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Özet�
Toplumbilimin�belki�de�“yasa”�olarak�kabul�edilen�“her�toplum�de�i�ir”�ifadesi�ya�da�pedagojik�
söylemle�“toplumsal�de�i�im”�olgusu�siyasal�seçkinlerimizce�göz�ard��edilmi�tir.�Seçkinlerin�

toplumu�okudu�u�gözlüklerin�80�sene�öncesine�ait�olmas��dolay�s�yla,�bugün�dünya�konjonktü�
rüne�ayak�uydurmakta�zorlanan�bir�Türkiye�ile�kar���kar��yay�z.�Kendi�toplumsal�de�i�imimizi�
sa�layamamakla�kalm�yor,�bunun�bir�sonucu�olarak�global�dengelere�ayak�uydurmakta�zorlan��
yoruz.�Bu�çal��mada,�bu�iki�sürecin�nas�l�bir�k�s�r�döngü�haline�dönü�tü�ü�gösterilmeye�çal���la�
cakt�r.�Zira�bu�çal��may��yapmaktaki�temel�amac�m�z�da,�seçkinci�yap�n�n�kat��oligar�ik�tutumu�

nu�muhafaza�etmeye�çal���rken,�toplum�ad�na�“hafife�al�n�p�görmezlikten�gelinen”��
f�rsatlar��ya�da�kendi�iktidar�n��daha�da�hâkim�k�labilmek�için�toplumun�tercihlerini/taleplerini�
hiçe�sayd���n��göstermek�ve�özelde�hegemonya�sürecinin�ülkede�siyasal�istikrars�zl��a�yol�açar�
ken�bu�istikrars�z�gidi�at�n�yoksullu�a�hangi�kanallardan�sebep�oldu�unu�akademik�bir�formatta�

irdelemeye�çal��makt�r.�
�

Anahtar�Kelimeler�
Türk�Modernle�mesi,�hegemonya,�sosyal�hayat,�yoksulluk,�istikrars�zl�k�

�
THE�OUTSTANDING�STRUCTURE�OF�THE�TURKISH�MODERNIZATION�AND�

ITS�REFLECTION�TO�THE�SOCIAL�LIFE�
�

Absract�
In�sociology�the�phrase�“every�society�change”�which�is�accepted�as�a�“law”�or�said�in�a�

pedagogical�way�“the�social�change”�phenomenon�has�not�been�taking�into�consideration�by�the�
political�elite�group.�To�read�the�society,�the�elites�use�glasses�belonging�to�80�years�ago,�therefore�
we�have�today�a�Turkey�which�has�difficulties�to�follow�the�world�conjuncture.�We�have�also�
problems�with�changing�our�society�and�furthermore�problems�with�following�the�global�

balances.�In�this�study,�we�will�explain�how�these�two�processes�became�a�vicious�circle.�Our�
main�aim�is�to�show�that�the�distinguished�structure�ignored�the�public�s�demands�to�make�the�
opportunities�it�overlooked�on�behalf�of�the�public�or�its�own�political�power�more�dominant�
while�maintaining�its�tough�oligarchic�attitude.�And�we�will�also�investigate�thoroughly�which�
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channels�the�unsteady�attitude�caused�poverty�while�hegemony�process�provoked�instability�in�
the�country�in�an�academic�discipline.�
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G�R���
Her�toplumda�oldu�u�gibi,�Türk�toplumunda�da�resmi�ya�da�gayr��resmi�ola�

rak�hüküm�süren�seçkinci�bir�yap��mevcuttur.�Bu�yap�,�Tanzimat�süreciyle�birlikte�
devletçi�gelene�i�Bat�l�la�ma�ideolojisiyle�sentezlemeye�çal��arak�ülkenin�fikri� te�
mellerini� olu�turmu��ve�bu� temellerin� çevresine�kal�n�duvarlar� örerek� iktidar�n��
sa�lamla�t�rmaya�çal��m��t�r.�80’i�a�k�n�y�ld�r�Türk�toplumu,�referans�n��Milli�Mü�
cadele’den�ve�onun�aktörlerinden�alan�bir�dü�ünce�tarz��ile�yönetilmektedir�ya�da�
yönetim�talebine�maruz�kalmaktad�r.�Bu�yönetim�tarz�,�sars�ld���n��ve�alternatifle�
rinin� revaç�buldu�unu�gördükçe� farkl��yollarla� iktidar�n��perçinlemeye�ve�kendi�
mutlakl���n��“alternatifsiz”�göstermeye�çal��m��t�r.�Bu�durum�ülkemizde�darbeler,�
muht�ralar�ve�gayr��me�ru�müdahalelerle�siyasi� istikrars�zl�klara�yol�aç�p�ekono�
mik�istikrars�zl�klar��da�beraberinde�getirmektedir.�

Toplumbilimin�belki�de�“yasa”�olarak�kabul�edilen�“her�toplum�de�i�ir”�ifa�
desi�ya�da�sosyal�bilim�diliyle�“toplumsal�de�i�im”�olgusu�siyasal�seçkinlerimizce�
göz�ard��edilmi�tir.�Seçkinlerin�toplumu�okudu�u�gözlüklerin�80�sene�öncesine�ait�
olmas�� dolay�s�yla,� bugün�dünya� konjonktürüne� ayak�uydurmakta� zorlanan� bir�
Türkiye� ile�kar���kar��yay�z.�Kendi� toplumsal�de�i�imimizi�sa�layamamakla�kal�
m�yor,�bunun�bir�sonucu�olarak�global�dengelere�ayak�uydurmakta�zorlan�yoruz.�
Bu�çal��mada,�bu�iki�sürecin�nas�l�bir�k�s�r�döngü�haline�dönü�tü�ü�gösterilmeye�
çal���lacakt�r.�Zira�bu�çal��may��yapmaktaki� temel�amac�m�z�da,�seçkinci�yap�n�n�
kat��oligar�ik�tutumunu�muhafaza�etmeye�çal���rken,�toplum�ad�na�“hafife�al�n�p�
görmezlikten�gelinen”�f�rsatlar��ya�da�kendi�iktidar�n��daha�da�hâkim�k�labilmek�
için� toplumun� tercihlerini/taleplerini� hiçe� sayd���n�� göstermek� ve� özelde� hege�
monya�sürecinin�ülkede�siyasal�istikrars�zl��a�yol�açarken�bu�istikrars�z�gidi�at�n�
yoksullu�a�hangi�kanallardan�sebep�oldu�unu�akademik�bir�formatta�irdelemeye�
çal��makt�r.�

�
1.�Siyaset�Kavram�na�Bir�Bak���ve�Siyasetin�Do�as��
Antik�Yunan’dan�ba�layarak�günümüze�kadar�ula�an�siyaset�teorileri,�istisna�

s�z�“hegemonya”�ve�“seçkincilik”�kavramlar��üzerinde�durmaktad�r.�Her�iki�kav�
ram�da�siyaset�denen�u�ra��da�birbiriyle�ba�lant�l��ve�orant�l���ekilde�yer�edinmek�
tedir.�Siyaset�dedi�imiz�yap��da,�toplumsal�bir�var�olu�u�arkas�na�al�p�toplumun�
ihtiyaçlar�n��resmile�tirmek/�me�rula�t�rmak�ve�bunlar�n�giderilmesini�“yönetim”�
kanal�yla�sa�lamak�amac�n��güder.�

Bahsetti�imiz�türden�sosyal�süreçler,�farkl��de�i�kenlerle�olu�turulmu��seçkin�
gruplarca�yönlendirilmektedir.�Bu�de�i�kenler,� insano�lunun� topluca�ya�da�ayr��
ayr��geçirdi�i�dü�ünsel�a�amalara�ba�l��olarak,�yine�toplumun�itkisi�ile�olu�mu��
tur.�Lakin�bu�de�i�kenlerin� referans�dizgileri� (para,� ilahi� kudret,� toprak,�meslek�
vb.)� toplumsal� tabanla� uyu�mas�na� (zira� toplum� nezdinde� kabul� görmeyen� bir�
yönetim�biçimi�olamaz,�o�yönetim�er�ya�da�geç�de�i�meye�mecburdur)�ra�men;�bir�
süre�sonra�seçkinlerin�içine�do�duklar��ortam��ve�imtiyaz��suistimal�etmeleri�sonu�
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cu� topluma� zarar� verebilmektedir.� “Ç�karlar�n�� siyasi� yönetim�arac�l���yla� ya�da�
do�rudan�do�ruya�siyasi�yönetimden�sa�lamak�amac�yla�örgütlenen�ç�kar�grupla�
r�� siyasi� yönetimi�bazen� istifade� edilecek� bir� kaynak,� bazen�de� sa�mal� süt� ine�i�
gibi�görmektedir”�(Yayla;�2003:�188).��ktidar��kendi�amaçlar��do�rultusunda�kulla�
n�p�toplumu�“es�geçen”�seçkinci�yap�lar�n�bu�tutumu�siyasetin�do�as�yla�ilintilidir.�
Ba�ta�bahsetti�imiz�gibi,� seçkincilik�hegemonya�olgusunu�da�beraberinde�getirir�
ve�seçkincili�in�artt����durumlarda�siyasi�hegemonya�da�art���–ya�da�art���talebi��
gösterir.�Seçkinci�yap�lar�n�bir�özelli�i�de,�bu�talebi�daimi�k�larak�iktidarlar�n��ko�
ruma�arzular�d�r.�Ya�anan�s�n�f� çat��malar�� (sadece�Marksizm�ba�laml��bir� çat���
madan�bahsetmiyoruz)�bir�yandan�orta�ya�da�alt�s�n�flar�n�bir�üst�tabakaya�men�
sup�olma�arzular�ndan�kaynaklan�rken,�öte�yandan�seçkinlerin�bulunduklar��du�
rumu�koruma�refleksinden�beslenmektedir.�Siyaset�teorilerinde�güncelli�ini�koru�
yan� say�l�� dü�ünürlerden� biri� olan�Amerika’l�� sosyolog�C.�Wright�Mills,� �ktidar�
Seçkinleri� (the� power� elite)� kavram�n�� öne� sürerek� 20.�Yüzy�l� toplumlar�n�n�hege�
monya�kaynaklar�n�,�ABD’deki�politik,�askeri,�ekonomik�seçkinler�örne�iyle�aç�k�
lamaya�çal��m��t�r.�Mills’e�göre�(akt.�Poloma;�1993:�294)�iktidar�seçkinleri�“birlikte�
likleri�benzer�bir�toplumsal�tip�olu�turmalar��gerçe�ine�dayanan�ve�kolayca�kay�
na�malar�na� yol� açan,� psikolojik� ve� toplumsal� temelleri� olan”� bir� s�n�ft�r.�Ve� bu�
s�n�f,� az� evvel� bahsetti�imiz� gibi� gerek� ABD’de,� gerekse� farkl�� co�rafyalardaki�
benzer�örnekleriyle�iktidar�n��asla�kaybetmemek�üzerine�kurar,�politikalar�n��buna�
göre��ekillendirir.�

�ktidar�n�toplum�ç�karlar�ndan�çok�s�n�f�ç�karlar��do�rultusunda�kullan�lmas��
ve�süreklili�inin�ethos�haline�gelmesi� sebebiyle,� s�n�fs�z� toplum�yap�s��özleminde�
olan�Marxizmin�günümüz�temsilcileri,�devrim�sürecinde�iktidara�gelmekten�ziya�
de�muhalif�söylemlerle�kurulu�düzeni�y�kmay��gaye�edinmi�lerdir�ya�da�devrimin�
yol�haritas�n��bu�yolla�çizmi�lerdir.�Zira�iktidar�olundu�unda,�siyasetin�do�as�na�
içkin�olarak�di�er� s�n�flar�ve�gruplar�üzerinde�mutlak�bir� otorite�ve�hegemonya�
kurulaca��n�;� kapitalizme,� önceki� sistemlere� ve� bizatihi� sosyalizm� ad�na�yap�lan�
uygulamalara�bakarak�dile�getirmektedirler.�Bunun�en�güzel�örne�i�Sovyet�Dev�
rimi’dir.�Marksist�teoriden�hareketle�gerçekle�tirilen�devrim,�k�sa�bir�süre�içerisin�
de�Sosyalist�Parti’nin�diktatoryas�na�dönü�mü��ve�devrimin�öncüleri�kat��bir�seç�
kinci�yap�y��arkas�na�alarak�sosyalizmin�teorik�boyutuyla�uyum�göstermeyen�uy�
gulamalara�giri�mi�tir.�

Gündelik�hayat�n�sosyolojisi�ile�ilgili�çal��malarda�da�gözleyebilece�imiz�üze�
re,�nerede�bir�karar�verme�mekanizmas��ve�iktidar�ili�kileri�mevcutsa�(ki�buna�en�
mikro�düzeydekiler�de�dâhildir)� orada�yar�� bask�� yar�� r�za1� ile� olu�turulmu��bir�

                                                 
1  Hegemonya’n�n “r�za” kavram� ile ba�lant�s�n� Gramsci kurmu�tur. Modern toplumlar�n elit tabakalar�n�n siyasi ve iktisadi 

tahakküm süreçleri (burjuvazinin toplumlar�n en ince noktalar�na kadar sirayet edi�i) r�za ile mümkündür. Gramsci, 
Marx’�n s�n�f tahakkümü teorisine yeni bir boyut katarak “bir s�n�f�n hakim durumda olabilmesinin sadece sahip oldu�u 
ekonomik güç sayesinde devlet ayg�t�n�n kurumlar�n� ele geçirmesiyle mümkün olmayaca��n� iddia eder. S�n�f tahakkü-
mü bunu yan� s�ra sivil toplumda r�zaya ve ona dayal� bir egemenlik kazanmas� ve böylelikle ‘sivil toplum’un yönlendiril-
mesi ile ilgilidir” (Onba��; 2005: 38).  
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hegemonya�söz�konusudur.�Bu�da�makro�düzeyde�olu�umlarda�ve�sistemlerde�ve�
yönetimlerde�seçkinci�hegemonyan�n�varl���n��me�ru/do�al�k�lmaktad�r.�Her�top�
lumda�var�olan�bu�i�leyi�in�bizi�ilgilendiren�taraf�,�tarihsel�süreç�içerisinde�uygu�
lan���tarz��ve�çe�itlili�idir.�

Bu�noktada�akla��öyle�bir�soru�gelebilir;�“ça�lardan�beri�her�toplumda�gözle�
nen� seçkinci� yap�lar,� ayd�nlanma� sonras�� toplumlarda�demokrasi� ile� çeli�ki� gös�
termemekte�midir?”�Demokratik�sistemin�seçim�ve�kitlesel�kat�l�m�yoluyla�i�leme�
sini�göz�önünde�bulunduracak�olursak,�sorunun�cevab�na�basitçe�“hay�r”�diyebili�
riz.� Fakat� seçkinler� ve� seçkinci� yap�� üzerinden,� modern� yap�lar�n� kapsaml�� bir�
analizi� yaparak� bu� konuda� günümüzde� dahi� referans� olarak� gösterilen� Tom�
Bottomore,�Seçkinler�ve�Toplum�adl��klasi�inde�çeli�kinin�varl���n��iki�ç�kar�mla�dile�
getirir:�“�lki,� seçkin�kuramlar�nda�bireysel�do�al�yeteneklerin�e�itsizli�i�üzerinde�
�srarla�durulmas�,�bireylerin�temeldeki�e�itli�ini�vurgulamak�e�ilimindeki�demok�
ratik� siyasal� dü�üncenin� özsel� bir� çizgisine� kar��� ç�kmaktad�r;� ikinci� olarak� da,�
yönetici�bir�az�nl�k�fikri�demokratik�ço�unluk�yöntemi�kuram�yla�çeli�mektedir”�
(Bottomore,�1997;�17).�Demokrasi�kuram�n��tersten�okuyarak�seçkincili�i�bu�kura�
m�n� �����nda� de�erlendiren� Bottomore,� geride� b�rakt���m�z� sat�rlarda� bahsetti�i�
miz�siyasetin�do�as�n��bir�kere�daha�hat�rlamam�z�� sa�lar.�Toplumsal�uzla��,� ço�
�unluk� karar�� diye� insanl��a� sunulan� demokrasi� �Bottomore’un� yapt���� analize�
bakarak�� pratikteki� uygulamalar�yla� kavramsal� içeri�ini� kaybetmektedir.� Günü�
müzde�seçkinler,�siyasi�askeri�ekonomik�ve�entelektüel�bazda�toplumdan�ayr�ld�k�
lar��çizgilerle�“daha�da�seçkin”�ve�seçilebilir�hale�gelmektedir.�Seçkinlerin�makro�
düzeyde� seçilebilirli�inin� mikro� temelleri� ise� (bilhassa� günümüzde)� toplumsal�
hayattaki�simgelerinde�yatmaktad�r.�Bu�simgeler�ayn��zamanda�seçkinci�yap�n�n,�
toplumsal�ve�psikolojik�ya�ant�daki�de�erler�üzerinde�kurdu�u�tahakkümün�ara�
c�d�r.�“Seçkinlerin,�sembollerin�manipülasyonu�yoluyla�kitleye�kendi�yorumlar�n��
veya�Alg��Çerçevelerini�empoze�ettiklerini�ve�böylece�onlar�üzerinde�kontrol�tesis�
ettiklerini�biliyoruz.�Bunu�yaparken�de�seçkinlerin�sembollere�kutsanm���ve�ek�bir�
güç� vermeyi� amaçlayan� içsel� ve� d��sal� çerçeveleme� yapt�klar�n�� biliyoruz”�
(Sar�bay;�1998:�179).��

Ülkemizdeki� seçkinci� yap�� da,� bu� tür� içsel� (Kemalizm,� laiklik� vb.)� ve� d��sal�
(para,�bayrak,�10.�Y�l�Mar��,�Gençli�e�Hitabe�vb.)�çerçeveler�olu�turarak�hegemon�
yas�n��sa�lam�ve�sürekli�hale�getirmeye�çal��m��t�r.�Yap�lan�ink�lâplar,�yürürlü�e�
konan�kanunlar�seçkinci�yap�n�n�siyasi,�sosyal,�hukuki�ve�ekonomik�tahakkümü�
nü�beslemi�tir.�Ekonomik�ve�siyasi�tahakküm�özelinde�do�an�yoksullu�a�çal��ma�
n�n�son�bölümünde�yer�verilecektir.�

Demokrasiyi�bir�de�er�olarak,�devlet�felsefesi2�haline�getiren�(laiklikle�birlikte)�
ve�demokratl�k� iddias�nda�olan�ülkemizdeki� seçkinci� yap�ya,� olu�umuna�ve�he�

                                                 
2  Demokrasinin Türk Modernle�mesindeki patolojik seyri, bu kavrama devlet taraf�ndan anlam ve i�lerlik sa�lanmas� ile 

ba�lam��t�r. Bat�’da demokratl���n savunuculu�unu halk kitleleri yaparken, ülkemizde demokrasinin devlet taraf�ndan 
devletin uygun gördü�ü �ekilde, devletin uygun gördü�ü bölgelere ithal edilmesi ve geli�tirilmesi söz konusudur. 
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gemonyas�na� süreklilik�kazand�rma�yollar�na�geçmeden�önce� siyaset� sosyolojisi�
nin�temel�kavramlar��olan�cumhuriyet,�demokrasi,�reform,�laiklik�vb.�kavramlar��
kar��la�t�rmal��bir�analize�tabi�tutmak,�konunun�bütünlü�ünü�sa�lamak�aç�s�ndan�
faydal�� olacakt�r.� Bilhassa� son� y�llarda� laiklik� vurgusu� üzerinden� iktidar�n�� sür�
dürmeye�çal��an�seçkinci�yap�n�n� siyasal� istikrars�zl��a�ne� �ekilde� sebep�oldu�u,�
demokrasi� ve� cumhuriyet� kavramlar�n�n� da� aç�kl��a� kavu�turulmas�� ile� birlikte�
daha�net�bir��ekilde�ortaya�ç�kacakt�r.�

�
2.�Cumhuriyet,�Demokrasi,�Laiklik�
Cumhuriyet� kelimesi,� Türkçeye� cumhurun� egemenli�inin,� yani� “halk� irade�

si”nin�kavramsalla�t�r�lm���ifadesi�olarak�çevrilir.�Frans�z��htilali�ile�birlikte�impa�
ratorluk� gelene�i� tarihteki� yerini� cumhuriyet� yönetimine� b�rakmaya� ba�lam��t�r.�
Yönetim�mekanizmas�nda�halk�egemenli�ini�öngören�bu�sistem,�Fransa’da�halk�n�
imparatora�kar���gerçekle�tirdi�i�devrim�sayesinde�revaç�bulmu�tur.�

Cumhuriyet�sisteminin�temelleri�17.�hatta�16.�yüzy�lda�“ayd�nlanma�filozofla�
r�”�olarak�tabir�edilen�dü�ünürler�taraf�ndan�at�lm��t�r.�Bilimlerde�ve�yeryüzünde�
yap�lan�ke�ifler�ve�do�al�dünyaya�yönelik�yap�lan�müdahale,�var�olan�a�k�n�an�
lamlar�n�ve�de�erlerin�yeniden�sorgulanmas�n��beraberinde�getirmi�tir.�Bunlardan�
bir�tanesi�de�devlet�olgusu�olmu�tur.��ktidarlar�n�kutsal�olmad���,�yönetimde�as�l�
belirleyici� unsurun� yönetilenler� olmas�� gerekti�ini,� Rousseau;� Toplum� Sözle�mesi�
adl��eserinde�farkl��yollardan�birkaç�kez�dile�getirmi�tir.�Ayr�ca�Locke,�Burke�gibi�
dü�ünürler� de� cumhuriyet� sisteminin� habercisi� olan� aforizmalar� ve� metinlerle�
kar��m�za�ç�kmaktad�r.�K�sacas��cumhuriyet,�halk�için�halk�n�inisiyatifinde�ortaya�
ç�km���olan�ve�halk�n�menfaatlerini�güdüp�onun�üzerinde�hiçbir�a�k�n�güç� tan��
mayan�bir�sistemdir.�Cumhuriyet�yönetimlerinde�toplumsal�de�i�imi�sa�layan�ya�
da�herhangi�bir�zorlamaya�kar��n�de�i�ime�ayak�direyen�yine�halk�n�kendisidir.�
“Bir� siyasal� devrim� olarak� cumhuriyete� geçi�,� egemenli�e� dâhil� i�levlerin� –
yürütme,�yasama,�yarg���yeni�bir�kurumsal�mekanizma�kurularak�yerine�getiril�
meye�ba�lanmas�n�n�da�ötesinde,�bütün�bu�yap�n�n�halkla,�“yönetilenler”le�ba��
lant�s�n�n�niteli�inde,�yönetilenler�taraf�ndan�alg�lan���tarz�nda,�yani�sonuç�olarak�
siyasal�zihniyet�ve�kültürde�köklü�bir�de�i�im�demektir”�(Laçiner,�1998:�15).�Ömer�
Laçiner’in�üzerinde�durdu�u�ve�cumhuriyet� fikrinin�özünü�olu�turan�“zihniyet”�
kavram�,�siyasal�kat�l�mdaki�fark�ndal��a�vurgu�yapmaktad�r�ki,�bu�da�cumhuri�
yetle� demokrasinin� ba�lam�n�� olu�turmaktad�r.� Demokrasi,� en� basit� tan�m�yla�
yönetimlerin�ve�yöneticilerin�“cumhur”un�ço�unlu�unun�iradesiyle�belirlenmesi�
dir.�Fakat�bu�kavram,�günümüzde�ço�unluk�tahakkümü�s�n�rlar�n��a�arak,�birey�
lerin� ya�da� gruplar�n� taleplerine� referans� olmakta� (demokratik� hak,� demokratik�
talep�vb.)�ve�bunlar�n�me�ruiyetini�sa�lamaktad�r.�“Anayasal�veya� liberal�olarak�
de�erlendirilen� demokrasi,� genel� olarak� bütün� yurtta�lar�n� ifade� ve� dini� inanç�
özgürlü�ü�gibi�baz��bireysel�ve� toplumsal�haklar�n��güvence�alt�na�almak�üzere,�
ço�unluk� iktidar�n�n�belli� anayasal�k�s�tlamalar� çerçevesinde� temsil� edilip�uygu�



1/1 • ULUSLARARASI TAR�H ve SOSYAL ARA�TIRMALAR DERG�S� TAR�H�N PE��NDE • 103 

land����bir�hükümet�biçimi�olarak�tan�mlanmaktad�r…�Demokrasi�kadim�kültür�
lerin�adalet,�hakkaniyet�gibi�a�k�n�kökenli�evrensel�de�erlerinden�de�il,�özgürlük,�
e�itlik�gibi�içkin�ve�büyük�çapta�da�ekonomik�süreçle�irtibatl��küresel�bir�modern�
de�erdir”�(Ayd�n;�2002:�234).�Tan�mdan�da�anla��laca���üzere,�günümüz�demokra�
silerinde� ba�at� unsurlar,� anayasal� e�itlik� ve� farkl�� seslere� tahammüldür3.� Bu� da,�
imparatorluklarda� kutsal� hükümdar�n� iradesine� kar��� ç�kmak� ya� da� alternatif�
üretmek�mümkün�olamayaca��4�için�cumhuriyet�rejimlerinde�ortaya�ç�kabilmi��bir�
durumdur.� Demokrasinin� i�lerlik� kazanabilmesi� için� de� ba��ms�z� yarg�,� meclis,�
siyasal�partiler�gibi�resmi�kurumlarla�birlikte�“sivil�toplum”�dü�üncesi�ve�kurulu��
lar��ortaya�ç�km��t�r.�Bugün�dünyan�n�hemen�her�bölgesinde�demokrasi�savunucu�
lu�u�yapan�ve�anti�demokratik�uygulamalar��protesto�eden�gruplar/sivil� toplum�
kurulu�lar��mevcuttur.�

Laiklik�kavram��ise,�cumhuriyet�ve�demokrasinin�kapsad����bir�kavram�olarak�
kar��m�za�ç�ksa�da,�ondan�ayr�l�r�birçok�niteli�i�bar�nd�rmaktad�r.�Seküler�dünya�
görü�ü� ile� birlikte,� devlet� yap�lanmalar�n�n� kutsiyeti� sorgulan�r� hale� gelmi�tir.�
Frans�z�Devrimi�ile�birlikte,�devlet�yönetimi�gelene�inde�kutsall�k�anlay���,�yerini�
Laiklik�olgusuna�b�rakm��t�r.�Laiklik,�siyasal�yap��ve�i�leyi�le�ilgili�hususlarda�din�
lerin� ve�mistik� ö�retilerin� referans� al�nmas�n�� “yasaklayan”�bir� olgudur.� �lkokul�
s�ralar�nda�s�kça�tekrarland����üzere�“din�ve�devlet� i�lerinin�birbirinden�ayr�lma�
s�”,�laikli�in�temelini�olu�turmaktad�r.�Dolay�s�yla�laiklikten�bahsetti�imizde�akla�
iktidar�n�ve�muktedirlerin,�devlet�yönetimini�Seküler�bir�tabana�oturtmas��gelme�
lidir.� Laiklik� olgusu,� siyasette� Weber’in� üzerinde� s�kça� durdu�u� Rasyonalizm’i�
gündeme�getirmi�tir.�Buna�göre�devlet�yönetimlerinden�dini�say�tl�lar�n�elenmesi�
ile�olu�acak�bo�lu�a�rasyonel/ak�lc��formülasyonlar�n�ikame�edilmesi�söz�konusu�
dur.�

Laiklik,�demokrasinin�i�lerlik�kazanmas��aç�s�ndan,�ça�a�uygun�dü�en�bir�yö�
netim�kaidesidir.�Yöneticileri�belirlemede�son�sözün�halka�ait�olmas�,�halk�n�d���n�
da� herhangi� bir� kutsal� belirleyicinin� hüküm� sürememesi� ve� yönetimin� Seküler�
ölçülerle� belirlenmesi� ancak� laiklik� olgusuyla� mümkündür.� Seçilen� yönetimin�
icraatlar�� da,� yine� laiklik� kanal�yla� kontrol� edilmektedir.� Böylece� laiklik� olgusu�
hem�bir�kontrol�mekanizmas��olmakta�hem�de�kontrol�edilebilen�bir�yap��arz�et�
mektedir.�

Laikli�in�bir�de�devlet�toplum�ili�kisi�ile�ilgili�içeri�i�vard�r.�Buna�göre�devlet,�
yönetiminde� dini/mistik� kaideleri� mutlak� referans� olarak� gösteremeyece�i� gibi,�
halk�n�da�dinine�kar��ma,�bu�dini�denetleme�ya�da�belli�bir�dini�difüze�etme�gibi�
bir�yetkiye�sahip�de�ildir.�Devlet�–ya�da�seçkinler��her�dine�e�it�mesafede�durup�
ayr�m�gözetmeksizin�her�dinin�pratiklerinin�yerine�getirilebilmesi�için�vatanda�la�
                                                 
3  Seçkinci yap�lar, bugün demokratik talepleri (onlar� seçkin yapan demokrasiye ra�men) kendi ç�karlar� ile uyu�mad��� 

durumlarda göz ard� edebilmektedir. Bu da cumhuriyetin, halk�n egemenli�inden ziyade, halk�n seçtiklerinin “kay�ts�z 
�arts�z” egemenli�i haine getirmektedir. 

4  Kar�� ç�k�lan durumlarda, ya kar�� ç�kan birey-grup yok edilmi� ya da otoriteye kar�� Fransa’da jakobenlerin yapt��� gibi 
devrimler gerçekle�mi�tir. 
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r�na�imkân�sa�lamak�durumundad�r.�Bu�aç�dan�bak�ld���nda,�demokrasi�ile�laiklik�
aras�ndaki�ba�lant��daha�net�görülebilir.�Bir�rejim�olarak�cumhuriyet�de,�laikli�in�
ve�demokrasinin�ideal�kal�plarda�uygulanabilmesi�için�zemin�haz�rlar�niteliktedir.�
	imdi�de�Laiklik,�demokrasi�ve�cumhuriyet�dü�üncesinin�Türkiye’deki�uygulama�
lar�n��irdeleyerek�siyasi�hegemonyan�n�ortaya�ç�k���sürecine�giri��yapmaya�çal��a�
l�m.�

�
3.�Türk�Modernle�mesi,�Cumhuriyet�ve�Resmi��deoloji�
3.1�Türk�modernle�mesinin�ana�hatlar��
Türk�Modernle�mesi�olarak�adland�r�lan�süreç,�Osmanl��bürokrasisinin,�devle�

tin�son�birkaç�yüzy�l�na�tekabül�eden�süre�içersinde;�gerek�devleti�ayakta�tutabil�
mek�gerekse�bat�n�n�nimetlerinden�yararlanabilmek�için�yapt����ekonomik,�siyasi,�
sosyal�ve�hukuksal�düzenlemelerle�ba�lar.�Yoksa�ideal�anlamda�bir�modernle�me�
olgusu�aramak,�Anadolu�co�rafyas�nda�pek�de�tutarl��bir�yakla��m�olmayacakt�r.�
Zira�Osmanl�,�toplumsal�yap�s��itibariyle�modernle�me�ve�sanayile�me�gerçekli�i�
ni�ve�bunlar�n�birlikteli�ini�sosyolojik�süreçler�baz�nda�ya�ayamam��t�r.�Cumhuri�
yetin�ilan��ile�daha�sistematik�bir�boyut�kazanan�Türk�Modernle�mesi,�ortaya�ç�k����
itibariyle� “Saray”� ve� “Ankara”� rotal�� olmu�tur.�Modernle�me,� ekonomik� bir� te�
melden� ziyade�Türkiye� co�rafyas�nda� siyasal� ve� doktriner� bir� yap�� arz� etmi�tir.�
Yap�lan� düzenlemeler� devlet� eliyle,� devletin� belli� bir� zümresi� için� yap�lm��� ve�
amaç�halk��modernle�tirmekten� çok�“modern�gibi� görünmek”�olmu�tur.�Devrin�
edebi�eserleri�incelendi�inde,�bat��özentisi�bir�toplum�tasar�m��ve�prati�i�gözlene�
cektir.�Zira�dönemin�dü�ünsel� taban�,�özgünlükten�yoksun�ve�k�s�r�bir�döngüde�
i�leyip� farkl��konularda�aç�l�m�getiremeyen�eserler�yaratm��t�r.�Modernle�me�ol�
gusu�ise,�pratik�manadaki�bir�dönü�ümün�devrin�kültürel�eserlerine�yans�mas��ile�
denetlenebilir.�Osmanl�da�bu�denetimi�yapmak�isteseydik,�ilk�etapta��lber�Ortayl��
n�n�tespiti�ile�i�e�ba�lard�k.�“Osmanl�n�n�bat�l�l��a�teorik�planda�haz�rlanamay����
n�n�en�önemli�kan�t��tarih,�felsefe�ve�edebiyat�alan�ndaki�yava��de�i�medir”�(Or�
tayl�;�2006:�249).�Osmanl�da�ise�bunun�yerine�gündelik�ya�amlar�ilgili�kültür�ürün�
lerinde�h�zl��de�i�im�gözlenmi�tir.� “Giyim,� ev�e�yas�,�paran�n�kullan�l���,� evlerin�
stili,� insanlar�aras�� ili�kiler�Avrupai�olmu�tur”� (Mardin;�2006:�13).�Türklerin�mo�
dernle�me� s�nav�nda�ba�ar�l�� olamamalar�n�n� en�büyük� sebebi� zihniyet�dönü�ü�
münden�ziyade�ya�am�pratiklerinde�meydana�gelen�dönü�ümdür.�Bat�,�kültürel�
ürünleri�ve�pratiklerini�orant�l��bir��ekilde�de�i�tirip�geli�tirebilirken,�bizde�kültü�
rel� de�i�im� yakalanmakta� zorlanm��,� teorik� olarak� yakalanamayan� bat�l�l�k� dü�
�üncesi�günlük�hayat�n�simgelerinde�aranm��t�r.�Bunun�da�temelinde,�bahsetti�i�
miz�modernle�me�rotas�n�n�ve�dümenin�sahibinin�“devlet”�olmas��durumu�vard�r.�
“Türk�Ayd�nlanmas��ne�yaz�k�ki�do�umunu�bir�sezaryen�ameliyat�na�borçludur.�
Tanzimat�ve�Cumhuriyet,�siyasal�kuram�aç�s�ndan�son�çözümlemede�sivil�ya�ama�
bir�müdahaledir”�(Oktay;�2000:�82).�
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Türk�Modernle�mesinin� kö�e� ta�lar�ndan� biri� olarak� kabul� edilen� Tanzimat�
Ferman�� ve� ad�n�� verdi�i� bir� dönem,�modernle�meye� dair� bahsetti�imiz� türden�
patolojileri�içermektedir.�Bat�ya�yönelik�yüzy�llar�öncesinden�var�olan�üstün�olma�
durumu,� bat�da� gerçekle�en� dü�ünsel,� siyasal� ve� ekonomik� devrimlerle� birlikte�
de�i�mi�tir.� Önceden� kurulan� ve� hissedilen� üstünlük,� Avrupa’n�n� yeni� yüzüne�
bak�ld���nda�yerini�“kendini�daha�da�a�a��da�görme,�bat�y��üstün�görme”�duru�
muna�b�rakm��t�r.�Bu�konuda�özgün�dü�ünceleriyle�tan�d���m�z�Cemil�Meriç�“Za�
fer� sabahlar�n�� kovalayan� bozgun� ak�amlar�.� �htiyar� dev�mazideki� ihti�am�ndan�
uyan�r�oldu.�Sonra�utanç,�unutkanl��a�b�rakt��yerini,� ‘Ben�Avrupal�y�m’�demeye�
ba�lad�.� ‘Asya� bir� cüzaml�lar� diyar�d�r’”� (2005:� 98),� ifadelerinden� olu�an� pasaj�,�
Bat�n�n�üstünlü�üne�dair�giri�ilen�alg�n�n�Bat�c�l����da�beraberinde�getirdi�ini�me�
cazl�� bir� anlat�mla�ve�neden� sonuç� ili�kisi� içerisinde�dile�getirmi�tir.� “Yenilginin�
olu�turdu�u�bir�fiili�durum�ve�psikoloji,�Osmanl��siyaset�kültür�ve�toplumsal�ala�
n�nda�kar��l�k�bulmu�,�dü�ünce�ve�davran��lara�yön�ve�biçim�vermi�tir.�Bat�l�la��
man�n�temelinde�de�etkilenme�gerçe�i�ve�örnek�alma�arzusu�yatmaktad�r”�(Alver;�
2006:�164).�Bu�arzu,�devlet�eliyle�ve�devletin�ç�karlar�yla�paralellik�göstermek�sure�
tiyle� en� yo�un� olarak� Tanzimat� Ferman�’nda� (1839)� kendisini� göstermi�tir.� Fer�
manla� birlikte,� Osmanl�,� Frans�z� �htilalinden� etkilenmesi� muhtemel� az�nl�klar��
bünyesinde� tutabilmek� için� Türk�Müslüman� tebaa� dâhil� olmak� üzere� her� türlü�
etnik� unsuru� e�it� statüye� ta��m��t�r.� Y�llard�r� ülkenin� gerçek� sahibi� konumunda�
olan�Türk�Müslüman�kesim�böyle�bir�sistemi�kolayl�kla�sindirememi�tir.�“Hükü�
metin�korktu�u�gibi�reformlar��her�zümre�kendi�bak�m�ndan�yorumlamaya�giri�ti.�
Müslüman�ahali�umumiyetle�gayrimüslimlere�verilen�müsaadelerden�ho�lanma�
d�.�Ulema�ve�ayan,�hatta�baz��valiler�Müslüman�halk�� tahrikten�geri�kalmad�lar”�
(�nalc�k;�1964:�357).�Tanzimatla�birlikte�gelen�siyasal�e�itlik,�tebaalar�aras�nda�ben�
zer�yönden�s�k�nt�lara�neden�olmu�tur.�Tebaalar�n�e�it�statüye�kavu�mas��ile�birlik�
te�devlette�sözü�geçer,�etkin�konumda�olan�Türk�Müslüman�ahali,�bu�vasf�n��yi�
tirmi�tir.�Merkezile�en,�bir�tak�m�hukuki�düzenlemelerle�bürokratik�yap�ya�do�ru�
evirilen�ve�ulusla�maya�do�ru�kayan�Osmanl�’da,� yönetimdeki�bu�bo�lu�a�yeni�
bir�s�n�f,�ayd�n�bürokrat�s�n�f��talip�olmu��ve�k�sa�süre�içerisinde�daha�sonra�aç�la�
cak�olan�parlamento�kanal�yla�amcac�n��gerçekle�tirmi�tir.�Tanzimat�süreci�bera�
berinde�–modernle�me�serüvenini�ya�ayan�her�devlette�oldu�u�gibi��yeni�bir�üst�
s�n�f� do�urmu�tur.� Osmanl�daki� imparator� ve� ona� yönelik� biat,� yerini� bürokrat�
atanm���kesime�ve�bu�kesimin�toplumsal�egemenli�ine�b�rakm��t�r.�Tabii�bu�dönü�
�üm,�parlamentarizmle�birlikte� resmiyete�kavu�turulmu��olsa�da,� �eklen�padi�a�
h�n� son� sözü� söyleyen�merci� olma� durumu� cumhuriyetin� ilan�na� kadar� devam�
etmi�tir.�

Devletin�Bat�l�la�ma�hareketiyle�birlikte�ortaya�ç�kan�bu�s�n�fa�kar���toplumda�
muhafazakâr�ve�gelenekçi�yap�s�n��korumakta��srar�eden�ba�ka�bir�s�n�f�belirgin�
le�mi�tir.� 	erif� Mardin’in� “çevre”� olarak� kavramsalla�t�rd���� bu� s�n�f,� “merkez”�
olarak�kavramsalla�t�rd����ve�devletin�asli�unsuru�olarak�görülen� s�n�f�n�d���nda�
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kalanlar��ifade�etmektedir.�Bu�s�n�f,�Bat�l�la�ma�ile�topluma�enjekte�edilen�her�türlü�
formasyonu�reddetme�yoluna�gitmi�tir.�Bat�l�la�ma�çabas�,�bir�anti�tez�olarak�Bat��
l�la�ma�kar��tl���n��do�urmu��ve�Türk�Modernle�mesi�diye�adland�r�lan�süreç,�Bat��
yanl�s��kesimle�muhafazakâr�çevrenin�mücadelesine�sahne�olmu�tur.�Say�ca�az�n�
l�kta�olan�(ki�her�seçkinci�yap��az�nl�ktad�r)�ve�ayd�n�kesimi�de�arkas�na�alan�bu�
kesim,� yüz� y�l�� a�k�n� süredir� toplumun� ço�unlu�unu�olu�turan� kesim�üzerinde�
tahakkümünü�sürdürmektedir.�Üstelik�yerle�en�anlay��,�seçkinci�yap�n�n�kendisini�
ülkenin�tek�ve�mutlak�sahibi�olarak�görmesini�sa�lam���ve�muhafazakâr�kesimle�
rin�talepleri�sürekli� ikinci�plana�at�lm��t�r.�Oysa�modernlik�ve�cumhuriyet�rejimi;�
demokrasiyi,�yani�toplumun�her�noktas�n�n�fark�gözetmeksizin�e�it�bir�düzlemde�
de�erlendirilmesini,�yönetimde�ve�hizmette�her�kesimin�e�it�derecede� söz�hakk��
olmas�n��içeren�bir�ö�retiyi�bar�nd�rmaktad�r.�Zira�cumhuriyet�kelimesinin�kökeni�
de� “cumhur”dan,� yani� halktan� gelmektedir.� Peki,� niçin� Osmanl��� Cumhuriyet�
Modernle�mesi� diye� adland�r�lan� süreç,� devlet� taraf�ndan� olu�turulan� ayd�n�
bürokrat�s�n�f�n�çevreye�yönelik�k�s�tlamalar��ve�anti�demokratik�uygulamalar��ile�
süregelmi�tir?�Cumhuriyet�ya�da�laiklik�kavramlar��ne��ekilde�tan�mlanm���ya�da�
uygulama� bulmu�tur� da� demokrasi� göz� ard�� edilip� y�llar� boyu� ayd�n�bürokrat�
az�nl���n�çevre�üzerinde�kurmaya�çal��t����hegemonya�ile�olu�an�siyasi�istikrars�z�
l�k�toplumda�daimi�hal�alm��t�r?�

Bu�sorular�n�yan�t�,�ulus�devlet�yap�s��ile�Cumhuriyetin�üzerine�oturdu�u�te�
mellerde�yatmaktad�r.�

�
3.2�Cumhuriyet�ve�resmi�ideoloji�
Milli�mücadelenin�kazan�lmas�n�n�ard�ndan,�dünya�konjonktürüne�uygun�ola�

rak�Türk�toplumunda�da�bir�tak�m�siyasi�de�i�iklikler�meydana�gelmi�tir.�Kurulan�
yeni�devlet�ile�birlikte�yönetimin�niteli�i�ve�rejimin�ad��de�i�mi�tir.�Temel�yönetici�
kadrosunu�milli�mücadelenin�önemli�aktörlerinden�olu�turan�yeni�devletin�ba��na�
da�Milli�Mücadele’nin�ba�lat�c�s��ve�ba�komutan��olan�Mustafa�Kemal�getirilmi��
tir5.� Ulus� devlet�mant���� ile� do�an� Türkiye� Cumhuriyeti,� bu�mant���n� yap�s�na�
içkin�olarak�homojen�toplum�yap�s�n��ve�seçkinci�yap�n�n�a��rl���n��ilk�kuruldu�u�
andan�itibaren�hissettirmi�tir.�Yap�sal�ö�elere�göz�atacak�olursak,�devletin�–özelde�
seçkinci�yap�n�n��varl���n��bir�tak�m�kaynaklarla�beslemeye�ve�perçinlemeye�çal���
t���n��görebiliriz.�“Ulus�olma�projesinin�(somut�y.n.)�malzemeleri�ise�bayrak,�para,�
mar�,� üniforma,� an�t� ve� önemli� günler� (kutlama,� yas� vb)� gibi� simgelerdir”�
(Kaptano�lu;�2000:�88).�Cumhuriyet�rejiminin�bu�ö�elerinin�kullan�m��ekilleri�ve�
pratik� sonuçlar�n�� resmi� ideoloji� do�rultusunda� irdelemenin� konuya� daha� fazla�
aç�l�m�getirece�ini�dü�ünüyoruz.�Zira,�seçkinlerin�bahsetti�imiz�kültürel�simgesel�
tahakkümlerinin�temelinde;�hukuk�kanal��ile�beslenen�“resmi�ideoloji�vard�r.�

                                                 
5  Mustafa Kemal’in, rejimin (cumhur) ba�kan� olmas� ve onun seçilmi�li�i farkl� bir tart��ma konusudur. Resmi kay�tlarla 

konu�acak olursak meclis taraf�ndan oy birli�iyle ve demokratik bir �ekilde cumhurba�kan� seçildi�ini söylememiz do�ru 
olacakt�r. Zira bu sebeple “yeni kurulan devletin ba��na getirilmi�tir” ifadesini kulland�k. 
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Basit�bir�tan�mlama�ile�resmi�ideoloji;�bir�devletin�resmi�politikalar�n�n,�vatan�
da�lar�na�olan�yakla��m�n�n,�siyasi,�hukuki�ve�sosyal�uygulamalar�n�n�bütününü�
kapsar.�Resmi�ideoloji�kanal�yla�devlet,�bireyleri�“olmas��gerekti�i”��ekilde�yeti�ti�
rir.�Devletin�amaçlar��ya�da�pratikleri�ile�ters�dü�en�fikirler,�resmi�ideoloji�taraf�n�
dan�yok�edilmek�istenir.�Devlet�resmi�ideolojisini�gerek�kendi�araçlar�yla�gerekse�
ulusal�simgelerle�besler.�“Resmi�ideoloji�olu�turmak�için�bilgi�kanallar�n��denetle�
mek;�enformasyon�bilgi�demek�oldu�una�göre�baz��bilgilerin�kitlelere�ula�mas�n��
engellemek�kitlelerin�bilincinde�bir�bo�luk�yaratmak�üzere�kendi�geçmi�iyle�ba�la�
r�n�� koparmak,� iktidardaki� s�n�flar�n� ç�karlar�na�uygun�bir� bilgi� ve� enformasyon�
olu�turmakla�mümkündür”�(Ba�kaya;�2006:�36).�Ba�kaya’n�n�da�üzerinde�durdu�
�u�gibi,�resmi�ideolojinin�yay�lmaya�çal���lmas�yla�amaçlanan��ey,�belli�bir�s�n�f�n�
ç�karlar�n�� ve� hegemonyas�n�� çe�itli� yollardan� beslemektir.� Bireylerin� geçmi�ine�
yönelik�haf�za�kayb�,�asl�nda�“tap�nd�klar�”�ya�da�yönetildikleri�güce/s�n�fa�kar���
bir�haf�za�kayb�n��getirecektir.�Böylece�yeni�egemen�yap��ya�da�seçkinler,�geli�ip�
palazlanma�f�rsat��bulacaklard�r.�Bu�noktada�cumhuriyet�rejimine�ya�da�demokra�
siye�ayk�r��gelen�uygulamalar�n�yap�ld����sonucu�ç�kar�labilir.�Zira�hiçbir�demok�
ratik�devlet�kendi� resmi�politikalar�n��bireylerin�ya�am�tarzlar�na�mutlak�surette�
yans�tmak�istemez.�Dahas��modern�demokrasilerde�devlet�denen�organizasyonun�
bireyin� ya�am� tarz�na� kar��mak� gibi� bir� niyeti� yoktur.� Bu� durum� ülkemize� (ve�
modernle�meyi� sadece�ya�am�pratiklerine/simgelere� endeksleyen�ülkelere)� özgü�
bir� durumdur.� Ayr�ca� Türklerdeki� “devletçi”� gelene�in� “cumhuriyet”� vaadiyle�
asker�kökenli�bireylerin� inisiyatifine�girmesi�sonucu,�ülkemizde�“cumhur”� ikinci�
plana�at�larak�devlet�öznenin�kanal�yla�modernle�ilmi�,�ça�da�la��lm��t�r.�“Cum�
huriyetin� ilan�na�köklü�bir�a�ama,�bir�devrim�diyenlerin,�padi�ahl���n,�saltanat�n�
kald�r�lmas��d���nda�öne�sürebilecek�gerekçeleri�yoktur”�…�“�bir�kitle�hareketi,�bir�
‘halk�kat�l�m��var�ise�de;�geçi�in�öncülü�ünü�yapan,�belirleyici�gücünü�olu�turan�
unsur�–‘eski’�devletin�askeri�sivil�bürokrasisidir”�(Laçiner;�1998:�14��15).�Kurtulu��
Sava��n�n�ard�ndan�giri�ilen�ink�lâplar�sürecinde�Bat�da�oldu�u�gibi�halk�kat�l�m��
n��ve�talebini�bizde�aramak�gereksiz�olacakt�r.�Zira�Cumhuriyet�Devrimi,��birileri�
kabullenmekte�hala�zorlansalar�da��jakoben/tepeden�inmeci�bir�devrimdir.�Devrim�
öncesi�ve�sonras�nda�yönetimlere�bakt���m�zda�“devrilen”�yap�n�n�sadece�yönetim�
tarz��oldu�u�gözlenecektir.�Cumhuriyetin�kurumlar�na�ve�uygulamalar�na�bakt��
��m�zda,� padi�ah�n� ve� halifenin� sistemden� “ihraç”� edilmesinin� ard�ndan� olu�an�
bo�lu�a� askeri�sivil� bürokratlar�n� oturdu�u� ve�modernle�me� ad�nda� uygulanan�
politikalar�n� daha� resmi,� daha� göze� batar� bir� �ekilde� uyguland���� görülecektir.�
Üstelik� bahsetti�imiz� seçkinci� yap�,� daha� önce� hiç� olmad���� kadar� “modernlik�
zorlamas�na”�giderek�cumhuriyet�ad��alt�nda�cumhuru�bask��alt�na�alm��t�r.�“Tür�
kiye� Cumhuriyeti� Devletini,� Osmanl�� bürokrat�n�n� iki� yüz� y�ld�r� en� gönüllü� bi�
çimde� yüklendi�i� ‘devlet� kurtarma’� misyonundan,� bu� yoldaki� çaba,� giri�im� ve�
denemelerinden�ba��ms�z�olarak�ele�almak,�bizleri�mutlak�bir�yan�lg�ya�sürükle�
yecektir”�(Cang�zbay;�2007:�26).�
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Görüldü�ü�üzere�cumhuriyet�ideali�ya�da�söylemi�ile�yola�ç�kan�seçkinci�yap�,�
zaman�içerisinde�devletçi�yap�lanman�n�ve�devletin�Türklerdeki�tarihsel�misyonu�
nun�etkisiyle�kapal�,�homojen�bir�noktaya�çekilmi��ve�seçkinci�yap��iktidar�n��per�
çinlemek�ad�na�demokrasi,�laiklik,�cumhuriyet,�devrimler�ve�Kemalizm�üzerinden�
siyasetini�yürütmü�tür.�

Demokratikle�me�olgusunun�sivil� topluma�verilen�önem�ölçüsünde� tutarl�l��
��n�n� sa�land���n�� dü�ünecek� olursak,� ülkemizde� demokrasi� ç�kmaz�n�n� temel�
sebeplerinden� birine� rahatl�kla� inebiliriz.� Sivil� toplumun� ülkemizdeki� kar��l����
bireyi�ya�da�genel�manada�resmi�ideolojinin/devletin�dönü�türmeye�çal��t����“çev�
reyi”� temsil�etmektedir.�Merkez,�Osmanl�dan�beri�çevrenin�önünde�ve�ona�kar���
olarak�konumlanm��t�r.�Bunu�yaparken�de�“devlet”�olgusunu�ve�devletçi�retori�i�
arkas�na� alm��t�r.� “Türkiye,� sivil� toplum� anlay���na� ‘devlet’� sözcü�ünün� Türk�
Osmanl��semanti�ine�göre,�en�büyük�saadet�anlam�na�geldi�i,�dolay�s�yla�bireysel�
li�in�k�nan�p�tekdüzeli�in�revaçta�oldu�u�bir�evreden�geçerek�ula�m��t�r”�(Vergin;�
1994:�11).�Bu�noktada�yap�s��itibariyle�sivil�toplum�kavram�n��sindiremeyen,�resmi�
ideolojinin�dar� kal�plar�yla,� yeni� kurulmu�� ve� her� an� tehlikede� olan6� bir� devleti�
korumak� ad�na� (ya� da� bahanesiyle)� eylemlerini� me�rula�t�ran� bir� “merkez”� ile�
kar���kar��yay�z.�Merkezin,�yap�p�etmelerini�me�rula�t�rmak�ya�da�çevrenin�yap�p�
etmelerine�mani�olmak�için�bir�me�rula�t�rma�arac��olarak�en�fazla�laiklik�olgusunu�
kulland���n��günümüzde�oldu�u�gibi�tarihin�sayfalar�nda�da�gözleyebiliriz.��

�
3.3.�Seçkinci�yap�n�n�seçkinlik�arac��olarak�laiklik�olgusu�
Çal��mam�z�n� ba��nda� laiklik� olgusunu� aç�klamaya� çal���rken� önemli� birkaç�

nokta�üzerinde�durmu�tuk.�Bunlardan�biri�de�devletin,�bireylerin�inanç�özgürlük�
lerini�sa�lamas��ve�her�bireye�inançlar��noktas�nda�e�it�mesafede�durmas�yd�.�Laik�
li�in�bu�özelli�ine�göre�devlet,�herhangi�bir�dine�mensup�olan�ya�da�dinsel�pratik�
lerini� gerek� kolektif� olarak� gerekse� toplumsal� hayatta� bireysel� olarak� icra� eden�
bireyleri� herhangi� bir� haktan� mahrum� edemez.� Bu� aç�dan� bak�ld���nda� laiklik,�
bireysel� hususlarla� u�ra�maktan� ziyade� devlet� yönetiminde� dinsel� say�tl�lar�n�
referans�al�narak�bu�referanslara�göre�yap�lacak�olan�muameleyi�önler�nitelikte�bir�
de�erdir.�Fakat�bizim�ülkemizde� laiklik�olgusu,�yönetici� seçkin� s�n�f�n� siyasi�he�
gemonyas�n�� sürdürebilmesinde� bir� araç� haline� gelmi�tir.� “� Cumhuriyet’in� eski�
gelene�i�y�kmak�ve�kendi�gelene�ini�olu�turmak�için�ba�vurdu�u�en�stratejik�vas��
ta� laisizm� (laiklik�de�il)�olmu�tur7”� (Türköne;� 2006:� 279).�Bu�amaca� içrek�olarak�

                                                 
6  Ulus devlet yap�s�, var olu�unu homojenli�e borçlu oldu�u kadar paranoyaya da borçludur. Ülkemizdeki “rejim tehlikede”, 

“vatan elden gidiyor”, “�eriat geldi gelecek” türünden söylemler, seçkinci yap�n�n en ba��ndan beri eylemlerini me�rula�-
t�rmak ve siyasi hegemonyas�n� beslemek ad�na topluma ‘sald���’ söylemlerdir. Kurulan paranoya, ulus devletin gayri hu-
kuki yapt�r�mlar�na ya da eylemlerine me�ruiyet sa�lamaktad�r. Bu durumu, çal��mam�z�n ilerleyen bölümündeki “güven-
likçi sistem” konusu çat�s�nda tekrar ele alaca��z.  

7  Türköne’nin �srarla “laisizm” demesinin sebebi, yönetici seçkinlerin yönetimde laik bir tav�r tak�nmas�ndan ziyade, Fran-
s�z Tipi laikli�in yans�mas� olan “toplumun dinden uzakla�t�r�lmas�” uygulamas�n� benimsemi� olmalar�d�r. Dolay�s�yla la-
ikli�in hukuki anlam� revaç bulmayarak kavram�n içi bo�alt�lm�� ve laiklik üzerinden laiklikle ba�da�mayacak uygulamala-
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1937’de�Atatürk��lkelerinin�anayasaya�girmesi� ile�birlikte� laikli�in�kanuni�bir�ze�
mine� kavu�mas�� söz� konusu� olmu�tur.� Seçkinlerce� �ekil� verilen� bu� anayasada�
tan�mlanan� laiklik,� e�i� benzeri� görülmemi�� sosyolojik� sorunlara� ve� sorulara� yol�
açm��t�r.�Bizde�uygulan��ekli�ile�laikli�in�demokrasi�ile�ba�da��p�ba�da�mayaca��,�
dünyadaki�örneklerine�bak�ld���nda�ideal�anlamda�bir� laikli�in�uygulan�p�uygu�
lanmad���na� dair� derin� soru� i�aretleri�mevcuttur.� Son� zamanlar�nda� k�smen� de�
olsa,� geneli� itibariyle� �eriat� kurallar�� ile� yönetilen� bir� devletin� y�k�l�p,� yerine�
Seküler� yönetim� anlay���n�n� ve� ya�am� tarz�n�n� belirlenmesi� ülküsü� ile� yeni� bir�
devletin�kurulmas�,�din�olgusuna�yakla��mda�bir�tak�m�önyarg�lar��do�urmu�tur.�
“Kemalist�seçkinler�Osmanl���mparatorlu�unu��slam’a�dayal��bir�toplumsal�etosu�
olan� geleneksel� bir� siyasal� düzen� olarak� gördüklerinden�modern� ulusun� in�as�,�
bat�l��Seküler�mant���n�ve�bilimsel�rasyonalitenin,�o�zaman�geleneksel,�geri�kalm���
ve��slam’a�dayal��olarak�görülen�toplumsal�ili�kilerin�üzerinden�tepeden�empoze�
edilmesi�ve�muhtemel�olarak�da�bu�ili�kiler�üzerine�yay�lmas��temeli�üzerine�ku�
rulmal�yd�”� (Kazanc�gil� ve� Özbudun’dan� akt.� Keyman;� 2003:� 121).� Devletin� ve�
onun� erkini� elinde� bulunduran� seçkinci� yap�n�n,� sivil� toplum� dâhil,� toplumsal�
ya�ant�n�n�her�noktas�na�müdahil�oldu�unu�dü�ünürsek,�böyle�bir�yap�n�n�dinsel�
pratiklerden�az�evvel�sözünü�etti�imiz�“paranoya”y��arkas�na�alarak�rahats�z�ol�
mas�� ya�da� rahats�z� oluyormu��gibi� yap�p�bunu� topluma�bir� rahats�zl�k�unsuru�
olarak�lanse�etmesi,�Kazanc�gil’in�bahsetti�i�türden�kayg�lar��içererek�söz�konusu�
olmu�tur.� Seçkinci� yap�,� dinsel� pratikleri� o� günün� �artlar�nda� kontrol� edilmesi�
gereken�bir�eylemler�bütünü�olarak�gördü�ü�için�dinsel�ya�am��kontrol�alt�na�al�
maya�çal��m��t�r.�Bu�amaçla�tekke�ve�zaviyelerin�kapat�lmas�,�medreselerin�i�lerli�
�ine�son�verilmesi,�ezan�n�Türkçele�tirilmesi�gibi�uygulamalar�görebiliriz.�Devletçi�
elit,�tüm�bu�uygulamalar��yaparken,�Diyanet���leri�Ba�kanl���n��kurarak�denetimi�
ni�kurumsalla�t�rm��t�r.�Çaha’n�n� ifadesiyle�(2003:�197)��slam,� ideolojik�ve�politik�
söylem,� program� ve� hareketlerin� temellendi�i� bir� formdan� ç�kar�l�p� bireylerin�
vicdan�na�s��d�r�lmak�istenmi�tir.�Oysa�biliyoruz�ki�laik�bir�devlet,�yurtta�lar�n�n�
dinsel�pratiklerini�düzene�sokma�gibi�bir�amaç�gütmez.�Dinsel�hayat,�gerek�cema�
atler�kanal�ya,�gerekse�bireysel/ruhi�süreçlerle��ekil�bulur.�Lakin�seçkinci�yap�n�n�
dini,� rejim� kar��s�nda� bir� tehlike� unsuru� olarak� görmesi,� laiklik� anlay���yla� ba��
da�mayan�bu�türden�uygulamalara�sebep�olmu�tur.�Seçkinci�yap�,�Türk�Modern�
le�mesinin� genel� seyrinde� vuku� buldu�u� üzere,� getirdi�i� yenilikleri� kendi� ad��
na/kendi�menfaatleri� do�rultusunda� kullanm��� ve� toplumsal� talepleri,� de�erleri�
göz�ard��etmi�tir.�“Laiklik,�sistemin�benimsedi�i�ilkelerden�biri�olman�n�ötesinde�
bir�i�levi�yerine�getirmektedir�ve�bu�da�k�saca�aristokratik�(ya�da�bizim�s�kça�kul�
land���m�z�bir� ifade�ile�seçkinci)�cumhuriyet�demektir.�Bu�tercih�anlaml�d�r.�Seç�
kinci�yap�y��di�er�hukuki�sosyal�demokratik�üç�ilke�ile�vurgulamak�zordur.�Bunlar�

                                                                                                                           
ra gidilmi�tir. Bu yüzden laiklikten ziyade laisizm (laikçilik) vurgusu yap�lm��t�r ve laisizmin, seçkinlerin ideolojisi (…izm) 
haline geldi�i belirtilmi�tir. 
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hep�toplum�eksenlili�i�ça�r��t�r�r.�Hâlbuki�laik�vurgu,�genel�bir�kabulün�ötesinde�
cumhur�ve�etosunu�d��ar�da�tutmay��ifade�eder”�(Ayd�n;�2002:�271).�Konumuzun�
farkl��eksenlere�kaymamas��aç�s�ndan,�seçkinci�yap�n�n�siyasi�hegemonyas�n��top�
lumsal�hayat�n�farkl��noktalar�nda�ne��ekilde�hissettirdi�ini�irdelemeye�çal��al�m.�

�
4.�Seçkinlerin�Toplumsal�Hayata�Mutlak�Tahakkümü�
4.1�Gündelik�ya�ama�seçkinci�müdahale�
Siyasal�Seçkinci�yap�n�n�ulus�devlet�mant���n��arkas�na�alarak�seçkinli�ini�be�

lirgin�hale�getirmesi�ve�iktidar�n��daimile�tirmeye�çal��mas�,�laiklik�d���ndaki�“i��
levlerle”� de� sa�lanm��t�r.� Kat�� devletçi� gelene�in� cumhuriyetin� ilk� y�llar�ndaki�
uygulamalar�,�dinsel�pratiklerin,�laikçi�seçkin�zümre�taraf�ndan�kültürel�hayattan�
soyutlanmas��ile�kalmam��,�toplumsal�ekonomik�ve�siyasi�hayata�muazzam�dere�
cede�müdahalelerde�bulunulmu�tur.�Osmanl�dan�kalma�kurum�kurulu��ve�cema�
atler,� rejim� bekas�� bahanesiyle� etkisiz� hale� getirilmi�tir.� Dönemin� kültürel� ya�a�
m�ndaki� çe�itlili�ine� bakacak�olursak;� “Klasik� sosyal� gruplara� ilaveten,� ideolojik�
boyutta�Marksistler,�liberaller,�milliyetçiler�ve��slamc�lar;�etnik�boyutta�Ermeniler,�
Araplar,�Rumlar�hatta�Kürtler;� siyasal� boyut� çok� say�da� siyasal� parti;� ekonomik�
boyutta� yerli� ve� yabanc�� serbest�müte�ebbisler� ve� sosyolojik� boyuta� sendikalar,�
kad�n�gruplar�,�masonlar�vb.”�(Çaha;�2003:�186)�mevcuttu.�Cumhuriyetin�ilan��ile�
birlikte�yap�lan�düzenlemeler�sonucu��ulus�devletin�homojen�yap�s�n�n�etkisiyle��
Osmanl�da�ya�am�alan��bulabilen�bu�gruplar� toplumsal�hayata�dair�kurulan�ho�
mojenlik� potas�nda� eritilmeye� çal���lm��t�r.� Toplum,� oldu�u� gibi� de�il;� devletin�
onu�tasarlad����gibi�“olmak”�ve�bu�tasar�m�ekseninde�“ya�amak”�zorunda�kalm���
t�r.�Seçkinci�yap�,�çevreyi�kendisinden�uzak�tutmaya�ve�onu�kendi�ç�karlar��do�rul�
tusunda�yönetmeye� çal���rken,� garip� bir� çeli�kidir� ki� onu�kendisine� benzetmeye�
çal��m��t�r.�Kendisi�gibi�olmayanlar�,�“güvenlikçi�sistem”in�bir�gere�i�olarak�tehli�
keden�saym���ve�bu� tehlikenin�yok�edilebilmesi� için�me�ru�gayrime�ru�her�yolu�
denemi�tir.�Homojenli�i�sa�lamak�ad�na�az�nl�k�statüsü�sadece�Ermeni�ve�Rumla�
ra�verilmi�,�mübadele�kanunu�ç�kart�larak�d��ar�daki�Türk�nüfusu�içeriye,�içerdeki�
yabanc��nüfusu�d��ar�ya�aktar�lm��t�r�ve�homojenlik,�etnik�düzlemde�sa�lanmaya�
çal���lm��t�r.��

Bahsetti�imiz�derneklerin�ve�sosyal�gruplar�n� i�lerli�ine�son�verilmesinin�ar�
d�ndan� seçkinci� yap�,� kendi� gruplar�na� kendi� amaçlar�� do�rultusunda� gündelik�
hayat�kazand�rabilmek�ve�resmi�ideolojiyi�yayabilmek�için�köy�enstitülerini,�halk�
evlerini�açm���ve�buradaki�faaliyetleri�zorunlu�hale�getirmi�tir.�Dinsel�hayata�dair�
yap�lan�müdahaleleri�bir�kere�daha�tekrarlayacak�olursak;�tekke�ve�zaviyeler�kapa�
t�lm��,�medreselerin�e�itim�ö�retimine�son�verilmi�,�ezan�Türkçele�tirilmi��Diya�
net���leri�Ba�kanl����kurularak�dinsel�pratikler�“standartla�t�r�lm��t�r”.�Böylece�din�
olgusu,�devletin��ekil�verdi�i�bir�araç�haline�gelmi�tir.�“Türk”�vurgusu�güçlendiri�
lerek,�hakim�kültürün�d���nda�kalan�etnik�gruplar�Türk�gibi�ya�amaya�–yasal�ola�
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rak��mahkûm� edilmi�tir8� ve� bunu� yaparken� yine� “devletin� bekas�”� bahanesinin�
ard�na�s���n�lm��t�r.�

Seçkinlerin�kemikle�tirmeye�çal��t����ve�bunu�yaparken�ideal�haliyle�tutars�z�
l�klar�na�sebep�oldu�u�cumhuriyet�dü�üncesi,�ulus�devlet�yap�s�n�n�k�r�lganl���na�
pe�ke��çekilmi�tir.�Merkez,�kapal��bir�hal�al�rken,�çevre,�kültürel�miras�n��devletin�
denetim�mekanizmas�na�kapt�rm��t�r.�Seçkinler,�devletin�ve�rejimin�tek�sahibinin�
kendileri�oldu�u�dü�üncesine�kap�larak�bütün�bir�toplumu�kendi�gözlüklerinden�
okumaya�ya�da�bu�gözlükleri�topluma�kazand�rmay��hedef�edinmi�lerdir.�Seçkin�
cilerin�zorlamas�yla�“modernle�en”�çevre�ise,�bu�durumu�k�sa�vadede�korumu��ve�
var� olan� “kendi� gibi� olma”�potansiyelini� �artlar� el� verdi�i� zamanlarda� harekete�
dönü�türmeye�çal��m��t�r.�Egemen�seçkin�yap��da,�demokrasiyi,�toplumsal�taleple�
ri�ve�ülkenin�geri�kalan�k�sm�n��adeta�“tan�mayarak”,�çevrenin�buldu�u�ç�k���nok�
talar�n��t�kamak�için�her�türlü�yola�ba�vurmu�tur.�Çünkü�seçkinci�yap�n�n�alg�s�,�
hegemonyas�n��yitirdi�i�anda�rejimin,�dolay�s�yla�devletin�y�k�laca���yönündedir.�
Seçkinler�bu�alg�y��zamanla�“bahaneye”�dönü�türmü��ve�kendi�iktidarlar�n��sa��
lamla�t�rmak�için�sürekli�tehlikeler,�tehditler�üretmi�tir.�Bu�da�beraberinde�güven�
likçi�sistemi�getirmi�,�güvenlikçi�sistem�de�siyasi�istikrars�zl��a�sebep�olan�önemli�
faktörlerden�biri�olmu�tur.�

�
4.2�Tek�parti�iktidar��ve�güvenlikçi�sistemin�temelleri�
Cumhuriyet�tarihinde�“Tek�Partili�Hayat”�olarak�adland�r�lan�dönem,�cumhu�

riyetin�ilan�ndan�ba�lay�p�Demokrat�Parti’ni�iktidara�gelmesine�kadar�geçen�süreyi�
kapsar.�Bu�süre�içerisinde�Terakkiperver�Cumhuriyet�F�rkas�,�Serbest�Cumhuriyet�
F�rkas��gibi�partiler�kurulsa�da,�bu�partiler�resmi�ideolojinin�kal�plar�na�uymamas��
ve�“rejimi�tehdit�ediyor”�paranoyas��sonucu�k�sa�sürede�kapat�lm��t�r.�Bu�partile�
rin�basit� sebep�ve�bahanelerle�kapat�lmas�n�n�nedeni�de,�varl�klar�yla�demokrasi�
kültürünü�geli�tirmeleri�beklentisi�de�il,�demokrasiye�dair��ekilci�bir�portre�çizme�
leri�beklentisi�ile�kurulmu��olmalar�d�r.�	öyle�ki;�bat�l��devletler�cumhuriyetin�ila�
n�ndan�itibaren�Türkiye’de�muhalefetin�olmad���n��bahane�ederek�devletin�yöne�
ticilerini�ele�tirmi��ve�garip�bir�çeli�kidir�ki;�cephede�sava��kaybettikleri�bir�millete,�
birkaç�sene�içerisinde�masa�ba��ndan�tavsiyeler/buyruklar�vermeye�ba�lam��lard�r.�
D���bask�lara�dayanamayan�M.�Kemal�ve�“devrimci”�kadrosu�k�sa�bir�süre�içeri�
sinde�teorik�(ve�göstermelik)�olarak�iktidar��denetlemesi�görevini�yükleyerek�mu�

                                                 
8  Lozan Bar�� Antla�mas�n�n 39. Maddesinde “Türkiye vatanda�lar�ndan hiçbirinin gerek özel ya da ticari ili�kilerinde, 

gerek din, bas�n veya her türlü yay�n hususunda ve gerek genel toplant�larda herhangi bir dili serbestçe konu�ulmas�na 
kar � hiçbir kay�t konmayacakt�r. Resmi dil mevcut olmakla birlikte, Türkçe’den ba�ka bir dil konu�an Türk vatanda�lar�na 
mahkemelerde kendi dillerini sözlü olarak kullanabilmeleri için uygun kolayl�klar gösterilecektir” ifadesi geçmesine ra�-
men a��rl�kla Do�u illerinde olmak üzere, yurt genelinde Kürtçe konu�mak, ba�ka bir ifade ile Türkçe konu�mamak hu-
kuki yapt�r�mlara sebep olmu�tur. Lozan’�n alt�na imza atan devlet, kendi vatanda�lar�n�n ana dillerini serbestçe konu�a-
bilmesini rejim ad�na engellemi�, konu�anlara günün �artlar�nda yüksek mebla�larda para cezas� vermi�tir: “Kürt köylüle-
ri Türkçe bilmedikleri için kontrol memurlar�na yakalanmaktan kurtulam�yorlard�. Erzincan valisi Ali Kemal Bey’in yazd���-
na göre, her Kürtçe kelime için 5 kuru� para cezas� kesiliyordu…” (Ba�kaya; 2006: 89). Ayr�ca Türk olmak da, günümüz-
de Anayasa arac�l���yla “zorunlu k�l�nm��t�r”. Buna göre “Türk Devletine vatanda�l�k ba�� ile ba�l� olan herkes Türk’tür”. 
Bkz. T.C 1982 Anayasas� (Ba�kuyu, O�uz; 2007: 19).  
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halefet�partilerini�“kurdurtmu�tur”9.�Toplumsal�tabanl��bir�hareket�olmasa�da,�bu�
partiler�k�sa�süre�içerisinde�tepeden�inmeci�devrimlerin�gündelik�ya�ant�s�na�etti�i�
müdahaleden� bunalan� halk�n,� çevresinde� topland���� örgütler� haline� gelmi�tir.�
Örne�in�Osmanl�’n�n�son�dönemlerinden�itibaren�siyasi�hayatta�etkisini�gösteren�
liberaller�SCF’nin�parti�tüzü�ündeki�Liberal�görüntüsüne�bak�p�bu�partiyi�destek�
ler�olmu�tur.�Yine�SCF�parti�tüzü�ündeki�“partinin,�milletin�dinine�sayg�l��olmas�”�
vurgusu,�muhafazakâr�kesimin�bu�parti�çevresinde�örgütlenmesine�sebep�olmu��
tur.�“Ali�Fethi�Bey�(SCF�ba�kan�)�te�kilat�yapmak�için��zmir’e�gelince�çok�büyük�
bir�halk�kitlesi� ile� kar��la�m��,�CHP’liler� bunu�önlemek� için�müdahalede�bulun�
mu�lar,�tats�z�olaylar�ya�anm��,�Halk�n�SCF’�ye�büyük�ak�n��CHP’�yi�ürkütmü�,�bir�
genel� seçimde� iktidar�� kaybetme� korkusuna� dü�ürmü�tür”� (Kocaba�;� 2007:� 30).�
Halk� kat�l�m�n�n�muhalif� kanada� kayd���n�� gören� seçkinler,� kendi� elleriyle� kur�
duklar��bu�partilerin�siyasal�hayattaki�etkinli�ini�k�rabilmek�için�her�yolu�denedi�
lerse�de,�partilerin�kapat�lmas�n��sa�lamaktan�ba�ka�hiçbir�surette�ba�ar�l��olama�
m��lard�r.� 1930� senesinde� yap�lan� yerel� seçimlerde� SCF� ülke� genelinde� ba�ar�l��
olmas�na� ra�men� seçimlere� hile� kar��t�r�lm��� ve� CHP’nin� seçimlerden� ba�ar�� ile�
ç�kt����dü�üncesi�a��lanm��t�r.�“SCF�(resmi�olarak)�seçimlere�vali�müdahale�etme�
di�i�için�yaln�zca�Samsun’da�kazanm��,�ard�ndan�Samsun�Valisi�görevden�al�narak�
‘cezaland�r�lm��t�r’”�(A�ao�lu;�1969:�139).�

Demokrasiyi�sadece�hukuki�resmi�bir�araç�olarak�gören�seçkinci�yap�,�iktida�
r�ndan�kaybetmemek�ad�na�kendi�hukuku�ile�dahi�ters�dü�ecek�uygulamalar�ya�
parak�çe�itli�bahanelerin�arkas�na�s���nm���ve�SCF’�yi�kapatm��t�r.�Bu�bahaneler�
den�en�barizleri�“devrimlerin�halk�taraf�ndan�hiçe�say�lmas�”,�“devrim�kar��tlar��
n�n�muhalefet� etraf�nda� toplanmas�”,� “�eriat�n� geri� gelme� tehlikesi”� ve� “rejimin�
zeval�görece�i�paranoyas�”d�r.�Tek�parti�iktidar��döneminde�olu�turulan�bu�para�
noya,�tehlike�kar��s�nda�al�nan�tedbirlerin�uzun�vadede�yol�açt����istikrars�zl�k�ve�
tüm�bu�süreçleri�kapsayan�durum�“güvenlikçi�sistem”in�do�mas�na�sebep�olmu��
tur.�Daha�önce�de�belirtti�imiz�gibi�ulus�devlet�yap�s�n�n�var�olan�titrek�bir��ekilde�
ayakta�duran�yeni�düzenini�korumak�ya�da�farkl��sesleri�sindirebilmek�amac�yla,�
belli�bir�potansiyeli� tehlike�olarak� topluma�sunup,� toplumu�bu�potansiyele�kar���
k��k�rtmas�� ve� yap�p� etmelerini� bu� potansiyelin� varl���na� kar��� bir� eylem�tedbir�
olarak�me�rula�t�rmas��söz�konusudur.�Seçkinci�yap�n�n�gündelik�ya�ama�ve�çev�
reye� yönelik� müdahalesinin� bir� nedeni� de� budur.� “Türkiye’de� devlet,� toplumu�
meydana�getiren�s�n�flar,�gruplar�ve�bireylerden�ayr�,�onlar��neredeyse�potansiyel�
bir� dü�man� gibi� gören� bir� konumda� ve� sürekli� bir� tehdit� alg�lamas�� içinde� hep�
kendini�koruma�refleksine�göre�i�liyor”�(�nsel;�1998:�82).�Güvenlikçi�sistemin,�kor�
kuyu�arkas�na�alarak�bunu�toplum�nezdinde�kabul�ettirebilmesi�belli�bir�me�ruiyet�

                                                 
9  Demokrasilerde böyle bir sürecin ya�anmas� söz konusu de�ildir. E�er 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 ya�ant�ya en fazla 
müdahale eden 82 Anayasas� bile, bir siyasi parti kurulurken hiçbir resmi organdan izin al�nmas�n� �art koymaz. 
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temeline�oturmaktad�r.�Gerek�ç�kart�lan�yasalarla,�gerekse�korkunun�yaratt����etki�
ve� tepkiyle,�Türkiye’de�seçkinler�güvenlikçi� sistemin�rejim�ad�na�olmazsa�olmaz�
bir� unsur� olaca��n�� “pompalam��lard�r”.�Onun� da� ötesinde,� güvenlikçi� sistemin�
bunu� yaparken� kurumsal� olarak� arkas�nda� s���nd���� bir�merkez� vard�r� ki,� o� da�
devletin�kendisidir.�Türklerde�devletin�devletçi�gelene�in�sorgulanamaz�yap�s�n�
dan�ötürü,�seçkinci�yap�,�güvenlikçi�sistemini�harekete�geçirirken�“devletin�beka�
s�n�”�bahane�ya�da�referans�olarak�göstermi��ve�çevreyi�kontrol�alt�nda�tutabilme�
nin� yollar�n�� aram��t�r.� Kanunlar�n�� ya� da� geleneklerini� olu�turan� seçkinci� yap�,�
kriterlerine�uymayan�kesimi�simgeler,�kimlikler�vb.�yöntemlerle�soyutlay�p�hedef�
haline�getirebilmi�tir.�

Seçkinlerin� güvenlikçi� sistemi� arkas�na� alarak� kurduklar�� hegemonyay�,� bu�
hegemonya� tak�nt�s�n�n� siyasi� istikrars�zl��a�ne��ekilde� sebep�oldu�unu�ve� istik�
rars�zl���n�ülkemizde�yol�açt����yoksullu�u�daha�iyi�aç�klayabilmek�için;�tek�parti�
iktidar�n�n�ekonomi�politikalar�n��ve�olu�turulan�milli�burjuvaziyi� irdelemek�ge�
rekmektedir.�

�
5.�Milli�Burjuvazi�ve�Seçkinci�Yap�n�n�Ekonomi�Politikalar��
Osmanl��imparatorlu�undaki�çok�kültürlü�ve�zengin�gündelik�ya�ant�ya�kar���

l�k�Türkiye�Cumhuriyeti’nin�kurulmas�yla�birlikte�siyasi,�sosyal�ve�ekonomik�ya�
�ant�da� tekdüze� ve� tek� kal�pta� bir� ya�ant�� idealinin� ortaya� ç�kt���n�� görüyoruz.�
Buna�göre�Türk�Müslüman�kesim�devletin�gerçek�sahibi�olarak�kendi�ya�am�sey�
rine� uygun� bir� toplum� tasar�m�na� gidecek� ve� onu� oldu�u� gibi� kabul� etmekten�
ziyade�kendi�hayat�tarz�n��kurumlar�ve�hukuki�yapt�r�mlarla�benimsetmeye�çal��
�acakt�r.��

Bu�süreç�büyük�oranda�ba�ar�ya�ula��p,�ekonomik�hayatta�da�kendisini�fazla�
s�yla�hissettirmi�tir.�Bir�devlet� gelene�i� olarak� ekonomik�hayat�Osmanl�da�daha�
çok� az�nl�klara� “b�rak�lm��t�r”.� Devletin�mülkiyeti� hükümdara� ait� olsa� da,� ticari�
ya�am�büyük�oranda�Ermeni,�Rum�ve�Yahudi�tebaa�taraf�ndan�yürütülmekteydi.�
Kap�kulu�gelene�i� ise,�Osmanl�n�n�merkeziyetçi�yap�s�yla� sürdürülen�ve� tam�da�
Osmanl�� toplum� yap�s�� ile� uygunluk� gösteren� bir� sistemdi.� Buna� göre� bireyler,�
s�n�f� ya� da� din� ayr�m�� gözetmeksizin� devlet� idaresine� ba�l�yd�� ve� devletin� ona�
i�lemesi�için�“bah�etti�i”�topra���ekip�kar��l���nda�bir�asker�besliyordu.�Topra��n��
sebep� göstermeksizin� 3� y�l� üst� üste� i�lemeyenin� topra��na� devlet� taraf�ndan� el�
konuluyordu.�Böylece�hem�tar�msal�üretimde�süreklilik�ve�verim�sa�lan�yor,�hem�
de�orduya�büyük�maddi�külfetler�yaratmaks�z�n�asker�yeti�tiriliyordu.�A�k�n�dev�
let�gelene�inin�de�etkisiyle�halk,�kendisini�devletinin�bir�“hizmetlisi”�olarak�görü�
yor�ve�ekonomik�ya�ant�n�n�ray�nda�seyredebilmesi�ad�na�çal��maktan�geri�kalm��
yordu.��
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Osmanl�n�n�son�dönemlerinde�ise�kapitülasyonlarla�birlikte�ekonominin�iflas�
noktas�na� gelmesi� ve�milli� mücadelenin� de� büyük�maddi� imkâns�zl�klar� içinde�
sürdürülmesi�söz�konusu�olmu�tur10.�

Milli� mücadelenin� kazan�l�p� Türkiye� ulus�devletinin� kurulmas�� ile� birlikte�
ekonomik�ticari�hayattaki�faaliyetlerde�ve�bu�faaliyetlerin�düzenlenmesinde�köklü�
de�i�imlere�gidilmi�tir.�Cumhuriyetin�daha�ilk�y�llar�ndan�itibaren,�seçkinci�yap��
n�n�di�er� tüm� faaliyetlerde� oldu�u� gibi� hâkim�kültürün� etkisini� ekonomi� kuru�
muna�ve�ekonomik�hayata�ta��mak�için�faaliyetlerde�bulundu�unu�gözleyebiliriz.�
Bu�faaliyetlerin�amac�,�ülkede�bir�burjuva�s�n�f��olu�turup�seçkinci�yap�n�n�konu�
munu�güçlendirmek�ve�az�nl�klar�n�ekonomik�hayattaki�etkisini��rejim�ad�na,�dev�
let�ad�na�(!)��asgariye�indirmektir.�“Türk�burjuvazisinin�millilik�sorunu�Osmanl��
dan�devral�nan�miras�n�bir� anlamda�göz�ard�� edilmesi�ve� siyaset�iktisadi�ya�am�
ili�kisinin�yeni�Türkiye�Cumhuriyetine�göre�kurgulanmas��ile�ba�lant�l�d�r.�Burju�
vazi,� yeni� Türkiye� Cumhuriyeti’nde� ulus�devletin� olmazsa� olmazlar�ndan� birisi�
olarak�millile�tirilmesi� ve� türde�� hale� dönü�türülmesi� gereken� bir� sorunsald�r.”�
(Yetim,�Azman;�2006:�204).�Ekonomide�kap�kulu�gelene�inin�yerini�yeni�bir�arac��
s�n�f�olan�milli� burjuva�s�n�f�� alm��t�r.� Sanayile�mi��ve�ulus�devletlere�bölünmü��
Avrupa’n�n�ekonomik�ve�siyasi�modeli�baz�al�narak�böyle�bir�uygulamaya�gidilse�
de,� burjuvazinin� Avrupa� modeli� ile� uyu�mamaktad�r.� Zira� Avrupa’da� burjuva�
s�n�f�n�n� ortaya� ç�k���nda� devletin� itkisinden� çok,� devletlerin� ekonomik� seyrini�
belirlemede�burjuva�s�n�f�n�n�rolü�olmu�tur.�Toplumsal�bir�özne�olan�burjuva�s�n��
f��Avrupa’da�do�rudan�ya�da�dolayl��yollarla�üretim�araçlar�n��ele�geçirirken,�bur�
juvalar�bizde;�seçkinlerin�iktidar�n��sürdürebilmeleri�için�devlet�taraf�ndan�olu�tu�
rulup� “i�� gördürülen”� bir� s�n�f� olmu�tur.� Liberal� ekonomilerde� devletin� serbest�
giri�imciye�yat�r�mda�bulunmas��için�kolayl�k�sa�lad���,�ekonomik�i�leyi�te�devle�
tin�giri�imci�ad�na�bir�araç�mekanizma�oldu�u�dü�ünüldü�ünde�bizdeki�burjuva�
s�n�f�n�n�Avrupa�modeli�ile�uyu�tu�u�iddia�edilebilir.�Hele�ki�Te�vik�i�Sanayi�ka�
nunu�ile�birlikte;�sanayide�giri�imde�bulunmak�isteyen�bireylere�kolayl�k�sa�lad��
��n��göz�önünde�bulundurursak�bu�görü��daha�da�sa�lam�bir�temele�oturmu��gibi�
olur.�Lakin�bizim�bahsetti�imiz�süreç,�burjuvazinin�olu�um�süreci�ve�ekonomik�
sosyal�siyasi�hayattaki� “özne”�olma�halidir.�Bizdeki�burjuva� s�n�f�� ekonomik�ya�
�ant�n�n� belirleyicisi� olmaktan� ziyade,� seçkinlerin� ekonomi� politikalar�n�n� arac��
konumuna�‘atanan’�bir�s�n�f�olmu�tur.�Ekonomide�“devletçilik”�ilkesi,�cumhuriyet�
öneminde�ideal�anlamda�bir�burjuvaziye�geçilemedi�inin,�Avrupa�modelinin�bire�
bir�uygulanamad���n�n�en�bariz�kan�t�d�r.�

Cumhuriyetin�ilerleyen�y�llar�nda�ekonomide�Devlet�ve�Seçkin�tahakkümünü�
mutlak� anlamda� sa�lamak� için,� hukuki� yollarla� üretilerek� az�nl�klar�� ekonomik�
hayattan� soyutlamaya�yönelik�yapt�r�mlara�gidilmi�tir.� “Aç�kça�belli�mesleklerin�

                                                 
10  Kurtulu� Sava�� s�ras�nda ç�kart�lan Tekâlif-i milliye emirleri ile sava� sonras�nda geri ödemek ko�uluyla halk�n mal�n�n 

%40’�na el konulmu�tur. 
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Türkle�tirilmesini� içeren� ekonomik�milliyetçi� bir� tav�r� izleniyordu:� örne�in� 1930�
y�l�nda� demiryollar�nda� çal��an� gayrimüslim� personel� i�ten� ç�kar�ld�.� Yan�� s�ra,�
1942�y�l�nda�istisnai�olarak�ç�kart�lan�varl�k�vergisi�ile�Ermeni,�Rum�ve�Yahudilerin�
ekonomide�öteden�beri� soyunduklar�� role� son�verilmesi�amaçlanm��t�r”� (Güven;�
2006:�13).�Tüm�bu�uygulamalar�,�CHP’nin�parti�program�nda�görmek�mümkün�
dür.� Dilek� Güven’in� bahsi� geçen� eseri� incelendi�inde,� CHP� parti� program�nda�
az�nl�klar�n�ekonomik�hayattan�ne��ekilde�tecrit�edilecekleri�ayr�nt�s�yla�i�lenmi��
tir.�

Tabii�ekonominin�her�aç�dan�millile�tirilmesi�ere�i�sadece�hukuki/�bar��ç�l�yol�
larla�s�n�rl��kalmay�p;�az�nl�klara�yönelik�gayr��me�ru,�bar��ç�l�olmayan�ve�yer�yer�
vah�et�içeren�muameleler�yap�lm��t�r.�Tarihe�6��7�Eylül�Olaylar�11�olarak�geçen�ve�
ekonomide�az�nl�klar�n�etkisine�“son�yumru�un�indirildi�i”�vah�et,�görevi�vatan�
da��n�n�mal�ve�can�güvenli�ini�korumak�olan�devletin,�bunun�tersini�yap�p�az�nl�k�
statüsündeki� vatanda�lara� kar��� Türk�Müslüman� halk�� k��k�rtmas�� ile� ba�lam��,�
yine�belirlenemeyen�kaynaklar�arac�l���yla�“Yunan,�Atatürk’ün�Selanik’teki�evini�
yakm��”�rivayeti�ortaya�at�lm���ve�ard�ndan�kitlesel�bir�sald�r�ya�geçilmi�tir.�Az�n�
l�klar�n�mallar�na�ve� canlar�na� yönelik� bu�kas�t,� devletin� ekonomideki� heterojen�
yap�ya� son�verme�arzusu� ile� ulus�devletin�hâkim�kültürünün�“öteki”ne�yönelik�
tahammülsüzlü�ünün�sentezi�ile�olu�mu�tur.�“6��7�Eylül�1955’teki�olaylar,�devletle�
iç� içe� geçmi�� sivil� kurumlar�n,� Jöntürklerce� ba�lat�lan� ‘Küçük�Asya’n�n� etnik� ve�
demografik�homojenle�tirme�projesi’ni� tamamlamak�üzere�ald�klar�� tedbirlerden�
biridir”�(Güven;�2006:�168).�Olaylar�n�patlak�vermesinde�parma���olan�“devletle�iç�
içe�geçmi��sivil�kurumlar”,�K�br�s�Türk’tür�Cemiyeti,�Türkiye�Milli�Talebe�Fede�
rasyonu,�Türkiye�Milli�Gençlik�Te�kilat�’d�r.�

Cumhuriyet�tarihi�boyunca�seçkinci�yap��gerek�devletin�resmi�organlar�n�,�ge�
rekse� devlete� sad�k� sivil� kurumlar�/bireyleri� kullanarak� her� alanda� oldu�u� gibi�
ekonomide� de� iktidar�n�� perçinlemeye� çal��m��t�r.� Toplumsal� ya�ant�n�n� farkl��
k�s�mlar�ndaki�ve�kurumlar�ndaki�bu�hegemonya�tutkusu,�ülkede�derin�bir�siyasi�
istikrars�zl��a�yol�açm���ve�milli�mücadelenin�aktörlerinin�devlet�yönetim�zihniyeti�
ile� yeti�tirilen� ordu,� bu� istikrars�zl��a� yapt���� darbelerle� katk�da� bulunmu�tur.�
Kemalist�rejimin�fikri�temelleri�ya�da�seçkinci�yap�n�n�me�ruiyeti�sorgulan�r�hale�
geldi�i�anda�devreye�“devrim�bekçileri”�ve�Türk�Silahl��Kuvvetleri�girerek�millet�
iradesi�ile�iktidara�gelmi��yönetimleri�devirmekten�geri�kalmam��lard�r.�Bu�siyasal�
istikrars�zl�k,�ekonomik�dengelere�de�zarar�vermi�,�yat�r�mc�lar;�darbe,�devalüas�
yon,�kriz�gibi�olumsuzluklardan�korkarak�sermayelerini�pazara�sürmekten�çekin�
mi��ve�cumhuriyet�tarihi�boyunca�istikrars�z/�k�r�lgan�bir�ekonomi�ortaya�ç�km���
t�r.�Devlet�eliyle�olu�turulan�bir�burjuvazinin�varl���na�ek�olarak,�siyasal�ve�eko�
nomik�istikrars�zl�k�ülkede�k�sa�ve�uzun�vadede�bir�yoksullu�a�sebep�olmu�tur.�

                                                 
11  6 ve 7 Eylül 1955 günlerinde; �stanbul, Ankara ve �zmir’de Yahudi, Ermeni ve Rum vatanda�lar�n evleri, Türk-Müslüman 

halk taraf�ndan ya�malanm��, vatanda�lar�m�z darba maruz kalm�� ve birço�u bu olaylardan sonra heterojen yap�y� k�sa 
vadede kald�ramayacak olan Türkiye’den göçüp gitmi�lerdir.  
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6.�Türkiye’de�Seçkinci�Yap�dan�Kaynakl��Yoksulluk�ve�Nedenleri�
Üzerinde�uzla��lm���aristotal�bir�tan�m��olmayan�yoksulluk,�“insanlar�n�en�te�

mel� fiziksel� gereksinimlerinin� kar��lanmamas�na� ili�kin� bir� sorun� olarak� görül�
mektedir”� (Taçy�ld�z,� 2006:� 9).� Toplumsal,� bireysel;� fiziksel� ve� ruhsal� ya�ant�n�n�
sürdürebilmesi�için�gerekli�olan�asgari�miktarda�metan�n,�g�dan�n,�hizmet�al�m�n�n�
ve�de�i�im�de�erine�sahip�olan�her�türlü�ürünün�alt�na�inilmesi�ile�yoksulluk�olu�
�ur.�Yoksulluk�bireysel,�grupsal,�s�n�fsal,�bölgesel�ya�da�ulusal�ölçekte�ya�anabilen�
bir�olgudur.�Yoksullu�a�yol�açan�küresel�ya�da�ulusal�birçok�sebep�vard�r.�Çal���
mam�z�n�bu�k�sm�nda�bizi�ilgilendiren�husus;�yoksullu�un�ulusal�bazdaki��özelde�
seçkinci�yap��ve�siyasi�hegemonya�men�eli��sebepleridir.�Bu�sebepler�aç�klan�rken�
de�nedensellik�ilkesine�ba�l��kal�nacakt�r.�

Boratav’�n� tabiriyle� (2004:� 9)� “yoksullu�un� temelinde� kapitalizm� ve� az�
geli�mi�lik� vard�r”.� Bilindi�i� üzere� Kapitalist� ekonomilerin� ethosu,� sermayenin�
bölü�ülmesini�engellemek�ve�belli�merkezlerde�biriken�sermayeyi�yat�r�m�amac�y�
la�kullanarak�kar�elde�etmektir.�Sermayenin�belli�merkezler�etraf�nda�toplanmas��
ile� toplumun� arda� kalan� kesimi,� geri� kalan� dü�ük�miktardaki� sermayeyi� ya� da�
kaynaklar��payla�mak�durumunda�kalmaktad�r.�Bu�payla��ma�dü�en�pay�ne�ka�
dar�küçükse,�yoksulluk�da�o�kadar�fazla�hissedilir.�Bilhassa�az�geli�mi��ülkelerdeki�
yoksullu�un�temelinde�a��lmas��zor�makro�ekonomik�sebepler�yatmaktad�r.�“Yok�
sullu�un� k�s�r� döngüsü� görü�üne� göre� az� geli�mi�� ülkeler� yoksul� olduklar�� için�
yoksuldurlar.� Yoksullu�un� süreklilik� kazanmas�� yine� yoksulluk� nedeniyledir”�
(Sevindirici;�1999:�114).�Zira�az�geli�mi��ülkelerde�yat�r�mlar�n�s�n�rl��olmas�,�e�itim�
faaliyetlerine�harcanan�paran�n�az�olmas�,�i��gücünün�ucuz�olmas�,�kafa�eme�ine�
önem�verilmemesi� gibi� sebeplerden�ötürü� ekonomik�bir� k�s�r�döngü�mevcuttur.�
Bu�duruma�ek�olarak�insan�faktörü�dü�ünüldü�ünde,�yoksullu�un�bir�ya�am�tarz��
haline�gelmesini�sa�layan�çal��ma�eti�i�olu�turulmu�tur.�Çal��an�üzerinden�olu��
turulan�bu�etik,�iktidar�mekanizmalar�n�n�ya�da�büyük�sermaye�sahiplerinin�tav�
siye� ve�yar��zorlay�c��uygulamalar�yla�benimsetilmi�tir.�Böylece�yoksulluk,� çal���
man�n�zorunlulu�u�ile�girdi�i�paradoks�görülmeksizin�bir�kültür�olarak�çal��anla�
r�n�dünyas�nda�yerini�alm��t�r.�Bauman’�n�çal��ma�eti�i�ile�ilgili�“çok�çal��ma;�yü�
celtici� bir� deneyim,� kamusal� yarara� dörtnala� hizmet� ederek� var�lacak� tinsel� bir�
geli�im�olarak�övülüyordu”�(1999:�29)� ifadesi,�çal��man�n�kamu�yarar�na�oldu�u�
takdirde�kay�ts�z��arts�z�bir��ekilde�me�rula�t�r�laca��n�,�böylece�yoksullu�un�ikin�
ci�planda�kalaca��n�/göz�ard��edilece�ini�söylemektedir.�Nitekim�ulus�devlet�yap��
lanmalar�nda,�liderlerin�çal��mak�üzerine�söyledi�i�sözler�günümüzde�güncelli�ini�
korumaktad�r.� Bilhassa�Mustafa� Kemal’in� “Hiçbir� �eye� ihtiyac�m�z� yok,� bir� tek�
�eye� ihtiyac�m�z�var;�o�da�çal��kan�olmak”�sözü,�ülkemizdeki�siyasal� seçkinlerin�
do�rudan�ya�da�dolayl��olarak�yol�açt�klar��yoksullu�u�anlayabilmemiz�için�anah�
tar�niteliktedir.��

�lk�etapta,�ulusal�kalk�nman�n�sa�lanabilmesi�için�bir�ülke�lideri�taraf�ndan�di�
le� getirilen� bu� ifade,� zamanla� ekonomide� yap�lan� uygulamalar� sonucu� de�i�ik�
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biçimlerde�yorumlanm��t�r.�Yine�Mustafa�Kemal,�“bu�ülkede�çok�say�da�milyoner�
ler,�hatta�milyarderler�yeti�tirece�iz”�diyerek�milli�burjuvaziden�beklentisini�dile�
getirmi�tir.�Seçkinci�yap�,�kendi�siyasi�hegemonyas�n��diri�tutabilmek�için�toplum�
üzerinde� ekonomik� yapt�r�mlar� uygulayacak� ve�milyarderler� yeti�tirmek� ad�na,�
“10�y�lda�15�milyon�genç”�yaratacakt��en�ba�tan.�Zira�o�15�milyon�gencin�tek�ihti�
yac��olan�çal��mak,�milyarderlerin�yarat�lmas�nda�kilit�rol�oynayacakt�.��ktisat�bi�
limini�de�arkas�na�alan�milli�burjuvazi,�sermayeyi;�rejimin�kurucular�n�n�garantör�
lü�ünde�kullanacak�ve�s�n�fsal�egemenli�ini�ayd�n�bürokrat�kesimle�birlikte�sür�
dürecekti.�

Cumhuriyet�tarihi�boyunca�Türk�ekonomisi��istisnalar��bar�nd�rmakla�birlikte��
öyküle�tirdi�imiz��ekilde�i�lemi�tir.�Devlet�eliyle�zengin�edilen�büyük�aile��irketle�
ri� halen� ülkedeki� en� büyük� sermayeye� sahip� �irketler� aras�nda� yer� almaktad�r.�
Devlet�belli�bir�zümreye�ekonomide�yol�açarken,�bu�zümre�de�bir�ideolojik�ayg�t�
görevi�görerek�rejimin�propagandas�n��yapmaktad�r.��

Bu� kar��l�kl�� yüceltme� hali,� yer� yer� halk�n� devreye� girip� var� olan� ekonomi�
gruplar�n��saf�d����etmeye�çal��ma�giri�imi�ile�durulsa�da,�yap�lan�darbelerle,�eko�
nomik�müdahalelerle�seçkinci�yap�n�n�ekonomik�kanad��kendi�iktidar�n��sürdür�
mekte�zorlanmamaktad�r.�Toplumda� farkl��kesimlerin� taleplerinin�göz�ard��edil�
mesi,�ülkenin�kaynaklar�n�n�belli�bir�s�n�f�n� inisiyatifine�b�rak�lmas�,�sava��sonra�
s�nda�Lozan�hükümlerine�ba�l��olarak�Osmanl�’n�n�borçlar�n�n�ödenmesi�zorunlu�
lu�una�ek�olarak,�ülkede�yoksullu�a�sebep�olmu�tur.�Ana�ba�l�klar�halinde�de�i�
necek�olursak;�cumhuriyetin�ilk�y�llar�ndan�itibaren�varo�lar�siyasi�ve�sosyal�aç��
dan�oldu�u�gibi�ekonomik�aç�dan�da�terkedilmi�tir.�Sadece�varo�lar�de�il,�ülkenin�
genelinde� büyük� bir� yoksulluk� ya�anm��t�r.� �lerleyen� y�llarda� da� seçkinci� yap�,�
iktidar�n��kaybetmemek�ad�na� toplumun�ekonomik�ç�karlar�n��göz�ard��edip�her�
yola�ba�vurmu�tur.�Cemaat�yap�lar�na�tehlikeli�gözlerle�bak�lmas��sonucu�bu�tür�
olu�umlar�n� faaliyetlerinin� yasaklanmas�� ile� yard�mla�malar�n� önü� kesilmi�tir.�
Osmanl�daki� sosyal� gruplar�n� homojenize� edilmesi� ve� derneklerin� faaliyetlerine�
son�verilmesi�ile�ayn��zamanda�ekonomik�ya�am�da�zarara�u�ram��t�r.�Bat�l�la�ma�
çabas�nda�olan�seçkinci�yap�,�Kapitalist�ekonomiye�geçme�amac�n��güderken�bunu�
belli� bir� etnik� unsurun� tekeline� b�rakmak� istemi�tir.� Bu�Müslüman�Türk� unsur,�
�stanbul�ve��zmir�burjuvazisini�do�urmu�tur.�Bilhassa�50li�y�llardan�sonra�bat�ya�
gerçekle�en� göçün� önüne� geçilememi�,� plans�z� göçlerle� birlikte� gerekli� istih�
dam/konut� sa�lanamam��� ve� kentlerde� varo�lar� ortaya� ç�km��t�r.�Göçtükleri� yer�
olan�Do�u�ve�Güneydo�u�bölgeleri�y�llarca�tecrit�edilmi��bölgeler�olarak�kalm���ve�
devlet/seçkinler�y�llar�boyu�o�bölgelerde�varl�klar�n��sadece�asker�ve�polis�objele�
riyle�hissettirmi�tir.�“GAP”�projesine�kadar�Güneydo�u’ya�kalk�nmas��ad�na�elle�
tutulur�bir�yat�r�m�yap�lmam��t�r.�Seçkinler,�burjuvazinin�bir�kültür�olarak�difüze�
olabilece�i��zmir,��stanbul,�Bursa,�Ankara�gibi�illere�yat�r�m�yapm���ve�her�alanda�
oldu�u�gibi�ekonomik�alanda�da�toplumu�kendi�kaderine�b�rakm��,�onun�ç�karla�
r�n�,�onun�taleplerini�göz�ard��etmi�tir.�Bahsetti�imiz�bu�sebepleri�bir�arada�dü�ü�
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necek�olursak,�siyasal�seçkinlerimizin�ekonomik�düzlemde�toplumsal�bir�projeden�
yoksun�olu�u,�kendi�s�n�fsal�ç�karlar�n��dü�ünmesi�ülkede�do�rudan�ya�da�dolayl��
olarak�yoksullu�a�sebep�olmu�tur.�Az�geli�mi��bir�ülke�olarak,�yoksullu�un�sürek�
lili�i�yasas�n��dü�ündü�ümüzde,�bir�de�üzerine�siyasal�istikrars�zl����katt���m�zda�
Türk� Toplumu� seçkinci� yap�n�n,� s�rf� kendi� iktidar�n�� korumak� ya� da� kaybetti�i�
zamanlarda� geri� kazanmak� için� yapt���� faaliyetler� sonucu� yoksullu�a� sürüklen�
mi�tir.�Bu�yollar�siyasal� istikrars�zl����beraberinde�getirmi�tir.�Siyasi� istikrars�zl�k�
da�ülkeyi�gerek�içeriden�gerekse�d��ar�dan�güvensiz�bir�konuma�sürüklemi�tir.�Bu�
güvensizlik� ortam�nda� müte�ebbisler� yat�r�m� yapmaktan,� yabanc�� sermaye� de�
ülkeye� girmekten� çekinmi�tir.� Böylece� istihdam� sorunu� ortaya� ç�karak� i�sizlik�
artm���ve�büyük�kentlerin�çevrelerinde�büyük�gecekondu�mahalleleri�olu�mu�tur.�

Seçkinci�yap�n�n�devletin�en�ince�noktalar�na�kadar�sirayet�etmi��olmas��ve�bü�
rokrasinin�a��r�bir��ekilde�i�lemesi�de�ekonomik�hayattaki�canl�l���n�önüne�geçmi��
ve� seçkinci� yap�n�n� “devlet� tahakkümünü”� hissettirdi�i� K�T’ler� devlete� maddi�
aç�dan�büyük� fayda�sa�lamasa�da�ekonomideki�hantall��a�ve�“devletime�s�rt�m��
dayad�m”�mant���n�n�olu�arak�i�gücünün�ideal�bir��ekilde�de�erlendirilememesi�
ne�sebep�olmu�tur.�

Yat�r�mlar�n�belli�bir� s�n�f�ya�da�bölge�üzerinde� toplanmas��ve�bahsetti�imiz�
a��r�aksak�ekonomiden�ötürü�ülkemizde�yoksulluk�farkl���ekillerde�ortaya�ç�km���
ve�y�llar�boyu�yay�lma�alan��bulmu�tur.�Ayr�ca�bahsetti�imiz�darbeler,�muht�ralar,�
devalüasyonlar�ve�siyasi�istikrars�zl�klar�ülke�ekonomisine�gerek�finans�sektörün�
de,�gerekse�reel�sektörde�fazlas�yla�zarar�vermi�tir.�Bu�iki�önemli�sektörün�zarar�
görüyor�olmas��da�i�sizlik,�dü�ük�ücretle�çal��ma�zorunlulu�u�ve�en�nihayetinde�
fakirle�me�olgusunu�beraberinde�getirmi�tir.��

“Ülkemizde� 85� y�ld�r� ya�anan� yoksullu�un�mutlak� sebebi� seçkinci� yap�d�r”�
gibi�bir�ifade�kullanamasak�da,�seçkinlerin�siyasi�ve�sosyal�hayat�üzerinde�kurma�
ya�çal��t�klar�� tahakküm�ekonomik�dengesizlikleri�de�beraberinde�getirmi�tir.�Bu�
dengesizler�yerini�k�sa�vadede�ekonomik� istikrars�zl�klara,�uzun�vadede� ise�a��l�
mas��zor�yoksullu�a�b�rakm��t�r.�

�
SONUÇ�
Devletlerin,�kurulduklar��an�itibariyle;�gerek�geçmi�ten�miras�ald����dinamik�

lerin�etkisiyle,�gerekse�yeni�olman�n�veri�oldu�u�özgün�dinamikleriyle�toplumsal�
ya�ama�ko�ulmad����yap�lar��ve�i�leyi��tarzlar��vard�r.�Bunlar�n�içeriksel�boyutla�
r�n��tamamlamada�bir�tak�m�felsefi,�ideolojik�ve�ekonomik�faktörler�rol�al�r.�Bunla�
r�n� temelinde� de� insan� özne� vard�r.� Kurulu� düzen� verili� ko�ullar�� olu�turur� ve�
toplumsal�ya�am�bu�ko�ullara�paralel�olarak�sürer�gider.��

Ülkemizdeki�yap�sal� ve� i�leyi�sel�modelin� temel� felsefi� arka�plan�� kapal�� bir�
ayd�nlanma�görü�ü,�ideolojik�arka�plan��Kemalizm�ve�ekonomik�referans��da�Dev�
letçilik� ilkesi� olarak� kabaca� s�n�fland�r�labilir.� Bu� üç� dinamik,� Türkiye’nin� temel�
yönetimsel,�ileti�imsel,�e�itimsel�ve�ekonomik�noktalar�na�sirayet�etmi�tir.�Üstelik�
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ideolojik�boyut�olan�Kemalizm,�me�ruiyetini� sorgulamaya�çal��anlar�n�ülke�dü��
manl���yla,� Atatürk� dü�manl���yla� hatta� vatan� hainli�iyle� suçland���� bir� heyula�
haline�gelmi�tir.�Bunun�sebebi�de,�makalemizin�ba��nda�s�k�s�k�vurgulanan�“siyasi�
seçkincilik”�ve�“hegemonya”�durumlar�d�r.�Felsefi�bir�söylem�iddias��ile�referans�
lara�konu�olan�ve�farkl��co�rafyalardaki�milletlerin�örnek�ald����somut�bir�gerçek�
lik� olan� Atatürk’ün� dü�ünceleri,� ülkemizde� “�izm”lerin� s�n�rlar�� belirlenmi�� ve�
kapal�� yap�lar�na� pe�ke�� çekilmi�tir.� Bugün� Kemalizm,� etkisini� yitirdi�ini� fark�
ettikçe� doktriner� yap�s�n�� iyice� kat�la�t�rmaktad�r.� Bu� da,� geçmi�te� oldu�u� gibi�
siyaset,� ekonomi,�hukuk�gibi� sosyal� kurumlara�zarar�vermektedir.�Ekonomi�ku�
rumuna� verilen� zarar� temel� itibariyle,� hantal� bir� devletçi� ekonomi� gelene�inin�
y�llard�r�kapal��kalmas�ndan�ibarettir.�Bu�kapal�l�k�ekonomik�geli�mi�li�in�belli�bir�
seviyede�donup�kalmas�na�ve�k�r�lgan�bir�yap�ya�bürünmesine�sebep�olmaktad�r.�
Son�bölümde�de�inilen�süreçlerin�bir� sonucu�olarak�yoksulluk,�ülkemizde�geni��
kitlelerin�maruz�kald����daimi�bir�olgu�haline�gelmi�tir.�

Ba�ta� söylediklerimizi� tekrarlayacak�olursak;�devletlerin,�kurulduklar�� an� iti�
bariyle;�gerek�geçmi�ten�miras�ald����dinamiklerin�etkisiyle,�gerekse�yeni�olman�n�
veri�oldu�u�özgün�dinamikleriyle�toplumsal�ya�ama�ko�ulmad����yap�lar��ve�i�le�
yi�� tarzlar�� vard�r.� Bunlar�n� içeriksel� boyutlar�n�� tamamlamada�bir� tak�m� felsefi,�
ideolojik�ve�ekonomik�faktörler�rol�al�r.�Bunlar�n�temelinde�de�insan�özne�vard�r.�
Kurulu�düzen�verili�ko�ullar��olu�turur�ve�toplumsal�ya�am�bu�ko�ullara�paralel�
olarak�süre�gider.�Fakat�i�in�bir�de�“fakat”�boyutu�vard�r.�

Düzenin�bahsedilen��ekilde�i�lemesi,�toplumsal�de�i�im�olgusundaki�diyalek�
tik�sürecin�tez�aya��n��olu�turmaktad�r.�Her�tezin�anti�tezini�olu�turdu�u�dü�ünü�
lürse,�ülkemizde�seçkinci�yap�dan�kaynaklanan�yoksullu�un,�ayn��seçkinci�yap��
n�n� toplumsal�hayattaki� etkisinin� azalmas�yla� birlikte� azalaca��� bir� neden� sonuç�
ili�kisidir.� Farkl�� yoksulluk� tipleri� farkl�� de�i�kenler� arac�l���yla� ortaya� ç�ksa� da�
bahsetti�imiz�yoksulluk�tipi�seçkinci�yap�n�n�zay�flamas�yla�daha�az�görünür�hale�
gelecektir.�Türkiye’de�2001�krizi�sonras��ya�anan�geli�meler,�mevcut�seçkinci�yap��
ya� ra�men�muhafazakâr� ve� liberal� söylemi� arkas�na� alan� bir� iktidarla� �ekil� bul�
maktad�r.�Öznelerin� temelinde�yer�ald���� ideolojik,� felsefi�ve� ekonomik� faktörler�
gün� günden� farkl�la��m� ya�amaktad�r.� Seçkinci� yap�n�n� otoritesi� her� geçen� gün�
daha� da� zay�flamakta� ve� toplumsal� kurumlar� üzerindeki� bask�s�� azalmaktad�r.�
Militarist� yap�n�n� ve� güvenlikçi� sistemin� kar��l�kl�� manevralar�yla� eski� gücünü�
yakalamaya� çal��an� seçkinci� yap�,� on� y�llara� yay�lan� bir� anti� tezin� gere�i� olarak�
hegemonyas�n�� yitirme� noktas�na� gelmi�tir.� Ekonomik� alanda� yap�lan� at�l�mlar,�
sosyal� devlet� anlay���n�n� benimsenmesinde� gösterilen� titizlik,� seçkinci� yap�dan�
kaynakl��yoksulluk�nedenlerini�asgariye�indirgemektedir.�

�
�



120 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 1/1 

KAYNAKÇA�
�A�ao�lu,�Ahmet,�1969,�Serbest�F�rka�Hat�ralar�,�Baha�Matbaas�,��stanbul.�
�Alver,� Köksal,� 2006,� Züppelik� Anlat�s�� Ve� Toplum,� Selçuk� Üniversitesi� Fen� Edebiyat� Fakültesi�

Edebiyat�Dergisi��çinde,�Say�:�16.��
�Ayd�n,�Mustafa,�2002,�Siyasetin�Sosyolojisi,�Aç�l�m�Kitap,��stanbul.�
�Ba�kaya,�Fikret,�2006,�Paradigman�n��flas�,�Özgür�Üniversite�Kitapl���,�Ankara.�
�Ba�kuyu,�Ali�Osman�ve�O�uz,��lyas,�2007,�Tc.�1982�Anayasas�,��nsan�Haklar��Evrensel�Beyannamesi,�

Avrupa��nsan�Haklar��Sözle�mesi,�Tümce�Yay�nlar�,�Konya.�
�Bauman,� Zygmunt,� 1999,� Çal��ma,� Tüketicilik� Ve� Yeni� Yoksullar,� Sarmal� Yay�nlar�,� Çev:� Ümit�

Öktem,��stanbul.�
�Boratav,� Korkut,� 2004,� Yoksulluk� Kavram�� Üzerine� Notlar,� Toplum� Ve� Hekim� Dergisi� �çinde,�

Cilt:19,�Say�:1.�
�Bottomore,� Tom,� 1997,� Seçkinler� Ve� Toplum,� Gündo�an� Yay�nlar�,� Çev.� Prof.� Dr.� Erol�Mutlu,�

Ankara.�
�Cang�zbay,�Kadir,�2007,�Hiçkimsenin�Cumhuriyeti,�Ütopya�Yay�nlar�,�Ankara.�
�Çaha,�Ömer,�2003,�A�k�n�Devletten�Sivil�Topluma,�Genda��Kültür�Yay�nlar�,��stanbul.�
�Güven,�Dilek,�2006,�6–7�Eylül�Olaylar�,�Çev:�Bahad�r�	ahin,��leti�im�Yay�nlar�,��stanbul.�
��nalc�k,�Halil,�1964,�Tanzimat�n�Uygulamas��Ve�Tepkileri,�Belleten�Dergisi��çinde,�Cilt:�28,�Say�:�112.�
�Kaptano�lu,�Cem,�Ben�2000,�Hayali,�Ulusal�Kimlik�Ve�Travma,�Birikim�Dergisi��çinde,�Say�:�134��

135.��
�Keyman,�Fuat,�2003,�Türkiye’de�Laiklik�Sorununu�Dü�ünmek:�Modernite,�Sekülerle�me,�Demokratik�

le�me,�Do�u�Bat��Dergisi��çinde,�Say�:�23.��
�Kocaba�,�Süleyman,�2006,�Türkiye’de�Demokrasi�Buhran�,�Vatan�Yay�nlar�,�Kayseri.�
�Köker,� Levent,� 1998,� Resmi� �deoloji� Ve� Türkiye’de� Demokratikle�ememe� Sorunu,� Birikim� Dergisi�

�çinde,�Say�:�107,��
�Laçiner,�Ömer,�1998,�Cumhuriyet�Devrim�Mi?�,�Birikim�Dergisi��çinde,�Say�:�115,��
�Mardin,�	erif,�2006,�Türk�Modernle�mesi,��leti�im�Yay�nlar�,��stanbul.�
�Meriç,�Cemil,�2005,�Bu�Ülke,��leti�im�Yay�nlar�,��stanbul.�
�Oktay,�Ahmet,�2000,�Modernle�(e)Meden�Küreselle�mek,�Postmodernist�Tahayyüle��tirazlar��çinde,�

�nk�lâp�Yay�nlar�,��stanbul.�
�Onba��,�Funda,�2005,�Sivil�Toplum,�L&M�Yay�nlar�,��stanbul.�
�Ortayl�,��lber,�2006,��mparatorlu�un�En�Uzun�Yüzy�l�,�Alk�m�Yay�nlar�,��stanbul.�
�Poloma,�Margaret,�1993,�Ça�da��Sosyoloji�Kuramlar�,�Gündo�an�Yay�nlar�,�çev:�Dr.�Hayriye�Erba�,�

1.�bask�:�Ankara.�
�Sevindirici,��brahim,�1999,�Azgeli�mi�li�in�Ekonomisi,��talik�Yay�nlar�,�Ankara.�
�Taçy�ld�z,�Özen,�2006,�Türkiye’de�Yoksulluk�Ve�Bas�na�Yans�mas�,�Yay�nlanmam���Yüksek�Lisans�

Tezi,�Dan.:�Prof.�Dr.�Meryem�Koray,�Y�ld�z�Teknik�Üniversitesi�Sosyal�Bilimler�Enstitüsü,�Si�
yaset�Bilimi�Ve�Uluslar�Aras���li�kiler�Anabilim�Dal��.�

�Türköne,�Mümtaz’er,�2005,�Türk�Modernle�mesi,�Lotus�Yay�nlar�,�Ankara.�
�Vergin,�Nur,�1994,�Demokrasi�Ve�Sivil�Toplum,�Yeni�Türkiye�Dergisi��çinde,�Say�:�1.�
�Yayla,�Atilla,�2003,�Siyaset�Teorisine�Giri�,�Liberte�Yay�nlar�,�Ankara.�
�Yetim,�Nalân�&�Azman,�Ay�e,� 2006,Türk� Burjuvazisinde�Millilik� Sorunu� Ve� Kültürel�Miras,�

Do�u�Bat��Dergisi��çinde,�Say�:38.��
�


