlamak diğer hususların daha kolay bir şekilde anlaşılmasına imkân verecektir. Bu programın
nüfuz sağlama açısından Amerikan çıkarlarına hizmet eden etkili bir yöntem
olduğu ABD yetkililerince de açıkça ifade edilmiştir. ABD açısından bu programdan beklenen en önemli fayda, öncelikle Amerikan sempatizanlığının kazandırılmasıdır. 1989’da bir Türk gazeteci de IMET programı için "ABD’nin
kafakol programı" kavramını kullanmıştır (Gerger, 1999: 234-235).
Gerçekten de bir politika transferi vasıtası olan IMET programı diğer ülkelerin askeri ve sivil liderlerini gelecekte Amerikan menfaatlerine uygun şekilde yönlendirmek mümkün görünmektedir. ABD’de eğitim görmeleri için
seçilenler çoğu zaten üst kademe lider olma nitelikleri olan personeldir. Örneğin bugün üst düzey sivil ve askeri bürokratların çoğu IMET eğitimi görmüştür.
Kurs alan subay ve astsubayların sayıları bakımından IMET programında
Türkiye liste başında yer almaktadır. Ancak IMET’in bütün subayları da Amerikancı yaptığı da söylenemez. Bu programda eğitim almış birçok subayın
Amerikancı olmak yerine koyu birer Türk milliyetçisi oldukları ve ABD’den
öğrendiği bilgileri özümseyerek kendi ülkesinde askeri hususların geliştirilmesinde kullandıkları önemli bir gerçektir. Bununla birlikte, bu makalenin yazarının TSK’da çalıştığı dönemde yaptığı gözlemlere göre, sayıları az da olsa
bu eğitimi hiç almamış bazı subayların da koyu birer ABD sempatizanı olduğu
da bir vakıadır.
Satın alma veya hibe yoluyla dönemin en yoğun askeri ilişkileri yine
ABD ile yaşanmış; bu ilişki öncelikle Türk hava kuvvetlerinin silah ve donanımının geliştirilmesine yönelik olmuş ve dönemin başlarında bu işbirliği bir
anlaşma ile hayata geçirilmiştir.13 Hava Kuvvetleri projelerinde 2000’li yıllarda önemli gelişmeler yaşanmıştır. 2012 yılına gelindiğinde TAI tesisleri ile
ABD’deki tesislerde ortaklaşa üretilerek Türk Hava Kuvvetleri’ne teslim edilen F-16 sayısı 270 olmuştur (Kokpit.aero, 2012). Ancak unutulmaması gereken nokta, TAI’nin F-16’lara ait arka gövde, orta gövde ve kanatlar dâhil olmak üzere, uçak gövdesinin %70’ini imal etmesi ve uçağın en kritik parçası
olan motorunun ve elektronik harp teçhizatının ABD’de üretilmesi ve nihai
üretimi sonunda uçakların Türkiye’ye teslim edilmeleri için de Amerikan
Kongresinden onay alınması gerektiğidir (Haber7.com, 2009).

13

F-16 uçağının üretimini yapmak üzere 1984 yılında kurulan TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TAI) tarafından 1987-1995 döneminde Türk Hava Kuvvetleri için 160 adet F-16
C/D imal edilerek teslim edilmiştir (Türk Havacılık Uzay Sanayii, 2019).
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Bu dönem ayrıca, Türk-Amerikan işbirliği yanında ABD’nin uyguladığı
ambargolar ve kısıtlamalarla da doludur. Kıbrıs ambargosundan sonraki ilk
olumsuz gelişme Özallı yıllarda olmuştur. 1986’da henüz emekleme aşamasındaki PKK’yı yok etmek için Türkiye’nin 100 askeri helikopter satın alma
talebi Amerikan tarafınca reddetmiştir. Bu rahatsızlık ve şüphe birikimi,
1990’lara taşınmıştır (Özdağ, 2008: 11; Kavuncu, 2013: 143). Bunun yanında,
ABD tarafından ‘Kıbrıs ve Güneydoğu’da kullanılmaması’ şartına bağlanan
ve sonra Türkiye tarafından reddedilen M1A1 Abrams tankları sorunu,
2000’li yılların başında vuku bulmuştur (Hürriyet Gazetesi, 2000).Abrams
tankları sorunundan sonra TSK kendi başının çaresine bakması gerektiğini anlamış ve milli olarak Altay tankını geliştirme projesini başlatmıştır.
Görüldüğü üzere ABD özellikle bu dönemde, müttefiklik ve stratejik ortaklık ilişkilerini hiçe sayarak askeri silah, malzeme ve donanım bakımından
kendisine bağımlı kıldığı Türkiye’yi, zaman zaman ambargolarla ve çeşitli kısıtlamalarla köşeye sıkıştırmaya çalıştığı; ona inisiyatif bırakmak istemediği
dikkat çekmektedir. Özellikle 1990’ların sonlarında başlayıp 2000’lere uzanan yıllarda, ABD’nin Türk askeri yönetimine karşı düşmanca bir tavır sergilediği görülmektedir. Peki, ABD neden 70 yıllık NATO müttefikine karşı düşmanca bir tavır içine girmektedir? Bunun başlıca nedeni Türk askeri yönetiminin kendi bölgesinde bağımsız politikalar geliştirmek istemesidir. Nitekim
olayların akışına bakıldığında, ABD bu yıllardan itibaren Türk askeri yönetimine karşı tavrını net bir şekilde koyarak TSK’yı zayıflatma amacını adım
adım gerçekleştirdiği gözlenmektedir. ABD’nin TSK’ya karşı takındığı düşmanca tavrın nedenlerinin izlerini, görüşlerine itibar edilen ve daha sonra profesör olan Albay Michael Robert Hitckok tarafından kaleme alınan bir makalede bulmak mümkündür.14
Yaşanan bu gerilimlere rağmen ABD’den silah alımlarının devam ettiği
gözlenmektedir.15 Tüm bu veriler, Türk-Amerikan ilişkilerinde, askeri cephenin ABD tarafından ne kadar kritik ve önemli bir yere oturduğunu göstermenin yanında, giderek ABD’ye olan bağımlılığın derinleşen bir gidişata şahitlik
edilmektedir.
Bununla birlikte, ABD ile yaşanılan dönemsel sorunlar, gerilimler ve ambargolar nedeniyle Türk askeri yönetimi tarafından askeri donanımının çeşit-

14

Hitckok makalesinde, Türkiye’nin kendi bölgesine ilişkin belirlediği dış politika ve bunu güvence altına alan TSK’nın modernizasyon planını ağır bir şekilde eleştirmekte, bu politikaları
ortaya koyan Türk askeri yönetimi ve onun lideri olduğu Orgeneral Kıvrıkoğlu hedefe konulmaktadır (Hitckok, 2001).
15
Ankara’nın 8 milyar dolarlık bölümü 2006’ya kadar gerçekleştirilmek üzere 2030 yılına kadar 150 milyar dolarlık savunma malzemesi alacağını açıklaması Türk-Amerikan askerî ilişkilerinin ileriki yıllarda da yoğunluğunu kaybetmeyeceğinin göstergesidir (Enginsoy, 1998).
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lendirilmesi hedeflenmiş; özellikle Almanya, Rusya ve Çin gibi ülkelerle askeri ilişkilerin geliştirilmesine çalışılmıştır. Ancak TSK’nın ABD’ye olan askeri bağımlılığı o denli fazladır ki stratejik silah ve teçhizatın tedarikinde
ABD’den bir türlü vazgeçememektedir (Erhan, 2001: 125-127). Hatta dönemin ortalarında PKK’ya ve dönemin sonuna doğru Fetullahçı terör örgütüne
sağladığı destek kapsamında Türkiye’yi açıkça hedefine koyan ABD ile yaşanan çeşitli sorunlara rağmen hiçbir şey yokmuşçasına askeri işbirliğinin devam ettiği gözlenmektedir.
Bu dönemde bir yandan ABD’den silah alımları devam ederken, diğer
yandan dışa bağımlılığın asgari seviyelere indirilmesi için milli savaş sanayini
geliştirme çabaları sürdürülmüştür. Ancak Türkiye dışa bağımlı olmaya ilişkin
kısır döngüyü ve çıkmazı bir türlü aşamamakta; harp sanayinde yaptığı üretimde özgün tasarım yapamamaktadır.
Yukarıdaki tartışmalardan da anlaşılacağı üzere, Soğuk Savaş’ın sona erdiği 1985 sonrası yıllar ABD ile askeri ilişkilerde bir dönüm noktasıdır. Zira
artık Sovyet tehdidi ortadan kalkmış, ABD’nin de bölgede öncelikleri değişmiş ve önceki dönemlerde bir kanat ülkesi olan Türkiye’ye ihtiyaç giderek
azalmıştır. Ancak, ABD’den kaynaklanan her türlü olumsuzluğa rağmen,
Türk askeri yönetimi bulunduğu coğrafyanın jeopolitik durumundan kaynaklanan hassasiyeti asgari seviyeye indirebilmek için önceden olduğu gibi
ABD’ye bağımlı politikalar izleyerek değişim ve dönüşüm yapılmasının daha
uygun olacağını değerlendirmiştir.
Türk askeri yönetiminin dönüşümünde önemli bir payı bulunan diğer bir
kuruluş da NATO’dur. Türkiye’yi dönüştüren NATO önce kendisi iki kez dönüşmüştür. NATO, 1990’dan sonra Sovyet tehdidinin yok oluşu ile birlikte
küresel güç olarak kendisine başka tehditler aramak üzere 1991’de ilk kez;
ikiz kule saldırılarının meydana geldiği 11 Eylül 2001 tarihinde ikinci kez dönüşüm yaşamıştır. 1952’den beri paktın sadık bir üyesi olan, hemen hemen
bütün dış politika faaliyetlerini NATO’ya ve onun en büyük lider ülkesi
ABD’ye endeksleyen Türkiye, yaşanan bu değişim ve dönüşümlerden etkilenmiştir. Bu dönemde NATO’da ve Ortadoğu’da yaşanan gelişmeler Türk askeri
yönetimini derinden etkilemiş ve her bir üye ülke gibi NATO’ya taahhütte
bulunmuştur. Bu taahhüde karşılık Türkiye milli bütçesinden yaptığı harcamalar ile TSK’nin bazı unsurlarında (İstanbul’daki 3ncü Kolordu) oluşturulan
modern birlikler ile Afganistan’daki NATO görevine katılmıştır.
Afganistan dışında 2000’li yıllarda NATO’nun gerçekleştirdiği başlıca
alan dışı operasyonlar, Somali ve Libya, alan içi operasyonlar Bosna ve Kosova olmuştur. Türkiye, bu operasyonlarda gerek çatışma gerekse insani yardım ve yeniden yapılandırma projeleri ile önemli katkılarda bulunmuştur. Bu
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da barış gücü operasyonlarına katılım bakımından, Türk ordusunu en deneyimli ordulardan biri olmasını sağlamıştır (Diriöz, 2012: 54; Satana, 2012).
Diğer taraftan, Soğuk Savaş’tan sonra uzman faaliyetlerinin ve uzman
raporlarının yerine NATO’dan yapılan “askeri politika transferi” olgusunun
ön plana çıktığı, bu olgunun ABD etkisi ile birlikte sürdüğü dikkat çekmektedir. Özellikle askeri konularda NATO’nun oluşturduğu askeri plan, stratejik
konsept, prensip, politika dokümanları üye ülkeler açısından dolaylı zorunlu
bir transfer niteliğindedir. NATO politikalarını uygulamayan üye ülkeler, bir
şekilde askeri çalışmaları yapan grup ve komitelerden dışlanarak örgütün savunma politikalarının oluşturulması süreci dışında tutulurlar.
Konuya ilişkin bazı örneklerin verilmesi konunun daha iyi anlaşılmasını
sağlayacaktır. Örneğin, NATO kendi karargâhlarında siber saldırılarının önlenmesi için belli tedbirler alırken aynı tedbirlerin üye ülkelerce de alınmasını
istemekte, ulusal siber ağları kurulurken NATO ve müttefiklerin birbirleriyle
uyumlu olması hususunda müttefik ülkeler sorumlu tutulmaktadır.16
Diğer bir örnek de NATO üyesi ülkelerin askeri alandaki standartlarını
belirleyen belgeler olan STANAG (Standardizati on Agreement)’lara ilişkindir. NATO müttefiki ülkeler satın aldıkları ya da ürettikleri bütün askeri malzemeler için bu standartlara uymak zorundadırlar. NATO’da halen her biri
farklı konularda ve alanlarda standartlar ile kriterler içeren 1175 adet STANAG bulunmaktadır.17
Bu dönemde Türk askeri yönetiminin değişim ve dönüşümlerine neden
olan diğer bir faaliyet alanı ise 30 yılı aşkın süredir devam eden iç güvenlik
harekâtıdır. Bu dönem PKK terörünün başladığı, zaman zaman yükseldiği ve
birkaç kez de yok edildiği ama yeniden dirildiği yıllardır. Terörün canlandı-

16

NATO tarafından dikte edilen siber güvenlik ağlarına ilişkin zorunluluklar ve tavsiyelerin
gerçekleştirilmesinde doğal olarak müttefikler kendi bütçelerini kullanacak ve ayrıca standart
açısından NATO’nun önerdiği siber sektörüyle işbirliği yoluna gidilmesinde de özgür bir yol
izleyemeyecekler, yönlendirilen sektörden satın alma yoluna gitmek zorunda kalacaklardır.
Müttefikler, siber saldırıların önlenmesinde, azaltılmasında ve kurtarılmasında bilgi paylaşımını ve karşılıklı yardımı arttırma konusunda da zorunlu tutulmakta, NATO Endüstri Siber
Ortaklığı yoluyla sektörle olan işbirliğini arttırması konusunda tavsiyede bulunulmaktadır
(NATO, 2019a).
17
STANAG’lar gelişen teknoloji ve değişen askeri konseptler çerçevesinde sürekli olarak güncellenirler. Bu güncellenme işlemlerinde özellikle üye ülkelerden NATO’nun başını çektiği
ABD gibi zengin ülkeler kendi satacakları askeri malzemelerin özelliklerine uygun şekilde
STANAG’ların hazırlanmasını sağlarlar. Bu güncelleme sürecinde savunma sanayii zayıf
olan ülkelerin ellerinde kendi ürettikleri ürün olmadığı için doğal olarak bu sürece herhangi
bir katkıda bulunma ve herhangi bir kriteri dikte etme imkânları bulunmamaktadır (NATO,
2019b).
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rılmasında uluslararası güçler önemli rol oynamakla birlikte dönem içinde yapılan Körfez harekâtının ve bu harekât sonunda ABD tarafından oluşturulan
“çekiç güç” operasyonunun önemli katkısı olmuştur.
2010’ların ortalarından itibaren PKK’ya karşı verilen mücadele farklı boyut kazanarak TSK, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olan ve Suriye’nin kuzeyinde bağımsız bir Kürt devleti kurmayı planlayan PYD/YPG18 terör örgütü
ile mücadelesini sürdürmeye başlamıştır. Özellikle Suriye’de çıkan iç savaş
ile ABD’nin de desteğini alan terör örgütünün bu bölgedeki toprak kazanma
ve genişleme faaliyetleri TSK tarafından önlenme mücadelesine dönüşmüş,
bu nedenle de aynı ittifak içinde bulunduğu ABD ile karşı karşıya gelmek durumunda kalmıştır.
Belirtmek gerekir ki bu dönemde, terörle uluslararası hukuk çerçevesinde
mücadele verilirken Türk askeri yönetiminin harp silah araç ve gereçleri ile
teşkilat yapısında bazı yeniliklerin, değişim ve dönüşümlerin yapılması ihtiyaç haline gelmiştir. Bu süreçte gerçekten Türk askeri yönetimi çok önemli
askeri yeteneğin yanında dünyadaki orduların çoğunda bulunmayan iç güvenlik ve meskûn mahallerde savaşma tecrübelerini de beraberinde kazanmıştır.
Özetle, Türkiye bu dönemde, Sovyet Blokunun yıkılmasıyla azalan
NATO görevleri nedeniyle önemi azalan bir kanat ülkesine dönüşmüş; zaman
zaman kendi bölgesinde bağımsız politikalar izleme çabası içerisine girmiş
ancak yine de aynı ittifak içinde yer aldığı ve silah yönünden bağımlı olduğu
ABD’den vazgeçememiştir. Dönem içinde Türk askeri yönetimi NATO görevleri kapsamında ülke dışında; terörle mücadele kapsamında ise ülke içinde
birçok alanda harekâtı aynı anda icra etme başarısını göstermiş hatta Suriye’deki iç savaş nedeniyle güney sınırında ortaya çıkan hassas durumu yönetebilmiştir. Bütün bunları yapabilme becerisi, ne pahasına olursa olsun
güçlü ve teknolojik donanımlı bir TSK’nın elde bulundurulması inisiyatifine
dayandırılarak en modern silahların satın alınması/üretilmesi hedeflenmiştir.
Dolayısıyla, 1985-2016 döneminde Türk askeri yönetimi içsel ve dışsal faktörlere bağlı olarak dönüşmüştür. Bu dönüşümde, ABD ile NATO’nun önemli
bir payı bulunmakla birlikte milli inisiyatif ile ortaya konulmuş önemli gayretler de bulunmaktadır.

18

PYD’nin Kürtçe adı PartiyaYekîtiya Demokrat, Türkçesi Demokratik Birlik Partisi’dir. YPG
açılımı Kürtçe Yekîneyên Parastina Gel, Türkçesi Halk Koruma Birlikleri’dir.
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1986-2016 dönemine ait “dönemsel etkileri ve değişimleri” aşağıdaki
tabloda özetlemek mümkündür:
Tablo 4. Dönemsel Etkiler ve Değişimler
ABD Etkisi
TAI uçak tesislerinin tesisi (1984)

NATO Etkisi
NATO’dan yapılan askeri politika transferler döneminin başlaması
ABD tarafından “çekiç güç” oluşturulNATO STANAG (Standardization Agması ve PKK’nın güç kazanması (1991)
reement)’lar döneminin başlaması
Amerikan ambargoları döneminin başla- NATO’ya taahhütte bulunma ve milli
ması
bütçe kapsamında harcamalar döneminin başlaması
ABD’nin TSK’ya karşı düşmanca tavır
NATO’nun alan içi ve alan dışı harekâtdöneminin başlaması (PKK ve FETÖ’ye larına TSK’nın iştirak döneminin başladestek)
ması
Milli savaş sanayini geliştirme çabalarının İç güvenlik ve meskûn mahallerde sabaşlaması
vaşma tecrübelerinin kazanıldığı dönemin başlaması

Sonuç
Türkiye’de ilk kez 1700’lerde Osmanlı İmparatorluğu döneminde askeri
alandaki başarısızlıklar nedeniyle ortaya çıkan dönüşüm ihtiyacı Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılışına kadar giden süreçte bütün dönemlerde devam etmiştir. İmparatorluk döneminde, dönüşüm sağlamak amacıyla önce Fransa ile
temasa geçilmiş; 1700-1830 yılları arasında bu ülkenin nüfuzu altında dönüşümler sağlanmış; 1830’den itibaren İngiltere’nin, 1860’tan itibaren ise Almanya’nın nüfuzu altında dönüşümler gerçekleştirilmiştir. Osmanlı İmparatorluğu dönemiyle sınırlı kalmayan dönüşüm ihtiyacı, 1923’te kurulan genç
Türkiye Cumhuriyeti döneminde de ön plana çıkmış ve 2000’lere kadar uzanan bütün dönemlerde de güçlü bir istek olarak kalmaya devam etmiştir.
İmparatorluk döneminde, Fransa’nın başlangıçta uzman raporlarını etkili
bir şekilde kullandığı, daha sonraki dönemlerde ise uzmanlar vasıtasıyla askeri politika transferlerine ağırlık verdiği görülmektedir. Batı’daki örneklerine
göre kurulan askeri mühendislik okulları, Kara Harp Okulu, Kurmay Okulu,
Jandarma Teşkilatı ile Yeniçeri Ocağı yerine kurulan ve alay, tabur, bölük
şeklinde teşkilatlanan yeni ordu (TSK Tarihi, 1978: 195) askeri politika transferlerine verilebilecek en iyi örneklerdir. İngiltere’nin etkisi altına girildiği
1830’dan itibaren İngiliz askeri uzmanların vasıtasıyla Avrupa’daki örneklerine uygun olarak bahriye teşkilatı revize edilmiştir (Yavuz, 2001: 72).
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Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemi ise yaklaşık 80 yıl boyunca yoğun bir şekilde Alman askeri uzman odaklı dönüşüm faaliyetlerine sahne olmuştur. Alman nüfuzu altına girilen bu dönemde teşkilattan eğitime, savaş
planlamasından askeri mevzuata kadar her şey Alman örneğine göre teşkil
edilmiştir. Dönemin üst düzey askeri uzmanları Moltke, Goltz ve Kaehler’dir.
(TSK Tarihi, 1978: 195-196; Aksu, 2004: 14-23).
Dönüşüm ihtiyacı 1923’te kurulan genç Türkiye Cumhuriyeti’nin de gündeminde kalmaya devam etmiştir. Türk askeri yönetimi açısından birçok “ilklerin” yaşandığı 1920-1945 arasındaki 25 yıllık dönem hem milli inisiyatifle
hem de yabancı askeri uzmanlarca gerçekleştirilmiş önemli askeri değişimlerin yaşandığı yılları kapsamaktadır. Dönemin en önemli özelliği, askeri üst
yapılanmada önemli değişimlerin gerçekleştirilmesi ve Genelkurmay’ın devlet bürokrasisi içinde elde ettiği önemli konumun temellerinin bu yıllarda atılmış olmasıdır. Bu dönemde teşkil edilen Hava Genel Müdürlüğü, Deniz İşleri
Müdürlüğü, Deniz Dairesi Başkanlığı, Deniz Bakanlığı, MSB bünyesinde
aynı anda 4 müsteşarlık yapılanmaları askeri yönetim içerisinde bazı önemli
ilklerdir (27 Nisan 1929 gün ve 1428 Sayılı Kanun).
Cumhuriyet’in kuruluş döneminin sonunda askeri yönetim üzerinde kısa
bir süre İngiliz etkisi varsa da dönemin büyük bölümünde Alman etkisi hâkimdir. Bu dönemde, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıkları yeniden
yapılandırılmış, özellikle Genelkurmay istihbarat teşkilatı Alman askeri uzmanlarca kurulmuştur (Koçak, 1991: 185). Ayrıca yabancı uzman raporları da
bu dönemden itibaren önem verilen araçlar olmaya başlamıştır. 1933’te Amerikalı bir heyet tarafından hazırlanan “Dorr Raporu” bunlardan biri olup raporun askeri yönetimi ilgilendiren birçok yönü bulunmaktadır.
İkinci Dünya Savaşı’nın bitiminden 2016 yılına kadar uzanan yaklaşık
70 yıllık dönem ise Türk askeri yönetiminin dönüşümünde ABD etkisinin bulunduğu Soğuk Savaş ve sonrasındaki yılları kapsar. Soğuk Savaş döneminin
(1946-1985) özelliği, Amerikalı uzmanların sayısının, “askeri uzmanlar ordusu” deyimini kullanacak kadar fazla olmasıdır. Amerikalı uzmanların yönlendirdiği ve Türk askeri yönetiminin işleyişinde bir kırılma yaratacak kadar
ani ve hızlı olan bu dönüşümde, NATO standartları ile harekât icra edebilen
Amerikan donanımlı bir ordu oluşturulmuş; fakat Türk askeri gücü tamamen
ABD’ye bağımlı hale getirilmiştir (Uslu, 1994: 119).
Yine ABD’nin etkisinin olduğu Soğuk Savaş sonrası dönem, 1986-2016
arasındaki 30 yıllık süreyi kapsayan yıllardır. Genel olarak bakıldığında, Soğuk Savaş’ın sona erdiği 1985 sonrası yıllar ABD ile askeri ilişkilerde farklı
bir dönüm noktasıdır. Zira artık Sovyet tehdidi ortadan kalkmış, önceki dönemlerde NATO’nun önemli bir kanat ülkesi olan Türkiye’ye ihtiyaç giderek
azalmış ve ABD’nin de bölgedeki öncelikleri değişmiştir. Özellikle 1990’lı
139

memleket Siyaset Yönetim (MSY), Cilt 14, Sayı 32, Aralık 2019, 103-146.

yıllardan başlayıp 2000’li yıllara uzanan süreçte, Türk askeri yönetiminin bölgede bağımsız politikalar geliştirerek ABD’nin menfaat alanlarına girdiğini,
savunma sanayinde önemli projeler geliştirmeye başladığını gören ABD’nin
TSK’ya karşı düşmanca politikalar geliştirmeye başladığı; PKK, PYD/YPG
unsurlarına ve devletin içine bir “Truva Atı” olarak yerleştirdiği hain FETÖ
unsurlarına destek verdiği görülmektedir.
İlginç bir şekilde ABD ile yaşanan bütün bu olumsuz gelişmelere rağmen
Türk askeri yönetimi, 2016 yılına doğru uzanan bu dönemde ABD’den kopamamış, askeri ilişkiler sorunlu olsa da devam etmiş ve TSK, ABD’nin en
önemli silah müşterisi olmuştur. Aslında, mevcut bağımlılıktan kurtulmanın
yegâne yolu olarak görülen harp sanayinin geliştirmesi çabaları kapsamında
2000’li yıllardan itibaren tank, uçak vb. gibi önemli projelere yoğunlaşarak
belli dönüşümler gerçekleştirilmiş olsa da 2016’ya gelindiğinde kritik silah
sistemlerinin üretiminde önemli bir başarı yakalanamamıştır.
Bununla birlikte, Türk askeri yönetimi bu dönemde de modern bir ordu
yaratarak bölgesinde önemli bir güç haline gelmiş ve dönüşmüştür. Dönüşen
TSK, NATO’da ve dünya orduları içinde hala önemli bir askeri güçtür. Bu
dönüşümde, başta ABD ve NATO olmak üzere, dışsal etkinin büyük rolü bulunmaktadır.
Aslında, askeri alanda beliren ve çoğu kez gelişmiş ülkelerin etki-nüfuz
kavramlarıyla ifade edilen bu süreç, Türkiye’nin kendi başına yeterli olma durumu yerine sürekli olarak dengeleri kollama noktasında kalmaktan öteye geçememiştir (Avaner, 2018a: 439). Bu süreçte, dış yardımların türü ve miktarı
ne olursa olsun, teknik yardım, ikili yardım, hibe ya da uzun vadeli kredi gibi
dış desteklerin azgelişmişlik sürecinde bir çare olmadığını, nihayetinde ülkenin öz kaynaklarına dönerek, kalkınma plan ve uzun vadeli stratejilerin sayesinde büyümenin gerçekleşmesi gerektiğini bir kez daha kanıtlamıştır (Avaner, 2018b: 72-73).
Dolayısıyla, 1700’lerden başlayıp 2016 yılına kadar giden ve 300 yıldan
fazla bir süreyi kapsayan bir süreçte askeri alanda dönüşüm sağlamak amacıyla Batı’ya yaklaşan Türkiye, dönemlere göre farklı devletlerin etki veya
nüfuz alanına girmiştir. Bu süreçte, Türk askeri yönetiminde milli inisiyatifle
gerçekleştirilen birçok değişim ve dönüşüm bulunmakla birlikte kapsamlı
olanlar dış egemen güçlerin görevlendirdiği yabancı uzmanlar, NATO gibi
çokuluslu kuruluşlar ya da daha genel bir ifadeyle dışsal etkiyle gerçekleştirilmiştir. Yabancıların kendi dış politikaları ile uyumlu bir şekilde gerçekleştirilen bu dönüşümlerde; politika transferi, raporlar ve askeri yardımlar gibi
araçların birer manivela olarak kullanıldığı görülmektedir. Yabancıların Türk
askeri örgütlenmesini ve işleyişini derinden etkiledikleri bu dönüşümlerde, dışarıdan alınan askeri teçhizatta ortaya çıkan aşırı çeşitliliğin ve bu teçhizatın
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idamesindeki güçlüklerin, en önemlisi de dışarıya bağımlı hale gelme gibi
olumsuzlukların ortaya çıktığı gözlenmektedir.
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Bu makale, Türkiye’de 2000 sonrası artan kentsel siyaset çalışmalarını gelişmiş ve geç sanayileşmiş ülkelerle ilgili uluslararası literatürü göz önünde bulundurarak, iki ana yaklaşım temelinde analiz etmektedir. Türkiye’deki politik
ekonomi temelli yaklaşımlar, neoliberalizm, kentsel kriz, devletlerin yeniden
ölçeklendirilmesi gibi teorik bağlamlardan yola çıkarak özellikle büyükşehirlerdeki kentsel dönüşüm, özelleştirme, soylulaştırma, kamu-özel sektör işbirlikleri gibi konulara odaklanmıştır. Türkiye’nin tarihsel özgün koşullarının ve
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genel eğilimlerine yapılmıştır. Merkezi ve yerel yönetimler arasında değişen
güç ilişkileri, büyükşehir belediye sistemi, belediye meclisleri, yerel yönetişim
mekanizmaları gibi temalarsa, kentsel siyasetin kurumsal mimarisini çalışanlar tarafından ele alınır. Bu literatürde de kurumları, formel yapılarının ötesinde enformel ilişki ağları, normlar, güç ilişkileri ve tarihsel arka planıyla ele
alan çalışmalar zayıf kalmıştır. Bu makale, Türkiye’deki kentsel siyaset literatürünü, geç sanayileşmiş ülkelerle ilgili politik ekonomi yönelimli güncel araştırmaları ve Türkiye’de gecekondulaşma çalışmalarının mirasını göz önünde
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THE JOURNEY OF URBAN POLITICS LITERATURE IN TURKEY: A CRITICAL
ANALYSIS OF POLITICAL ECONOMY AND INSTITUTIONALIST APPROACHES
Abstract
This article analyzes the urban politics literature in Turkey after 2000 on the
basis of two main approaches, by engaging with different studies of urban
politics in both developed and late industrializing countries. The political
economy approach widely focuses on themes like urban transformation, gentrification, and public-private partnership in metropolitan cities, basing on
theoretical frameworks of neoliberalism, urban crises, and state rescaling.
This literature underlines the importance of historical conditions peculiar to
Turkey in shaping of urban spaces and power relations among political actors
and primary emphasis remains on general trends of capitalism during its neoliberal phase. Secondly, scholars studying the institutional architecture of
urban politics focus on themes, such as the reconfiguration of intergovernmental power relations, structure of the metropolitan municipal system, municipal councils, and local governance mechanisms. This literature however
misses studies considering institutions as informal relationship networks,
norms and power relations beyond their formal structures and taking historical background in consideration. This article aims at discussing the urban politics literature in Turkey by engaging with the recent political economy based
studies on late industrializing countries and legacy of gecekondu studies in
Turkey.
Keywords: Urban Politics, Political Economy, Neoliberalism, Institutionalism,
Gecekondu
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Giriş
1980 sonrası kentleşmenin hızlanması, üretim yapısında yaşanan değişimler sonucu sanayinin yeni mekânlara doğru kayması, kentsel ekonominin
ve kentsel rantın önem kazanması ve yerel yönetimlerin güçlenmesi, devlet
müdahale biçimlerinde ve siyasal alanın kendisinde önemli dönüşümleri beraberinde getirmiştir. Bu bağlamda, kentsel siyaset önem kazanmış, farklı
mekânsal düzeylerde merkezi ve yerel yönetimler, iş dünyası başta olmak
üzere diğer hükümet dışı aktörler arasında zaman zaman müzakereye zaman
zaman da çatışmaya dayalı yeni bir güç mücadelesi başlamıştır. Bu durum da
kentsel siyaset çalışmalarının ele aldığı temaların, konuların, kapsadığı coğrafyalar ve uygulama alanlarının genişlemesine ve farklı disiplinlerden araştırmacıların kentsel siyaset konularına ilgi duymasına neden olmuştur. Bu genişleme, kentsel siyaset üzerine hazırlanmış derleme eserlere bakıldığında da
net bir şekilde görülür (Davies ve Imbroscio, 2009; Mossberger, Clarke ve
John, 2012).
Kentsel siyasetle ilgili çalışmaların geleneksel olarak iki koldan ilerlediği
iddia edilebilir. 1960 sonrasında hakim olan Marksist kent teorilerinin ve bunlara dayalı saha çalışmalarının günümüzde de kentsel siyaset alanında etkisi
devam etmektedir. Kentsel siyasetin kapitalizmin krizi bağlamında okunması,
düzenleme (regulation) teorisi, neo-liberalizm eleştirileri, yeniden-ölçeklendirme gibi yaklaşımlar sadece sanayileşmiş değil, geç sanayileşmiş toplumlardaki kentleşme ve kentsel siyaset dinamiklerini de açıklamak için sıklıkla
başvurulan kuramsal çerçevelerdir. Bu çerçeveler, genel olarak kapitalizmin
özel olarak da neoliberal politikaların yarattığı mülksüzleşmeye, eşitsizlik ve
sosyal dışlanmaya, ekolojik yıkıma, karar alma mekanizmaların giderek teknokratlaşmasına tepki olarak ortaya çıkan kentsel toplumsal hareketleri ve
toplumsal hareketlerin kent hakları temelindeki taleplerini analiz etmek için
de kullanılır. Bu kuramsal çerçeveler, aralarında farklar olsa da, kentsel süreçleri daha çok politik ekonomi yönelimli bir yaklaşımla ele almaya çalışır. Diğer yandan, 1980 sonrasında gelişen “yeni kurumsalcılık” (new institutionalism) kentsel siyaset alanında etkili olmaya başlar. Farklı yönetim kademeleri
(merkezi, bölgesel, yerel) arasındaki ilişkilerin örgütlenme biçimleri, metropoliten yönetim, bölge-kentlerin ortaya çıkışı ve yöneti(şi)mi kentsel iktidar
çalışmalarının araştırma konuları arasına girer. Bu çalışmalar kurumsal yapıların, en az sermaye birikim rejimi ve aktörler arası müzakereler kadar kentsel
siyaset süreçlerini etkilediklerini gösterir. Bununla birlikte bu iki temel yaklaşım, çok da birbirine temas etmeden ilerler. Örneğin, kentsel siyaseti şekillendiren kurumsal faktörleri öne çıkaran yaklaşımlar kentsel toprak, kentsel dönüşüm, soylulaştırma gibi politik ekonominin konularını ihmal eder. Bu durum özellikle geç sanayileşmiş ülkelerle ilgili siyaset bilimi alanında yapılan
çalışmalar için geçerlidir (Post, 2018).
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Son yıllardaysa, 2000 sonrası kentleşmenin başlıca taşıyıcısı durumundaki Brezilya, Çin, Güney Afrika, Hindistan gibi geç sanayileşmiş ülkeler üzerine yapılan çalışmalar hem kentsel siyasetle ilgili çalışmaların coğrafi alanını
genişletmiş hem de literatürde hakim olan paradigmalara önemli katkılarda
bulunmuştur. Bu süreç içerisinde alanın önde gelen dergileri ve yayınevleri
geç sanayileşmiş ülkelerin kentsel deneyimleriyle ilgili peşi peşine özel sayılar hazırlar ve kitaplar basar. Sayıları giderek artan ve aynı ülke içinde ya da
farklı özellikler taşıyan ülkeler arasında karşılaştırmalı şekilde yapılan bu çalışmalar temelde iki koldan ilerler. Bunlardan ilkini, küreselleşme süreçlerinin
ve neoliberalizmin etkisini geç sanayileşmiş ülkelerinin kentsel tarihsel mirasının ve ülke içi siyasi faktörlerin etkileşimi içinde ele alan politik ekonomi
yönelimli yeni çalışmalar oluşturur. Geç sanayileşmiş ülkelerle ilgili çalışmaların diğer bir kanadınıysa politik ekonomi yönelimli çalışmaların “Anglosakson temelli kuram ve yaklaşımlardan” yola çıkarak “Batı dışı toplumların” deneyimlerini göz ardı ettiğini iddia eden ve alternatif bir kuramsal çerçeve öneren post kolonyal çalışmalar meydana getirir (Robinson, 2011; Roy, 2009;
Roy ve Ong, 2011).
Türkiye’deki kentsel siyaset çalışmaları ise ağırlıklı olarak 1960’lı yıllarda önem kazanır ve gecekondulaşma ve gecekondulaşma etrafında gelişen
ilişki ağlarına odaklanır. 1980 sonrasında ve 2000’li yıllardan itibaren, Türkiye’de kentsel siyaset çalışmalarında artış görülür, farklı disiplinlerden araştırmacılar hem kurumsal hem de politik ekonomi yönelimli çalışmalarıyla
alana ilgi göstermeye başlar. Bu ilgi artışı üç nedene bağlanabilir. İlk olarak,
kamu yönetimi reformu çalışmaları kapsamında yerel yönetim yasaları değişir
ve yerel, gerek sermaye birikimi gerek sosyal politika rejimleri açısından
önem kazanır. İkinci olarak, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) iktidarıyla birlikte kentleşme ve özellikle arsa/konut politikalarındaki değişim araştırmacılar için yeni çalışma alanları açar. AKP döneminde ekonomi politikaları için
kentsel mekân son derece önemli hale gelir. Bu değişimle birlikte gündemimize giren “kentsel dönüşüm” kavramı ve olgusu, bugün de alanda yapılan
çalışmalar içinde önemli yer tutar. Son olarak, yerel ekonomik değişimler ve
iş çevrelerinin dönüşümü özellikle Anadolu kentleri üzerine bir yazının oluşmasını sağlar.
Bu çalışma, 2000 sonrası sayısı giderek artan kentsel siyasetle ilgili
çalışmaları, Türkiye gibi benzer tarihsel gelişimi olan geç sanayileşmiş ülkelerle ilgili yapılan politik ekonomi yönelimli araştırmaları ve Türkiye’de gecekondulaşma olgusuna odaklanan çalışmaların tarihsel mirasını göz önünde
bulundurarak tartışmayı amaçlamaktadır. Bu makale, kentsel siyaset çalışmalarının bütününe dair betimleyicilik ve kapsayıcılık iddiası taşımamaktadır.
Onun yerine, alanda öne çıkan temalar, çalışmaların inşa edildiği yöntemler,
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teorik varsayım ve kabuller, zaman içerisindeki tematik devamlılıklar ve değişimler tespit edilmeye çalışılmıştır.
Bu çalışma Türkiye’de kentsel siyaset literatürünü politik ekonomi ve
(yeni) kurumsalcı yaklaşımlar içinde değerlendirmektedir. 2000 sonrası Türkiye’sindeki politik ekonomi temelli kentsel siyaset çalışmalarının benzer teorik varsayımlardan hareket eden geç sanayileşmiş ülkelerle ilgili çalışmalarla
eleştirel diyaloğa girmesinin alanyazına önemli katkıları olacağı düşünülmektedir. Kurumsalcılık temelinde ilerleyen çalışmalarsa, formel yapıların ötesinde enformel ilişkileri, kurumların işleyişindeki normları, kurumların tarihsel gelişim süreçlerini analizlerine dahil ettiğinde, yeni kurumsalcılığın getirdiği açılımları yakalayabilecektir. Bu çalışma, her iki yaklaşımın ortaya koyduğu analizleri, dayandıkları temelleri değerlendirirken herhangi birinin daha
güçlü, doğru sonuçlara vardığı iddiasında değildir. Çalışmanın amacı, Türkiye
kentsel siyaset literatürünü 1950’lerden itibaren gözden geçirip, belirli dönemlerde öne çıkan yaklaşımların ve ele alınan temaların güncel uluslararası
yazın içinde nerede durduğunu ve ne yönde gelişebileceğini tartışmaktır.
Bu makale, giriş ve sonuç bölümleri dışında dört ana başlıktan oluşmaktadır. Öncelikle, kentsel siyasetle ilgili literatürde hakim olan politik ekonomi
ve kurumsalcı yaklaşımların temel varsayımları tartışılmaktadır. Devamında,
Türkiye’deki kentsel siyaset literatürünün tarihsel mirası, öne çıkan çalışmalar
üzerinden analiz edilecektir. Üçüncü bölüm, 2000 sonrası Türkiye’sinde artan
kentsel siyaset çalışmaları ve ortaya çıkan temaları ortaya koymakta, dördüncü bölüm bu çalışmaları eleştirel bir şekilde ele almaya çalışmaktadır. Sonuç bölümü, makalenin temel argümanlarını ve katkılarını özetleyip, kentsel
siyaset çalışmalarının değerlendirmesini sunmaktadır.
Yerel veya kentsel terimlerin kullanılması, ABD ve Avrupa çıkışlı çalışmaların farkından kaynaklanır. Amerikan literatürü tarihsel olarak kentsel siyaset kavramı üzerinden gelişmiş, Avrupa temelli çalışmalardaysa uzun süre
yerel siyaset terimi kullanılmıştır. Bu çalışmada merkezi devlet başta olmak
üzere çeşitli “yerel-üstü aktörün” de “yerel düzeyde” karar alma süreçlerini
etkilediğini göz önünde bulundurarak ve daha kapsamlı olduğu düşünülerek
kentsel siyaset kavramı tercih edilmiştir.
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1.

Kentsel Siyaset Literatürünün Seyri: Teorik Varsayımlar, Temalar,
Devamlılıklar ve Dönüşümler

1.1. Politik Ekonomi Yönelimli Yaklaşımlar: Temel Argümanlar
Kentleri siyasi güç ilişkilerini öne çıkararak anlama çabasının tarihi
1950’lerde ABD’de kentsel siyasal iktidarın oluşumunu çoğulculuk veya seçkincilik temelinde açıklayan siyaset bilimi kaynaklı örnek çalışmalara kadar
götürülebilir (Şengül, 2009). Amerikan kentsel siyasal sistemin incelemelerine dayanan bu iki teori temel olarak kentsel kararların belirlenmesinde etkili
olan toplumsal grupları analiz etmeye çalışır. Bu bağlamda, seçkinci teoriler,
yerel düzeydeki iktidar ilişkilerine belirli bir ekonomik grubun yön verdiğini
iddia ederken (Hunter, 1953); çoğulculuk yaklaşımını benimseyenler, kararların farklı çıkarlara sahip farklı toplumsal gruplar arasındaki pazarlık ve müzakere süreçlerinin ürünü olduğunu ileri sürer. Bu yaklaşıma göre, her bir
kentsel meseleyle ilgili farklı karar-alma süreçleri işler ve bu süreçleri farklı
güç kaynaklarına sahip çeşitli aktörler etkiler. Bir başka deyişle, ekonomik
gücü elinde bulunduran seçkinlerin kentle ilgili her türlü kararda etkili olduğu
önceden verili olarak kabul edilemez (Dahl, 1961).
Kentsel siyasete ilişkin güncel çalışmaları büyük ölçüde etkileyen yaklaşımlar kendini 1970’li yıllarda göstermeye başlar. Henri Lefebvre, Manuel
Castells ve David Harvey gibi isimler ilk çalışmalarını bu dönemde kaleme
alırlar. 1960’lı yılların toplumsal koşullarından ve düşünce ortamından etkilenen bu teorisyenler, Marksist teorilerden yola çıkarak bir kentsel siyaset analizi geliştirirler ve toplumsal aktörlerin kendilerinden ziyade aktörlerin davranışlarını ve kendi aralarındaki müzakere süreçlerini belirlediklerini düşündükleri yapısal koşulları öne çıkarırlar (Şengül, 2009). Böylece Marksist analizi
mekânsallaştırarak 1960’lı yılların siyasal ve ekonomik koşullarına göre yenilerler. Örneğin Castells (1977), yapısalcı Marksist devlet teorilerinden yola
çıkarak, kentleri emeğin yeniden üretim alanı ve kolektif tüketimin mekânı
olarak tanımlar. Castells’e göre, devlet kapitalist sistem içerisindeki çelişkilere ve krizlere tüketim süreçlerine müdahale ederek karşılık verir. Dolayısıyla, tüketim alanlarının düzenleyicisi ve finansörü olarak emeğin yeniden
üretimini sağlayan devlet, kapitalist üretim biçiminin sürdürülmesine hizmet
eder. Devletin tüketim süreçlerine müdahalesi kentsel siyasetin alanına girer
ve bu süreçler devlet eliyle örgütlendiği için kolektiftir. Çünkü konut, toplu
ulaşım, altyapı yatırımları gibi emeğin yeniden üretimini sağlayacak olanaklar
büyük ölçüde mekânsallaşmıştır (Castells, 1977).
1980 sonrası yerel yönetimlerin sosyal politikalara ayırdıkları kaynakların azalması ve daha fazla sermaye yanlısı politikalar izlemeye başlaması, li-
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teratürde yerelleşme süreçlerini büyük ölçüde belirlediği düşünülen küreselleşme merkezli analizlerin ve emeğin yeniden üretimi yerine Harvey’in üretim
süreçlerini öne çıkaran çalışmalarının ön plana çıkmasına neden olur.
2000’li yıllara kadar yapılan çalışmalarda neoliberalizm kavramına pek
rastlanmaz. Onun yerine küreselleşme terimi tercih edilir. Küreselleşme kavramının kullanılmasının yaygınlaşmasında Friedman (1986) ve Sassen (1991)
gibi teorisyenlerin etkileri önemlidir. Aralarında farklar bulunsa da Friedman’ın ve Sassen’in analizleri ve bu analizlerden yola çıkan çalışmalar, 1980
sonrası uluslararası düzeyde yeni bir iş bölümünün oluştuğunu ve bu iş bölümü içerisinde bazı kentlerin küresel akışlarda öne çıktığını ampirik olarak
gösterir. Bu kentlerin ekonomisinin temel itici gücünü çok uluslu şirketlerin
yönetim merkezleri ve bu yönetim merkezleri etrafında genişleyen finans-sigortacılık-reklamcılık gibi sektörler oluşturmaktadır. Küresel süreçler, büyük
ölçüde küresel sermayenin tercihlerince belirlenmektedir ve bu süreç ulusdevletlerin önemini giderek azaltmıştır.
2000’li yıllardan itibarense eleştirel sosyal bilim yapmaya çalışanlar, neoliberalizm kavramını kullanmayı tercih ederler. Küreselleşme terimiyse bir
olgu olarak “tarafsız” bir şekilde kullanılır olur. Neoliberalizmin, kentsel siyaseti analiz etmek için merkezi bir yer işgal etmesinde Harvey’in çalışmaları
önemlidir. Harvey de analizine tıpkı Castells gibi kapitalist sistemde sermaye
birikim süreçlerinin, içsel çelişkilerinin kaçınılmazlığını ve krize eğilimli olması durumlarını varsayarak başlar. Harvey’e göre, aşırı birikim krizlerini aşmanın bir yolu fazla sermayenin mekâna sabitlenerek (spatial fixes) soğurulmasıdır. Kapitalist sermaye döngüsünün birinci çevrimi olan sanayide yaşanan bir kriz, sermayenin ikinci çevrime, yani mekâna, üretim için gerekli tesislerin, tüketim için konut alanlarının, sermayenin etkinliğini artırmak için
otoyol, demiryolu, havaalanı, liman yapılmasıyla aşılmaya çalışılır (Harvey,
1984). Harvey, 1945 sonrası ABD’de ortaya çıkan banliyöleşme süreçlerinden, 2000 sonrası konut kredilerindeki artış ve ardından gelen krize kadar geniş bir yelpazedeki ekonomik ve toplumsal olayları bu çerçeveden yola çıkarak analiz eder. Kentlerin, kapitalist sistemin işleyişinde çok önemli bir işlevi
vardır ve kentlerle ilgili süreçleri de temel olarak sermaye birikim rejimindeki
dönüşümler belirler (Harvey, 2010).
Harvey’e göre neoliberalizm olarak adlandırılabilecek radikal dönüşümler, sermaye sınıfının sınıfsal bir projesidir (Harvey, 2005). Smith, soylulaştırmayla ilgili tartışmalarında sermaye sınıfının işçi sınıfına dönük “rövanşist”
politikalarından bahsederek Harvey’in teorisini radikalleştirir (2002). Jessop
(1997; 2006), Brenner (2004), Brenner ve Theodore (2002), Peck ve Tickell
(2002) ve Gough (2004) gibi yazarlar da kentlerde yaşanan dönüşümlerin ve
yerel yönetimlerin ön plana çıkışının arkasındaki temel faktörün sermaye birikim rejimindeki değişiklikle ilgili olduğu konusunda Harvey’in görüşlerini
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paylaşırlar ve Harvey’den yola çıkarak “neoliberal şehircilik” kavramsallaştırmasına yönelirler. Bu yazarlara göre, neoliberalizm ekonomik ve siyasi bir
proje olduğu kadar kentlerle de ilgilidir (Genç, 2018). Neoliberalizmi kendi
içinde sayısız çelişkilerle dolu, doktrinle uygulamanın çoğu zaman farklılaştığı ve tarihsel faktörlerin etkili olduğu bir süreç olarak ele alırlar ve neoliberalizm yerine neoliberalleşme kavramını kullanmayı tercih ederler (Brenner
ve Theodore, 2002; Brenner, Peck ve Theodore, 2010). Söz konusu süreç ulus
devletler ve diğer politik aktörler arasındaki müzakereler ve çatışmalar tarafından da şekillenmektedir. Dolayısıyla, kentsel siyaseti etkileyen aktörler sadece sermaye kesimiyle sınırlı değildir.
Harvey ve Harvey’den esinlenen çalışmalar, daha çok büyük kentlerde
makro düzeydeki gelişmeleri analiz etmek için elverişli bir teorik arka plan
oluşturur. Diğer taraftan 1980’lerin ortalarından itibaren kentsel siyaset disiplinine orta düzeyde (mezo level) konuları analiz etmek üzere önemli katkılar
da yapılır. Ortaklık, işbirliği, koalisyon gibi kavramlar ve kentsel karar-alma
süreçlerinin farklı toplumsal gruplar tarafından oluşturulan koalisyonlar tarafından yönlendiriliyor olması fikri, literatürde yeniden önem kazanır. Bu bağlamda politik ekonomi yönelimli Logan ve Molotch’un “kentsel büyüme aygıtı” teorisi (1987) yeniden gündeme gelir ve yapısal Marksist analizlere orta
ölçekli düzeyde işlevsel kavramsallaştırmalar sunar.
Kentsel büyüme aygıtı teorisi, analizine Marksist alanda oldukça referans
verilen kullanım ve değişim değeri kavramlarına başvurarak başlar. Kentsel
büyüme koalisyonu, kent arazilerinin değişim değerini öne çıkaran sermayedarlar, inşaat sektörü, arazi geliştiricileri, emlak ve mimari gibi alanlardaki
profesyonellerden oluşan rantiye sınıfı tarafından oluşturulur. Yerel yönetimler ve kentte yer alan üniversiteler, medya başta olmak üzere diğer aktörler de
kendi çıkarları ile büyüme aygıtının temel üyelerinin çıkarları birleştiği ölçüde
bu koalisyona katılırlar. Koalisyonda farklı aktörler olabilir, ama bu aktörleri
bir araya getiren ve kaynaklarını seferber etmelerini sağlayan unsur, kentin
ekonomisinin büyümesinin istenmesidir. Bu durum koalisyon içerisinde sermaye kesimlerini ayrıcalıklı hale getirir (Logan ve Molotch, 1987).
Sonuç olarak politik ekonomi yönelimli çalışmalar, kentsel siyaseti şekillendiren aktörler ve aktörler arası güç ilişkilerini etkileyen yapısal faktörleri
ve ekonomik, sosyal, yerel üstü süreçleri ön plana çıkararak kentsel siyasetin
sınırlarını oldukça genişletmiştir.
1.2. Kurumsal Yapılar ve Kentsel Siyaset
1980’li yıllara kadar kentsel siyaset alanındaki kurumsal yaklaşım, yerel
yönetim kurumlarının, bunların iç yapısını oluşturan meclis, yürütme organı
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ve ofislerinin, bunların birbiriyle ilişkisinin ve seçim sisteminin nitelikleri gibi
formel kurumsal yapıların incelenmesiyle sınırlı kalır. Sonrasındaysa, yeni
açılımlarla genelde siyaset bilimi ve kentsel siyaset alanlarında kendine yeniden önemli bir yer bulur. Bu açılımlar, bir yandan zaman içerisinde kurumlarda yaşanan dönüşümü tanırken diğer yandan analiz birimi olan “kurumların” tanımını genişleterek “yeni kurumsalcılığı” (new institutionalism) geliştirir. Buna göre, sadece formel ve yasal düzenlemeler çerçevesinde oluşturulmuş yapılar “kurum” olarak ele alınmaz, enformel normlar, roller, ilişki ağları,
uygulamaya yönelik ilkeler de sağlam bir yapıya sahip “kurumlar” olarak kabul edilir. Yeni kurumsalcılar, bu formel kurallar ve yapılar ile enformel anlaşmalar ve düzenlemelerden oluşan kurumların barındırdığı değerler ve güç
ilişkileriyle ilgilenirler. Bu kurumların bireysel davranışları nasıl belirlediği
ve sınırlandırdığını, bireylerin de bu yapıların kuruluşunu ve dönüşümünü nasıl etkilediklerini analiz ederler (Davies ve Trounstine, 2009; Lowndes, 2009,
2001). Öte yandan, kurumsalcılığın eski ve yeni biçimleri önemli bir ortak
iddiayı paylaşır: Siyasal davranışı siyasal yapılar belirler ve siyasal yapılar
normatif ve tarihsel süreçlerle iç içedir (Lowndes, 2009).
1980’lerin sonlarından itibaren artan bir şekilde kentsel siyaset araştırmacılarının ilgisi yerelde oluşmuş ve belirli bir istikrara sahip ağlar, kamuözel ortaklıkları, rejimler ya da koalisyonlara yönelir. Bununla birlikte alanda
“yönetişim” yaklaşımını benimseyen çalışmalar artar. Bu yönde gelişen akademik ilginin kentsel siyasal süreçlerini analitik incelemeye tabi tutabilmesi
için kurumsalcı teorinin genel çerçevesine gereksinim duyulur (Lowndes,
2001; Pierre, 1999). Kentsel siyaset çalışmalarında öne çıkan üç temel yeni
kurumsalcı yaklaşımdan bahsedilebilir: (1) rasyonel tercih, (2) sosyolojik yaklaşım, (3) tarihsel kurumsalcılık (Davies ve Trounstine, 2012). Rasyonel tercih teorisyenleri bireysel davranış ve siyasal çıktılar üzerine test edilebilir öngörülerde bulunmayı amaçlarlar. Bazıları kurumları tercihleri, davranışı, eylemleri ve sonuç olarak çıktıları önceden belirlenmiş sınırlamalar olarak ele
alır. Diğerleri içinse kurumlar doğrudan aktörler tarafından yaratılmıştır. Bu
bakış açısı rasyonel tercih yaklaşımının formel ve enformel kurumlara uygulanabildiğini gösterir, ancak bu yaklaşım çoğunlukla formel kurumlar üzerine
yoğunlaşır. Rasyonel tercih yaklaşımı çoğunlukla ABD’deki kentsel siyaset
bağlamında çalışılmıştır.
İkinci olarak, “kentsel rejim analizi” ve “yönetişim”, kurumsalcı gelenek
içerisindeki sosyolojik yaklaşımın kentsel siyaset alanında önde gelen kanadını oluşturur. Sosyolojik analizler, kurumların farklı toplumsal kesimlerin
paylaştığı ortak normlar sayesinde oluştuğu fikrine dayanır. Kentsel siyaset
alanındaysa bu yaklaşım siyasal gücün (iktidarın) toplumda dağılmış olduğu
ve yönetme kapasitesinin farklı kaynakları harekete geçirebilecek koalisyonları oluşturmaya bağlı olarak oluştuğunu savunur. Örneğin, kentsel yönetişim
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kavramsallaştırmasını kurumsalcı teoriyle ilişkilendiren çalışmasında Pierre
(1999), birer ideal-tip olarak sunduğu farklı kentsel yönetişim modelleri belirler: işletmeci (managerial), korporatist (corporatist), büyümeyi destekleyici
(progrowth) ve refah odaklı (welfare) yönetişim. Bu modellerin her birini dört
temel değişken temelinde açıklar: yönetişime dahil olan katılımcılar, modeli
niteleyen temel hedefler, bu hedeflere ulaşmak için kullanılan temel araçlar,
her bir modelin en yaygın çıktıları. Her bir yönetişim modeli farklı politika
hedefleri, kültürel değerler ve tekrar eden siyasal tutum örüntülerine sahip kümelerdir ve her birinin kendine özgü dış bağlılıkları vardır. Yazar, yerel yönetimlerin yönetişim modeli içindeki rolüne de vurgu yapar. Kentsel yönetişimde yerel yönetimler yönetişim ilişkisine belirli bir gündemle ve bu gündemi gerçekleştirmek amacıyla dahil olur. Bu siyasal ve örgütsel amaçlarına
ulaşma çabasını ulusal siyasal gelenekler, politika alanının ve kentsel politik
ekonominin nitelikleri sınırlandırır. Dolayısıyla, yönetişimin yapısı –hangi aktörlerin dahil olduğu ya da dışlandığı, hedefe ulaşmak için kullanılan araçların
seçimi– değerlerden bağımsız değildir; siyasal değerlere gömülüdür ve bu değerleri yeniden üretir.
Diğer taraftan kentsel yönetişim, sadece kentsel siyasi gücün aldığı biçimin görgül bir analizi olarak değil, 1970’lerin sonlarından itibaren devlet-piyasa-toplum arasındaki ilişkilerde gözlenen değişim çerçevesinde de içeriklendirilir. Örneğin Kjaer (2009) yönetişimi, iktidarın merkezden yukarıya,
ulus-üstü birimlere doğru ve aşağıya, yerinden yönetim birimlerine doğru hareket ederken aynı zamanda dışarıya −küresel ve yerel sivil toplum aktörlerine− doğru kaymasını ifade eden “otorite göçü” kavramıyla tanımlar. Aynı
olguyu Peters ve Pierre (2001) “çok katmanlı yönetişim” olarak adlandırır. Bu
kavram sadece farklı yönetim kademelerindeki kurumlar arasındaki ilişkileri
değil, farklı kademelerde gerçekleştirilen yönetişim süreçleri arasındaki ilişkileri de kapsar. Yerel yönetim kademesinde oluşturulan bir yönetişim sisteminin (bir ilişki ağı, koalisyon ya da ortaklık şeklinde ortaya çıkan kentsel
yönetişimin) ulus-üstü kademede yürütülen bir yönetişim sistemi ile doğrudan
ilişki kurması “çok-katmanlı yönetişim” kapsamında değerlendirilebilir. Buna
örnek olarak, Avrupa Birliği (AB) düzeyinde geliştirilen komitelere, örgütlenmelere ya da danışma kurullarına yerel ya da bölgesel yönetimlerin katılabilmesi, ulus-üstü bu yapılanmalar ile ortak hedefler belirleyip stratejiler geliştirmelerinin mümkün olması ve AB’nin çeşitli programlar ve mali araçlar aracılığıyla bölgesel/yerel birimlere kaynak aktarabilmesi verilebilir. “Kentsel
yönetişim” de bu bağlamda çıkar, politika ve stratejilerini, hiyerarşik yönetim
kademelenmesi dışında, uluslararası ve ulus-üstü kademede savunma kapasitesine sahip kentsel düzeyde oluşturulan yönetişim (yönetim+ağ ilişkileri/ortalık/koalisyon/koordinasyon) modelini ifade eder.
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Kentsel siyaset alanında sosyolojik kurumsalcı yaklaşım içerisinde öne
çıkan ikinci kavramsallaştırma, kentsel siyaseti farklı kentsel grupların, yerel
ve yerel-üstü kurum ve aktörlerin oluşturduğu koalisyonlar üzerinden okuyan
kentsel rejim analizidir. Stone, kentsel rejim analizinin en kapsamlı örneğini
sunduğu çalışmasında (1989) Atlanta kentsel siyasetine kırk yılı aşkın bir dönem boyunca hâkim olan bir “yöneten koalisyon”un (governing coalition)
oluşturduğu bir kentsel rejim gözlemler ve özelliklerini ortaya koyar. Stone
kentsel rejimi, “yöneten kararların (governing decisions) alınmasını ve uygulanmasını sağlamak amacıyla kamu kurumları ile özel çıkarların bir araya gelerek oluşturduğu enformel oluşumlar” olarak tanımlar ve koalisyona kamu ve
özel aktörlerin dâhil olması gerektiğini belirtir (Stone, 1989: 4, 179). Rejim
biçimini alan yöneten koalisyonlar mutlaka iş dünyasından katılımcılar içerir.
Stone bunu “sistemik güç” (systemic power) olarak adlandırır. Dolayısıyla,
kentsel rejim belirli bir politik ekonomik yapı içerisinde ortaya çıkar. Stone,
politik ekonomik yaklaşımlar kapsamında aktardığımız “kentsel büyüme aygıtı” teorisini bir kentsel rejim türü olarak değerlendirir. Yönetim koalisyonu
aktörleri arasındaki işbirliğine dayanan enformel ilişki kentsel rejimi bir arada
tutan unsurdur. Rejimi oluşturan taraflar arasındaki karşılıklı ve örtük anlaşmaların yasal düzenlemelerden ve formel sözleşmelerden daha etkili olduğu
vurgulanır. Bir kentsel rejim, belirli bir kararı vermek için bir araya gelen herhangi bir enformel grubu ifade etmez; yöneten kararların alınmasını sağlayan
kurumsal kaynaklara erişimi olan görece istikrarlı enformel bir grubu işaret
eder. Öte yandan, “rejim” kavramının Avrupa temelli çalışmalarda kullanılması tartışmalıdır. Kjaer (2009), Avrupa’daki kentsel siyasetin işleyişini “rejim” ile değil, “yönetişim” analizi ile açıklamanın daha uygun olacağını öne
sürer. Rejimi yönetişimden ayıran en önemli fark, belirli bir politika hedefine
ulaşmak için oluşturulan koalisyonun uzun süreli gözlenebilmesidir. Yönetişim yaklaşımındaysa belirli politika çıktılarına ulaşmak için ad hoc (geçici)
olarak bir araya gelen toplumsal gruplar söz konusudur. Bu anlamda yönetişim yaklaşımı çoğulculuğa yaklaşırken, kentsel rejim bir sistemik gücün varlığını tanıdığı için seçkinciliğe yaklaşır, aynı zamanda politik ekonomik bir
okuma sunar.
Üçüncü olarak, kent çalışmalarında tarihsel kurumsalcılık ağırlıkla
sosyo-ekonomik ve siyasal gelişim örüntülerinin nasıl kurulduğuna ve sürdürüldüğüne odaklanır ve toplumsal yapıların ve asimetrik güç ilişkilerinin devamını sağlayan tarihsel süreçlere önem verir. Tarihsel kurumsalcılara göre
günümüzün güç çatışmaları önceki dönemlerin çatışmalarının mirasçısı olan
kurumlar -kurallar ve anlaşmalar- tarafından düzenlenir (Davies ve Trounstine, 2012).
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Tarihsel kurumsalcı gelenek içerisinde belirli kavramsallaştırmalar analizin merkezini oluşturur. Bunların başında patika bağımlılığı (path-dependency) gelir. Benzer güçlerin dünyanın herhangi bir yerinde benzer sonuçlar
doğuracağı ön kabulünün reddine dayanan bu kavramsallaştırmaya göre toplumsal güçler, belirli bir durumun çoğunlukla geçmişten alınan bağlamsal unsurlarına göre yönlendirilir. Bu unsurların başında kurumlar gelir. Kurumlar,
tarihsel gelişmeleri bir dizi “patikayı” seyredecek şekilde yönlendiren temel
faktörlerdir (Hall ve Taylor, 1996: 941). Böylelikle, başka politika “patikaları”
tarihsel sürecin belirli bir döneminde alternatif oluşturamayacak şekilde elenmiş olur. Geçmişte yapılan tercihler, eylemler gelecekte bazı tercihleri olanaksız kılarken, bazı yöndeki tercihleri, eylemleri olası kılar. Dolayısıyla, tarihsel
kurumsalcı yaklaşımda “patika bağımlılığı” kurumsal değişimlerden çok kurumların nasıl ve hangi örüntülerle, zaman içerisinde işlevlerini kaybetseler
dahi, varlıklarını sürdürdüğüne odaklanır. “Patika bağımlılığını” vurgulayan
analizler sıklıkla tarihin seyrini değiştiren “kritik dönemeçleri” (critical junctures) tespit etmeye yönelir. Kurumların devamlılığı, önemli kurumsal değişimler meydana geldiğinde ve bunun sonucunda tarih yeni bir patikaya doğru
seyretmeye başladığında, başka deyişle “kritik dönemeçlerde” kesintiye uğrayabilir (Hall ve Taylor, 1996: 942). Bu dönüm noktalarını belirleyen tercihler
aktörler / bireyler tarafından bilinçli olarak yapabileceği gibi öncül koşullar
(kurumlar) aktörleri / bireyleri belirli tercihleri yapmaya yönlendirebilir. Diğer taraftan, kritik dönemeçler altta yatan toplumsal çelişkiler ya da krizlerin
sonucu olarak da analiz edilebilir (Collier ve Collier, 2002: 27). Örneğin, yerinden yönetimi güçlendiren reformlar merkezi yönetim aktörlerinin belirli bir
politika tercihini ortaya koymalarıyla başlar ve sonuçta kentsel siyaset kurumunu -siyaset yapma biçimini- değiştirir; yerel yönetimlere yeni bir yetkinin
devredilmesi, yeni politika “patikalarının” oluşmasını sağlayabilir. Eğer bir
araştırmacı bu yönde bir sonuca ulaşırsa, yetki devrini yapan yasal düzenlemenin yapıldığı tarihi bir “kritik dönemeç” olarak değerlendirebilir. Diğer bakış açısıysa, kritik dönemeçleri aktörlerin / bireylerin açık iradelerinin sonucu
olarak değil, toplumsal güçlerin çatışması sürecinde bir sonuç olarak ele alır.
Bu bakış açısına yakın analizler, kurumların nasıl sürdürüldüğüne değil, kurumsal değişimlerin altında yatan toplumsal süreçlere odaklanır ve “diyalektik
kurumsalcılık” olarak da adlandırılır (Davies ve Trounstine, 2012).
Kentsel siyaset alanyazınında özellikle “patika bağımlılığı” kavramsallaştırması temelli tarihsel kurumsalcı yaklaşım karşılaştırmalı politika çalışmalarında kabaca son yirmi yıldır dikkat çeker. Bu kapsamda planlama (Sorenson, 2015), konut politikaları (Bengtsson, 2012; Kemeny, 1995), kentsel
yönetişim modellerinin gelişimi (Davies, 2004), yerinden yönetim reformları
(Falleti, 2010) üzerine ülke farklılıklarını ya da kurumsal değişimleri açıklamaya yönelik analizler örnek olarak verilebilir. Bu analizlerde küreselleşme,
neoliberalleşme gibi ortak makro süreçlerin farklı ülkelerde nasıl ve neden
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farklı biçimlerde tezahür ettiği ya da ne gibi farklı politika çıktıları ürettiği
tartışılır.
2. Türkiye’de Kentsel Siyaset Çalışmalarının Dünü
Türkiye’de kentsel siyaset çalışmalarının temeli II. Dünya Savaşı sonrasında antropolog ve sosyologlar tarafından gerçekleştirilen saha çalışmalarıyla
atılır (Boran, 1945; Kıray, 1964; Yasa, 1966). 1970’lere gelindiğinde Ozankaya’nın (1971) ve Kili’nin (1978) köyde değişen ekonomik koşulların yol
açtığı toplumsal değişme ve yerel iktidarın oluşumu ve değişimi üzerine çalışmaları alanın öncülleri olarak kabul edilebilir.
Öte yandan, II. Dünya Savaşı sonrasında Türkiye kentlerinde kırdan gelen yoğun göçün yarattığı yeni kentleşme dinamikleri beraberinde yeni toplumsal ilişkiler, hareketler ve siyaset yapma biçimi getirir (Keleş, 2018). Bu
olgunun kentsel siyaset literatürüne katkısı 1960’ların başlarından itibaren gelişen gecekondu çalışmaları olur. Bu çalışmaların öncülleri arasında Türkiye’nin planlı kalkınma yaklaşımına geçişiyle birlikte Birinci Kalkınma
Planı’nda şehirleşme, göç ve gecekondu konularının ele alınmasına paralel
olarak başta İmar ve İskân Bakanlığı olmak üzere kamu kurumlarınca yaptırılan araştırmalar bulunur (Gençay, 1962; Yörükhan, 1968; Yasa, 1966). Gecekondu, gecekondu bölgelerinin toplumsal özellikleri, buraların toplumsal ve
mekânsal dönüşümü ve gecekondu etrafında oluşan dayanışma ağları ve siyasi
ilişkiler günümüze kadar kentsel siyaset alanyazınının başta gelen konularını
oluşturmaya devam eder. Kentsel siyasete yerleşen kollamacı ilişkiler, göç ve
gecekondu araştırmalarının ortak konusunu oluşturur. Kente yeni göçenler,
gecekondulu nüfus kentte tutunma mücadelelerinde klientelizm, hamilik, patronaj, himayecilik veya kollamacılık olarak adlandırılan bu dikey ilişkilerden
faydalanır. Kırsal modelde toprak ağası ile köylü arasında görülen geleneksel
himayeci ilişki, Türkiye’de cumhuriyetle birlikte modernleşen ve şehirleşen
yeni devlette, siyasi aygıt benzeri işleyişle karakterize olan patronaj ve klientelist ilişkilere dönüşür (Güneş-Ayata, 1992). Türkiye’de kollamacı siyaset
geleneksel kökenleri olmakla birlikte şehirleşen toplumda da varlığını sürdürebilmiştir. 1950’lerden itibaren gecekondu nüfusunun, oy potansiyelini kentsel mekâna yerleşmede pazarlık aracı olarak kullanması, kent ekonomisinde
örgütlenemese de mahalle ölçeğinde hemşeri dernekleri, mahalle güzelleştirme dernekleri aracılığıyla örgütlenmesi ve bu yolla siyasal destek bulması,
kollamacı siyasal ilişkiler sayesinde gecekondu mahallelerine altyapı yatırımlarının artması ve giderek gecekondu bölgelerinin ticarileşmesi söz konusu
yazının ele aldığı başlıca temalardır (Buğra, 1998; Erder, 1996; Güneş-Ayata,
1991; Kıray, 2007; Kurtoğlu, 2004; Schüler, 1998; Şenyapılı, 2016; Tekeli,
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2010). Erder, gecekondunun ticarileşmesinin toplumsal tabakalaşma açısından da anlam taşıdığına dikkat çeker. Buna göre; gecekondunun ticarileştiği
bir ortamda, gecekondulaşmanın kendisi bazı grupların devingenlik kazanmasına uygun bir ortam hazırlar. Bu nedenle gecekonduları homojen grupların
yoğunlaştığı alanlar olarak görmek artık mümkün değildir (Erder, 1996: 289).
Işık ve Pınarcıoğlu’nun, ilk olarak 2001’de yayınlanan, İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde gerçekleştirdikleri alan araştırmasının da gösterdiği gibi gecekondular, kente önceden gelmiş göçmenlerin sonradan gelen kesimler ve diğer
ayrıcalıksız gruplar üzerinden zenginleşmelerini sağlayan ilişki ağları yaratmıştır. Gecekondunun ticarileşmesiyle birlikte, ilk göç edenlerin yararlandıkları dayanışmacı ilişkiler yerini eşitsiz güç ilişkilerine bırakır. Arsa işgali, arsanın bölünerek el değiştirmesi ve konut yapımı döngülerine baştan dahil olabilenler büyük kazançlar elde edip, toplumsal hayatın örgütlenmesini belirlemişler ve hatta siyasette konum edinmişlerdir. Diğer yandan, 1980 sonrası
kente gelenler “nöbetleşe yoksulluk” sisteminin en altında kalmışlar ve sistemin kaybedenleri olmuşlardır. Kente önceden gelen her kuşak, daha sonra gelenlere “yoksulluklarını devrederek” kentte tutunma stratejisi geliştirirler
(2018). Sonuç olarak, “kendine yardım” (self-help) niteliği taşıyan gecekondu,
ticarileştikçe bu niteliğini kaybeder, üretim ve tüketim süreçlerine dâhil olan
aktörler çeşitlenir, buna bağlı olarak kentsel siyasal sistemle olan ilişkisi de
değişir.
3. 2000 Sonrası Türkiye’sinde Kentsel Siyaset Çalışmaları
Bu bölümde Türkiye yazınındaki politik ekonomi yönelimli ve kurumsalcılık temelli kentsel siyaset çalışmaları analiz edilmeye çalışılacaktır. Bilindiği üzere 1980 sonrası tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yerel yönetimler önem kazanır. Uluslararası yazında bu durumun başlıca nedeni olarak devletin küçülmesiyle ilişkili neoliberal ekonomik ve sosyal politikalar
gösterilir. Diğer taraftan Avrupa’da yerel yönetim reformları AB bütünleşme
sürecinin bir parçasıdır. Avrupa bütünleşme sürecinde bu reformlar bazı ülkelerde ekonomik krizden çıkış için bir reçete olarak sunulurken (İtalya), örneğin İspanya’da faşizm sonrası demokratikleşme sürecinin önemli bir ayağını
oluşturur. Türkiye içinse bu dönem, askeri darbe sonrasında bir yandan sivilleşme-demokratikleşme, bir yandan da (neo)liberal ekonomi politikalarının
bir unsuru olarak gelişir.
Aşağıdaki tabloda, bu tartışmalar göz önüne alınarak, 1980 sonrası Türkiye’sinde genelde kamu yönetimi, özelde yerel yönetimler reform süreçlerini
yönlendiren unsurlar ve yerel yönetimlerin (kentlerin) öneminin hangi ulusal
ve uluslararası koşullar ve dinamikler içerisinde arttığı ve bu gelişmelerin
kentsel siyaset literatürüne yansımaları gösterilmektedir. Bu bağlamda, 1984
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yılında Büyükşehir Belediye Kanunu’nun çıkarılması ve bu belediyelere ek
mali olanaklar ve yetkiler tanınması ve 1985’te imar yetkisinin belediyelere
devredilmesi önemli dönüm noktaları sayılabilir. Yine, 1980 sonrası kentsel
toprakların değer kazanması, finans, sigortacılık, bankacılık, reklamcılık gibi
hizmet sektörlerinin sanayinin yerini almaya başlaması kentsel siyasetin kapsamını, konularını ve kentsel siyaseti şekillendiren aktörlerin tutumlarını, beklentilerini ve çıkarlarını değiştirir. Bütün bu değişiklikler, büyük ölçüde İstanbul başta olmak üzere büyük kentlerde yoğunlaşır. Türkiye’de kentsel siyaset
çalışmaları böylelikle büyük kentlere odaklanır.
2000 sonrası dönemse iki alt dönemde incelenebilir. Kabaca ilk on yılda,
yerel yönetim yasalarındaki değişiklikler ve AB bütünleşme sürecinin getirdiği uyum yasaları ve uygulamaları üzerine gerçekleştirilen çalışmalar literatürde ağırlıktadır. Söz konusu çalışmalar bir yandan yerelleşme, yönetişim,
demokratikleşme eksenlerinde ele alınırken diğer yandan devletin yeniden ölçeklendirilmesi tezi üzerinden politik ekonomik analizlerin konusunu oluşturur. Bu dönemde kentsel dönüşüm de yazında yer almaya başlasa da, bu olgunun öne çıkması, özellikle 6306 sayılı “Afet Yasası” tartışmalarıyla birlikte,
2000’lerin ikinci on yılında olur. Bu dönemde “çılgın projeler”, büyük ölçekli
projeler, HES projeleriyle belirginleşen inşaat odaklı büyüme politikalarını
neoliberalleşme ekseninden okuyan yazın artar. Bu yazın, özellikle 2013 Baharında yaşanan Gezi Parkı olayları ve HES, nükleer karşıtı oluşumlar gibi
çevre hareketlerinin ivme kazanmalarının sonucu olarak, kentsel kriz, kent
hakkı ve toplumsal hareketler temelli çalışmalarla kesişir.
Tablo 1: Türkiye’de Yerel Yönetimin Dönüşümü ve Kentsel Siyaset Çalışmaları
Dönem
19841999

Ulusal dinamikler
• Darbe sonrası
sivil hükümet
(ANAP) ve demokratikleşme
çabaları
• Ekonomik liberalizasyon
• Kürt sorunu
• Gecekondu meselesi ve imar afları

Uluslararası
/ötesi dinamikler
• AB süreci
(1996 Gümrük Birliği,
1999 adaylık
süreci, Katılım Ortaklığı
Belgeleri,
Ulusal Programlar)
• Devletin küçülmesi tartışmaları
• 1996 HABITAT II Konferansı
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Politika araçları
•

•
•

3030 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
(1984)
3194 sayılı
İmar Kanunu
(1985)
1988-1991
Kamu Yönetimi Araştırma
Projesi’nde
(KAYA) yerel
yönetim yetkilerinin artırılması önerisi

Literatüre yansıması
•

•

•
•

Yasal ve kurumsal değişikliklerle ilgili tanımlayıcı çalışmalar
Yerelleşme-sivilleşme / demokratikleşme
tartışmaları
Gecekonduların
dönüşümü üzerine çalışmalar
Küresel kent
kavramsallaştır-
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Dönem

2000
sonrası

Ulusal dinamikler

• Tek parti (AKP)
hükümetleri
• Kürt sorunu
• Deprem / doğal
afetler ve kentsel
dönüşüm
• İnşaat sektörü
odaklı ekonomik
büyüme
• Yıkım / tahribat
/ yapılaşma karşıtı çevreci hareketler

Uluslararası
/ötesi dinamikler

• AB müzakere süreci
ve sonrasında
askıya alınması
• Küresel piyasa ve akışlarla bütünleşme
• 2008 küresel
ekonomik
kriz

Politika araçları

•
•
•
•

•

•

•

5216 BŞB Kanunu (2004)
5393 Belediye
Kanunu (2005)
5302 İl Özel
İdaresi Kanunu
(2005)
5779 İl Özel
İdarelerine ve
Belediyelere
Genel Bütçe
Gelirlerinden
Pay Verilmesi
Hakkında Kanun (2008)
5449 Bölgesel
kalkınma ajanslarının kurulması (2006)
Kentsel dönüşüm politikasıyla ilgili yasal
düzenlemeler
(5393,5366,
6306 sayılı kanunlar)
6360 sayılı kanunla BŞB kanununda değişiklik yapılması

Literatüre yansıması

•

•

•

•

•

ması ve İstanbul’un küresel
ekonomik düzene eklemlenmesi yapılan çalışmalar
Yönetişim eksenli yerelleşme-demokratikleşme/ /sivil toplum/ katılımcılık tartışmaları
Yerelleşmemerkezileşme
ekseninde yapılan çalışmalar
Neoliberal
kentleşme
odaklı büyük
kent ve kentsel dönüşüm
çalışmaları
Orta-ölçekli
kentlerde
mekânsal dönüşüm ve iş
dünyasıyla ilgili artan çalışmalar
Kentsel kriz ve
kentsel toplumsal hareketler üzerine çalışmalar

3.1. 2000 Sonrası Artan Politik Ekonomi Yönelimli Çalışmalar
1980 sonrası İstanbul’una odaklanan politik ekonomi yönelimli ilk çalışmalar, odağına küreselleşme ve küresel kent tartışmalarını alır. Bu çalışmalara
göre, 1980 sonrası İstanbul, ulusal kalkınmacılık döneminin “azman sanayi
kenti” olmaktan çıkarak “küresel kente” dönüşme çabalarının sancılarını çekmektedir. İstanbul’la ilgili yapılan çalışmalar, 1984 yılında İstanbul’a belediye başkanı seçilen Bedreddin Dalan’ın, İstanbul’u neoliberal küresel dünyaya eklemleme çabası içinde olduğunu sıkça dile getirir. Böylece İstanbul,
162

Kentsel Siyaset Literatürünün Türkiye Yazımındaki Serüveni:
Politik Ekonomi ve Kurumsalcı Yaklaşımların Eleştirel Bir Değerlendirmesi

hem yabancı hem de büyük sermaye grupları için cazip hale gelir (Keyder ve
Öncü, 1994; Keyder, 2013; Öncü, 1988). İstanbul’la ilgili çalışmalarda küresel kent literatürünün önemli temalarından olan sosyal ve mekânsal ayrışmalara da dikkat çekilir (Keyder, 2005; Kurtuluş, 2016).
Kentsel siyaset alanında 2000 sonrası artan çalışmalar, İstanbul’un literatürdeki ağırlığını perçinler. AKP’nin özellikle iktidarının ilk yıllarında piyasaya uyumlu bir İslam anlayışı geliştirerek, İstanbul’u küresel sermaye süreçlerine dahil ettiği sıkça vurgulanır. Bu çalışmalara göre AKP, İslam’ı ve İslamî
değerleri piyasada pazarlanabilir birer “meta” haline getirmektedir (Karaman,
2013; Öncü, 2010; Tuğal, 2008). Keyder de İstanbul’un bu dönüşümünü iyimser bir bakışla karşılar. Kendisine göre, İstanbul’la ilgili çalışmalar kaçınılmaz
olarak küresel kent literatürüne referans vermek durumundadır. İstanbul’un
bu “başarılı” dönüşümü hükümet, iş dünyası ve sivil toplum örgütleri arasında
kurulan bir nevi kentsel koalisyon aracılığıyla mümkün olmuştur. Merkezi hükümetin ve İstanbul’un aynı parti tarafından yönetiliyor olması ve Siyasal İslam kökenli bir partinin küreselleşmeye ve neoliberal kentleşmeye uyumlu
politikalar yürütmesi bu süreci hızlandırmıştır (Keyder, 2015).
Diğer taraftan, İstanbul’un küresel piyasalarla bütünleşme süreci neoliberal kentleşme bağlamında eleştirel bir şekilde ele alınır. AKP döneminde
gecekondu bölgelerinde yaşanan kentsel dönüşüm ve yenilenme projeleri, altyapı ve toplu ulaşım yatırımları, merkezi hükümet eliyle yürütülen Üçüncü
Köprü, Marmaray, Üçüncü Havaalanı, Avrasya Tüneli, Haliçport ve Galataport gibi mega projelerin etkisiyle İstanbul’la ilgili çalışmalar artar. Büyük
ölçüde Harvey ve neoliberalleşme tartışmalarına dayanan çalışmalarda
AKP’nin yerelleşme adımları, kamu-özel sektör işbirliğine dayalı projeler, İstanbul’un finans merkezi olması yönünde yapılan yasal değişiklikler önemli
temalar olarak öne çıkar. Ayrıca çalışmaların çoğu, kentsel dönüşüm projelerinde merkezi hükümetin rolüne odaklanır. Bu bağlamda, Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) artan yetkileri, mali kaynakları ve kentsel mekânın yeniden
şekillendirmesindeki etkisi sıkça ele alınır. TOKİ aracılığıyla kentsel topraklarda özel mülkiyetin inşa edilmeye çalışıldığı vurgulanır. Bütün bunların sonucunda, AKP’nin İstanbul’da izlediği politikalarla neoliberal ekonomi politikaları arasında bağlantı kurulur. (Bartu Candan ve Özbay, 2019; Bartu Candan ve Kolluoğlu, 2008; Eder and Öz, 2012; Kuyucu ve Ünsal, 2010).
Kentsel dönüşüm projelerin yarattığı eşitsizlikler ve bu eşitsizliklere karşı
oluşan tepkiler Harvey ve Lefebvre’in analiz çerçevelerine dayandırılarak
analiz edilir. Kentleşmenin ve kentsel alana yapılan müdahalelerin hız kazanması, toplumsal hareketleri de kentselleştirmiştir. Neoliberal mülksüzleşmeye, doğanın tahribatına ve karar-alma mekanizmalarının teknokratlaşma-

163

memleket Siyaset Yönetim (MSY), Cilt 14, Sayı 32, Aralık 2019, 147-182.

sına dönük tepkiler ve kentsel dönüşüme karşı ortaya çıkan mahalle bazlı direnişler, hiç azımsanmayacak bir literatürün ortaya çıkmasına neden olur (Deniz, 2018; Kuyucu ve Ünsal, 2010). 2013’te yaşanan Gezi Parkı olayları üzerine değerlendirmeler bu literatüre önemli katkılar yapar. Gezi Parkı olayları
sonrasında, kentsel kriz, toplumsal hareketler ve kent hakkı gibi kavramsallaştırmalar temelindeki çalışmalar giderek artar. Hareket devam ederken dahi
dergiler bu konudaki analizlere, görüşlere geniş yer ayırır (Ör: Praksis Dergisi
Ağustos 2013 Özel Sayısı). Gezi Parkı olaylarıyla ilgili azımsanmayacak sayıda uluslararası nitelikte kitap, derleme, makale yayımlanır (Özkırımlı, 2014;
Gürcan ve Paker, 2015; Hemer ve Persson, 2017). Bu çalışmaların çoğu Gezi
Parkı olaylarını politik ekonomi temelli kuramsal çerçeveyi takip ederek neoliberal kentleşme-otoriter siyaset ilişkisi ve kentsel kriz bağlamında okur
(Şengül, 2015; Bayırbağ ve Penpecioğlu, 2017); analizlerini kent hakkı, müşterekler, kamusallık / kamusal alan - yurttaşlık ilişkisi (Erensü ve Karaman,
2017; Yiğit Turan, 2017) gibi kavramsallaştırmalar üzerinden sunar. Gezi
Parkı olaylarına neden olan siyasal, toplumsal ve ekonomik gelişmeler ve bu
toplumsal harekete katılanların profili üzerinde de çalışmalar mevcuttur (Tuğal, 2013; Yörük ve Yüksel, 2014).
Öte yandan, İstanbul’daki dönüşümü neoliberalizm çerçevesinde değerlendiren çalışmalar bazı yazarlarca eleştirilir. Örneğin, Haliç bölgesinde yaşanan dönüşümü inceleyen Bezmez (2008), İstanbul’daki dönüşümün sadece
neoliberalleşme ve kentsel girişimcilik (urban entrepreneurship) üzerinden
anlaşılamayacağını savunur. Ona göre, Türkiye’de sermaye birikiminin yetersizliği, merkez-yerel ilişkilerinde merkezi hükümetin gücünü koruması ve
seçmen siyasetinin etkili olmaya devam etmesi, kentsel dönüşümlerin sadece
sermayenin çıkarları ve istekleri etrafında gerçekleşmemesine neden olmaktadır. Kuyucu (2014) da neoliberalizm kavramından esinlenen çalışmaların
belirttiğinin aksine hukuk, mülkiyet ve ekonomik kalkınma arasında net bir
ilişki kurulamayacağını belirtir. İstanbul’daki kentsel dönüşümlerin, özel mülkiyetin kesinliğinin yerine mülkiyet rejimindeki belirsizlikler ve muğlaklıklar
sayesinde gerçekleşebildiğini iddia eder.
Son dönemde İstanbul odaklı çalışmalarla birlikte sanayinin yer değiştirmesi ve devletin yeniden ölçeklendirilmesine ilişkin Fordizm sonrası akımların altını çizen ve Anadolu kentlerindeki sosyal ve ekonomik değişimi analiz
eden yeni bir literatür de ortaya çıkar. Bu çalışmalarda, merkezi ve yerel karar
mercileri arasındaki ilişkileri biçimlendiren ve Anadolu kentlerindeki iş hayatını etkileyen siyasi faktörler ele alınır. Bu çalışmalar, belediyelerle sanayi ve
ticaret odaları, üniversiteler başta olmak üzere farklı aktörler arasındaki işbirliğinin önemine dikkat çeker ve bunların yerel yönetim yapılarını ve bu yapıların ekonomik getirilere etkisini biçimlendirdiğini iddia eder (Ataöv ve Eraydın, 2011; Bayırbağ, 2010; Cengiz, 2013, Doğan, 2007). Kuyucu ve Danış
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(2015), neoliberalleşmenin alamet-i farikası olarak nitelenen özelleştirme süreçlerinin kentsel siyasetteki güç mücadelesinden oldukça etkilendiğini gösterirler. Kuyucu ve Danış’ın çalışması, kentsel dönüşüm süreçlerini neoliberalleşme altında değerlendiren son dönem yazının kuramsal ve görgül olarak
örtüşmediği tespitinden hareketle, Türkiye’de üç farklı kentteki Sümerbank
fabrikalarının özelleştirilmesi ve dönüşümüne odaklanır. Kentsel rejim ve yönetişim yaklaşımlarından yararlanarak neoliberal kentsel dönüşümün heterojen, bağlama dayalı ve çeşitlenmiş doğasına dikkat çeker ve dönüşüm sürecinin sonuçlanmasında yerel aktörlere ve bu aktörlerin geliştirdikleri ilişki ağlarının önemine vurgu yapar. Dolayısıyla, Kuyucu ve Danış’ın (2015) çalışması politik ekonomi ve kurumsalcılık temelli analizler arasında bir diyalog
örneği sunar.
3.2. Türkiye’de 2000 Sonrası Kurumsalcılık Temelli Çalışmalar
Türkiye’deki kentsel siyaset literatüründe, 1980 sonrasında yerel yönetim kurumları üzerine yapılan çalışmalar da yoğunlaşır. Bunda bu dönemde
imar yetkilerinin belediyelere devredilmesi, büyükşehir belediyelerinin oluşturulması gibi yasal-kurumsal düzenlemelerle birlikte gecekonduluların belediyelerle ilişkiler aracılığıyla kentsel siyasette önemli aktörler durumuna gelmesi, kaynak dağıtımında yerel yönetimlerin oynadığı işlevin öneminin anlaşılması gibi unsurlar da etkili olur. Kurumsal düzenlemeler 2000’li yıllarda
kamu yönetimi reformu çalışmaları kapsamında devam eder ve dolayısıyla yerel yönetim araştırmalarına ilgi artar. Bunlar arasında, reform(lar) sonrasında
yerel yönetim yapısında yaşanan değişimleri, genellikle belediye ve büyükşehir belediye yönetimleri üzerine odaklanarak, metropol alanların yönetimi, demokrasi-katılım ilişkisi, hizmet sunumunda etkinlik, temsil, merkezileşme-yerelleşme tartışmaları, yerel meclislerin işleyişine etkileri çerçevesinde inceleyen çalışmalar dikkat çeker (Arıkboğa, 2009, 2014; Çınar vd., 2009; Çiner ve
Zengin, 2019; Erder ve İncioğlu, 2008; Semerci, 2015). 1980 sonrasında, yerel
meclisler, temsil ve karar-alma süreçlerine odaklanan çalışmalar (Çitci, 1989;
Varol, 1989) 2000 sonrasındaki kurumsalcı çalışmaların öncülleri arasında
gösterilebilir.
2000 sonrası yeni kurumsalcılık temelinde değerlendirilebilecek çalışmalar içerisinde yönetişim yaklaşımının içerdiği yeni kavram seti üzerine gelişen
araştırmalar da önemli yer tutar. 1996 yılında İstanbul’da gerçekleştirilen Habitat II Zirvesiyle birlikte alanyazında öne çıkmaya başlayan “yönetişim” kavramsallaştırması, yerel demokrasinin hayata geçirilmesi için gerekli olan sürdürülebilirlik, yaşanabilirlik, yapabilir kılma, şeffaflık, katılımcılık gibi bazı
ilkelerle ilişkilendirilir. 1990’ların sonu, 2000’lerin başlarındaki yönetim re-
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formu tartışmaları bu ilkeleri yaşama geçirebilecek önermeleri içerdiği düşünülen yönetişim kavramı etrafında gelişir (Göymen, 2010, 2000; Yalçın-Riollet, 2019). Yönetişim yaklaşımına dayanan çalışmalar yönetişimi çoğunlukla
sosyolojik kurumsalcılığın analiz çerçevesini kullanarak değil, uluslararası örgütler tarafından belirli uygulama ilkeleriyle birlikte önerilen, ideal bir yönetim biçimi olarak ele alır (Aydıner, 2019) ve bu ilkelerin uluslararası örgütler
tarafından neoliberal ekonomik reformlar için şart koşulduğunu görmezden
gelir (Güler, 2016). Bu ilkeler içerisinde katılımcılık, yerel demokrasi, yerel
sürdürülebilirlik kavramlarını öne çıkaran, çoğunlukla kent konseyleri deneyimleri üzerinden gerçekleştirilen araştırmalar önemli yer tutar. Çelenk’in
(2009), Türkiye’nin AB üyelik süreciyle birlikte girişilen kamu yönetimi reformu çalışmalarını, yerel yönetim reformlarının ve merkez-yerel ilişkilerinin
üzerinde durarak, sosyolojik kurumsalcı perspektiften inceleyen çalışması bu
anlamda istisna oluşturur. Aksu Çam (2012), orta-ölçekli ve muhalefet partisince yönetilen Edirne’de farklı politika alanlarının kentin siyasi ve ekonomik
koşulları çerçevesinde nasıl şekillendiğini ortaya koyarken analiz çerçevesi
olarak kentsel rejim analizini kullanır.
2000 sonrasında da kentsel siyasetin kollamacı ilişkiler etrafında işleyişini açıklamayı amaçlayan saha araştırmaları göze çarpar. White (2007), Siyasal İslam’ın yerel örgütlenme pratikleri ve parti bağlarıyla ilgili çalışmasında imece ve himaye kültürünün Türkiye’de yerel (yerli) siyasetin temelinde
bulunduğunu ifade eder. Yerel ağların partilerle ve sivil toplum örgütleriyle
birlikte çalıştığı ve bir çok aktörün dahil olduğu otonom, taban hareketi niteliği gösteren İslamcı hareketi “yerli siyaset” olarak adlandırır. Bu nedenle bu
hareket içindeki partilerin değişmesinin ya da kapanmasının önemi yoktur;
devamı niteliğindeki her parti “yerli siyaseti” devam ettirecek geniş enformel
ağlar üzerine kurulu toplumsal örgütlülüğü ve sermayeyi devralır. AKP ise
iktidarda geçirdiği on altı yılda bu ağları pekiştirmiştir. Özellikle kamu ihaleleri ve taşeron sistemi üzerinden gerçekleştirilen kaynak dağıtımından bu enformel ağlara dahil geniş toplumsal kesimler yararlandığını gösteren çalışmalar mevcuttur (Buğra ve Savaşkan, 2015; Gürakar, 2019). Doğan (2019), belediyelerin, hem klientelist ilişkiler hem de partinin (AKP) mobilizasyonunu
sağlamak için önemli bir ekonomik kaynak olarak işlediğini gösterir. Bununla
birlikte bu çalışma, AKP’nin yerelin taleplerini yansıtan bir parti olmaktan
giderek uzaklaştığını, yerel teşkilat yöneticilerinden belediye başkanı adaylarına kadar her konunun merkezi teşkilat tarafından belirlendiğini ortaya koyar.
Doğan’ın çalışması klientelist ilişki ağlarının gücünü tartışarak kuramsal ve
ampirik bilginin örtüşmesine örnek sunan bir katkı yapar.
Son dönemdeki klientelist ilişkiler üzerine sonuçlara varan kurumsalcı
çalışmalara bir diğer örnek, Joppien’in (2018) Konya ve Eskişehir örnekle166
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rinde Türkiye’deki belediyecilik üzerine yaptığı araştırmadır. Türkiye’de belediye siyasetini halkın gündelik hayatının içinde kavramsallaştıran çalışma
belediyeciliğin öne çıkan niteliklerini belirler: topluluğun önemi, siyasi liderliğin paternalistik karakteri ve siyasetin kurumsal prosedürler yerine kişisel
ilişkilere dayanması. Bu nitelikler Türkiye’de belediyecilikte klientelist işleyişin sürdürülmesini sağlar.
4. Türkiye’de Kentsel Siyaset Literatürünün Değerlendirilmesi
Kentsel siyasetin şekillenmesini gerek yapısal faktörleri gerek politik aktörlerin davranışlarını öne çıkararak analiz eden politik ekonomi yaklaşımı
büyük ölçüde gelişmiş ülkelerinin deneyimlerinden yola çıkılarak temellendirilir. Son yıllarda geç sanayileşmiş ülke kentleriyle ilgili çalışmaların literatürde önemli bir yer tutmaya başlamasıyla, politik ekonomi yönelimli yaklaşımlar geç sanayileşmiş ülke deneyimlerini anlamak için de kullanılmaya başlanır.
Geç sanayileşmiş ülkelerin deneyimlerine odaklanan politik ekonomi yönelimli çalışmalar öncelikle bu ülkelerdeki yerel yönetimlerin, 1980’li yıllara
kadar, gelişmiş ülkelerdeki benzerleri gibi bir işlev üstlenmediklerini vurgular. Gelişmiş ülkelerde yerel yönetimler merkezi devletle hiyerarşik bir ilişki
içerisinde konut, eğitim, sağlık gibi ortak tüketim alanını oluşturan Keynesyen
refah devleti uygulamalarını yürütmekteydi. Neoliberalleşmeyle birlikte bu
sorumluluklarını terk ederek piyasa ve sermaye yanlısı politikalar izlemeye
başlayan yerel yönetimler, aynı süreçte merkezi hükümetlere karşı hem idari
hem de mali açılardan özerkleşir. Geç sanayileşen ülkelerin yerel yönetimleriyse 1980 sonrasında güçlenir ve özel sektör yanlısı politikaların yanı sıra
refah devleti uygulamalarını üstlenerek sosyal harcamalara ciddi kaynak ayırır. Kentsel altyapı yatırımları da yerel yönetimlerin önemli kaynak ayırdıkları
konuların başında gelir. Dolayısıyla, geç sanayileşmiş ülkelerde Castells’in
tartıştığı tarzda “kolektif tüketim” sürecinin 1980 sonrasında geliştiğini iddia
edebiliriz. Bu nedenle, kentsel altyapı ve toplu konuta devlet yatırımlarının
artmasını, Harvey’den yola çıkarak, sermayenin yaşadığı krize üretilen bir cevap olarak değerlendirmek tek başına açıklayıcı olmayabilir. Zira, Çin ve Hindistan gibi geç sanayileşmiş ülkelerle ilgili yapılan çalışmalar gerek kentsel
mekânın şekillenmesinde gerek devletlerin yeniden ölçeklendirilmesi süreçlerinde piyasa aktörlerinden ziyade merkezi devletlerin daha önemli roller üstlendiklerinin altını çizer (örn. Kennedy, 2017). Dolayısıyla Türkiye, Brezilya,
Çin, Kore gibi ülkelerdeki dönüşümü “Keynesyen dönemden neoliberalizme
geçiş” paradigmasıyla açıklamaya çalışmak, yaşanan dönüşümün karmaşıklığını anlamakta yeterli olmayabilir (Bayırbağ, 2013; Klink, 2013; Park, 2013;
Park vd. 2012). Post-kolonyal çalışmalarsa gelişmiş-geç sanayileşmiş ülkeler
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gibi ayrımları sorgulayarak kentsel siyaseti anlamak için yeni bir çerçeve sunmayı amaçlar. Zira, bu tür ayrımlar kentler arasında belirli bir hiyerarşi oluşturur. Roy, “Anglosakson modelin”, küresel güney kentlerini enformelleşme,
yoksulluk, gecekondu, geri kalmışlık gibi konularla özdeşleştirerek aslında
“yokluk” ve “ötekilik” üzerinden kendini kurduğunu belirtir (2011, 2009). Robinson, küresel kent literatürünün kentler arasında hiyerarşi kurduğunu, diğer
kentleri ikincilleştirdiğini ve bu nedenle küresel kent dışındaki kentlerin (örneğin Afrika kıtasında yer alan), araştırmacılarca çalışılmaya değer bulunmadığını iddia eder. Kentler arasındaki hiyerarşiyi aşmak için her kenti ayrım
yapmaksızın “sıradan kentler” (ordinary cities) olarak çalışmayı önerir (Robinson, 2006). Ayrıca, Robinson’a göre, “Küresel Kuzey” ve “Küresel Güney” ülke kentlerini karşılaştırarak çalışmak, kentler arasında kurulan hiyerarşileri yıkmak için elverişli bir yöntemdir. Bu perspektiften yapılan çalışmaların sayısı giderek artmaktadır (Bunnell, 2015; Liu, 2012; Ren ve Luger, 2015).
Post-kolonyal çalışmalar ayrıca, küreselleşme süreçlerinin kuzeyden-güneye
doğru tek yönlü işlemeyebileceğini, hem güney ülkelerinin aralarındaki hem
de kuzey-güney ülkeleri arasındaki karşılıklı etkileşimlere dayalı karşılaştırmalı çalışmalara alan açılması gerektiğini iddia eder (Schindler, 2017). Yine
de bu çalışmalar, yer yer partikülarist eğilimler taşımakta ve küresel düzeyde
farklı coğrafyalardaki benzer gelişmeleri göz ardı etmektedir. Post-kolonyal
gelenek içinden yapılan karşılaştırmalı analizler çoğunlukla farklılıkları ön
plana çıkartır ve bu farklılıkları özcü bir şekilde tartışır.
Son yıllarda geç sanayileşmiş ülkeler üzerine yapılan politik ekonomi eksenli çalışmalardaki temalar ve konular, Türkiye kentleşmesiyle ilgili çalışmalar için de katkı sunabilir. Bu tema ve konular, Türkiye üzerine olan politik
ekonomi yönelimli çalışmalarda kendine yer bulmaya başlamıştır. Türkiye’de
de merkezi devlet, 1980 sonrası hayata geçirilen yerel yönetim reformlarına
rağmen yerel düzeyde etkili olmaya devam etmektedir. Bu durum Türkiye
kentsel siyasetini anlamak için geç gelişmiş ülke deneyimleriyle karşılaştırmayı gerekli kılar (Savaşkan, 2017). Örneğin, Türkiye’de yerel yönetimler,
gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında gelirleri açısından merkezi hükümete oldukça bağımlıdır. Oysa, kurumsalcı perspektif kentsel siyaset alanına yüksek
derecede özerklik atfeder. Bu durum, ABD’de federal sistemden, Avrupa ülkelerindeki yerelleşme eğiliminden kaynaklanır. ABD’de yerel yönetimler
yetki ve gelirleri açısından merkezi hükümet karşısında oldukça özerktir ve
gelirlerinin büyük bölümünü sermaye kesiminden alınan yerel vergiler oluşturur. Dolayısıyla yerel yönetimler sermaye gruplarına bağımlıdır. Türkiye
gibi birçok ülkedeyse yerel yönetimlerin gelirlerinin büyük bölümü genel bütçeden aktarılan paylardan oluşur. Sonuçta, kentsel karar alma süreçlerinde sermaye kesimlerinin yanı sıra merkezi yönetim ve ulusal aktörler ön plana çıkabilmektedir. Örneğin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) gelirlerinin
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yaklaşık %75’i merkezi yönetimden aktarılan paylardan oluşmaktadır. İstanbul’da yürütülen büyük ölçekli projeler merkezi hükümet tarafından gerçekleştirilmektedir. İmar ve planlama konularında TOKİ’nin ve 2011 yılında kurulan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yetkilerinin yerel yönetimler aleyhine
artırılması merkezi hükümetin gücünü artırmaktadır (Şahin, 2019; 2017; Övgün, 2016). İBB ihalelerini kazanmak için bile merkezi hükümetle kurulan
ilişkiler belirleyicidir. (Savaşkan, 2018). Büyükşehir belediye meclislerinin
işleyişiyle ilgili on kentte yapılan bir alan araştırmasında, İBB meclis üyeleri
araştırmanın yapıldığı diğer kentlerdeki üyelere kıyasla daha zor ulaşılabilir
olmuş ve dışa daha kapalı tavır sergilemişlerdir (Demiroğlu ve Okutan, 2015:
207). Aynı araştırmanın genel değerlendirmesinde, İstanbul’daki mega projeler ve kentsel dönüşüm meselelerinin meclisin gerilimli ve çatışmalı işleyişine
neden olduğuna ve burada “merkezden yönetim” modelinin uygulandığına
dair tespit dikkat çekicidir. (Erder, İncioğlu ve Semerci, 2015: 280). Bununla
birlikte, merkezi hükümetin yerele müdahale mekanizmaları kentsel politikanın koşullarından etkilenebilir, çeşitlilik gösterebilir, merkezi hükümetin müdahale kapasitesinin sınırlarının yerelden yerele değişmesine neden olabilir
(Goldfrank ve Schrank, 2009). Dolayısıyla, kentsel düzeydeki ittifak ve çatışmaları, bu çatışmaların merkezi hükümetle eklemlenme mekanizmalarını analiz etmek önemlidir.
Türkiye’de merkezi devlet müdahaleleri, kuralların netleşmesi ve formelleşmesi yerine karşılıklılık temelli ilişkilerin alanını genişletmiştir. Bu durum
kendisini kentsel siyaset alanında da gösterir. Türkiye’de tarihsel olarak devam eden enformel temelli ilişki ağlarını anlamak için hem “gri alan” kavramsallaştırması hem de Türkiye’de gecekondu ve gecekondu etrafındaki ilişkileri
temel alan literatür, özellikle kurumsalcılık temelinde gelişen analiz için, yararlı olabilir. Yiftachel, gri alan kavramsallaştırmasını güney ülkelerindeki enformel ve muğlak süreçler içeren, güç ilişkileri temelinde şekillenen kentleşme deneyimini açıklamak için kullanır. Özellikle küresel güney-doğuda günümüz geç kapitalist / milliyetçi döneminin kentsel bölgelerini niteleyen “gri
alanları”, yasallığın / onaylanmanın / güvenli alanların aydınlığı ile tahliyenin
/ yıkımın / ölümün karanlığı arasında kalan alanlar olarak tanımlar (2009a:
90). Gri alanlar, devlet kurumlarının ve kent planlarının görüşünün kısmen
dışında, formel kent, politika ve ekonominin “gölgesinde” kalan gruplar, kurumlar, konutlar, topraklar ve ekonomileri içerir (Yiftachel, 2009a: 89). Kamunun bu alanlara yönelik politikasını “gri alan yaratma” (gray spacing) olarak niteler. Bu alanlar genellikle sessizce tolere edilir, ancak bir yandan bu
alanların barındırdığı farz edilen tehlike, suçluluk, bulaşıcılık üzerinden buraları küçük gören bir söylem geliştirilir. “Gri alan yaratma” sürecinde “kabul
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edilen” ile “reddedilen” arasındaki sınır sürekli değişir ve bu alanlarda yaşayan herkes belirsizlik içeren, istikrar ve gelişmeden uzak plansız kentsel alanlarda yaşayanlar olarak kalır (2009b: 243).
Bu çalışmada örneklediğimiz ve temel bulgularını aktardığımız Türkiye’de gecekondu yazını, ülke kentleşmesinin ve siyasetinin özgün unsurlarına dikkat çekmiştir. Yiftachel’in “gri alanlar” kavramsallaştırması ya da güney ülkelerindeki günümüz kentleşme deneyimini betimleyen enformellik,
muğlaklık, belirsizlik terimleri her ne kadar gecekondu deneyimini anımsatsa
da, bugün “gecekondu siyasetinin sona erdiği” (Erder, 2015) bir dönemde gözlemlenen kentleşme dinamiklerinin rasyonel planlama ilkeleri ve formel süreçlerle açıklanması zordur. Muğlaklık, enformalite, esneklik gibi nitelemeler
Türkiye kentleşmesini neoliberalleşme eksenli okuyan çalışmalarda da sıklıkla yapılır (Balaban, 2013; Kuyucu, 2014). Bu durumda, neoliberal kentleşmenin enformel ve muğlak işleyişini Türkiye kentleşme deneyiminin tarihselliği içinde açıklayabilmek için gecekondu yazınının çözümlemeleri yol gösterebilir.
2000’lerin başlarına kadar Türkiye’de kentleşme ve kentsel siyaset yazınında önemli yer tutan gecekondu, enformel kentleşme ve etrafında gelişen
özellikle kökene dayalı ilişki ağlarının kentsel siyaset ve kent ekonomisi üzerine etkisi günümüzde de gözlenir. Doğan’ın (2019), eski bir gecekondu mahallesi olan İstanbul Kağıthane Sanayi Mahallesi’ne dair bulguları hemşehrilik ağlarının nasıl siyasi ve ekonomik sermayeye dönüştürüldüğünü aktarır.
Özellikle 2007 sonrasında gündeme gelen ve hızla faaliyete geçen kentsel dönüşüm projelerini mahallede küçük girişimciler ve yerel müteahhitler üstlenirler. Bu “yeni müteahhitler” grubu inşaat alanına girmek içinse yereldeki
parti ağlarını kullanırlar. Doğan’ın Sanayi Mahallesi örneğinde sunduğu anlatı
Erder’in Ümraniye’de 1990’larda, Işık ve Pınarcıoğlu’nun Sultanbeyli’de
2000’lerin başında tespit ettikleri, enformel kentleşme dinamiklerinin siyasal
ve ekonomik olarak “kazanan” ya da “yükselen” haneler/aileler yarattığı tespitiyle örtüşür.
Sonuçta, her ne kadar 2000’lerden sonra gecekondunun/enformel kentleşmenin gizil olarak desteklendiği ya da görmezden gelindiği siyaset açık politikalarla sonlandırılmış görünse de, 1950’lerden beri Türkiye’nin büyük
kentlerinde siyaseti ve kentleşmeyi belirleyen, 1980 sonrasıysa oldukça seçici
bir şekilde işleyen enformel ilişki ağlarına dayanan “siyaset yapma biçimi”
günümüzde de geçerlidir. Bu noktada, enformel ilişki ağlarının aslında kıra
özgü toplumsal dayanışma biçimlerine dayandığını vurgulayan, bu ilişkilerin
kentte hangi mekanizmalarla ve dinamiklerle sürdürüldüğünü analiz eden çalışmalar önemini korur (Güneş Ayata, 1992, 1990).
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Türkiye’de gecekondu-enformellik-klientelizm üçgeninde kurulan yazın
yeni kurumsalcı yaklaşım içinde değerlendirilebilir. Hatırlanacağı üzere yeni
kurumsalcılık, kurumu siyasal davranışları biçimlendiren kurallar, yapılar, değerler, gelenekler, normlar olarak tanımlar. Bu tanımlama formel ve enformel
alanları içermesi ve kurumların makro toplumsal, ekonomik, siyasal, toplumsal, tarihi yapılar içerisinde pekiştiğini ortaya koyması nedeniyle önemlidir.
Kurumsal çerçeveler “işlerin nasıl görüldüğünü” belirler (Lowndes ve Roberts, 2013). Bu ifade, yukarıda bahsedilen “siyaset yapma biçimi”ni karşılar.
Yeni kurumsalcı yaklaşım içerisinde sosyolojik ve tarihsel analiz çerçeveleri
Türkiye kentsel siyasetinde “iş görürken” hangi toplumsal grupların nasıl,
hangi kaynaklarla dahil olduğunu açıklamak veya bazı “iş görme biçimlerinin” neden değişmediğini ya da hangi toplumsal süreçler sonucunda değişimin
mümkün olabildiğini açıklamak için faydalı olabilir. Türkiye kentsel siyaset
ve kentleşme yazının kabaca son on yılı gecekondu siyasetinin sonunu ilan
ederken kentsel dönüşüm üzerinden, neoliberalleşme sürecine bağlı yeni bir
kentleşme politikası anlatısı kurmuştur. Ancak örneğin, Mayıs 2018’de 3194
sayılı İmar Kanunu’na eklenen geçici maddeyle 31 Aralık 2017’den önce ruhsatsız ya da ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılan yapıların imar barışı kapsamına alınması ve Mart 2019 itibariyle bu aftan yararlanmak için on milyonun üzerinde vatandaşın başvuru yapmış olması Türkiye kentlerinde enformel
yapılaşmanın, muhtemelen eski iş görme biçimleriyle, yoğun ve belirleyici
olarak devam ettiğini gösterir. Dolayısıyla, kurumsal çerçeveler tarihsel, ekonomik, siyasal yapılar içine gömülüdür ve değişime direnmektedir.
Sonuç
Bu makalede, Türkiye’de 2000 sonrası önem kazanan kentsel siyaset literatürü, konuyla ilgili uluslararası çalışmaları temel alarak değerlendirilmiştir. Çalışma herhangi bir yaklaşımın ya da kuramsal temelin eksikliğini ya da
üstünlüğünü göstermeyi amaçlamamıştır. Türkiye’de kentsel siyaset literatürünün geçmişten günümüze gelişimini ve ele aldığı temaları uluslararası yazının geliştiği yönleri ve açılımları da göz önüne alarak değerlendirip, Türkiye
alanyazının önündeki gelişme yönleri veya potansiyeli üzerine bir tartışmaya
girişilmiştir. Türkiye kentsel siyaset literatürü iki kuramsal yaklaşım temelinde ele alınmıştır. Bu makalede değinilen çalışmalar bu iki yaklaşım bağlamında sınıflandırılmış ve değerlendirilmiştir. Kentsel siyasetle ilgili çalışmalar tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ağırlıklı olarak politik ekonomi ve
kurumsalcılık temelli yaklaşımlar çerçevesinde ilerlemiştir. Birbirine çok da
temas etmeden ilerleyen bu iki koldan biri olan politik ekonomi yönelimli çalışmalar, daha çok kentsel siyaseti şekillendiren küreselleşme ve neolibera-
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lizm gibi yapısal faktörlere ve başta özel sektör, merkezi hükümet, yerel yönetimler olmak üzere çeşitli aktörler arasındaki güç ilişkilerine odaklanır. Neoliberalizm, devletlerin yeniden ölçeklendirilmesi, kentsel kriz gibi kuramsal
çerçeveler kullanan politik ekonomi temelli çalışmalar, başta İstanbul olmak
üzere büyük kentlerde gerçekleşen kentsel dönüşüm, soylulaştırma, özelleştirme, kamu-özel sektör ortaklıkları ve dönüşümün yarattığı eşitsizliklere yönelik ortaya çıkan kentsel toplumsal hareketler gibi konulara odaklanır. Kurumsalcı yaklaşımsa, kurumsal yapıların en az yapısal faktörler ve aktörler
arası ittifak ve çatışmalar kadar kentsel siyaseti biçimlendirdiğini iddia eder.
Merkezi ve yerel yönetimler arasında değişen güç ilişkileri, büyükşehir belediye sistemi, belediye meclisleri, yerel düzeyde yönetişim mekanizmaları gibi
temalar, kentsel siyasetin kurumsal mimarisini çalışanlar için önemli temalar
olarak kendilerine yer bulur.
2000’li yıllarda kentleşmenin küresel bir olgu olarak ortaya çıkması
(Brenner, 2013), geç sanayileşmiş ülkelerin özgün deneyimleri üzerine yeni
bir literatürün ortaya çıkmasına neden olmuştur. Türkiye’deki dinamiklerin
benzer tarihsel ve ekonomik gelişme düzeylerinin olduğu ülkelerle karşılaştırmalı bir şekilde analiz edilmesi kentsel siyaset çalışmalarına önemli katkı
yapma potansiyeline sahiptir. Türkiye’deki kurumsal çalışmalarsa daha çok
formel yapıların analizine odaklanmıştır. Örneğin, yönetişim kavramı etrafında yapılan çalışmalar, sosyolojik bakış açısından ziyade uluslararası örgütlerin normatif idealleri ve ilkeleri etrafında gelişen tartışmalarla sınırlı kalmıştır. Kentsel rejim analizi ve tarihsel kurumsalcılık temelli yaklaşımlar Türkiye’de kurumsalcı çalışmalar içinde çok ilgi görmemiştir. Oysa ki bu iki çerçeve, kurumları, formel yapılarının ötesinde enformel ilişki ağları, normlar ve
güç ilişkileri ve tarihsel arka planı da göz önünde bulundurarak analiz etme
olanakları sunmaktadır.
1980 sonrasında dünyada ve Türkiye’de ulus-altı yönetim birimlerinin
(bölge, kent yönetimlerinin) önemi ve ekonomiye etkisi artmıştır. Türkiye’deki 1980 sonrası yerelleşme-merkezileşme tartışmaları bazen birbiriyle
çelişen, bazen birbirini tamamlayan ulusal ve uluslararası dinamiklerin etkisinde gelişmiştir. Özellikle 2000 sonrasında yerel yönetim sisteminde ve kentsel politikalarda köklü değişimler yaşanmıştır. Bu değişimleri küresel neoliberalizmin etkisi altında geliştirilen ulusal politikalar (örneğin kentsel dönüşüm politikası) olarak değerlendirmek mümkündür. Öte yandan, yaşanan bu
köklü değişim içinde geçmişten günümüze aktarılan “kurumların” (normlar,
değerler, ilişki ağları, ilişki kurma biçimleri) politika çıktılarına ve kentsel
mekânın dönüşümüne etkisi ve önemi dikkate alınmalıdır. Her ne kadar gecekondu siyasetinin terk edildiği bir dönemde (Erder, 2015) olsak da, gecekondu
ve gecekondu etrafında gelişen ilişki ağları ve kentsel siyaset, günümüzü anlamak için önemli. Enformel ilişki ağlarının devam eden önemi, seçim siyaseti
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ve bu seçim siyasetinin daha çok “gri alanlarda” yürütülmesi, siyasi partilerin
yerel düzeydeki karar-alma mekanizmalarında önemli aktörler olarak ortaya
çıkması, kentsel siyaseti şekillendirmede merkezi devletin devam eden önemi
ve bu merkezi devlet müdahalelerin formel ilişki biçimlerinden ziyade karşılıklılık temelli ilişkilere alan açması, Türkiye’de kentsel siyaset dinamiklerinin başlıca faktörleri olarak önemini korumaktadır. Yukarıda tartıştığımız
üzere, kentsel siyaset literatüründe hem uluslararası düzeydeki ekonomik, siyasi ve toplumsal gelişmelere dikkat çeken hem de Türkiye’nin tarihselliğini
göz önünde bulunduran çalışmalar mevcuttur. Bu bağlamda, kentsel siyaseti
şekillendiren bu faktörlerin geç sanayileşmiş ülke deneyimlerine yönelik politik ekonomi temelli çalışmalarla daha fazla etkileşim içinde olması var olan
çalışmalara önemli katkılarda bulunacaktır.
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Mustafa Kemâl Paşa’nın Halkçılık Programı
(13 Eylûl 1920)
Serdar ŞAHİNKAYA1
1923 Cumhuriyet Devriminin sosyal yönünü belirleyen “Halkçılık” meselesinin yeniden incelenerek hatırlanması, daha iyi anlaşılması ve belki de
21. yüzyıla taşınması gayretlerini çok değerli bulmaktayım.
2003-2007 döneminde T.C. Cumhurbaşkanlığı Ekonomi ve Uluslararası
İlişkiler Çalışma Grubu üyeliği görevim sırasında Çankaya Köşkü’ndeki
Cumhurbaşkanlığı Atatürk Arşivi’nden Halkçılık Programının orijinal metni
ve daktilo edilmiş transkripsiyonundan birer kopya edinmiştim. Memleket Siyaset Yönetim Dergisi “Halkçılık” temalı bir özel sayı/dosya çağrısına çıkınca
elimdeki bu metni, meraklıları ile paylaşmanın sırasıdır diye düşündüm. Sayı
editörlerinden Doç. Dr. Deniz Yıldırım’ın da görüşünü aldıktan sonra bu kısa
notla birlikte ilgili metinleri takdim ediyorum.
Metnin transkripsiyonunu, alanında nerede ise tek yapıt olan İsmail
Arar’ın Atatürk’ün Halkçılık Programı’ndaki metin ile birebir karşılaştırdım2.
Saptadığım küçük farklılıklar nedeniyle de emin olmak için ODTÜ Tarih Bölümü Araştırma Görevlisi Sayın Canan Halaçoğlu’ndan destek aldım3. Canan
Hocam, bendeki transkripsiyon metninde 13 adet imla hatasına işaret ederek,
düzeltmelerde bulundu. Kendisine buradan da bir kere daha şükranlarımı sunuyorum. Bu bağlamda düzeltmeleri içeren transkripsiyon metni, tarafımdan
yeniden Word ile yazıldı. Doğal olarak son halde varsa yazım hatalarının kusuru tamamıyla bana aittir.
Evet, Mustafa Kemâl Paşa diyor ki; “Bilmünasebe arzetmiştim ki, ilk Teşkilâtı Esasiye Kanunumuza menşe teşkil eden 13 Eylûl 1920 tarihli bir programı Meclise takdim etmiştim. (…) Siyasî, içtimaî, idari, askerî noktai nazarları telhis ve teşkilâtı idariye hakkındaki mukarreratı ihtiva eden bu program
Meclisin 18 Eylûl 1920 günkü içtimaında okunup, bu tarihten dört ay geçtikten sonra takarrür eden ilk Teşkilâtı Esasiye Kanunu, bu programdan çıkmıştır” (Arar, 1963: 7 – 11)

Dr. 21. Yüzyıl İçin Planlama Grubu Koordinatörü
Arar, İsmail (1963). Atatürk’ün Halkçılık Programı ve Halkçılık İlkesinin Tarihçesi. Eylül.
İstanbul. Baha Matbaası.
3
Bu desteği sağlayan ODTÜ Tarih Bölümü Öğretim Üyesi aziz dostum Prof. Dr. Recep Boztemur’a teşekkürlerimle.
1
2
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Büyük Millet Meclisi Başkâtibi Recep Beyefendi’ye
HALKÇILIK PROGRAMI
Büyük Millet Meclisinin mâhiyet-i esâsiyesini ve usûl-i idâre hakkındaki
nokta-i nazarları tesbît eden ve Büyük Millet Meclisinin 24 Nisan sene 336
Cumartesi günkü ictimâında ittifâkla kabûl olunan Mustafa Kemâl Paşa’nın
takrîri:
Bugünkü müşkil vaziyet içinde vatanı tehlike-i inhilâl ve izmihlâlden
kurtarmak için ittihâzı lâzım gelen tedâbîr bi’t-tabi heyet-i muhteremelerine
âid olacaktır. Ancak bu husûsta da kendi tedkîkât ve malûmâtımıza istinâd
eden kanâatlerimizi Meclis-i âlinize arz etmeyi fâideli add etmekteyiz. Gerek
hukuk-i esâsiye kavâidine gerek târihteki emsâl-i adîdeye ve gerek
zamânımızda aynı şerâit-i elîme içinde marûz-ı inhidâm kalmış olan
milletlerin teşkil ettiği ibret-i müessireye nazaran memleketi inkısâm ve
inhilâlden kurtarmak için derhâl kuvâ-yı umûmiye-i milliyeyi esâslı teşkilât
ile tevhîd etmekten başka çâre yoktur. Bunun şekli ne olmak lâzım gelir? İşte
mesele buradadır. Gayr-ı meşrû ve gayr-ı mesûl kuvvetlerin tahakkümüyle
kuvâ-yı devleti tevhîd imkânı bulunsa dahî bunun temâdîsi kabil olmadığını
bilirsiniz. Esâsen Meclis-i âlînizin mevcudiyeti de evvel emirde meşrûiyet ve
mesûliyet esâslarının milletçe vâcibü’l-mürââat görüldüğüne en büyük
delîldir. Binâen-aleyh Meclis-i âlînizde tekasüf eden irâde-i âliye-i milliyeye
istinâd etmek suretiyle meşrûiyet ve kânûniyetini ve yine heyet-i
muhtereminizde tecellî eyleyen vicdân-ı milletin muhâkemesine merbût
bulunmak cihetiyle de mesûliyetini takdîr ve tesbît edecek bir kuvvetin idârei umûr etmesi zarûrîdir. Bu kuvvetin şek-i tabîîsi ise bir hükûmettir. Hükûmet
teşkilâtının şekl-i esâsîsi gayr-i mesûl bir reis hükûmette tesbît edilen nokta-i
tevazüne istinaden kuvve-i teşrîiye vazîfesiyle mükellef bir heyet-i murâkabe
ile vazifede devâmı bu heyetin inzimam-ı itimadına mütevakkıf bir kuvve-i
icrâiyeden ve bu kuvve-i icrâiyenin vezâif-i mililiyeye göre taksim ve
tensîkinden ibarettir. Bu şekilde kuvve-i icrâiye, reis-i hükûmet tarafından
müntehâb ve kuvve-i teşrîiyenin itimâd ve muvafakatine müstenid bir
kuvvettir ki hilâfet ve saltanat makamının tahlîsine muvaffakiyet hâsıl
olduktan sonra Pâdişâhımız ve Halîfe-i Müslimîn Efendimiz her nev cebr ve
ikrâhtan âzâde ve tamâmıyla hürr ve müstakil olarak kendini milletin aguş-ı
sadâkatinde kendini gördüğü gün Meclis-i âlînizin tanzîm edeceği esâsât-ı
kânûniye dâiresinde vaz-ı muhterem ve mübeccelini ahz eder. Meclis-i âlîniz
murakıp ve müdekkik mâhiyetinde bir meclis-i meb’ûsân değildir. Binâenaleyh yalnız teşri ve taknîn ile vazîfedâr olarak mesûl bir mevkiden
mukadderât-ı milliyeyi nezâret altında bulunduracak değil, bi’l-fi’l onunla
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iştigâl edecektir. Nitekim fevkalâde ahval içinde bütün milletler bu prensipleri
terk ederek ya kuvve-i teşriiyeyi tatîl edip icrâ heyetlerine fazla salâhiyetler
bahş ederler veyâhûd bütün milletin ârâ-yı umûmiyesine mürâcaatla ittihaz-ı
mukarrerât eylerler. Biz ittifâk-ı cumhura her kuvvetten ziyâde salâhiyet bahş
eden İslâmiyet esâsâtını nazar-ı dikkate alarak Meclis-i âlînizi kâffe-i umûr-ı
millette doğrudan doğruya vazü’l-yed tanımak tarafdârız.
Bu umde-i esâsiye kabûl edildikten sonra dâima Meclis-i âlînizin
heyet-i umûmiyesi teferruât-ı umûra kadar fi’len tedkîk ve müzâkere imkânı
bulamayacağından heyet-i muhteremenizden tefrîk ve tevkîl edilecek azânın
hükûmet teşkîlât-ı hâzırasına nazaran îcâb eden taksîm-i mesâi esâsına göre
memûr edilmesi ve her birinin ayrı ayrı ve cümlesinin müştereken heyet-i
umûmiye huzûrunda mesûl olması temîn-i maksada kâfidir. Bu hâlde Meclisi âlînize riyâset edecek zâtın meclis-i âlînizi temsîl etmesi itibâriyla tevdi-i
umûr edilen azâ-yı muhteremeden mürekkeb heyete de riyâset etmesi ve
Meclis-i âlîniz nâmına vaz-ı imzâya ve tasdîk-i mukarrerâta salâhiyatdâr
olması ve icrâya âid mesâilde diğer azâ-yı muhtereme gibi heyet-i umûmiye
nezdinde tamamen mesûl bulunması zarûrîdir. Bu şekilde heyet-i icrâiye
Meclis-i âlînizin tasvîbiyle tevkîl edilecek ve heyet-i umûmiyeye karşı mesûl
olacak azâ-yı muhteremeden ibâret olacak ve hatta isimleri de (Vekîl) tesmiye
edilecektir. Reis olacak zât vâkıâ ağır bir mesûliyet altında bulunacaktır.
Çünkü Heyet-i İcrâiye ve Vekîller ile Heyet-i muhteremeniz arasında bütün
mesuliyet evvel emirde kendisine râci ve bu mesûliyet hem Meclis-i âlînizdeki
hem Heyet-i Vekîledeki riyâset makâmının ikisine birden sârîdir. Milletin
intihab ettiği heyet-i teşrîiye ile muvâzenetini hükûmet riyâseti makamının
teşkîl ettiği nokta-i vahdetde bulur. Hükûmet teşkilâtının bu kuyud-ı
esâsiyesine göre içinde bulunduğumuz buhrâna ve memleketimizin ahval-i
husûsiyesine nazaran bizim için kâbil-i tatbîk olup olmadığını düşünmek
mecbûriyetindeyiz. Bizim bu zemîndeki tedkikât neticesinde hâsıl ettiğimiz
kanâata göre idârenin bu şeklini mahzurdan sâlim görememekteyiz. Çünkü
Devlet-i Osmâniye diğer herhangi bir devlet gibi hükümdârının nüfûz-ı
cismânisi etrafında müteşekkil değildir. Makâm-ı Saltanat aynı zamânda
makâm-ı Hilâfet olmak itibâriyla Pâdişâhımız Cumhur-ı İslâmın da reisidir.
Mücâhedâtımızın birinci gâyesi ise saltanat ve hilâfet makâmlarının tefrîkini
istihdâf eden düşmanlarımıza irâde-i milliyenin buna müsâid olmadığını
göstermek ve bu makâmat-ı mukaddeseyi esâret-i ecnebiyeden tahlîs ederek
ûlu’l-emrin salâhiyetini düşmanın tehdît ve ikrâhından âzâde kılmaktır. Bu
esasa göre Anadolu’da muvakkat kaydıyla dâhi olsa bir hükûmet reisi tanımak
veya bir pâdişâh kaymakâmı ihdâs etmek hiçbir sûretle kâbil-i cevâz değildir.
Şu hâlde reissiz bir hükûmet vücuda getirmek zarûreti içindeyiz. Hâlbûki bir
nokta-i vahdetde tevâzün etmeyen kuva-yı devletin âhenk-i mesâîsini idâmeye
dahi imkân yoktur. Diğer taraftan herhângi bir makâma kuvâ-yı devlet ve
188

Mustafa Kemâl Paşa’nın Halkçılık Programı (13 Eylûl 1920)

milleti tevhid ve tevzîn salâhiyeti bahş ederek o makâmı gayr-ı mesul tanımak
mûcib-i felâkettir. Halîfenin bile mesuliyetini esas olarak kabul etmiş olan
İslâmiyetin böyle sûret-i tesviyelere müsâid olamayacağı âşikârdır.
Bu müşkil ve yekdiğeriyle telifi imkânsız esâsât içinde dürü dırâz
tedkîkât icrâ ederek nihâyet İslâmiyetin şerâit-i esâsiyesine mürâcaatla
Meclis-i âlînizde teksif edilmiş olan ve bütün cumhur-ı İslâmın da müzâheret
ve muvâfakatine mazhar bulunan irâde-i milliyeyi bi’l-fi’l mukadderât-ı
vatana vazü’l-yed tanımak umde-i esâsiyesini kabûl ediyoruz. Azâ-yı
muhtermenin bu nikât-ı nazar hulâsaten tamîm olunarak intihâbına delâlet
olunması ve selâhiyet-i fevkalâde kaydıyla intihâb edilmiş bulunmaları ve
müntehiblerin de teksîr ve tevsî olunması esâsı itibâriyla bu umdenin milletçe
de tamâmen kabûl edilmiş olduğuna delîldir. Binâen-aleyh Meclis-i âlîniz hâiz
olduğu salâhiyet-i fevkalâdeye binâen karşısına çıkacak bir kuvve-i icrâiyeyi
yalnız murâkabe etmek ve mesâil-i hayâtiye-yi millet üzerinde böyle bir
heyetle mücâdeleye mecbûr kalmak gibi vaziyet-i hâzıranın mütehammil
olamayacağı mahdûd bir vazîfe-i teşrîiye ile değil idâre-i umûmiye-i milleti
fi’len deruhde ve selâmet-i memleket ve hilâfeti bizzât temîn ve müdâfaa-i
vazîfe ve selahatiyle teşekkül etmiştir. Ve artık Meclis-i âlînizin fevkinde bir
kuvvet mevcûd değildir. İşte memleketimizin şimdiye kadar geçirdiği
buhrândan, felâketlerden gâh Avrupa’yı taklîd etmek, gâh idâre-i umûr-ı
devleti şahsî nokta-i nazarlara göre tanzîm ve tensîke çalışmak, gâh kânûn-ı
esâsîyi bile ihtirâsât-ı şahsiyeye bâzîçe eylemek gibi pek elîm neticelerini
gördüğü basîretsizliklerden hâsıl olan intibâh-ı umûmiye tercümân
olduğumuz itikâdıyla şu müşkil ve buhrânlı devr-i târîhînin mücâhedâtını bu
yolda tensik etmek tarafdârıyız. Bi’t-tabi hüküm heyet-i muhteremelerinindir.
Yalnız marûz olduğumuz inhilâl tehlikesine ve umûr-i devlet ve milletin uzun
müddetten beri mercisiz kaldığına tekrâr nazar-ı dikkati celbederek bî-lüzûmı nazariyât arasında devam edecek münâkaşâtın en fenâ idârelerden daha
ziyâde sû-i tesîrât tevlîd edeceğini arz etmeyi de vazîfe-i hamiyet îcâbı
görüyorum. Cenâb-ı Hakk muvaffakiyet ihsân etsin âmîn.
MAKSAD VE MESLEK
1- Türkiye Büyük Millet Meclisi, hudûd-ı millîsi dâhilinde
temîn-i hayât ve istiklâl ve tahlîs-i makâm-ı hilâfet ve saltanat ahdıyla
teşekkül eylemiştir.
2- Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti hayât ve istiklâlini
kurtarmayı yegâne ve mukaddes gâye bildiği halkı emperyalizm ve
kapitalizm tahakküm ve zulmünden tahlîs ederek irâde ve
hâkimiyetinin
hakîkî sâhibi kılmakla gâyesine vâsıl olacağı
itikâdındadır.
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3- Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti; milletin hayât ve
istiklâline suikast eden emperyalist ve kapitalist düşmanların
tecavüzâtına karşı müdâfaa ve haricî düşmanlarla tevhîd-i mesâî edip
milleti iğfâl ve ifsâda çalışan dâhilî hâinleri tedîp için orduyu tarsîn
etmeyi ve onu istiklâl-i milletin mütekâsı bilmeyi vecîbe add eder.
4- Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti, halkın marûz
bulunduğu avâmil-i sefâleti, izâle ile esbâb ve vesâit-i saâdet ve
refâhını temin etmeyi umde-i esâsiye ve binâen-aleyh toprak, maârif,
adliye, mâliye iktisâd ve ale’l-umûm ictimâi mesâilinde asrın îcâbına
ve halkın hakîkî ihtiyâcına göre muktezi teceddüdât ve tesîsâtı vücûda
getirmeyi başlıca vazife add eder. Ancak, Türkiye Büyük Millet
Meclisi Hükûmeti gâye ve maksatlarını temîn için bi’l-cümle mesâî
ve icrââtında millet ve memleketin marûz bulunduğu fi’li tecâvüzât
ve ifsâdâta karşı milletin vahdet ve tesânüdünü halle ve müdâfaa ve
mücâhede kuvvet ve kudretini nakîseye uğratmaktan ehemmiyetle
tevakkî eder. Siyâsî ve ictimâî umdelerini milletin ruhundan almaya
atf-ı ehemmiyet eden Büyük Millet Meclisi Hükûmeti bu umdelerin
tatbîkâtında milletin temâyülât ve ihtiyâcât-ı hâkîkiyesini nazar-ı
dikkatinde bulundurur.
MEVÂDD-I ESÂSİYE
5- Hilâfet ve salatanat mâkamının tahlîsine muvaffakiyet hâsıl
olduktan sonra Pâdişâh ve Hâlife-i Müslimîn kavânîn-i esâsiye
dâiresinde vaz-ı muhterem ve mübeccelelini ahz eder.
6- Hâkimiyet bilâ kayd-u şart milletindir. Usûl-i idâre, halkın,
mukadderâtını bizzât ve bi’i-fi’l idâetmesi esâsına müsteniddir.
7- İcrâ kudreti ve teşrî salâhiyeti milletin yegâne ve hakîkî
mümessili olan Büyük Millet Meclisinde tecellî ve temerküz eder.
8- Türkiye Halk Hükûmeti; Büyük Millet Meclisi tarafından
idâre olunur. Ve “Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti” ünvânını
taşır.
9- Büyük Millet Meclisi, vilâyetler halkınca rey-i âmm ile
müntehâb azâdan mürekkebdir.
10- Büyük Millet Meclisi azâsının mikdârı her ellibin nüfûsta bir
azâ olmak itibârıyla tertîb olunur.
11- Büyük Millet Meclisinin intihâbı iki senede bir kerre icrâ
olunur. İntihâb olunan azânın azâlık müddeti iki seneden ibaret olup
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fakat tekrâr intihâb olunmak câizdir. Büyük Millet Meclisi azâsının
her biri kendini intihâb eden vilâyetin ayrıca vekîli olmayıp umûm-ı
milletin vekîlidir.
12- Büyük Millet Meclisi her sene Teşrîn-i sânî ibtidâsında bilâ
davet ictimâ eder.
13- Büyük Millet Meclisi azâsı her mebde-i ictimâdan itibâren
dört ay sonra Büyük Millet Meclisine âid kâffe-i hukûk ve salâhiyâtı
hâiz olmak ve gelecek devre-i ictimâiyeye kadar hâl-i ictimâi
muhafaza etmek üzere her vilâyetten asgarî birer azâ bulunacak
sûrette içlerinden sülüsünü rey-i hafî ile tefrîk eder.
14- Bi’l-umûm kavânînin vazı, tadîli fehi ve muâhedâd ve sulh
akdi ve ilân-ı harb Büyük Millet Meclisinin cümle-i hukûkundadır.
15- Büyük Millet Meclisi Hükûmetin inkısâm eylediği devâiri kânûn-ı mahsûs mûcibince – intihâb-kerdesi olan vekîller vâsıtasıyla
reisinin taht-ı riyâsetinde olarak idâre eder. Azâ-yı mütebâkiye icrâi
husûsât için vekillere veçhe-i tayîn ve lede’l-hâce bunları tebdil eder.
16- Ordu münhasıran Büyük Millet Meclisinin ordusudur. Emr
ve kumanda selâhiyeti Büyük Millet Meclisinin şahsiyet-i
maneviyesinde olup emr ve kumandaya müteallik umûr-ı Erkânı
Harbiye-i Umûmiye Vekâleti tarafından tedvîr olunur.
17- Büyük Millet Meclisi Reisi aynı zamânda İcrâ Vekîlleri
Heyetinin de reisidir. Meclis Reisi sıfatıyla Meclis nâmına vaz-ı
imzâya ve tasdîk-i mukarrerâta salâhiyetdârdır.
İDARE
18-Türkiye, coğrafî vaziyet ve iktisadî münâsebet nokta-i
nazarından vilâyetlere, vilâyetler kazâlara münkasım olup kazâlar da
nâhiyelerden terekküb eder.
VİLÂYET
19- Vilâyet umûr-ı mahalliyede şahsiyet-i maneviye ve
muhtârıyet-i tâmmeyi hâizdir. Siyâset-i hâriciye ve dâhiliye, umûr-ı
askeriye, beyne’l-milel münâsebât-ı iktisâdiye ve hükûmetin tekâlîf-i
umûmiyesi ile menâfii birden ziyâde vilâyâta şâmil husûsat müstesnâ
olmak üzere Büyük Millet Meclisince vaz edilecek kavânîn
mûcibince bi’l-umûm umûr-ı mâarif, sıhhiye, iktisâdiye, zirâiye, nâfıa
ve mûavenet-i ictimâiyenin tanzîm ve idâresi ( vilâyet meclislerinin )
salâhiyeti dâhilindedir.
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20- Vilâyet meclisleri, beşbin nufûsda bir azâ itibâriyla ve rey-i
âmm ile vilâyet halkınca müntehâb azâdan mürekkebdir. Vilâyet
meclislerinin devre-i intihâbiyesi, Büyük Millet Meclisinin devre-i
intihâbiyesi kadardır. Müdded-i ictimâları iki aydır.
21- Vilâyet meclisi azâsı meyânından bir reis ile dört azâdan
teşekkül etmek üzere bir heyet-i idâre intihâb eder. Salâhiyet-i icrâiye
dâimî olan işbu heyete âiddir.
22- Vilâyette Büyük Millet Meclisinin vekîl ve mümessili olmak
üzere vâli bulunur. Vâli Büyük Millet Meclisi Hükûmeti tarafından
tayîn olunup vazîfesi hükûmetin umûmî ve müşterek vezâifini rüyed
etmektir. İdâre-i mahalliyeye karşı vaziyet ve vazîfesi yalnız
murâkabeden ibârettir.
KAZÂ
23- Kazâ yalnız bir cüz-i idârî ve inzibâtî olup şahsiyet-i
manavîyeyi hâiz değildir. İdâresi Büyük Millet Meclisi Hükûmeti
tarafından mansûb ve vâlinin taht-ı emrinde bir kaymakâma
mevdûdur.
NÂHİYE
24- Nâhiye, hayât-ı husûsiyesinde hâiz-i muhtâriyet bir şahsiyeti manevîyedir.
25- Nâhiyenin bir meclisi, bir idâre heyeti ve bir de müdürü
vardır.
26- Nâhiye meclisi, nâhiye halkınca rey-i âmm ile müntehâb
azâdan terekküb eder.
27- İdâre heyeti ve nâhiye müdürü nâhiye meclisi tarafından
intihâb olunur.
28- Nahiye meclisi salâhiyet-i kazâiye, iktisâdiye ve mâliyeyi
hâiz olup bunların derecâtı kavânîn-i mahsûsa ile tayîn olunur.
29- Nâhiye bir veya birkaç köyden mürekkeb olduğu gibi bir
kasaba da bir nâhiyedir. Bir veya müteaddid köyün birleşmesinden
hâsıl olan nâhiyeye dîvân, bir kasabanın teşkîl ettiği nâhiyeye belde
nâmı verilir.
MÜFETTİŞ-İ UMÛMİLİK
30- Vilayetler iktisâdi ve ictimâî münâsebetleri itibâriyle
birleşerek müfettiş-i umûmilik mıntıkalarını vücûda getirirler.
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31- Müfettiş-i umûmilik mıntıkalarının umûmi sûrette âsâyişinin
temîni bi’l-umûm devâiri muâmelâtının teftîşi ve müfettiş-i umûmilik
mıntıkasındaki vilâyetlerin müşterek işlerindeki âhengin tanzîmi
vazîfesi müfettiş-i umûmîlere mevdudur.
13 Eylül 336
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E-posta: serdarsahinkaya35@gmail.com
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DERGİYE KATKIDA BULUNMAK
İSTEYENLER İÇİN NOT
MEMLEKET Siyaset Yönetim (MSY) 2006 yılında yayın
hayatına başlayan ulusal hakemli statüsünde bir dergidir. 2011
yılından itibaren yılda iki sayı çıkan Dergi, ULAKBİM TR Dizin
Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, IBSS, EBSCO ve ASOS
İndeks’te yer almaktadır.
1- Dergi’ye gelen yazıların, yazım kurallarına uygun olması

gerekmektedir. Yazım kurallarına uygun olmayan yazılar,
Yayın Kurulu’nca hakem değerlendirme süreci başlatılmadan
reddedilecektir.
2- Yazı, daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak

üzere başka bir dergiye gönderilmemiş olmalıdır.
3- Sayılar için temalar belirlenebilir ve temalı sayının editörlüğünü

Yayın Kurulu içinden biri üstlenebileceği gibi dışardan uzman
bir kişi de üstlenebilir.
4- Yazı önerileri, kör hakem değerlendirme sistemine göre

değerlendirmeye alınacaktır. Asgari iki hakem incelemesi
sonucunda yazının yayımlanıp yayımlanmayacağına Yayın
Kurulu karar verecektir. Yazılar yayın kuruluna ulaştıktan sonra
en geç üç ay içinde yazara olumlu ya da olumsuz yanıt
verilecektir.
5- Gelen yazılar, Ithenticate programına yüklenerek hem içerik

hem de biçim kapsamında etik incelemesine tabi tutulacaktır.
6- Yazardan düzeltme istenmesi durumunda, düzeltmenin en geç

iki ay içinde yapılarak Yayın Kurulu’na ulaştırılması
gerekmektedir.
7- Dergi’ye gönderilen yazılar yayınlansa da yayınlanmasa da iade

edilmez.
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8- Yazı, Times New Roman karakteri, 12 punto ve bir buçuk satır

aralıkla yazılmalı, en az dört bin sözcük olmalıdır. Yazarın
iletişim ve kurum bilgilerini içeren yazının, word belgesi olarak
elektronik posta yoluyla msy@yayed.org adresine gönderilmesi
gerekmektedir.
9- Yazıya İngilizce başlığın yanı sıra Türkçe ve İngilizce yüz elli

sözcüğü geçmeyen özet ve beş anahtar sözcük eklenmelidir.
Ana başlık: Tüm harfleri büyük, 12 punto ve bold; Giriş,
Öz, Abstract, Sonuç ve Kaynakça: Baş harfleri büyük, sola
yaslı, on bir punto, bold; Başlıklar: Baş harfleri büyük, sola
yaslı, 11 punto, bold; Alt başlıklar: Baş harfleri büyük, italik,
paragrafa hizalı, 11 punto, bold

10-

11- Atıf verme ve kaynakça yazımı:

Metin içinde verilen atıflar parantez içinde gösterilmelidir.
-

Metin içindeki atıf:
(Güler, 2010: 18)

-

Aynı yazarın, aynı yıl birden fazla eserine atıf:
(Güler, 2010a: 18), (Güler, 2010b: 12)

-

İki yazarlı kaynağa atıf:
(Keleş ve Mengi, 2014: 136)

-

İkiden fazla yazarlı kaynağa atıf:
(Çınar vd., 2013: 185)

Yazıların sonunda kaynakça aşağıdaki şekilde yazılmalıdır:
-

Tek yazarlı kitap:
Güler, Birgül Ayman, Türkiye’nin Yönetimi: Yapı, 2. Baskı,
İmge, Ankara 2010.
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-

İki yazarlı kitap:
Keleş, Ruşen ve Ayşegül Mengi, İmar Hukukuna Giriş, 2.
Baskı, İmge, Ankara 2015.
-

Editör/derleme kitap içinde bölüm:
Boratav, Korkut, “Tarımsal Fiyatlar, İstihdam ve
Köylülüğün Kaderi”, Türkiye’de Tarımın EkonomiPolitiği: 1923-2013, 2. Baskı, (Ed. Necdet Oral),
NotaBene ve Bursa ZMO, Ankara 2015, s. 53-69.

-

Makale:
Alada, Adalet Bayramoğlu, “Erken Cumhuriyet
Döneminde Bir Modernleşme Deneyimi: ‘Belediye’
‘Mahalle’yi İkame Edebildi mi?”, Çağdaş Yerel
Yönetimler, C. 21, S. 1, 2012, s. 1-15.

-

Çeviri kaynak:
Buharin, Nikolay, Emperyalizm ve Dünya Ekonomisi,
(Çev. Uğur S. Akalın), Bağlam, İstanbul 2005.
-

İnternet kaynağı:
Özgentürk,
Işıl,
“Yeniden
Köy
Enstitüleri”,
http://www.cumhuriyet.com.tr/koseyazisi/696793/Ye
niden_Koy_Enstituleri.html (14.03.2017)
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