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TÜRKMODERNLEMESNDESEÇKNCYAPI
VESOSYALHAYATAYANSIMASI


HurigülEKEN*


Özet
Toplumbiliminbelkide“yasa”olarakkabuledilen“hertoplumdeiir”ifadesiyadapedagojik
söylemle“toplumsaldeiim”olgususiyasalseçkinlerimizcegözardedilmitir.Seçkinlerin
toplumuokuduugözlüklerin80seneöncesineaitolmasdolaysyla,bugündünyakonjonktü
rüneayakuydurmaktazorlananbirTürkiyeilekarkaryayz.Kenditoplumsaldeiimimizi
salayamamaklakalmyor,bununbirsonucuolarakglobaldengelereayakuydurmaktazorlan
yoruz.Buçalmada,buikisürecinnaslbirksrdöngühalinedönütüügösterilmeyeçalla
caktr.Zirabuçalmayyapmaktakitemelamacmzda,seçkinciyapnnkatoligariktutumu
numuhafazaetmeyeçalrken,toplumadna“hafifealnpgörmezliktengelinen”
frsatlaryadakendiiktidarndahadahâkimklabilmekiçintoplumuntercihlerini/taleplerini
hiçesaydngöstermekveözeldehegemonyasürecininülkedesiyasalistikrarszlayolaçar
kenbuistikrarszgidiatnyoksulluahangikanallardansebepolduunuakademikbirformatta
irdelemeyeçalmaktr.

AnahtarKelimeler
TürkModernlemesi,hegemonya,sosyalhayat,yoksulluk,istikrarszlkȱ


THEOUTSTANDINGSTRUCTUREOFTHETURKISHMODERNIZATIONAND
ITSREFLECTIONTOTHESOCIALLIFE

Absract
Insociologythephrase“everysocietychange”whichisacceptedasa“law”orsaidina
pedagogicalway“thesocialchange”phenomenonhasnotbeentakingintoconsiderationbythe
politicalelitegroup.Toreadthesociety,theelitesuseglassesbelongingto80yearsago,therefore
wehavetodayaTurkeywhichhasdifficultiestofollowtheworldconjuncture.Wehavealso
problemswithchangingoursocietyandfurthermoreproblemswithfollowingtheglobal
balances.Inthisstudy,wewillexplainhowthesetwoprocessesbecameaviciouscircle.Our
mainaimistoshowthatthedistinguishedstructureignoredthepublicsdemandstomakethe
opportunitiesitoverlookedonbehalfofthepublicoritsownpoliticalpowermoredominant
whilemaintainingitstougholigarchicattitude.Andwewillalsoinvestigatethoroughlywhich
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channelstheunsteadyattitudecausedpovertywhilehegemonyprocessprovokedinstabilityin
thecountryinanacademicdiscipline.
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Turkishmodernization,hegemony,sociallife,poverty,instability
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GR
Hertoplumdaolduugibi,Türktoplumundadaresmiyadagayrresmiola
rakhükümsürenseçkincibiryapmevcuttur.Buyap,Tanzimatsüreciylebirlikte
devletçi gelenei Batllama ideolojisiyle sentezlemeye çalarak ülkenin fikri te
mellerini oluturmu ve bu temellerin çevresine kaln duvarlar örerek iktidarn
salamlatrmayaçalmtr.80’iaknyldrTürktoplumu,referansnMilliMü
cadele’denveonunaktörlerindenalanbirdüüncetarzileyönetilmektediryada
yönetimtalebinemaruzkalmaktadr.Buyönetimtarz,sarsldnvealternatifle
rinin revaç bulduunu gördükçe farkl yollarla iktidarn perçinlemeye ve kendi
mutlakln“alternatifsiz”göstermeyeçalmtr.Budurumülkemizdedarbeler,
muhtralar ve gayr meru müdahalelerle siyasi istikrarszlklara yol açp ekono
mikistikrarszlklardaberaberindegetirmektedir.
Toplumbiliminbelkide“yasa”olarakkabuledilen“hertoplumdeiir”ifa
desiyadasosyalbilimdiliyle“toplumsaldeiim”olgususiyasalseçkinlerimizce
gözardedilmitir.Seçkinlerintoplumuokuduugözlüklerin80seneöncesineait
olmas dolaysyla, bugün dünya konjonktürüne ayak uydurmakta zorlanan bir
Türkiye ile kar karyayz. Kendi toplumsaldeiimimizi salayamamaklakal
myor,bununbirsonucuolarakglobaldengelereayakuydurmaktazorlanyoruz.
Buçalmada,buikisürecinnaslbirksrdöngühalinedönütüügösterilmeye
çallacaktr.Zirabuçalmayyapmaktakitemelamacmzda,seçkinciyapnn
katoligariktutumunumuhafazaetmeyeçalrken,toplumadna“hafifealnp
görmezliktengelinen”frsatlaryadakendiiktidarndahadahâkimklabilmek
için toplumun tercihlerini/taleplerini hiçe saydn göstermek ve özelde hege
monyasürecininülkedesiyasalistikrarszlayolaçarkenbuistikrarszgidiatn
yoksulluahangikanallardansebepolduunuakademikbirformattairdelemeye
çalmaktr.

1.SiyasetKavramnaBirBakveSiyasetinDoas
AntikYunan’danbalayarakgünümüzekadarulaansiyasetteorileri,istisna
sz“hegemonya”ve“seçkincilik”kavramlarüzerindedurmaktadr.Herikikav
ramdasiyasetdenenuradabirbiriylebalantlveorantlekildeyeredinmek
tedir.Siyasetdediimizyapda,toplumsalbirvaroluuarkasnaalptoplumun
ihtiyaçlarnresmiletirmek/merulatrmakvebunlarngiderilmesini“yönetim”
kanalylasalamakamacngüder.
Bahsettiimiztürdensosyalsüreçler,farkldeikenlerleoluturulmuseçkin
gruplarca yönlendirilmektedir. Bu deikenler, insanolunun topluca ya da ayr
ayrgeçirdiidüünselaamalarabalolarak,yinetoplumunitkisiileolumu
tur. Lakin bu deikenlerin referans dizgileri (para, ilahi kudret, toprak, meslek
vb.) toplumsal tabanla uyumasna (zira toplum nezdinde kabul görmeyen bir
yönetimbiçimiolamaz,oyönetimeryadageçdeimeyemecburdur)ramen;bir
süresonraseçkinleriniçinedoduklarortamveimtiyazsuistimaletmelerisonu
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cu topluma zarar verebilmektedir. “Çkarlarn siyasi yönetim araclyla ya da
dorudandoruyasiyasiyönetimdensalamakamacylaörgütlenençkargrupla
r siyasi yönetimi bazen istifade edilecek bir kaynak, bazen de samal süt inei
gibigörmektedir”(Yayla;2003:188).ktidarkendiamaçlardorultusundakulla
nptoplumu“esgeçen”seçkinciyaplarnbututumusiyasetindoasylailintilidir.
Bata bahsettiimiz gibi, seçkincilik hegemonya olgusunu da beraberinde getirir
veseçkinciliinarttdurumlardasiyasihegemonyadaart–yadaarttalebi
gösterir.Seçkinciyaplarnbirözelliide,butalebidaimiklarakiktidarlarnko
ruma arzulardr. Yaanan snf çatmalar (sadece Marksizm balaml bir çat
madanbahsetmiyoruz)biryandanortayadaaltsnflarnbirüsttabakayamen
supolmaarzularndankaynaklanrken,öteyandanseçkinlerinbulunduklardu
rumukorumarefleksindenbeslenmektedir.Siyasetteorilerindegüncelliinikoru
yan sayl düünürlerden biri olan Amerika’l sosyolog C. Wright Mills, ktidar
Seçkinleri (the power elite) kavramn öne sürerek 20. Yüzyl toplumlarnn hege
monyakaynaklarn,ABD’dekipolitik,askeri,ekonomikseçkinlerörneiyleaçk
lamayaçalmtr.Mills’egöre(akt.Poloma;1993:294)iktidarseçkinleri“birlikte
likleribenzerbirtoplumsaltipoluturmalargerçeinedayananvekolaycakay
namalarna yol açan, psikolojik ve toplumsal temelleri olan” bir snftr. Ve bu
snf, az evvel bahsettiimiz gibi gerek ABD’de, gerekse farkl corafyalardaki
benzerörnekleriyleiktidarnaslakaybetmemeküzerinekurar,politikalarnbuna
göreekillendirir.
ktidarntoplumçkarlarndançoksnfçkarlardorultusundakullanlmas
ve sürekliliinin ethos haline gelmesi sebebiyle, snfsz toplum yaps özleminde
olanMarxizmingünümüztemsilcileri,devrimsürecindeiktidaragelmektenziya
demuhalifsöylemlerlekuruludüzeniykmaygayeedinmilerdiryadadevrimin
yolharitasnbuyollaçizmilerdir.Ziraiktidarolunduunda,siyasetindoasna
içkin olarak dier snflar ve gruplar üzerinde mutlak bir otorite ve hegemonya
kurulacan; kapitalizme, önceki sistemlere ve bizatihi sosyalizm adna yaplan
uygulamalarabakarakdilegetirmektedirler.BununengüzelörneiSovyetDev
rimi’dir.Marksistteoridenhareketlegerçekletirilendevrim,ksabirsüreiçerisin
deSosyalistParti’nindiktatoryasnadönümüvedevriminöncülerikatbirseç
kinciyapyarkasnaalaraksosyalizminteorikboyutuylauyumgöstermeyenuy
gulamalaragirimitir.
Gündelikhayatnsosyolojisiileilgiliçalmalardadagözleyebileceimizüze
re,neredebirkararvermemekanizmasveiktidarilikilerimevcutsa(kibunaen
mikro düzeydekiler de dâhildir) orada yar bask yar rza1 ile oluturulmu bir
1

Hegemonya’nn “rza” kavram ile balantsn Gramsci kurmutur. Modern toplumlarn elit tabakalarnn siyasi ve iktisadi
tahakküm süreçleri (burjuvazinin toplumlarn en ince noktalarna kadar sirayet edii) rza ile mümkündür. Gramsci,
Marx’n snf tahakkümü teorisine yeni bir boyut katarak “bir snfn hakim durumda olabilmesinin sadece sahip olduu
ekonomik güç sayesinde devlet aygtnn kurumlarn ele geçirmesiyle mümkün olmayacan iddia eder. Snf tahakkümü bunu yan sra sivil toplumda rzaya ve ona dayal bir egemenlik kazanmas ve böylelikle ‘sivil toplum’un yönlendirilmesi ile ilgilidir” (Onba; 2005: 38).
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hegemonyasözkonusudur.Budamakrodüzeydeoluumlardavesistemlerdeve
yönetimlerdeseçkincihegemonyannvarlnmeru/doalklmaktadr.Hertop
lumdavarolanbuileyiinbiziilgilendirentaraf,tarihselsüreçiçerisindeuygu
lantarzveçeitliliidir.
Bunoktadaaklaöylebirsorugelebilir;“çalardanberihertoplumdagözle
nen seçkinci yaplar, aydnlanma sonras toplumlarda demokrasi ile çeliki gös
termemektemidir?”Demokratiksisteminseçimvekitleselkatlmyoluylaileme
sinigözönündebulunduracakolursak,sorununcevabnabasitçe“hayr”diyebili
riz. Fakat seçkinler ve seçkinci yap üzerinden, modern yaplarn kapsaml bir
analizi yaparak bu konuda günümüzde dahi referans olarak gösterilen Tom
Bottomore,SeçkinlerveToplumadlklasiindeçelikininvarlnikiçkarmladile
getirir: “lki, seçkin kuramlarnda bireysel doal yeteneklerin eitsizlii üzerinde
srarladurulmas,bireylerintemeldekieitliinivurgulamakeilimindekidemok
ratik siyasal düüncenin özsel bir çizgisine kar çkmaktadr; ikinci olarak da,
yönetici biraznlkfikridemokratikçounlukyöntemikuramylaçelimektedir”
(Bottomore,1997;17).Demokrasikuramnterstenokuyarakseçkinciliibukura
mn nda deerlendiren Bottomore, geride braktmz satrlarda bahsettii
miz siyasetin doasn bir kere daha hatrlamamz salar. Toplumsal uzla, ço
unluk karar diye insanla sunulan demokrasi Bottomore’un yapt analize
bakarak pratikteki uygulamalaryla kavramsal içeriini kaybetmektedir. Günü
müzdeseçkinler,siyasiaskeriekonomikveentelektüelbazdatoplumdanayrldk
larçizgilerle“dahadaseçkin”veseçilebilirhalegelmektedir.Seçkinlerinmakro
düzeyde seçilebilirliinin mikro temelleri ise (bilhassa günümüzde) toplumsal
hayattakisimgelerindeyatmaktadr.Busimgeleraynzamandaseçkinciyapnn,
toplumsalvepsikolojikyaantdakideerlerüzerindekurduutahakkümünara
cdr.“Seçkinlerin,sembollerinmanipülasyonuyoluylakitleyekendiyorumlarn
veyaAlgÇerçeveleriniempozeettikleriniveböyleceonlarüzerindekontroltesis
ettiklerinibiliyoruz.Bunuyaparkendeseçkinlerinsembollerekutsanmveekbir
güç vermeyi amaçlayan içsel ve dsal çerçeveleme yaptklarn biliyoruz”
(Sarbay;1998:179).
Ülkemizdeki seçkinci yap da, bu tür içsel (Kemalizm, laiklik vb.) ve dsal
(para,bayrak,10.YlMar,GençlieHitabevb.)çerçeveleroluturarakhegemon
yasnsalamvesüreklihalegetirmeyeçalmtr.Yaplaninklâplar,yürürlüe
konankanunlarseçkinciyapnnsiyasi,sosyal,hukukiveekonomiktahakkümü
nübeslemitir.Ekonomikvesiyasitahakkümözelindedoanyoksulluaçalma
nnsonbölümündeyerverilecektir.
Demokrasiyibirdeerolarak,devletfelsefesi2halinegetiren(laikliklebirlikte)
ve demokratlk iddiasnda olan ülkemizdeki seçkinci yapya, oluumuna ve he
2

Demokrasinin Türk Modernlemesindeki patolojik seyri, bu kavrama devlet tarafndan anlam ve ilerlik salanmas ile
balamtr. Bat’da demokratln savunuculuunu halk kitleleri yaparken, ülkemizde demokrasinin devlet tarafndan
devletin uygun gördüü ekilde, devletin uygun gördüü bölgelere ithal edilmesi ve gelitirilmesi söz konusudur.
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gemonyasna süreklilik kazandrma yollarna geçmeden önce siyaset sosyolojisi
nintemelkavramlarolancumhuriyet,demokrasi,reform,laiklikvb.kavramlar
karlatrmalbiranalizetabitutmak,konununbütünlüünüsalamakaçsndan
faydal olacaktr. Bilhassa son yllarda laiklik vurgusu üzerinden iktidarn sür
dürmeye çalan seçkinci yapnn siyasal istikrarszla ne ekilde sebep olduu,
demokrasi ve cumhuriyet kavramlarnn da açkla kavuturulmas ile birlikte
dahanetbirekildeortayaçkacaktr.

2.Cumhuriyet,Demokrasi,Laiklik
Cumhuriyet kelimesi, Türkçeye cumhurun egemenliinin, yani “halk irade
si”ninkavramsallatrlmifadesiolarakçevrilir.Franszhtilaliilebirlikteimpa
ratorluk gelenei tarihteki yerini cumhuriyet yönetimine brakmaya balamtr.
Yönetimmekanizmasndahalkegemenliiniöngörenbusistem,Fransa’dahalkn
imparatorakargerçekletirdiidevrimsayesinderevaçbulmutur.
Cumhuriyetsisteminintemelleri17.hatta16.yüzylda“aydnlanmafilozofla
r”olaraktabiredilendüünürlertarafndanatlmtr.Bilimlerdeveyeryüzünde
yaplankeiflerve doaldünyayayönelik yaplanmüdahale,varolanaknan
lamlarnvedeerlerinyenidensorgulanmasnberaberindegetirmitir.Bunlardan
birtanesidedevletolgusuolmutur.ktidarlarnkutsalolmad,yönetimdeasl
belirleyici unsurun yönetilenler olmas gerektiini, Rousseau; Toplum Sözlemesi
adleserindefarklyollardanbirkaçkezdilegetirmitir.AyrcaLocke,Burkegibi
düünürler de cumhuriyet sisteminin habercisi olan aforizmalar ve metinlerle
karmzaçkmaktadr.Ksacascumhuriyet,halkiçinhalkninisiyatifindeortaya
çkm olan ve halkn menfaatlerini güdüp onun üzerinde hiçbir akn güç tan
mayanbirsistemdir.Cumhuriyetyönetimlerindetoplumsaldeiimisalayanya
da herhangi bir zorlamaya karn deiime ayak direyen yine halkn kendisidir.
“Bir siyasal devrim olarak cumhuriyete geçi, egemenlie dâhil ilevlerin –
yürütme, yasama, yarg yeni bir kurumsal mekanizma kurularak yerine getiril
meye balanmasnn da ötesinde, bütün bu yapnn halkla, “yönetilenler”le ba
lantsnnniteliinde,yönetilenlertarafndanalglantarznda,yanisonuçolarak
siyasalzihniyetvekültürdeköklübirdeiimdemektir”(Laçiner,1998:15).Ömer
Laçiner’inüzerindedurduuvecumhuriyetfikrininözünüoluturan“zihniyet”
kavram,siyasalkatlmdakifarkndalavurguyapmaktadrki,budacumhuri
yetle demokrasinin balamn oluturmaktadr. Demokrasi, en basit tanmyla
yönetimlerinveyöneticilerin“cumhur”unçounluununiradesiylebelirlenmesi
dir.Fakatbukavram,günümüzdeçounluktahakkümüsnrlarnaarak,birey
lerin ya da gruplarn taleplerine referans olmakta (demokratik hak, demokratik
talep vb.) ve bunlarn meruiyetini salamaktadr. “Anayasal veya liberal olarak
deerlendirilen demokrasi, genel olarak bütün yurttalarn ifade ve dini inanç
özgürlüü gibi baz bireysel ve toplumsal haklarn güvence altna almak üzere,
çounluk iktidarnn belli anayasal kstlamalar çerçevesinde temsil edilip uygu
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landbirhükümetbiçimiolaraktanmlanmaktadr…Demokrasikadimkültür
lerinadalet,hakkaniyetgibiaknkökenlievrenseldeerlerindendeil,özgürlük,
eitlikgibiiçkinvebüyükçaptadaekonomiksüreçleirtibatlküreselbirmodern
deerdir”(Aydn;2002:234).Tanmdandaanlalacaüzere,günümüzdemokra
silerinde baat unsurlar, anayasal eitlik ve farkl seslere tahammüldür3. Bu da,
imparatorluklarda kutsal hükümdarn iradesine kar çkmak ya da alternatif
üretmekmümkünolamayaca4içincumhuriyetrejimlerindeortayaçkabilmibir
durumdur. Demokrasinin ilerlik kazanabilmesi için de bamsz yarg, meclis,
siyasalpartilergibiresmikurumlarlabirlikte“siviltoplum”düüncesivekurulu
larortayaçkmtr.Bugündünyannhemenherbölgesindedemokrasisavunucu
luu yapan ve antidemokratik uygulamalar protesto eden gruplar/sivil toplum
kurulularmevcuttur.
Laiklikkavramise,cumhuriyetvedemokrasininkapsadbirkavramolarak
karmzaçksada,ondanayrlrbirçokniteliibarndrmaktadr.Sekülerdünya
görüü ile birlikte, devlet yaplanmalarnn kutsiyeti sorgulanr hale gelmitir.
FranszDevrimiilebirlikte,devletyönetimigeleneindekutsallkanlay,yerini
Laiklikolgusunabrakmtr.Laiklik,siyasalyapveileyileilgilihususlardadin
lerin ve mistik öretilerin referans alnmasn “yasaklayan” bir olgudur. lkokul
sralarndaskçatekrarlandüzere“dinvedevletilerininbirbirindenayrlma
s”,laikliintemelinioluturmaktadr.Dolaysylalaikliktenbahsettiimizdeakla
iktidarnvemuktedirlerin,devletyönetiminiSekülerbirtabanaoturtmasgelme
lidir. Laiklik olgusu, siyasette Weber’in üzerinde skça durduu Rasyonalizm’i
gündemegetirmitir.Bunagöredevletyönetimlerindendinisaytllarnelenmesi
ileoluacakboluarasyonel/aklcformülasyonlarnikameedilmesisözkonusu
dur.
Laiklik,demokrasininilerlikkazanmasaçsndan,çaauygundüenbiryö
netimkaidesidir.Yöneticileribelirlemedesonsözünhalkaaitolmas,halkndn
da herhangi bir kutsal belirleyicinin hüküm sürememesi ve yönetimin Seküler
ölçülerle belirlenmesi ancak laiklik olgusuyla mümkündür. Seçilen yönetimin
icraatlar da, yine laiklik kanalyla kontrol edilmektedir. Böylece laiklik olgusu
hembirkontrolmekanizmasolmaktahemdekontroledilebilenbiryaparzet
mektedir.
Laikliinbirdedevlettoplumilikisiileilgiliiçeriivardr.Bunagöredevlet,
yönetiminde dini/mistik kaideleri mutlak referans olarak gösteremeyecei gibi,
halkndadininekarma,budinidenetlemeyadabellibirdinidifüzeetmegibi
biryetkiyesahipdeildir.Devlet–yadaseçkinlerherdineeitmesafededurup
ayrmgözetmeksizinherdininpratiklerininyerinegetirilebilmesiiçinvatandala
3

4

Seçkinci yaplar, bugün demokratik talepleri (onlar seçkin yapan demokrasiye ramen) kendi çkarlar ile uyumad
durumlarda göz ard edebilmektedir. Bu da cumhuriyetin, halkn egemenliinden ziyade, halkn seçtiklerinin “kaytsz
artsz” egemenlii haine getirmektedir.
Kar çklan durumlarda, ya kar çkan birey-grup yok edilmi ya da otoriteye kar Fransa’da jakobenlerin yapt gibi
devrimler gerçeklemitir.
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rnaimkânsalamakdurumundadr.Buaçdanbakldnda,demokrasiilelaiklik
arasndakibalantdahanetgörülebilir.Birrejimolarakcumhuriyetde,laikliin
vedemokrasininidealkalplardauygulanabilmesiiçinzeminhazrlarniteliktedir.
imdideLaiklik,demokrasivecumhuriyetdüüncesininTürkiye’dekiuygulama
larnirdeleyereksiyasihegemonyannortayaçksürecinegiriyapmayaçala
lm.

3.TürkModernlemesi,CumhuriyetveResmideoloji
3.1Türkmodernlemesininanahatlar
TürkModernlemesiolarakadlandrlansüreç,Osmanlbürokrasisinin,devle
tinsonbirkaçyüzylnatekabüledensüreiçersinde;gerekdevletiayaktatutabil
mekgereksebatnnnimetlerindenyararlanabilmekiçinyaptekonomik,siyasi,
sosyalvehukuksaldüzenlemelerlebalar.Yoksaidealanlamdabirmodernleme
olgusuaramak,Anadolucorafyasndapekdetutarlbiryaklamolmayacaktr.
ZiraOsmanl,toplumsalyapsitibariylemodernlemevesanayilemegerçeklii
nivebunlarnbirlikteliinisosyolojiksüreçlerbazndayaayamamtr.Cumhuri
yetinilaniledahasistematikbirboyutkazananTürkModernlemesi,ortayaçk
itibariyle “Saray” ve “Ankara” rotal olmutur. Modernleme, ekonomik bir te
melden ziyade Türkiye corafyasnda siyasal ve doktriner bir yap arz etmitir.
Yaplan düzenlemeler devlet eliyle, devletin belli bir zümresi için yaplm ve
amaç halk modernletirmekten çok “modern gibi görünmek” olmutur. Devrin
edebieserleriincelendiinde,batözentisibirtoplumtasarmvepratiigözlene
cektir. Zira dönemin düünsel taban, özgünlükten yoksun ve ksr bir döngüde
ileyip farkl konularda açlm getiremeyen eserler yaratmtr. Modernleme ol
gusuise,pratikmanadakibirdönüümündevrinkültüreleserlerineyansmasile
denetlenebilir.Osmanldabudenetimiyapmakisteseydik,ilketaptalberOrtayl
nntespitiileiebalardk.“Osmanlnnbatllateorikplandahazrlanamay
nnenönemlikanttarih,felsefeveedebiyatalanndakiyavadeimedir”(Or
tayl;2006:249).Osmanldaisebununyerinegündelikyaamlarilgilikültürürün
lerinde hzl deiim gözlenmitir. “Giyim, ev eyas, parann kullanl, evlerin
stili, insanlar aras ilikiler Avrupai olmutur” (Mardin; 2006: 13). Türklerin mo
dernleme snavnda baarl olamamalarnn en büyük sebebi zihniyet dönüü
münden ziyade yaam pratiklerinde meydana gelen dönüümdür. Bat, kültürel
ürünlerivepratikleriniorantlbirekildedeitiripgelitirebilirken,bizdekültü
rel deiim yakalanmakta zorlanm, teorik olarak yakalanamayan batllk dü
üncesigünlükhayatnsimgelerindearanmtr.Bunundatemelinde,bahsettii
mizmodernlemerotasnnvedümeninsahibinin“devlet”olmasdurumuvardr.
“TürkAydnlanmasneyazkkidoumunubirsezaryenameliyatnaborçludur.
TanzimatveCumhuriyet,siyasalkuramaçsndansonçözümlemedesivilyaama
birmüdahaledir”(Oktay;2000:82).
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Türk Modernlemesinin köe talarndan biri olarak kabul edilen Tanzimat
Ferman ve adn verdii bir dönem, modernlemeye dair bahsettiimiz türden
patolojileriiçermektedir.Batyayönelikyüzyllaröncesindenvarolanüstünolma
durumu, batda gerçekleen düünsel, siyasal ve ekonomik devrimlerle birlikte
deimitir. Önceden kurulan ve hissedilen üstünlük, Avrupa’nn yeni yüzüne
bakldndayerini“kendinidahada aadagörme,baty üstüngörme”duru
munabrakmtr.BukonudaözgündüünceleriyletandmzCemilMeriç“Za
fer sabahlarn kovalayan bozgun akamlar. htiyar dev mazideki ihtiamndan
uyanr oldu. Sonra utanç, unutkanla brakt yerini, ‘Ben Avrupalym’ demeye
balad. ‘Asya bir cüzamllar diyardr’” (2005: 98), ifadelerinden oluan pasaj,
BatnnüstünlüünedairgiriilenalgnnBatcldaberaberindegetirdiinime
cazl bir anlatmla ve neden sonuç ilikisi içerisinde dile getirmitir. “Yenilginin
oluturduubirfiilidurumvepsikoloji,Osmanlsiyasetkültürvetoplumsalala
nndakarlkbulmu,düüncevedavranlarayönvebiçimvermitir.Batlla
manntemelindedeetkilenmegerçeiveörnekalmaarzusuyatmaktadr”(Alver;
2006:164).Buarzu,devleteliylevedevletinçkarlarylaparalellikgöstermeksure
tiyle en youn olarak Tanzimat Ferman’nda (1839) kendisini göstermitir. Fer
manla birlikte, Osmanl, Fransz htilalinden etkilenmesi muhtemel aznlklar
bünyesinde tutabilmek için TürkMüslüman tebaa dâhil olmak üzere her türlü
etnik unsuru eit statüye tamtr. Yllardr ülkenin gerçek sahibi konumunda
olanTürkMüslümankesimböylebirsistemikolaylklasindirememitir.“Hükü
metinkorktuugibireformlarherzümrekendibakmndanyorumlamayagiriti.
Müslümanahaliumumiyetlegayrimüslimlere verilenmüsaadelerdenholanma
d.Ulemaveayan,hattabazvalilerMüslümanhalktahriktengerikalmadlar”
(nalck;1964:357).Tanzimatlabirliktegelensiyasaleitlik,tebaalararasndaben
zeryöndenskntlaranedenolmutur.Tebaalarneitstatüyekavumasilebirlik
tedevlettesözügeçer,etkinkonumdaolanTürkMüslümanahali,buvasfn yi
tirmitir.Merkezileen,birtakmhukukidüzenlemelerlebürokratikyapyadoru
evirilen ve uluslamaya doru kayan Osmanl’da, yönetimdeki bu bolua yeni
birsnf,aydnbürokratsnftalipolmuveksasüreiçerisindedahasonraaçla
cak olan parlamento kanalyla amcacn gerçekletirmitir. Tanzimat süreci bera
berinde–modernlemeserüveniniyaayanherdevletteolduugibiyenibirüst
snf dourmutur. Osmanldaki imparator ve ona yönelik biat, yerini bürokrat
atanmkesimevebukesimintoplumsalegemenliinebrakmtr.Tabiibudönü
üm, parlamentarizmle birlikte resmiyete kavuturulmu olsa da, eklen padia
hn son sözü söyleyen merci olma durumu cumhuriyetin ilanna kadar devam
etmitir.
DevletinBatllamahareketiylebirlikteortayaçkanbusnfakartoplumda
muhafazakârvegelenekçiyapsnkorumaktasraredenbakabirsnfbelirgin
lemitir. erif Mardin’in “çevre” olarak kavramsallatrd bu snf, “merkez”
olarak kavramsallatrd ve devletin asli unsuru olarak görülen snfn dnda
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kalanlarifadeetmektedir.Busnf,Batllamailetoplumaenjekteedilenhertürlü
formasyonureddetmeyolunagitmitir.Batllamaçabas,birantitezolarakBat
llamakartlndourmuveTürkModernlemesidiyeadlandrlansüreç,Bat
yanlskesimlemuhafazakârçevreninmücadelesinesahneolmutur.Saycaazn
lkta olan (kiher seçkinci yap aznlktadr) ve aydn kesimide arkasnaalanbu
kesim, yüz yl akn süredir toplumun çounluunu oluturan kesim üzerinde
tahakkümünüsürdürmektedir.Üstelikyerleenanlay,seçkinciyapnnkendisini
ülkenintekvemutlaksahibiolarakgörmesinisalamvemuhafazakârkesimle
rintaleplerisürekliikinciplanaatlmtr.Oysamodernlikvecumhuriyetrejimi;
demokrasiyi,yanitoplumunhernoktasnnfarkgözetmeksizineitbirdüzlemde
deerlendirilmesini, yönetimde ve hizmette her kesimin eit derecede söz hakk
olmasniçerenbiröretiyibarndrmaktadr.Ziracumhuriyetkelimesininkökeni
de “cumhur”dan, yani halktan gelmektedir. Peki, niçin Osmanl Cumhuriyet
Modernlemesi diye adlandrlan süreç, devlet tarafndan oluturulan aydn
bürokratsnfnçevreyeyönelikkstlamalarveantidemokratikuygulamalarile
süregelmitir?Cumhuriyetyadalaiklikkavramlarneekildetanmlanmyada
uygulama bulmutur da demokrasi göz ard edilip yllar boyu aydnbürokrat
aznlnçevreüzerindekurmayaçalthegemonyaileoluansiyasiistikrarsz
lktoplumdadaimihalalmtr?
Busorularnyant,ulusdevletyapsileCumhuriyetinüzerineoturduute
mellerdeyatmaktadr.

3.2Cumhuriyetveresmiideoloji
Millimücadeleninkazanlmasnnardndan,dünyakonjonktürüneuygunola
rakTürktoplumundadabirtakmsiyasideiikliklermeydanagelmitir.Kurulan
yenidevletilebirlikteyönetiminniteliiverejiminaddeimitir.Temelyönetici
kadrosunumillimücadeleninönemliaktörlerindenoluturanyenidevletinbana
daMilliMücadele’ninbalatcsvebakomutanolanMustafaKemalgetirilmi
tir5. Ulus devlet mant ile doan Türkiye Cumhuriyeti, bu mantn yapsna
içkinolarakhomojentoplumyapsnveseçkinciyapnnarlnilkkurulduu
andanitibarenhissettirmitir.Yapsalöeleregözatacakolursak,devletin–özelde
seçkinciyapnnvarlnbirtakmkaynaklarlabeslemeyeveperçinlemeyeçal
tngörebiliriz.“Ulusolmaprojesinin(somuty.n.)malzemeleriisebayrak,para,
mar, üniforma, ant ve önemli günler (kutlama, yas vb) gibi simgelerdir”
(Kaptanolu;2000:88).Cumhuriyetrejimininbuöelerinin kullanmekillerive
pratik sonuçlarn resmi ideoloji dorultusunda irdelemenin konuya daha fazla
açlmgetireceinidüünüyoruz.Zira,seçkinlerinbahsettiimizkültürelsimgesel
tahakkümlerinintemelinde;hukukkanalilebeslenen“resmiideolojivardr.
5

Mustafa Kemal’in, rejimin (cumhur) bakan olmas ve onun seçilmilii farkl bir tartma konusudur. Resmi kaytlarla
konuacak olursak meclis tarafndan oy birliiyle ve demokratik bir ekilde cumhurbakan seçildiini söylememiz doru
olacaktr. Zira bu sebeple “yeni kurulan devletin bana getirilmitir” ifadesini kullandk.
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Basitbirtanmlamaileresmiideoloji;birdevletinresmipolitikalarnn,vatan
dalarna olanyaklamnn, siyasi, hukuki ve sosyal uygulamalarnn bütününü
kapsar.Resmiideolojikanalyladevlet,bireyleri“olmasgerektii”ekildeyetiti
rir.Devletinamaçlaryadapratikleriiletersdüenfikirler,resmiideolojitarafn
danyokedilmekistenir.Devletresmiideolojisinigerekkendiaraçlarylagerekse
ulusalsimgelerlebesler.“Resmiideolojioluturmakiçinbilgikanallarndenetle
mek;enformasyonbilgidemekolduunagörebazbilgilerinkitlelereulamasn
engellemekkitlelerinbilincindebirbolukyaratmaküzerekendigeçmiiylebala
rn koparmak, iktidardaki snflarn çkarlarna uygun bir bilgi ve enformasyon
oluturmaklamümkündür”(Bakaya;2006:36).Bakaya’nndaüzerindedurdu
ugibi,resmiideolojininyaylmayaçallmasylaamaçlananey,bellibirsnfn
çkarlarn ve hegemonyasn çeitli yollardan beslemektir. Bireylerin geçmiine
yönelik hafza kayb, aslnda “tapndklar” ya da yönetildikleri güce/snfa kar
bir hafza kaybn getirecektir. Böylece yeni egemen yap yada seçkinler, geliip
palazlanmafrsatbulacaklardr.Bunoktadacumhuriyetrejimineyadademokra
siyeaykrgelenuygulamalarnyapldsonucuçkarlabilir.Zirahiçbirdemok
ratik devlet kendi resmi politikalarn bireylerin yaam tarzlarna mutlak surette
yanstmakistemez.Dahasmoderndemokrasilerdedevletdenenorganizasyonun
bireyin yaam tarzna karmak gibi bir niyeti yoktur. Bu durum ülkemize (ve
modernlemeyi sadece yaam pratiklerine/simgelere endeksleyen ülkelere) özgü
bir durumdur. Ayrca Türklerdeki “devletçi” gelenein “cumhuriyet” vaadiyle
asker kökenli bireylerin inisiyatifine girmesi sonucu, ülkemizde “cumhur” ikinci
plana atlarakdevletözneninkanalyla modernleilmi, çadalalmtr. “Cum
huriyetinilannaköklübiraama,bir devrimdiyenlerin,padiahln,saltanatn
kaldrlmasdndaönesürebilecekgerekçeleriyoktur”…“birkitlehareketi,bir
‘halkkatlmvarisede;geçiinöncülüünüyapan,belirleyicigücünüoluturan
unsur–‘eski’devletinaskerisivilbürokrasisidir”(Laçiner;1998:1415).Kurtulu
SavannardndangiriileninklâplarsürecindeBatdaolduugibihalkkatlm
nvetalebinibizdearamakgereksizolacaktr.ZiraCumhuriyetDevrimi,birileri
kabullenmektehalazorlansalardajakoben/tepedeninmecibirdevrimdir.Devrim
öncesivesonrasndayönetimlerebaktmzda“devrilen”yapnnsadeceyönetim
tarz olduu gözlenecektir. Cumhuriyetin kurumlarna ve uygulamalarna bakt
mzda, padiahn ve halifenin sistemden “ihraç” edilmesinin ardndan oluan
bolua askerisivil bürokratlarn oturduu ve modernleme adnda uygulanan
politikalarn daha resmi, daha göze batar bir ekilde uyguland görülecektir.
Üstelik bahsettiimiz seçkinci yap, daha önce hiç olmad kadar “modernlik
zorlamasna”giderekcumhuriyetadaltndacumhurubaskaltnaalmtr.“Tür
kiye Cumhuriyeti Devletini, Osmanl bürokratnn iki yüz yldr en gönüllü bi
çimde yüklendii ‘devlet kurtarma’ misyonundan, bu yoldaki çaba, giriim ve
denemelerinden bamsz olarak ele almak, bizleri mutlak bir yanlgya sürükle
yecektir”(Cangzbay;2007:26).
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Görüldüüüzerecumhuriyetidealiyadasöylemiileyolaçkanseçkinciyap,
zamaniçerisindedevletçiyaplanmannvedevletinTürklerdekitarihselmisyonu
nunetkisiylekapal,homojenbirnoktayaçekilmiveseçkinciyapiktidarnper
çinlemekadnademokrasi,laiklik,cumhuriyet,devrimlerveKemalizmüzerinden
siyasetiniyürütmütür.
Demokratikleme olgusunun sivil topluma verilen önem ölçüsünde tutarll
nn salandn düünecek olursak, ülkemizde demokrasi çkmaznn temel
sebeplerinden birine rahatlkla inebiliriz. Sivil toplumun ülkemizdeki karl
bireyiyadagenelmanadaresmiideolojinin/devletindönütürmeyeçalt“çev
reyi” temsil etmektedir. Merkez, Osmanldan beri çevrenin önünde ve ona kar
olarakkonumlanmtr.Bunuyaparkende“devlet”olgusunuvedevletçiretorii
arkasna almtr. “Türkiye, sivil toplum anlayna ‘devlet’ sözcüünün Türk
Osmanlsemantiinegöre,enbüyüksaadetanlamnageldii,dolaysylabireysel
liinknanptekdüzeliinrevaçtaolduubirevredengeçerekulamtr”(Vergin;
1994:11).Bunoktadayapsitibariylesiviltoplumkavramnsindiremeyen,resmi
ideolojinin dar kalplaryla, yeni kurulmu ve her an tehlikede olan6 bir devleti
korumak adna (ya da bahanesiyle) eylemlerini merulatran bir “merkez” ile
karkaryayz.Merkezin,yappetmelerinimerulatrmakyadaçevreninyapp
etmelerinemaniolmakiçinbirmerulatrmaaracolarakenfazlalaiklikolgusunu
kullandngünümüzdeolduugibitarihinsayfalarndadagözleyebiliriz.

3.3.Seçkinciyapnnseçkinlikaracolaraklaiklikolgusu
Çalmamzn banda laiklik olgusunu açklamaya çalrken önemli birkaç
noktaüzerindedurmutuk.Bunlardanbiridedevletin,bireylerininançözgürlük
lerinisalamasveherbireyeinançlarnoktasndaeitmesafededurmasyd.Laik
liinbuözelliinegöredevlet,herhangibirdinemensupolanyadadinselpratik
lerini gerek kolektif olarak gerekse toplumsal hayatta bireysel olarak icra eden
bireyleri herhangi bir haktan mahrum edemez. Bu açdan bakldnda laiklik,
bireysel hususlarla uramaktan ziyade devlet yönetiminde dinsel saytllarn
referansalnarakbureferanslaragöreyaplacakolanmuameleyiönlerniteliktebir
deerdir. Fakat bizim ülkemizde laiklik olgusu, yönetici seçkin snfn siyasi he
gemonyasn sürdürebilmesinde bir araç haline gelmitir. “ Cumhuriyet’in eski
geleneiykmakvekendigeleneinioluturmakiçinbavurduuenstratejikvas
ta laisizm (laiklik deil) olmutur7” (Türköne; 2006: 279). Bu amaca içrek olarak

6

7

Ulus devlet yaps, var oluunu homojenlie borçlu olduu kadar paranoyaya da borçludur. Ülkemizdeki “rejim tehlikede”,
“vatan elden gidiyor”, “eriat geldi gelecek” türünden söylemler, seçkinci yapnn en bandan beri eylemlerini merulatrmak ve siyasi hegemonyasn beslemek adna topluma ‘sald’ söylemlerdir. Kurulan paranoya, ulus devletin gayri hukuki yaptrmlarna ya da eylemlerine meruiyet salamaktadr. Bu durumu, çalmamzn ilerleyen bölümündeki “güvenlikçi sistem” konusu çatsnda tekrar ele alacaz.
Türköne’nin srarla “laisizm” demesinin sebebi, yönetici seçkinlerin yönetimde laik bir tavr taknmasndan ziyade, Fransz Tipi laikliin yansmas olan “toplumun dinden uzaklatrlmas” uygulamasn benimsemi olmalardr. Dolaysyla laikliin hukuki anlam revaç bulmayarak kavramn içi boaltlm ve laiklik üzerinden laiklikle badamayacak uygulamala-
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1937’de Atatürk lkelerinin anayasaya girmesi ile birlikte laikliin kanuni bir ze
mine kavumas söz konusu olmutur. Seçkinlerce ekil verilen bu anayasada
tanmlanan laiklik, ei benzeri görülmemi sosyolojik sorunlara ve sorulara yol
açmtr.Bizdeuygulanekliilelaikliindemokrasiilebadapbadamayaca,
dünyadakiörneklerinebakldndaidealanlamdabirlaikliinuygulanpuygu
lanmadna dair derin soru iaretleri mevcuttur. Son zamanlarnda ksmen de
olsa, geneli itibariyle eriat kurallar ile yönetilen bir devletin yklp, yerine
Seküler yönetim anlaynn ve yaam tarznn belirlenmesi ülküsü ile yeni bir
devletinkurulmas,dinolgusunayaklamdabirtakmönyarglardourmutur.
“KemalistseçkinlerOsmanlmparatorluunuslam’adayalbirtoplumsaletosu
olan geleneksel bir siyasal düzen olarak gördüklerinden modern ulusun inas,
batlSekülermantnvebilimselrasyonalitenin,ozamangeleneksel,gerikalm
veslam’adayalolarakgörülentoplumsalilikilerinüzerindentepedenempoze
edilmesivemuhtemelolarakdabuilikilerüzerineyaylmastemeliüzerineku
rulmalyd” (Kazancgil ve Özbudun’dan akt. Keyman; 2003: 121). Devletin ve
onun erkini elinde bulunduran seçkinci yapnn, sivil toplum dâhil, toplumsal
yaantnnhernoktasnamüdahilolduunudüünürsek,böylebiryapnndinsel
pratiklerdenazevvelsözünüettiimiz“paranoya”yarkasnaalarakrahatszol
mas ya da rahatsz oluyormu gibi yapp bunu topluma bir rahatszlk unsuru
olaraklanseetmesi,Kazancgil’inbahsettiitürdenkayglariçerereksözkonusu
olmutur. Seçkinci yap, dinsel pratikleri o günün artlarnda kontrol edilmesi
gerekenbireylemlerbütünüolarakgördüüiçindinselyaamkontrolaltnaal
mayaçalmtr.Buamaçlatekkevezaviyelerinkapatlmas,medreselerinilerli
inesonverilmesi,ezannTürkçeletirilmesigibiuygulamalargörebiliriz.Devletçi
elit,tümbuuygulamalaryaparken,DiyanetleriBakanlnkurarakdenetimi
nikurumsallatrmtr.Çaha’nnifadesiyle(2003:197)slam,ideolojikvepolitik
söylem, program ve hareketlerin temellendii bir formdan çkarlp bireylerin
vicdannasdrlmakistenmitir.Oysabiliyoruzkilaikbirdevlet,yurttalarnn
dinselpratiklerinidüzenesokmagibibiramaçgütmez.Dinselhayat,gerekcema
atlerkanalya,gereksebireysel/ruhisüreçlerleekilbulur.Lakinseçkinciyapnn
dini, rejim karsnda bir tehlike unsuru olarak görmesi, laiklik anlayyla ba
damayanbutürdenuygulamalarasebepolmutur.Seçkinciyap,TürkModern
lemesinin genel seyrinde vuku bulduu üzere, getirdii yenilikleri kendi ad
na/kendi menfaatleri dorultusunda kullanm ve toplumsal talepleri, deerleri
gözardetmitir.“Laiklik,sisteminbenimsediiilkelerdenbiriolmannötesinde
birileviyerinegetirmektedirvebudaksacaaristokratik(yadabizimskçakul
landmzbirifadeileseçkinci)cumhuriyetdemektir.Butercihanlamldr.Seç
kinciyapydierhukukisosyaldemokratiküçilkeilevurgulamakzordur.Bunlar

ra gidilmitir. Bu yüzden laiklikten ziyade laisizm (laikçilik) vurgusu yaplmtr ve laisizmin, seçkinlerin ideolojisi (…izm)
haline geldii belirtilmitir.
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heptoplumeksenliliiçartrr.Hâlbukilaikvurgu,genelbirkabulünötesinde
cumhurveetosunudardatutmayifadeeder”(Aydn;2002:271).Konumuzun
farkleksenlerekaymamasaçsndan,seçkinciyapnnsiyasihegemonyasntop
lumsalhayatnfarklnoktalarndaneekildehissettirdiiniirdelemeyeçalalm.

4.SeçkinlerinToplumsalHayataMutlakTahakkümü
4.1Gündelikyaamaseçkincimüdahale
SiyasalSeçkinciyapnnulusdevletmantnarkasnaalarakseçkinliinibe
lirginhalegetirmesiveiktidarndaimiletirmeyeçalmas,laiklikdndaki“i
levlerle” de salanmtr. Kat devletçi gelenein cumhuriyetin ilk yllarndaki
uygulamalar,dinselpratiklerin,laikçiseçkinzümretarafndankültürelhayattan
soyutlanmasilekalmam,toplumsalekonomikvesiyasihayatamuazzamdere
cedemüdahalelerdebulunulmutur.Osmanldankalmakurumkuruluvecema
atler, rejim bekas bahanesiyle etkisiz hale getirilmitir. Dönemin kültürel yaa
mndaki çeitliliine bakacak olursak; “Klasik sosyal gruplara ilaveten, ideolojik
boyuttaMarksistler,liberaller,milliyetçilerveslamclar;etnikboyuttaErmeniler,
Araplar, Rumlar hatta Kürtler; siyasal boyut çok sayda siyasal parti; ekonomik
boyutta yerli ve yabanc serbest müteebbisler ve sosyolojik boyuta sendikalar,
kadngruplar,masonlarvb.”(Çaha;2003:186)mevcuttu.Cumhuriyetinilanile
birlikteyaplandüzenlemeler sonucuulusdevletinhomojenyapsnnetkisiyle
Osmanlda yaam alan bulabilen bu gruplar toplumsal hayata dair kurulan ho
mojenlik potasnda eritilmeye çallmtr. Toplum, olduu gibi deil; devletin
onutasarladgibi“olmak”vebutasarmekseninde“yaamak”zorundakalm
tr.Seçkinciyap,çevreyikendisindenuzaktutmayaveonukendiçkarlardorul
tusunda yönetmeye çalrken, garip bir çelikidir ki onu kendisine benzetmeye
çalmtr.Kendisigibiolmayanlar,“güvenlikçisistem”inbirgereiolaraktehli
keden saym ve bu tehlikenin yok edilebilmesi için merugayrimeru her yolu
denemitir.HomojenliisalamakadnaaznlkstatüsüsadeceErmeniveRumla
raverilmi,mübadelekanunuçkartlarakdardakiTürknüfusuiçeriye,içerdeki
yabancnüfusudaryaaktarlmtrvehomojenlik,etnikdüzlemdesalanmaya
çallmtr.
Bahsettiimiz derneklerin ve sosyal gruplarn ilerliine son verilmesinin ar
dndan seçkinci yap, kendi gruplarna kendi amaçlar dorultusunda gündelik
hayatkazandrabilmekveresmiideolojiyiyayabilmekiçinköyenstitülerini,halk
evleriniaçmveburadakifaaliyetlerizorunluhalegetirmitir.Dinselhayatadair
yaplanmüdahaleleribirkeredahatekrarlayacakolursak;tekkevezaviyelerkapa
tlm, medreselerin eitimöretimine son verilmi, ezan Türkçeletirilmi Diya
netleriBakanlkurularakdinselpratikler“standartlatrlmtr”.Böylecedin
olgusu,devletinekilverdiibiraraçhalinegelmitir.“Türk”vurgusugüçlendiri
lerek,hakimkültüründndakalanetnikgruplarTürkgibiyaamaya–yasalola
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rak mahkûm edilmitir8 ve bunu yaparken yine “devletin bekas” bahanesinin
ardnasnlmtr.
Seçkinlerinkemikletirmeyeçaltvebunuyaparkenidealhaliyletutarsz
lklarnasebepolduucumhuriyetdüüncesi,ulusdevletyapsnnkrlganlna
pekeçekilmitir.Merkez,kapalbirhalalrken,çevre,kültürelmirasndevletin
denetimmekanizmasnakaptrmtr.Seçkinler,devletinverejiminteksahibinin
kendileriolduudüüncesinekaplarakbütünbirtoplumukendigözlüklerinden
okumayayadabugözlükleritoplumakazandrmayhedefedinmilerdir.Seçkin
cilerinzorlamasyla“modernleen”çevreise,budurumuksavadedekorumuve
var olan “kendi gibi olma” potansiyelini artlar el verdii zamanlarda harekete
dönütürmeyeçalmtr.Egemenseçkinyapda,demokrasiyi,toplumsaltaleple
riveülkeningerikalanksmnadeta“tanmayarak”,çevreninbulduuçknok
talarntkamakiçinhertürlüyolabavurmutur.Çünküseçkinciyapnnalgs,
hegemonyasnyitirdiiandarejimin,dolaysyladevletinyklacayönündedir.
Seçkinlerbualgyzamanla“bahaneye”dönütürmüvekendiiktidarlarnsa
lamlatrmakiçinsüreklitehlikeler,tehditlerüretmitir.Budaberaberindegüven
likçisistemigetirmi,güvenlikçisistemdesiyasiistikrarszlasebepolanönemli
faktörlerdenbiriolmutur.

4.2Tekpartiiktidarvegüvenlikçisistemintemelleri
Cumhuriyettarihinde“TekPartiliHayat”olarakadlandrlandönem,cumhu
riyetinilanndanbalaypDemokratParti’niiktidaragelmesinekadargeçensüreyi
kapsar.BusüreiçerisindeTerakkiperverCumhuriyetFrkas,SerbestCumhuriyet
Frkasgibipartilerkurulsada,bupartilerresmiideolojininkalplarnauymamas
ve“rejimitehditediyor”paranoyassonucuksasüredekapatlmtr.Bupartile
rin basit sebep ve bahanelerle kapatlmasnn nedeni de, varlklaryla demokrasi
kültürünügelitirmeleribeklentisideil,demokrasiyedairekilcibirportreçizme
leribeklentisiilekurulmuolmalardr. öyleki;batldevletlercumhuriyetinila
nndanitibarenTürkiye’demuhalefetinolmadnbahaneederekdevletinyöne
ticilerinieletirmivegaripbirçelikidirki;cephedesavakaybettikleribirmillete,
birkaçseneiçerisindemasabandantavsiyeler/buyruklarvermeyebalamlardr.
DbasklaradayanamayanM.Kemalve“devrimci”kadrosuksabirsüreiçeri
sindeteorik(vegöstermelik)olarakiktidardenetlemesigöreviniyükleyerekmu
8

Lozan Bar Antlamasnn 39. Maddesinde “Türkiye vatandalarndan hiçbirinin gerek özel ya da ticari ilikilerinde,
gerek din, basn veya her türlü yayn hususunda ve gerek genel toplantlarda herhangi bir dili serbestçe konuulmasna
kar  hiçbir kayt konmayacaktr. Resmi dil mevcut olmakla birlikte, Türkçe’den baka bir dil konuan Türk vatandalarna
mahkemelerde kendi dillerini sözlü olarak kullanabilmeleri için uygun kolaylklar gösterilecektir” ifadesi geçmesine ramen arlkla Dou illerinde olmak üzere, yurt genelinde Kürtçe konumak, baka bir ifade ile Türkçe konumamak hukuki yaptrmlara sebep olmutur. Lozan’n altna imza atan devlet, kendi vatandalarnn ana dillerini serbestçe konuabilmesini rejim adna engellemi, konuanlara günün artlarnda yüksek meblalarda para cezas vermitir: “Kürt köylüleri Türkçe bilmedikleri için kontrol memurlarna yakalanmaktan kurtulamyorlard. Erzincan valisi Ali Kemal Bey’in yazdna göre, her Kürtçe kelime için 5 kuru para cezas kesiliyordu…” (Bakaya; 2006: 89). Ayrca Türk olmak da, günümüzde Anayasa araclyla “zorunlu klnmtr”. Buna göre “Türk Devletine vatandalk ba ile bal olan herkes Türk’tür”.
Bkz. T.C 1982 Anayasas (Bakuyu, Ouz; 2007: 19).
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halefetpartilerini“kurdurtmutur”9.Toplumsaltabanlbirhareketolmasada,bu
partilerksasüreiçerisindetepedeninmecidevrimleringündelikyaantsnaettii
müdahaleden bunalan halkn, çevresinde topland örgütler haline gelmitir.
ÖrneinOsmanl’nnsondönemlerindenitibarensiyasihayattaetkisinigösteren
liberallerSCF’ninpartitüzüündekiLiberalgörüntüsünebakpbupartiyidestek
lerolmutur.YineSCFpartitüzüündeki“partinin,milletindininesayglolmas”
vurgusu,muhafazakârkesiminbupartiçevresindeörgütlenmesinesebepolmu
tur.“AliFethiBey(SCFbakan)tekilatyapmakiçinzmir’egelinceçokbüyük
bir halk kitlesi ile karlam, CHP’liler bunu önlemek için müdahalede bulun
mular,tatszolaylaryaanm,HalknSCF’yebüyükaknCHP’yiürkütmü,bir
genel seçimde iktidar kaybetme korkusuna düürmütür” (Kocaba; 2007: 30).
Halk katlmnn muhalif kanada kaydn gören seçkinler, kendi elleriyle kur
duklarbupartilerinsiyasalhayattakietkinliinikrabilmekiçinheryoludenedi
lersede,partilerinkapatlmasnsalamaktanbakahiçbirsurettebaarlolama
mlardr. 1930 senesinde yaplan yerel seçimlerde SCF ülke genelinde baarl
olmasna ramen seçimlere hile kartrlm ve CHP’nin seçimlerden baar ile
çktdüüncesialanmtr.“SCF(resmiolarak)seçimlerevalimüdahaleetme
diiiçinyalnzcaSamsun’dakazanm,ardndanSamsunValisigörevdenalnarak
‘cezalandrlmtr’”(Aaolu;1969:139).
Demokrasiyisadecehukukiresmibiraraçolarakgörenseçkinciyap,iktida
rndankaybetmemekadnakendihukukuiledahitersdüecekuygulamalarya
parakçeitlibahanelerinarkasnasnmveSCF’yikapatmtr.Bubahaneler
denenbarizleri“devrimlerinhalktarafndanhiçesaylmas”,“devrimkartlar
nn muhalefet etrafnda toplanmas”, “eriatn geri gelme tehlikesi” ve “rejimin
zevalgöreceiparanoyas”dr.Tekpartiiktidardönemindeoluturulanbupara
noya,tehlikekarsndaalnantedbirlerinuzunvadedeyolaçtistikrarszlkve
tümbusüreçlerikapsayandurum“güvenlikçisistem”indomasnasebepolmu
tur.Dahaöncedebelirttiimizgibiulusdevletyapsnnvarolantitrekbirekilde
ayaktaduranyenidüzeninikorumakyadafarklseslerisindirebilmekamacyla,
belli bir potansiyeli tehlike olarak topluma sunup, toplumubu potansiyele kar
kkrtmas ve yapp etmelerini bu potansiyelin varlna kar bir eylemtedbir
olarakmerulatrmassözkonusudur.Seçkinciyapnngündelikyaamaveçev
reye yönelik müdahalesinin bir nedeni de budur. “Türkiye’de devlet, toplumu
meydanagetirensnflar,gruplarvebireylerdenayr,onlarneredeysepotansiyel
bir düman gibi gören bir konumda ve sürekli bir tehdit alglamas içinde hep
kendinikorumarefleksinegöreiliyor”(nsel;1998:82).Güvenlikçisistemin,kor
kuyuarkasnaalarakbunutoplumnezdindekabulettirebilmesibellibirmeruiyet
9

Demokrasilerde böyle bir sürecin yaanmas söz konusu deildir. Eer bir sosyal grup ya da ortak amaçlar çerçevesinde
bir araya gelen bireyler muhalefet partisi kuracaklarsa; bu, devletin inisiyatifinde olan bir süreci içeremez. Muhalif olmak
tamamen özgür irade ile mümkündür ve muhalefetin icazeti olmaz. Tarihimizdeki en kat-toplumsal yaantya en fazla
müdahale eden 82 Anayasas bile, bir siyasi parti kurulurken hiçbir resmi organdan izin alnmasn art koymaz.
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temelineoturmaktadr.Gerekçkartlanyasalarla,gereksekorkununyarattetki
ve tepkiyle, Türkiye’de seçkinler güvenlikçi sistemin rejim adna olmazsa olmaz
bir unsur olacan “pompalamlardr”. Onun da ötesinde, güvenlikçi sistemin
bunu yaparken kurumsal olarak arkasnda snd bir merkez vardr ki, o da
devletinkendisidir.Türklerde devletindevletçigeleneinsorgulanamazyapsn
danötürü,seçkinciyap,güvenlikçisisteminihareketegeçirirken“devletinbeka
sn”bahaneyadareferansolarakgöstermiveçevreyikontrolaltndatutabilme
nin yollarn aramtr. Kanunlarn ya da geleneklerini oluturan seçkinci yap,
kriterlerineuymayankesimisimgeler,kimliklervb.yöntemlerlesoyutlayphedef
halinegetirebilmitir.
Seçkinlerin güvenlikçi sistemi arkasna alarak kurduklar hegemonyay, bu
hegemonya takntsnn siyasi istikrarszla ne ekilde sebep olduunu ve istik
rarszlnülkemizdeyolaçtyoksulluudahaiyiaçklayabilmekiçin;tekparti
iktidarnn ekonomi politikalarn ve oluturulan milli burjuvaziyi irdelemek ge
rekmektedir.

5.MilliBurjuvaziveSeçkinciYapnnEkonomiPolitikalar
Osmanlimparatorluundakiçokkültürlüvezengingündelikyaantyakar
lkTürkiyeCumhuriyeti’ninkurulmasylabirliktesiyasi,sosyalveekonomikya
antda tekdüze ve tek kalpta bir yaant idealinin ortaya çktn görüyoruz.
BunagöreTürkMüslümankesimdevletingerçeksahibiolarakkendiyaamsey
rine uygun bir toplum tasarmna gidecek ve onu olduu gibi kabul etmekten
ziyadekendihayattarznkurumlarvehukukiyaptrmlarlabenimsetmeyeçal
acaktr.
Busüreçbüyükorandabaaryaulap,ekonomikhayattadakendisinifazla
syla hissettirmitir. Bir devlet gelenei olarak ekonomik hayat Osmanlda daha
çok aznlklara “braklmtr”. Devletin mülkiyeti hükümdara ait olsa da, ticari
yaambüyükorandaErmeni,RumveYahuditebaatarafndanyürütülmekteydi.
Kapkulu gelenei ise, Osmanlnn merkeziyetçi yapsyla sürdürülen ve tam da
Osmanl toplum yaps ile uygunluk gösteren bir sistemdi. Buna göre bireyler,
snf ya da din ayrm gözetmeksizin devlet idaresine balyd ve devletin ona
ilemesiiçin“bahettii”topraekipkarlndabiraskerbesliyordu.Topran
sebep göstermeksizin 3 yl üst üste ilemeyenin toprana devlet tarafndan el
konuluyordu.Böylecehemtarmsalüretimdesüreklilikveverimsalanyor,hem
deorduyabüyükmaddikülfetleryaratmaksznaskeryetitiriliyordu.Akndev
letgeleneinindeetkisiylehalk,kendisinidevletininbir“hizmetlisi”olarakgörü
yorveekonomikyaantnnrayndaseyredebilmesiadnaçalmaktangerikalm
yordu.
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Osmanlnnsondönemlerindeisekapitülasyonlarlabirlikteekonomininiflas
noktasna gelmesi ve milli mücadelenin de büyük maddi imkânszlklar içinde
sürdürülmesisözkonusuolmutur10.
Milli mücadelenin kazanlp Türkiye ulusdevletinin kurulmas ile birlikte
ekonomikticarihayattakifaaliyetlerdevebufaaliyetlerindüzenlenmesindeköklü
deiimleregidilmitir.Cumhuriyetindahailkyllarndanitibaren,seçkinciyap
nn dier tüm faaliyetlerde olduu gibi hâkim kültürün etkisini ekonomi kuru
munaveekonomikhayatatamakiçinfaaliyetlerdebulunduunugözleyebiliriz.
Bufaaliyetlerinamac,ülkedebirburjuvasnfoluturupseçkinciyapnnkonu
munugüçlendirmekveaznlklarnekonomikhayattakietkisinirejimadna,dev
letadna(!)asgariyeindirmektir.“TürkburjuvazisininmilliliksorunuOsmanl
dan devralnan mirasn bir anlamda göz ard edilmesi ve siyasetiktisadi yaam
ilikisininyeniTürkiyeCumhuriyetinegörekurgulanmasilebalantldr.Burju
vazi, yeni Türkiye Cumhuriyeti’nde ulusdevletin olmazsa olmazlarndan birisi
olarak milliletirilmesi ve türde hale dönütürülmesi gereken bir sorunsaldr.”
(Yetim,Azman;2006:204).Ekonomidekapkulugeleneininyeriniyenibirarac
snf olan milli burjuva snf almtr. Sanayilemi ve ulus devletlere bölünmü
Avrupa’nnekonomikvesiyasimodelibazalnarakböylebiruygulamayagidilse
de, burjuvazinin Avrupa modeli ile uyumamaktadr. Zira Avrupa’da burjuva
snfnn ortaya çknda devletin itkisinden çok, devletlerin ekonomik seyrini
belirlemedeburjuvasnfnnrolüolmutur.Toplumsalbirözneolanburjuvasn
fAvrupa’dadorudanyadadolaylyollarlaüretimaraçlarnelegeçirirken,bur
juvalarbizde;seçkinleriniktidarnsürdürebilmeleriiçindevlettarafndanolutu
rulup “i gördürülen” bir snf olmutur. Liberal ekonomilerde devletin serbest
giriimciyeyatrmdabulunmasiçinkolaylksalad,ekonomikileyitedevle
tingiriimciadnabiraraçmekanizmaolduudüünüldüündebizdekiburjuva
snfnnAvrupamodeliileuyutuuiddiaedilebilir.HelekiTevikiSanayika
nunuilebirlikte;sanayidegiriimdebulunmakisteyenbireylerekolaylksalad
ngözönündebulundurursakbugörüdahadasalambirtemeleoturmugibi
olur.Lakin bizimbahsettiimizsüreç, burjuvazininoluumsüreci ve ekonomik
sosyalsiyasi hayattaki “özne” olma halidir. Bizdeki burjuva snf ekonomik ya
antnn belirleyicisi olmaktan ziyade, seçkinlerin ekonomi politikalarnn arac
konumuna‘atanan’birsnfolmutur.Ekonomide“devletçilik”ilkesi,cumhuriyet
önemindeidealanlamdabirburjuvaziyegeçilemediinin,Avrupamodelininbire
biruygulanamadnnenbarizkantdr.
CumhuriyetinilerleyenyllarndaekonomideDevletveSeçkintahakkümünü
mutlak anlamda salamak için, hukuki yollarla üretilerek aznlklar ekonomik
hayattan soyutlamaya yönelik yaptrmlara gidilmitir. “Açkça belli mesleklerin

10

Kurtulu Sava srasnda çkartlan Tekâlif-i milliye emirleri ile sava sonrasnda geri ödemek kouluyla halkn malnn
%40’na el konulmutur.
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Türkletirilmesini içeren ekonomikmilliyetçi bir tavr izleniyordu: örnein 1930
ylnda demiryollarnda çalan gayrimüslim personel iten çkarld. Yan sra,
1942ylndaistisnaiolarakçkartlanvarlkvergisiileErmeni,RumveYahudilerin
ekonomide öteden beri soyunduklar role son verilmesi amaçlanmtr” (Güven;
2006: 13). Tüm bu uygulamalar, CHP’nin parti programnda görmek mümkün
dür. Dilek Güven’in bahsi geçen eseri incelendiinde, CHP parti programnda
aznlklarnekonomikhayattanneekildetecritedilecekleriayrntsylailenmi
tir.
Tabiiekonomininheraçdanmilliletirilmesiereisadecehukuki/barçlyol
larlasnrlkalmayp;aznlklarayönelikgayrmeru,barçlolmayanveyeryer
vahetiçerenmuameleleryaplmtr.Tarihe67EylülOlaylar11olarakgeçenve
ekonomideaznlklarnetkisine“sonyumruunindirildii”vahet,görevivatan
dannmalvecangüvenliinikorumakolandevletin,bununtersiniyappaznlk
statüsündeki vatandalara kar TürkMüslüman halk kkrtmas ile balam,
yinebelirlenemeyenkaynaklararaclyla“Yunan,Atatürk’ünSelanik’tekievini
yakm”rivayetiortayaatlmveardndankitleselbirsaldryageçilmitir.Azn
lklarn mallarna ve canlarna yönelik bu kast, devletin ekonomideki heterojen
yapya son verme arzusu ile ulus devletin hâkim kültürünün “öteki”ne yönelik
tahammülsüzlüününsenteziileolumutur.“67Eylül1955’tekiolaylar,devletle
iç içe geçmi sivil kurumlarn, Jöntürklerce balatlan ‘Küçük Asya’nn etnik ve
demografik homojenletirme projesi’ni tamamlamak üzere aldklar tedbirlerden
biridir”(Güven;2006:168).Olaylarnpatlakvermesindeparmaolan“devletleiç
içe geçmi sivil kurumlar”, Kbrs Türk’tür Cemiyeti, Türkiye Milli Talebe Fede
rasyonu,TürkiyeMilliGençlikTekilat’dr.
Cumhuriyettarihiboyuncaseçkinciyapgerekdevletinresmiorganlarn,ge
rekse devlete sadk sivil kurumlar/bireyleri kullanarak her alanda olduu gibi
ekonomide de iktidarn perçinlemeye çalmtr. Toplumsal yaantnn farkl
ksmlarndakivekurumlarndakibuhegemonyatutkusu,ülkedederinbirsiyasi
istikrarszlayolaçmvemillimücadeleninaktörlerinindevletyönetimzihniyeti
ile yetitirilen ordu, bu istikrarszla yapt darbelerle katkda bulunmutur.
Kemalistrejiminfikritemelleriyadaseçkinciyapnnmeruiyetisorgulanrhale
geldiiandadevreye“devrimbekçileri”veTürkSilahlKuvvetlerigirerekmillet
iradesiileiktidaragelmiyönetimleridevirmektengerikalmamlardr.Busiyasal
istikrarszlk,ekonomikdengeleredezararvermi,yatrmclar;darbe,devalüas
yon,krizgibiolumsuzluklardankorkaraksermayelerinipazarasürmektençekin
mivecumhuriyettarihiboyuncaistikrarsz/krlganbirekonomiortayaçkm
tr.Devleteliyleoluturulan birburjuvazininvarlnaekolarak,siyasalveeko
nomikistikrarszlkülkedeksaveuzunvadedebiryoksulluasebepolmutur.
11

6 ve 7 Eylül 1955 günlerinde; stanbul, Ankara ve zmir’de Yahudi, Ermeni ve Rum vatandalarn evleri, Türk-Müslüman
halk tarafndan yamalanm, vatandalarmz darba maruz kalm ve birçou bu olaylardan sonra heterojen yapy ksa
vadede kaldramayacak olan Türkiye’den göçüp gitmilerdir.
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6.Türkiye’deSeçkinciYapdanKaynaklYoksullukveNedenleri
Üzerindeuzlalmaristotalbirtanmolmayanyoksulluk,“insanlarnente
mel fiziksel gereksinimlerinin karlanmamasna ilikin bir sorun olarak görül
mektedir” (Taçyldz, 2006: 9). Toplumsal, bireysel; fiziksel ve ruhsal yaantnn
sürdürebilmesiiçingerekliolanasgarimiktardametann,gdann,hizmetalmnn
vedeiimdeerinesahipolanhertürlüürününaltnainilmesiileyoksullukolu
ur.Yoksullukbireysel,grupsal,snfsal,bölgeselyadaulusalölçekteyaanabilen
birolgudur.Yoksulluayolaçanküreselyadaulusalbirçoksebepvardr.Çal
mamznbuksmndabiziilgilendirenhusus;yoksulluunulusalbazdakiözelde
seçkinciyapvesiyasihegemonyamenelisebepleridir.Busebepleraçklanrken
denedensellikilkesinebalkalnacaktr.
Boratav’n tabiriyle (2004: 9) “yoksulluun temelinde kapitalizm ve az
gelimilik vardr”. Bilindii üzere Kapitalist ekonomilerin ethosu, sermayenin
bölüülmesiniengellemekvebellimerkezlerdebirikensermayeyiyatrmamacy
lakullanarakkareldeetmektir.Sermayeninbellimerkezleretrafndatoplanmas
ile toplumun arda kalan kesimi, geri kalan düük miktardaki sermayeyi ya da
kaynaklarpaylamakdurumundakalmaktadr.Bupaylamadüenpayneka
darküçükse,yoksullukdaokadarfazlahissedilir.Bilhassaazgelimiülkelerdeki
yoksulluuntemelindealmaszormakroekonomiksebepleryatmaktadr.“Yok
sulluun ksr döngüsü görüüne göre az gelimi ülkeler yoksul olduklar için
yoksuldurlar. Yoksulluun süreklilik kazanmas yine yoksulluk nedeniyledir”
(Sevindirici;1999:114).Ziraazgelimiülkelerdeyatrmlarnsnrlolmas,eitim
faaliyetlerineharcananparannazolmas,igücününucuzolmas,kafaemeine
önem verilmemesi gibi sebeplerden ötürü ekonomik bir ksr döngü mevcuttur.
Budurumaekolarakinsanfaktörüdüünüldüünde,yoksulluunbiryaamtarz
halinegelmesinisalayançalmaetiioluturulmutur.Çalanüzerindenolu
turulanbuetik,iktidarmekanizmalarnnyadabüyüksermayesahiplerinintav
siye ve yarzorlayc uygulamalaryla benimsetilmitir. Böylece yoksulluk, çal
mannzorunluluuilegirdiiparadoksgörülmeksizinbirkültürolarakçalanla
rndünyasndayerinialmtr.Bauman’nçalmaetiiileilgili“çokçalma;yü
celtici bir deneyim, kamusal yarara dörtnala hizmet ederek varlacak tinsel bir
geliim olarak övülüyordu” (1999: 29) ifadesi, çalmann kamu yararna olduu
takdirdekaytszartszbirekildemerulatrlacan,böyleceyoksulluunikin
ciplandakalacan/gözardedileceinisöylemektedir.Nitekimulusdevletyap
lanmalarnda,liderlerinçalmaküzerinesöylediisözlergünümüzdegüncelliini
korumaktadr. Bilhassa Mustafa Kemal’in “Hiçbir eye ihtiyacmz yok, bir tek
eye ihtiyacmz var; o da çalkan olmak” sözü, ülkemizdeki siyasal seçkinlerin
dorudanyadadolaylolarakyolaçtklaryoksulluuanlayabilmemiziçinanah
tarniteliktedir.
lketapta,ulusalkalknmannsalanabilmesiiçinbirülkelideritarafndandi
le getirilen bu ifade, zamanla ekonomide yaplan uygulamalar sonucu deiik
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biçimlerdeyorumlanmtr.YineMustafaKemal,“buülkedeçoksaydamilyoner
ler, hatta milyarderler yetitireceiz” diyerek milli burjuvaziden beklentisini dile
getirmitir.Seçkinciyap,kendisiyasihegemonyasndiritutabilmekiçintoplum
üzerinde ekonomik yaptrmlar uygulayacak ve milyarderler yetitirmek adna,
“10ylda15milyongenç”yaratacaktenbatan.Zirao15milyongencintekihti
yacolançalmak,milyarderlerinyaratlmasndakilitroloynayacakt.ktisatbi
liminidearkasnaalanmilliburjuvazi,sermayeyi;rejiminkurucularnngarantör
lüünde kullanacak ve snfsal egemenliini aydnbürokrat kesimle birlikte sür
dürecekti.
CumhuriyettarihiboyuncaTürkekonomisiistisnalarbarndrmaklabirlikte
öykületirdiimizekildeilemitir.Devleteliylezenginedilenbüyükaileirketle
ri halen ülkedeki en büyük sermayeye sahip irketler arasnda yer almaktadr.
Devletbellibirzümreyeekonomideyolaçarken,buzümredebirideolojikaygt
görevigörerekrejiminpropagandasnyapmaktadr.
Bu karlkl yüceltme hali, yer yer halkn devreye girip var olan ekonomi
gruplarnsafdetmeyeçalmagiriimiiledurulsada,yaplandarbelerle,eko
nomikmüdahalelerleseçkinciyapnnekonomikkanadkendiiktidarnsürdür
mekte zorlanmamaktadr. Toplumda farkl kesimlerin taleplerinin göz ard edil
mesi,ülkeninkaynaklarnnbellibirsnfninisiyatifinebraklmas,savasonra
sndaLozanhükümlerinebalolarakOsmanl’nnborçlarnnödenmesizorunlu
luunaekolarak,ülkedeyoksulluasebepolmutur.Anabalklarhalindedei
necekolursak;cumhuriyetinilkyllarndanitibarenvarolarsiyasivesosyalaç
danolduugibiekonomikaçdandaterkedilmitir.Sadecevarolardeil,ülkenin
genelinde büyük bir yoksulluk yaanmtr. lerleyen yllarda da seçkinci yap,
iktidarn kaybetmemek adna toplumun ekonomik çkarlarn göz ard edip her
yolabavurmutur.Cemaatyaplarnatehlikeligözlerlebaklmassonucubutür
oluumlarn faaliyetlerinin yasaklanmas ile yardmlamalarn önü kesilmitir.
Osmanldaki sosyal gruplarn homojenize edilmesi ve derneklerin faaliyetlerine
sonverilmesiileaynzamandaekonomikyaamdazararauramtr.Batllama
çabasndaolanseçkinciyap,Kapitalistekonomiyegeçmeamacngüderkenbunu
belli bir etnik unsurun tekeline brakmak istemitir. Bu MüslümanTürk unsur,
stanbulvezmirburjuvazisinidourmutur.Bilhassa50liyllardansonrabatya
gerçekleen göçün önüne geçilememi, plansz göçlerle birlikte gerekli istih
dam/konut salanamam ve kentlerde varolar ortaya çkmtr. Göçtükleri yer
olanDouveGüneydoubölgeleriyllarcatecritedilmibölgelerolarakkalmve
devlet/seçkinleryllarboyuobölgelerdevarlklarnsadeceaskervepolisobjele
riylehissettirmitir.“GAP”projesinekadarGüneydou’yakalknmasadnaelle
tutulurbiryatrmyaplmamtr.Seçkinler,burjuvazininbirkültürolarakdifüze
olabileceizmir,stanbul,Bursa,Ankaragibiillereyatrmyapmveheralanda
olduugibiekonomikalandadatoplumukendikaderinebrakm,onunçkarla
rn,onuntaleplerinigözardetmitir.Bahsettiimizbusebepleribiraradadüü
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necekolursak,siyasalseçkinlerimizinekonomikdüzlemdetoplumsalbirprojeden
yoksunoluu,kendisnfsalçkarlarndüünmesiülkededorudanyadadolayl
olarakyoksulluasebepolmutur.Azgelimibirülkeolarak,yoksulluunsürek
liliiyasasndüündüümüzde,birdeüzerinesiyasalistikrarszlkattmzda
Türk Toplumu seçkinci yapnn, srf kendi iktidarn korumak ya da kaybettii
zamanlarda geri kazanmak için yapt faaliyetler sonucu yoksullua sürüklen
mitir.Buyollarsiyasalistikrarszlberaberindegetirmitir.Siyasi istikrarszlk
daülkeyigerekiçeridengereksedardangüvensizbirkonumasürüklemitir.Bu
güvensizlik ortamnda müteebbisler yatrm yapmaktan, yabanc sermaye de
ülkeye girmekten çekinmitir. Böylece istihdam sorunu ortaya çkarak isizlik
artmvebüyükkentlerinçevrelerindebüyükgecekondumahalleleriolumutur.
Seçkinciyapnndevletinenincenoktalarnakadarsirayetetmiolmasvebü
rokrasininarbirekildeilemesideekonomikhayattakicanllnönünegeçmi
ve seçkinci yapnn “devlet tahakkümünü” hissettirdii KT’ler devlete maddi
açdan büyük fayda salamasa da ekonomideki hantalla ve “devletime srtm
dayadm”mantnnoluarakigücününidealbirekildedeerlendirilememesi
nesebepolmutur.
Yatrmlarn belli bir snf ya da bölge üzerinde toplanmas ve bahsettiimiz
araksakekonomidenötürüülkemizdeyoksullukfarklekillerdeortayaçkm
veyllarboyuyaylmaalanbulmutur.Ayrcabahsettiimizdarbeler,muhtralar,
devalüasyonlarvesiyasiistikrarszlklarülkeekonomisinegerekfinanssektörün
de,gereksereelsektördefazlasylazararvermitir.Buiki önemlisektörünzarar
görüyorolmasdaisizlik,düükücretleçalmazorunluluuveennihayetinde
fakirlemeolgusunuberaberindegetirmitir.
“Ülkemizde 85 yldr yaanan yoksulluun mutlak sebebi seçkinci yapdr”
gibibirifadekullanamasakda,seçkinlerinsiyasivesosyalhayatüzerindekurma
yaçaltklartahakkümekonomikdengesizlikleride beraberindegetirmitir.Bu
dengesizler yerini ksa vadede ekonomik istikrarszlklara, uzun vadede ise al
maszoryoksulluabrakmtr.

SONUÇ
Devletlerin,kurulduklaranitibariyle;gerekgeçmitenmirasalddinamik
lerinetkisiyle,gerekseyeniolmannveriolduuözgündinamikleriyletoplumsal
yaamakoulmadyaplarveileyitarzlarvardr.Bunlarniçerikselboyutla
rntamamlamadabirtakmfelsefi,ideolojikveekonomikfaktörlerrolalr.Bunla
rn temelinde de insan özne vardr. Kurulu düzen verili koullar oluturur ve
toplumsalyaambukoullaraparalelolaraksürergider.
Ülkemizdeki yapsal ve ileyisel modelin temel felsefi arka plan kapal bir
aydnlanmagörüü,ideolojikarkaplanKemalizmveekonomikreferansdaDev
letçilik ilkesi olarak kabaca snflandrlabilir. Bu üç dinamik, Türkiye’nin temel
yönetimsel,iletiimsel,eitimselveekonomiknoktalarnasirayetetmitir.Üstelik
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ideolojik boyut olan Kemalizm, meruiyetini sorgulamaya çalanlarn ülke dü
manlyla, Atatürk dümanlyla hatta vatan hainliiyle suçland bir heyula
halinegelmitir.Bununsebebide,makalemizinbandaskskvurgulanan“siyasi
seçkincilik”ve“hegemonya”durumlardr.Felsefibirsöylemiddiasilereferans
larakonuolanvefarklcorafyalardakimilletlerinörnekaldsomutbirgerçek
lik olan Atatürk’ün düünceleri, ülkemizde “izm”lerin snrlar belirlenmi ve
kapal yaplarna peke çekilmitir. Bugün Kemalizm, etkisini yitirdiini fark
ettikçe doktriner yapsn iyice katlatrmaktadr. Bu da, geçmite olduu gibi
siyaset, ekonomi, hukuk gibi sosyal kurumlara zarar vermektedir. Ekonomi ku
rumuna verilen zarar temel itibariyle, hantal bir devletçi ekonomi geleneinin
yllardrkapalkalmasndanibarettir.Bukapallkekonomikgelimiliinbellibir
seviyededonupkalmasnavekrlganbiryapyabürünmesinesebepolmaktadr.
Son bölümde deinilen süreçlerin bir sonucu olarak yoksulluk, ülkemizde geni
kitlelerinmaruzkalddaimibirolguhalinegelmitir.
Bata söylediklerimizi tekrarlayacak olursak; devletlerin, kurulduklar an iti
bariyle;gerekgeçmitenmirasalddinamiklerinetkisiyle,gerekseyeniolmann
veriolduuözgündinamikleriyletoplumsalyaamakoulmadyaplarveile
yi tarzlar vardr. Bunlarn içeriksel boyutlarn tamamlamada bir takm felsefi,
ideolojikveekonomikfaktörlerrolalr.Bunlarntemelindedeinsanöznevardr.
Kuruludüzenverilikoullarolutururvetoplumsalyaambukoullaraparalel
olaraksüregider.Fakatiinbirde“fakat”boyutuvardr.
Düzeninbahsedilenekildeilemesi,toplumsaldeiimolgusundakidiyalek
tiksürecintezayanoluturmaktadr.Hertezinantitezinioluturduudüünü
lürse, ülkemizde seçkinci yapdan kaynaklanan yoksulluun, ayn seçkinci yap
nn toplumsal hayattaki etkisinin azalmasyla birlikte azalaca bir neden sonuç
ilikisidir. Farkl yoksulluk tipleri farkl deikenler araclyla ortaya çksa da
bahsettiimizyoksulluktipiseçkinciyapnnzayflamasyladahaazgörünürhale
gelecektir.Türkiye’de2001krizisonrasyaanangelimeler,mevcutseçkinciyap
ya ramen muhafazakâr ve liberal söylemi arkasna alan bir iktidarla ekil bul
maktadr. Öznelerin temelinde yer ald ideolojik, felsefi ve ekonomik faktörler
gün günden farkllam yaamaktadr. Seçkinci yapnn otoritesi her geçen gün
daha da zayflamakta ve toplumsal kurumlar üzerindeki basks azalmaktadr.
Militarist yapnn ve güvenlikçi sistemin karlkl manevralaryla eski gücünü
yakalamaya çalan seçkinci yap, on yllara yaylan bir anti tezin gerei olarak
hegemonyasn yitirme noktasna gelmitir. Ekonomik alanda yaplan atlmlar,
sosyal devlet anlaynn benimsenmesinde gösterilen titizlik, seçkinci yapdan
kaynaklyoksulluknedenleriniasgariyeindirgemektedir.
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