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Görüşme ve Yasama Yöntemi Bağlamında 
1921 Anayasasının Kanunlaşma Süreci 

Yusuf TEKİN*

 Şeref İBA**

Öz: Türk anayasa metinlerinin hazırlanış süreçlerinin demokratikliği genellikle ciddi 
eleştiri ve tartışmalara konu olmaktadır. 1921 Anayasası, diğer Türk anayasa metinle-
rinden hem yasama yöntemi ve hem de görüşme sürecinin demokratikliği açısından ay-
rılmaktadır. Bu çalışmada 1921 Anayasasının görüşme ve yasama yöntemi, uygulanan 
usuller ve özellikle de içtüzük hükümleri çerçevesinde incelenerek Anayasa’nın hazırla-
nış sürecinin demokratikliği ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bunun ardından ise; Büyük 
Millet Meclisi’nin kendisini ‘kurucu meclis’ olarak tanımlayarak ayrıştığı noktalar be-
lirtildikten sonra; 1921 Anayasası’nın parlamenter devamlılık ve iç tüzük bağlanımda 
Osmanlı geleneğini sürdürdüğüne dikkat çekilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: 1921 Anayasası, Büyük Millet Meclisi (BMM), Kurucu Meclis, ana-
yasa yapımı, Osmanlı-Türk anayasal hareketleri. 

The Enactment Process of the 1921 Constitution in the Context of the 
Negotiation and Legislative Methods
Abstract: The democratic character of the preparation processes of the Turkish 
constitutional texts is often been the subject of serious criticism and discussion. The 1921 
differs from the other Turkish constitutions in terms of both the legislative method and the 
democratic character of the negotiation process. In this study, the democratic character 
of the preparation processes of the 1921 Constitution is tried to be revealed by analyzing 
the negotiation and legislative method of the constitution in the framework of procedures 
and provisions of the internal regulation. Then, the points which the Grand National 
Assembly distinguishes itself from the former periods by defining itself as a ‘constituent 
assembly’, are stated. And finally, it should be noted that the 1921 Constitution continued 
the Ottoman tradition in connection with parliamentary continuity and internal 
regulations.

Keywords: The 1921 Turkish Constitution Act, Grand National Assembly, Constituent 
Assembly, establish a constitution, Ottoman-Turkish constitutional movements.

Giriş
Türk anayasa geleneğinde anayasa metinlerinin demokratik bir ortamda ve yete-
rince tartışılmadan hazırlandığına dair yaygın bir kanı mevcuttur. Oysa 1921 Teş-
kilat-ı Esasiye Kanunu, hazırlanışı itibariyle bu genellemenin dışında bir nitelik 
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arz etmektedir. Ancak Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu açısından çok önemli 
olan bu anayasanın hazırlanış sürecine ilişkin yeterince detaylı çalışma yoktur. 
Teklif aşamasından kanunlaşmasına kadar geçen süreçte uygulanan içtüzük hü-
kümleri ayrı ve özel bir önem taşıdığı halde, mevcut literatürde hangi içtüzüğün 
uygulandığı dahi tartışılmamıştır. Bu çalışma, kurucu iradenin bakış açısını yan-
sıtan ilk metin olması münasebetiyle 1921 Anayasası’nın farklı bir bakış açısıyla 
yeniden incelenmesi gereğinden hareket etmekte ve sözü edilen noktalardaki ek-
sikliklerin giderilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda 1921 
Anayasa görüşmeleri, dönemin şartları ve birincil kaynak olarak değerlendirile-
bilecek yasama belgeleri dikkate alınarak değerlendirilmeye tabi tutulmaktadır.

1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, BMM tarafından yapılan ilk anayasadır. 
Genel hükümlere göre kanun yapma usulleri dairesinde gerçekleştirilen görüş-
melerde, özel yasama yöntemi değil, genel yasama yöntemi uygulanmıştır. Bu 
sebeple çalışmada öncelikle genel yasama yönteminin gereği gibi anlaşılabilme-
si için o günkü içtüzük hükümleri incelenecektir. Osmanlı Meclis geleneğinden 
devralınan içtüzük, usul hukuku ve özellikle de yasama terimleri ve uygulamala-
rının gereği gibi ortaya konulması ve ilgili birleşimlere ait birincil kaynak nite-
liği taşıyan BMM Zabıt Ceridelerinin analizi çalışma açısından büyük bir önem 
taşımaktadır. Bunun yanı sıra görüşme tutanaklarının yeniden analizi vasıtasıyla, 
BMM Genel Kurulunda 36 birleşim boyunca gerçekleştirilen anayasa görüşme-
lerindeki iki defa görüşme sistemi, fıkra/madde görüşmeleri, önerge işlemleri, 
komisyonun geri çekmesi, usul müzakeresi, tekrir-i müzakere gibi yasama kav-
ram ve terimlerinin hukuki dayanaklarıyla birlikte açıklanmasının faydalı olacağı 
düşünülmüştür. Bu kavram ve terimlerin başvuru ve kullanım sıklığının nice-
liksel olarak belirlenmesi, anayasal düzenleme sürecinin nabzının tutulması ve 
yasama performansının değerlendirilmesi açısından önem taşımaktadır. Görüşme 
tutanaklarının bu bağlamda yeniden okunması, bazı yönleriyle günümüze de ışık 
tutabilecek bulgulara ulaşılmasını sağlayabilir.

Genel Siyasi Ortam
Büyük Millet Meclisi’nin 23 Nisan 1920 tarihinde açılmasını müteakip, meclis 
çatısı altında özellikle 1921 yılının ikinci yarısından itibaren, yeni devletin oluşu-
mu ve teşkilatlanması bağlamında oldukça önemli kurumsal, yapısal, hukuki ve 
siyasi adımlar atılmıştır. Temel gayesi Kurtuluş Savaşı’nı yürütmek olan Meclis, 
bu çalışmaları olağanüstü koşullarda gerçekleştirmiştir. Bununla birlikte, oluşu-
mu ve çalışma koşulları itibariyle Birinci Meclis’in Türk siyasi hayatının en de-
mokratik parlamentolarından biri olarak tanımlanabileceğinin de altını çizmekte 
fayda vardır.

Büyük Millet Meclisi’nin, İstanbul’da son toplantısında Misak-ı Milli 
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kararlarını alan Osmanlı Meclis-i Mebusanı’ndan Ankara’daki yeni meclise katı-
lan üyeler1 ile Millî Mücadeleyi yürütmek üzere Mustafa Kemal Paşa tarafından 
19 Mart 1920’de yayınlanan “İntihap hakkındaki tebliğ” ile yetkili makamlarca 
illerden seçilen mebuslardan oluşması öngörülmüştür (Çoker, 1994: 39). 19 Mart 
1920 tarihli talimatın ardından yapılan seçim sonucunda, 66 seçim çevresinden 
363 milletvekili seçilmesine rağmen 14 kişinin birden fazla seçim bölgesinden 
seçilmiş bulunması nedeniyle BMM’nin mebus sayısı 349 olarak belirlenmiştir. 
Buna ek olarak Meclis-i Mebusan’dan gelen 88 milletvekili ile sayı önce 437’ye 
ulaşmış, ancak 34 milletvekili Meclise katılmadan istifa etmiş; böylelikle I. Dö-
nemin toplam milletvekili sayısı nihai olarak 403 olmuştur (Çoker, 1994: 310; 
Cebesoy, 1953: 310-311). Bu sayının yarıya yakını (233) asker, memur ve diğer 
aydınlardan oluşmaktadır. Şunu da belirtmek gerekir ki, bu ilk meclis gerek se-
çim çevreleri gerek meslekler ve gerekse etnik ve dini gruplar açısından temsil 
gücü oldukça yüksek bir profile sahiptir. BMM’deki meclis üyelerini meslekleri 
bağlamında tasnif etmek, Meclisin oluşumunu ve siyasi yapısını tayin etmede 
önemli bir yere sahiptir. Mebuslar, 120’si serbest meslek erbabı, 40’ı tacir, 32’si 
çiftçi ve ziraatçı, 20’si dava vekili, 11’i gazeteci, 125’i devlet görevlisi, 53’ü as-
ker ve 12’si belediyeci olmak üzere farklı mesleklere dağılmış durumdadır.2 Ben-
zer biçimde farklı dini grupları temsilen ilmiye sınıfından 53 mebus Mecliste yer 
almıştır. Meclisin ilk toplantısı ise, ancak 115 üyenin katılımıyla 23 Nisan 1920 
tarihinde Ankara’da, en yaşlı üye sıfatıyla Sinop Mebusu Şerif Beyin Başkanlı-
ğında yapılabilmiştir. Bu ilk toplantıda mebuslar “Makam-ı Hilafet ve Saltanatın, 
vatan ve milletin istiklal ve istihlasından başka gaye takip etmeyeceğime valla-
hi…”3 biçiminde yemin etmişlerdir.

Birinci Meclisin oluşum sürecinde temel kaygı ve öncelik ulusun kurtuluşu 
olduğundan dolayı fırkalaşmaya gidilmediğini, partiler üstü bir yapının arzu edil-
diğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Nitekim, üyelerin nasıl ve kimlerden oluşacağına 
dair Mustafa Kemal Paşa’nın ilgili mercilere gönderdiği 19 Mart 1920 tarihli me-
tinde “Bu meclis azalığına her fırka, zümre ve cemiyet tarafından namzet göste-
rilmesi caiz olduğu gibi, her ferdin bu mücadele-i mukaddeseye fiilen iştirakı için 
müstakilen namzetliğini istediği mahalde ilana hakkı vardır.” (Çoker, 1994: 37) 
ifadelerine yer verilmiştir. Nihayetinde ortaya çıkan Mecliste başlangıçta hizip, 
fırka ya da grup anlamında küçük oluşumlar dışında dikkate değer bir farklılaş-
manın olmadığını da belirtmek gerekir (Güneş, 1998: 38). Bizzat Mustafa Kemal 
Paşa’nın Meclisin açılmasını müteakip yaptığı konuşmada kullandığı şu ifadeler 
bu durumu açıkça ortaya koymaktadır: “İzleyeceğimiz siyaset ‘milli’ bir siyaset 

1 İstanbul’dan Ankara’ya gelen bu üyelerin, 1919’un sonlarında yapılan bir genel seçimle seçilmiş olduklarının 
altını çizmek gerekir (Tunaya, 1998: 5). 

2 Bu anlamda Meclisin oluşumu için bkz. (Tunaya, 1998: 5-6).
3 TBMM Zabıt Ceridesi, Devre 1, İçtima Senesi 1, Cilt 1, İçtima 1, 23.04.1920, s. 3.
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olacaktır, bu da ‘milli hudutlar dahilinde’ millet ve memleketin varlık ve saade-
ti için çalışmaktır. Pan-Türkizm ve Pan-İslamizm siyasetleri hayaldir” (Atatürk, 
1989: 290-292). Ancak özellikle 1921 Mayıs ayından itibaren, yaşanan olayların 
da etkisiyle bir nevi iktidar-muhalefet tablosunun ortaya çıktığını ve bunun İkinci 
Grubun oluşumuyla bir anlamda resmileştiğini söyleyebiliriz. 

Meclisin bilhassa başlangıç dönemindeki çalışmalarında, Milli Mücadeleyi 
daha etkin bir biçimde yürütebilmek için ana motivasyon unsuru olarak dini ar-
gümanların kullanıldığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Büyük Millet Meclisi, ilk 
açıldığında, temel siyasetini yeni bir devlet kurmak değil, olan devleti kurtarmak 
şeklinde tayin etmiştir. Bu bağlamda Meclisin halifeye bağlılığı ve yapılan çalış-
maların şeriata uygunluğu sıklıkla dile getirilir. Örneğin daha ilk günkü toplantı-
sında Meclisin amacının yeni bir devlet yapısı kurmak değil, hilafet ve saltanatın 
kurtarılması olduğunu bizzat Mustafa Kemal Paşa dile getirmiştir: 

Mücadelemizin birinci gayesi, Saltanat ve Hilafet makamlarının ayrılma-
sını hedefleyen düşmanlarımıza milli iradenin buna müsaid olmadığını 
göstermek ve bu mukaddes makamları ecnebi esaretinden kurtararak, ulü-
l’emr’in salahiyetini düşmanın tehdit ve ikrahından azade kılmaktır. Geçici 
kaydıyla da olsa bir Hükümet reisi tanımak veya bir Padişah kaymakamı 
ihdas etmek doğru değildir.4

Benzer şekilde BMM, 25 Nisan 1920 tarihinde ‘BMM’nin Memleketine 
Beyannamesi’ başlıklı bir metin yayınlamıştır. Metinde açıkça Meclise yöneltilen 
halifeye isyan eleştirilerini ortadan kaldıracak biçimde “…yemin ederiz ki, Padi-
şah ve halifeye isyan sözü bir yalandan ibarettir…” ifadesine yer verilmiştir (Se-
lek, 2000: 356-358). Fakat Meclis içinde farklılaşma ve gruplaşmaların oluşması 
ve gerilimin artmasıyla durum tamamen değişmiştir. Bu değişikliğin ilk göster-
gelerinden birisi başlangıçta Milli Mücadeleyi gündemine alan ve kurucu bir 
devlet organı olmak gibi bir misyon yüklenmeyen Meclisin, yeni bir devlet kur-
ma yolunda adımlar atan bir çizgiye gelmesidir. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun 
hazırlanması ve Saltanatın ilgasına dair çıkarılan yasal düzenlemeler bu tavır 
değişikliğinin en bariz örnekleridir. Örneğin Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun 1. 
maddesinde “Makam-ı mualla-yı Hilafet ve Saltanatı ve mamalik-i mahruse-i şa-
haneyi yed-i canipten tahlis ve taaruzatı def” ifadelerine yer verilmiştir (Düstur, 
3. Tertip, 1. Cilt: 4). Buna ilaveten saltanatın ilgasına dair 308 numaralı kararında 
ise Misak-ı Milli sınırları içinde Büyük Millet Meclisi hükümetinden başka bir 
hükümetin bulunmadığı ve 16 Mart 1920 tarihi itibariyle İstanbul hükümetinin 
‘ebediyen tarihe müntakil’ olduğu ifadesine de yer verilmiştir (Tekin ve Okutan, 
2019: 71).

Özellikle yukarıda altı çizilen bu iki husus Büyük Millet Meclisinin yeni 
4  TBMM Zabıt Ceridesi, Devre 1, İçtima Senesi 1, Cilt 1, İçtima 1, 23.04.1920, s. 31.
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bir devlet kurma konusundaki tavır değişikliğini göstermesi açısından çok önem-
lidir. Yeni devletin üzerinde inşa edileceği meşruluk temelleri ve izleyeceği siyasi 
çizgi de Teşkilat-ı Esasiye Kanunu ile saltanatın lağvı düzenlemeleri üzerinden 
izlenebilir. Bu bağlamda, Teşkilat-ı Esasiye Kanunu hazırlanıncaya kadar, Os-
manlı devletinin siyasi varlığını devam ettirdiği ve Kanun-ı Esasi’nin yürürlük-
te olduğunu kabul etmek de mümkündür. Ancak Teşkilat-ı Esasiye Kanunu bu 
anlamda bir kopuşun başlangıcıdır. Bu nedenle hazırlandığı ortam ve hazırlanış 
biçimi detaylıca irdelenmelidir.

Anayasanın Hazırlık Süreci
1921 Anayasası Öncesi Gelişmeler ve “Umde-i Esasiye”

23 Nisan 1920 tarihinde açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Mustafa Ke-
mal’in yeni dönemin yol haritası niteliğindeki 24 Nisan tarihli konuşması anaya-
sa ihtiyacını önemle vurgulamıştı. Bu “umde-i esasiye” kabul edildikten sonra, 
“Reissiz bir hükümet vücuda getirmek zarureti içindeyiz… Yüce Meclisimizi 
milletin tüm işlerine doğrudan doğruya vazülyed tanımak taraftarıyız… Artık, 
Meclisi alinizin fevkinde bir kuvvet mevcut değildir” demişti. Mustafa Kemal, 
kritik konuşmasının ardından hükümet şeklinin ana ilkeleriyle ilgili 24 Nisan 
1920 tarihli İkinci İçtimada “umde-i esasiye” şeklinde nitelenen bir “önerge” 
sunmuş ve bu önerge Mecliste oylanarak kabul edilmişti. Bu konu ile ilgili yapı-
lan çalışmalarda Mustafa Kemal’in önergesinin aslının TBMM’ndeki dosyasında 
bulunamadığı belirtilmektedir (Özbudun, 1992: 7). Oysa, söz konusu belgenin 
orijinal layihası, başka bir kanun dosyası içerisinde bulunmaktadır ve bugüne de-
ğin hiçbir akademik yayında değerlendirilmemiştir. Akademik yayınlardaki genel 
kanaat, önergenin orijinal metninin bulunamadığı istikametindedir. Halbuki söz 
konusu kanun, kendisinden bir önceki 2 numaralı kanun dosyası ile konu bütün-
lüğü yönünden birleştiği ve bu dosya üzerine “2/3” notu düşüldüğü için kayıp 
değil, 2 ve 3 numaralı ortak dosya içerisinde bulunmaktadır. Dosya içerisindeki 
(müsvedde) önergede, Büyük Millet Meclisi’nin esas mahiyetini tespit eden ve 
İkinci İçtimada ittifakla kabul edilen önemli noktalara ilişkin hususlarla ilgili “bi-
rinci suret” şeklinde açıklama ekindeki metin şöyledir:

Birinci Suret 
1- İrade-i milliyenin bi’l-fiil mukadderatı vatana vâz’i’ül-yed tanınması 
umde-i esasiye olarak kabul olunmuştur. 
2- Büyük Millet Meclisi kuvve-i teşriiye ve icraiyeyi nefsinde cem’ etmiş 
ve idare-i umumiye-i milleti fiilen deruhte eylemiştir. 
3- Büyük Millet Meclisi tefrik ve tevkil edeceği azasını icra-i vezaife me-
mur eder. Vekillerin her biri ayrı ayrı ve cümlesi müştereken heyet-i umu-
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miyeye karşı mesuldür. 
4- Büyük Millet Meclisi Reisi aynı zamanda icra Vekilleri Heyetinin de 
reisidir. Meclis Reisi sıfatiyle Meclis namına vaz’-ı imzaya ve tasdik-i mu-
karrerata selâhiyattar olmakla beraber icraya ait mesailde de Heyet-i Umu-
miye nezdinde tamamen mesuldür. 
Bahsi geçen önergenin orijinaline ilişkin Tutanak Dergisi’nde yer alan (1) 

numaralı dipnotta, takririn aslının 3 numaralı kanun dosyasında bulunamadığı 
notu yer almaktadır. Fakat Büyük Nutuk’un ikinci cildinin 1 ila 5. sayfasındaki 
kayda göre, yukarıda açıklandığı gibi (2/3) numaralı dosyada bulunan müsvedde 
önergenin düzeltilmiş son halinin şu biçimde olduğu anlaşılmaktadır: “i) Hükü-
met teşkili zaruridir. ii) Muvakkat kaydıyla bir hükümet reisi tanımak veya padi-
şah kaymakamı ihdas etmek kabil-i tecviz değildir. iii) Mecliste mütekasif irade-i 
milliyeyi, bilfiil mukadderat-ı vatana vazıyet tanımak umde-i esasiyedir. Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nin fevkinde bir kuvvet mevcut değildir. iv) Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi teşrii ve icrai salahiyetleri camidir. Meclisten tefrik ve tevkil 
edilecek bir heyet umur-ı hükümeti rü’yet eder. Meclis reisi, bu heyetin de rei-
sidir. Padişah ve Halife, cebir ve ikrahtan azade olduğu zaman, Meclisin tanzim 
edeceği esasat-ı kanuniye dairesinde vaziyetini ahzeder.”5

Önerge üzerine alınan karar, yasama ve yürütme yetkilerine sahip 
hükümetin hukuki dayanağını cesur biçimde ilan eden ilk adımdır. Bu yönüyle, 
yeni siyasi rejimin kuruluşunu düzenlediği için hukuki niteliği bakımından 
anayasal düzeyde bir belge olarak değerlendirilmelidir.

Mustafa Kemal, Nutuk’ta söz konusu önerge ile ilgili olarak yaptığı de-
ğerlendirmede, metnin Büyük Millet Meclisi’nde ilk iş olarak hükümet kuru-
luşu konusunda bir karar verme gerekliliği sonucunda ortaya çıktığına değinir. 
Teklifin içeriğinin aslında yıkılan devlet ve hilafetin yerine yeni bir iktidar oluş-
turmak olduğunu, ancak “durumu olduğu gibi söylemenin”, “amacın büsbütün 
yitirilmesine” yol açabileceği endişesiyle bu şekilde hazırlandığını belirtir. Bu 
mantığın bir sonucu olarak teklifin altında “Not: Padişah ve Halife, baskı ve zor-
dan kurtulduğu zaman, Meclisin düzenleyeceği yasaya uygun olan durumu alır” 
şeklinde bir açıklayıcı not olduğunu ifade eder. Mustafa Kemal’in bu vurgusu, 
notun, Mecliste Padişah ve Halife’yi savunanları ikna etme amacı güttüğünü or-
taya koymaktadır. 

Yeni bir anayasanın habercisi niteliğindeki bu önerge, 1921 Teşkilat-ı 
Esasiye Kanunu öncesi tarihe not düşen bir anayasal deneme/ön çalışma belgesi 
olarak değerlendirilebilir. Mustafa Kemal’in liderliğinde kurulan yeni devletin 
ilk proaktif anayasacılık hareketi sayılabilecek bu belge, bir “mini anayasa” ola-
rak da nitelendirilebilir.
5 (2/3) Esas Kanun Dosyası, TBMM Arşivi.



Görüşme ve Yasama Yöntemi Bağlamında 1921 Anayasasının Kanunlaşma Süreci 7

İcra Vekilleri Heyeti tarafından hazırlanan ve 31 maddeden oluşan Teşki-
lat-ı Esasiye Kanunu Layihası, 13 Eylül 1920 tarihinde TBMM Başkanlığı (ri-
yaset) makamına sunulmuştur. Siyasi tarihimizde “Halkçılık Programı” olarak 
anılan ve hükümet tarafından sunulan layiha, 18 Eylül 1920 tarihinde TBMM Ge-
nel Kurulunda okunmuştur. Okuma işleminin ardından teklifin niteliğine ilişkin 
“usul tartışması” açılmış6 ve uzun uzadıya müzakere edilmiştir. Teklifin, kanun 
teklifi mi yoksa hükümet programı mı olduğu soruları etrafında yoğun ve gergin 
tartışmaların7 sonunda başlayan anayasa görüşmeleri, 2 ayı komisyon, 2 ayı Ge-
nel Kurul aşaması olmak üzere toplam 4 ay (36 birleşim) sürmüştür. Encümen-i 
Mahsus Mazbatasının TBMM Genel Kurulundaki görüşmeleri, 18 Kasım 1920 
tarihli 99. birleşimde başlamış ve 20 Ocak 1921 tarihli 135. birleşimde tümünün 
son oylaması ile sonuçlanmıştır.8 

Genel Kurulda Layihanın okunduğu 18 Eylül 1920 tarihli 67. birleşimde, 
usul görüşmesinde hükümet programı mı yoksa kanun teklifi mi olduğu tartışma-
larının tamamlanmasından sonra, bahsi geçen teklif, aynı gün her şubeden seçilen 
üçer milletvekilinden oluşan bir özel geçici komisyona (encümen-i mahsus) ha-
vale edilmiştir. Bu Anayasanın görüşme yöntemi, kanunlar ile aynı usuller için-
de olmuş, özel bir nisap (yetersayı) aranmamıştır. Kaldı ki Anayasa metninde, 
sonradan yapılabilecek anayasa değişiklikleri bağlamında özel bir yöntem veya 
nitelikli çoğunluk şartı da öngörülmemiştir. İlginç ve önemli bir eksiklik, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin temellerini atan ve önemli bir kopuşun ilk adımı olan bu metin 
ile ilgili detaylı bir çalışmanın yapılmamış olmasıdır. Oysa 1921 Anayasası, ken-
dinden sonraki anayasaların neredeyse hiçbirinde olmayan bir biçimde demok-
ratik bir çalışma ortamında Büyük Millet Meclisi’nde tartışılmıştır. Bu anlamda, 
Anayasa görüşmelerinin yapıldığı birleşimlere ait Tutanak Dergisi, ilk elden de-
ğerli bir kaynak niteliği taşımaktadır. Uygulanan içtüzük hükümleri, o dönemin 
yasama terimleri ve diline ağırlık veren bir çalışmanın, günümüze ışık tutacak 
yönleri ve katkıları olacaktır. 

Yasama süreci açısından Büyük Millet Meclisi’nin çalışma sistematiğini 
ve geleneğini de oluşturması beklenen bu metin, aynı zamanda yeni hükümet 
6 Usul görüşmesi, Genel Kurulda veya komisyonlarda gündeme ait görüşmeler sırasında görüşmeye yer olup 

olmadığı, Başkanı çalışma usullerine uymaya davet gibi usule ait konularda bir milletvekili ya da Başkan ta-
rafından çalıştırılabilen bir içtüzük yoludur. Maddenin tarihçesi 1877 Osmanlı içtüzüklerine dayanır. Ancak, 
1877 tarihli Osmanlı Meclis-i Mebusan Nizamname-i Dâhilisinde, görüşülmeye yer olmayan madde başlıklı 
65. madde ile teklif halinde oya başvurma başlıklı 66. madde iki ayrı madde şeklinde düzenlenmiştir.1927 
tarihli Dâhili Nizamnamenin ‘usul hakkında söz’ başlıklı 89. maddesi bu iki maddeyi birleştirerek düzenle-
miştir. Madde bu haliyle günümüze kadar değişmeden gelmiş, 27.7.2017 tarih ve 1160 numaralı kararla ger-
çekleştirilen içtüzük değişikliğiyle sadece konuşma sürelerine 3 dakika sınırlaması getirilmiştir (İba, 2017: 
104). 

7 2/3 nitelikli çoğunluk şartı nedeniyle Kanun-ı Esasi’de detaylı olarak düzenlenen anayasa değişikliği rejimi-
nin işletilmesi hayli güçtür. Bu husus, ayrıca Meclis İçtüzüğünün 105. maddesinde de vurgulanmıştır.

8 TBMM Zabıt Ceridesi, Devre 1, İçtima Senesi 1, Cilt 7, İçtima 135, 20.1.1337, s. 321-339.
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sisteminin izlerini de ortaya koyar. Hatta kurtuluş mücadelesinin başarı ile so-
nuçlanmasını müteakip, devlet sisteminin de değişeceğinin belirtilerini bu tartış-
malarda görmek mümkündür. Geçiş dönemi Anayasası olarak demokratik usul 
içinde hazırlanıp Meclis tarafından kabul edilen 1921 Anayasası, aynı zamanda iç 
ve dış dünyaya mesajlar içeren bir milli manifesto özelliği sergilemektedir. 1921 
Anayasası hakkında klasik bir anayasa uzunluğuna ve sistematiğine sahip olma-
dığı için ‘çerçeve’; değişiklik usulünün kolaylığından dolayı ‘yumuşak’ şeklinde 
anayasa hukuku doktrinindeki tanımlamalar, onun, aynı zamanda yeni bir devle-
tin doğuşunun ayak seslerini duyuran bir ana ‘manifesto’ işlevi yerine getirdiği 
yönündeki tarihi gerçeği göz önünde tutmalıdır.

23 Nisan 1920 tarihinde açılan TBMM ile Osmanlı Parlamentosu arasında 
birçok bakımdan olduğu gibi içtüzük ve usul hukuku yönünden de bir kopuştan 
değil, açıkça bir devamlılıktan bahsedilebilir. Kanun-ı Esasi’de düzenlenen ana-
yasa değişikliği yöntemine ve (2/3) nitelikli çoğunluk şartına uyulmamış olması, 
yeni Meclisin ‘Kurucu Meclis’ (Meclis-i Müessesan) cesaretini göstermiş olma-
sından kaynaklanmaktadır. Esasen bu cesaretin ilk sinyali, Mustafa Kemal’in 
Ankara’da bir meclisin toplanması için illere gönderdiği telgraftaki “salahiyet-i 
fevkaladeyi haiz bir meclis” (olağanüstü yetkilerle donatılmış bir meclis) tanım-
lamasında yer almaktadır (İba, 2017: 8). Büyük Millet Meclisi açıldığında hiç 
ifade edilmeyen bir husus, Anayasa tartışmalarının son maddesi görüşülürken 
Mustafa Kemal Paşa tarafından ilk kez dillendirilir. Yaşanan gelişmeler, tartış-
malar ve ortaya çıkan farklı gruplar sonrasında Mustafa Kemal Paşa, bu anayasa 
ile yeni bir devletin temellerinin atılmaya başladığını ifade etmiştir. Dolayısıyla 
bu anlamda, 1921 Anayasasının özellikle hazırlık ve oylama boyutlarıyla, 1876 
Anayasası hükümlerinden ve ruhundan radikal bir kopuşu temsil ettiğini de kabul 
etmek gerekir. 

Uygulanan İçtüzük

Meşrutiyetin ilanı ile parlamenter monarşiye geçişi düzenleyen 1876 Anayasa-
sı’sı (Kanun-ı Esasi) ile oluşturulan Heyet-i Mebusan’ın çalışma usül ve esasları-
nı düzenleyen ve parlamento tarihimizin ilk içtüzük metni olan Heyet-i Mebusan 
Nizamname-i Dâhilîsi, oluşturulan bir Meclis-i Mahsusa (Özel Meclis) tarafından 
hazırlanmış ve Padişahın onayı ile yürürlüğe girmişti (İba, 2007: 394-396; Düs-
tur, 1. Tertip, 4. Cilt: 36-58). Meclis-i Mahsus tarafından, özellikle de Belçika ve 
İtalya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinin anayasa ve içtüzükleri incelenerek 
hazırlanan bu metin komisyonda kabul edildikten sonra 13 Mayıs 1877 tarihinde 
Padişah tarafından onaylanmıştır.

Uzun bir tatil süresinden sonra İkinci Meşrutiyet’in (1908) ilanı ve akabin-
de yapılan 1909 Anayasa değişiklikleri parlamentonun sistem içindeki etkinliğini 
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artırıp, Padişaha endeksli süreci parlamento lehine değiştirmesi üzerine meclisin 
çalışma usül ve esaslarını düzenleyen içtüzük metni daha da önemli hale gelmiş-
tir (Tekin ve Çiftçi, 2007: 30). Sürecin sonunda doğal olarak içtüzük metinleri, 
sistem içerisindeki ana tartışma konularından birisi olmuştur. Zayıf bir parlamen-
to yapısı içinde çok önemsenmeyen bu metinler, parlamentoların güçlenmesi 
sonrası her dönem tartışmaların odağı haline gelmiştir. 

Heyet-i Mebusan’da içtüzük değişikliğine ilişkin çalışma yapmak üzere 
1910 yılında bir özel komisyon oluşturulmuştur. Bu komisyonun hazırladığı iç-
tüzük teklifi, 1914 yılında Genel Kurulda görüşülmeye başlanmış, ancak sonuç 
alınamayınca Başkanlıkça 13 üyeden oluşan yeni bir komisyon kurulmuş, bu ko-
misyonun hazırladığı teklif, 1914 yılında Genel Kurulda görüşülerek kabul edil-
miştir (Armağan, 1972: 114). Değişiklik sonrası yeni Meclis-i Mebusan İçtüzüğü 
ayrıntılı bir metin haline gelmiş, 20 fasıl ve 182 maddeden oluşan yeni bir düzen-
leme ortaya çıkmıştır. 

Parlamentonun diğer kanadı olan Heyet-i Ayan için hazırlanan Nizam-
name-i Dâhiliye de yine özel bir uzman heyet tarafından Meclis-i Mebusan 
İçtüzüğüne göre daha kısa bir metin şeklinde hazırlanıp Padişah’ın onayıyla 
yürürlüğe girmiştir. 1909 Anayasa değişikliği sonrası meclislerin yetkisi arttığın-
dan içtüzük değişikliği ihtiyaç haline gelmişti. Bu çerçevede ilk olarak Heyet-i 
Ayan Nizamnamesinin 71. maddesi değiştirilmiş, 1911 yılında diğer maddeleri 
görüşmek üzere de bir komisyon kurulmuştur.

23 Nisan 1920 tarihinde açılan TBMM’nin, “Nizamname-i Dâhilinin Tadil 
Edilmek Sureti ile Tatbiki” başlıklı 7 numaralı kararı, Osmanlı Meclis-i Mebusan 
İçtüzüğünün değiştirilmiş halinin temel metin alınması ve gerek görüldüğünde 
perakende değişiklikler9 yapılmak suretiyle uygulanmasını öngörmüştür (İba, 
2017: 69-74). 6 Haziran 1920 tarihinde and içmeye ilişkin madde değiştirilmiş; 
8 Temmuz 1920 tarihinde komisyonların içtüzüğe göre oluşturulması benimsen-
miş; 12 Şubat 1921 tarihinde ise yasama yılının başlangıcının Mart ayı olması 
kabul edilmiştir. 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyetin ilanıyla birlikte içtüzük 
çalışmalarına hız verilmiştir. Bu amaçla 19 Kasım 1924 tarihinde ihtiyaçlara ce-
vap verecek bir içtüzük hazırlanması karara bağlanmıştır. İçtüzük komisyonunca 
hazırlanan taslak, 2 Mayıs 1927 tarihinde kabul edilerek ‘Dâhili Nizamname’ 
adıyla yürürlüğe girmiştir.

9 İçtüzük sorununu, ‘Osmanlı ile devamlılık’ tercihinde bulunarak isabetli biçimde çözüme kavuşturan 
TBMM kararında, hangi maddelerin değiştirilerek hangi maddelerin aynen uygulanacağına ilişkin bir açıklık 
bulunmamaktadır. 6 Haziran 1920 tarihinde and içme maddesi, 8 Temmuz 1920 tarihinde komisyonların 
oluşumu, 12 Şubat 1921 tarihinde ise yasama yılının başlangıcı (mart ayı olması) değiştirilmiştir.
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Görüşme Yöntemi ve Yasama Dili
Sıklıkla Başvurulan Yasama Kavramları

1921 Anayasası, kanun yapım tekniği ve usulleri bakımından, genel olarak 1876 
Anayasası ve 1877 Osmanlı Meclisi İçtüzüğü hükümleri çerçevesinde görüşül-
müş ve kabul edilmiştir. Başka bir ifadeyle yeni devletin kurucu belgesi olan 
1921 Anayasası, yeni Meclis tarafından son Osmanlı Meclisi’nin birikimine ve 
parlamento hukuku kaynaklarına sadık kalınarak yapılmıştır.

1877 Osmanlı Meclis-i Mebusan İçtüzüğü, meclisteki çalışma ortamını 
şube ve encümen isimleriyle düzenlenmiş, ancak daimi encümenlerin isimlerinin 
tamamını saymamıştı. 1911 ve 1916 değişiklikleri sonrası İçtüzüğün 12. madde-
sinde daimi encümenlerin açıkça sayılması yoluna gidilmiştir. 14. maddeye göre 
ise, kanun teklifinin ait olduğu komisyondan başka hususi bir encümene havalesi 
hakkında istem halinde Genel Kurul kararıyla ya Meclisçe ya şubelerce ya da 
Başkanlık makamınca seçilecek üyelerden oluşan bir Encümen-i Mahsus veya 
hususi encümen kurulabilmekteydi. Bu tip komisyonlar daimi bir nitelik taşıma-
dığı için zaman zaman “muvakkat encümen” ya da geçici komisyon şeklinde de 
adlandırılmıştır. 1921 Anayasasının hazırlanması için de meri içtüzük hükümle-
rine istinaden bir özel komisyon kurulmuştur. Kurulan bu özel komisyon sadece 
teklif hazırlanması aşamasında değil, teklif üzerindeki görüşmeler sırasında ve 
maddelerin son şekli düzenlenirken de çok etkin bir rol almıştır.

 1921 Anayasası görüşmelerinde, Osmanlı Meclis-i Mebusan İçtüzüğünde 
öngörülen ve olağan kanunlarda geçerli olan ‘genel yasama yöntemi’ benimsen-
miş, ayrı ya da özel bir yasama yöntemi uygulanmamıştır.10 Kanun-ı Esasiyle bir-
likte uygulanacak ikinci bir anayasa niteliğinde tasarlanan 1921 Anayasası, yeni 
devletin kuruluş sürecinde, içerde ve dışarda yeni bir devlet kurgulandığına dair 
bir izlenim oluşmaması için oldukça özenli bir dil kullanılarak ve hayli demokra-
tik sayılabilecek görüşmeler sonunda inşa edilmiştir. Maddelerin ve tümünün son 
oylaması, işaretle oylamaya göre gerçekleştirilmiş, sadece bir defa mebusların 
yerinden söz atarak açık oy (tayin-i esami) isteğinde bulunmuş, ancak ısrar edil-
memesi üzerine bu usulü uygulanmamıştır. Öte yandan maddelerin görüşmeleri 
sırasında Genel Kurul Salonunda toplantı yetersayısı olup olmadığının birleşimi 
yöneten başkanlar tarafından resen tespit edildiği, gerekli çoğunluğun olmadığı 
gerekçesiyle görüşmelere devam olunmayarak 3 defa birleşimin kapatıldığı gö-
rülmüştür.
10 Parlamento hukuku doktrininde, konuşmalar, oylamalar ve önerge işlemleri bakımından genel hükümlere 

göre yapılan görüşmelere genel yasama yöntemi, genel hükümlere istisna getirilmesi şeklinde genellikle 
hızlandırılmış görüşmelere özel yasama yöntemi adı verilmektedir. Ülkemizde, İçtüzükte düzenlenen temel 
kanun usulü ile hukuki dayanağı olmayan uygulamada görülen ‘torba kanun’ yöntemi, özel görüşme yönte-
mine örnek teşkil etmektedir (İba, 2011: 197-202). 
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1921 Anayasasının görüşmelerinde, komisyonun maddeyi geri çekmesi 
usulünün sıklıkla uygulandığı görülmektedir. Mesleki temsille ilgili 5. maddenin 
görüşmelerinde kapalı oturum yapılmış, bu madde komisyona iki defa geri gön-
derildikten sonra metinden çıkarılmıştır. Toplamda 9 defa komisyona geri verme 
uygulaması gerçekleştirilmiş, 2 defa usul tartışması açılmıştır. 

Bunlara ilave olarak BMM, Anayasanın bir an önce kabul edilip yürürlüğe 
girmesi için içtüzükte tanımlanan hızlandırıcı mekanizmalardan da yararlanmıştır. 
Bu kapsamda iki defa görüşmeyi devre dışı bırakıp süreci hızlandırmaya yönelik 
“istical kararı” ve “müstaceliyet” gibi mekanizmalar devreye sokulmuştur. Ay-
rıca yine bu kapsamda özel komisyon kurulması ilkesi de uygulanmış ve sürece 
ivedilik kazandırılmıştır. Söz konusu içtüzük kavramları ve mekanizmaları, ana-
yasa yapımını hukuki zeminden ayrılmaksızın en hızlı şekilde sonuçlandırma he-
defi doğrultusunda devreye alınmıştır. 

Görüşme Süreci ve Tutanakların Dili
1921 Anayasası, İkinci Başkan (Reisi Sani) Vekili Vehbi Efendi Hazretlerinin 
yönettiği TBMM’nin 18 Eylül 1920 tarihli 67. birleşiminin üçüncü oturumunun 
başında, “Teşkilatı-ı Esasiye Kanunu Layihası” adıyla ve Büyük Millet Mecli-
si Reisi Mustafa Kemal imzasıyla “hükümet beyannamesi” olarak Genel Kuru-
la sunulmuştur. Metin, numaralandırılmış şekilde dört fıkradan sonra başlayan 
ve “Temel Maddeler” (Mevadd-ı Esasiye) kısım başlığı altında beşten itibaren 
31. maddeye kadar kanun tekniğine uygun teklif (layiha) şeklinde düzenlenen 
TBMM bildirisi-kanun karışımı karma bir tekliftir.11 Söz konusu metnin okun-
masının ardından Genel Kurulu yöneten Başkan tarafından bir komisyona havale 
edilmesi gerektiği yönünde görüş açıklanması üzerine, Lütfi Bey (Malatya) Baş-
kanın tutumunu destekler biçimde, Ali Şükrü Bey (Trabzon) ise bunun bir kanun 
niteliğinde olmadığı, hükümet programı olduğu gerekçesiyle karşı çıkarak yerle-
rinden müdahale etmişlerdir. Bu arada, Genel Kurul Salonunda yükselen uğultu 
ve gürültüler arasında bazı üyelerin de metnin “kanun-ı esasi encümeni”ne havale 
edilmesi yönünde talepte bulundukları görülmüştür. 

Metnin hukuki niteliği ve komisyona sevk edilip edilmeyeceği konusun-
daki sert tartışmalar sırasında söz alan Ali Şükrü Bey (Trabzon), hükümet prog-
ramının “Bolşevik cereyanı” niteliğinde bir içeriğe sahip olduğunu ve komisyona 
havale edilmemesi gerektiğini ileri sürmüştür. Karşı yönde söz alan üyelerin ve 
bakanların konuşmalarından sonra Dahiliye Vekili (İçişleri Bakanı) Refet Bey, 

11 TBMM Zabıt Ceridesi, Devre 1, İçtima Senesi 1, Cilt 4, İçtima 67, 18.9.1336, s. 201-209.
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komisyona gönderilmesini ve bir an evvel çıkarılması için istical12 talep etmiştir. 
Genel Kurulu yöneten Başkan, Komisyona havaleyi oya sunmuş ve kabul edildi-
ğini açıklamıştır. Mevcut daimi komisyonlardan olan “Hukuk-u Esasi Encüme-
ni”ne mi yoksa seçilecek muvakkat (geçici) ve özel bir komisyona mı (encümen-i 
mahsus)13 sevk edileceğini de oya sunmuş ve özel bir komisyona gönderilmesinin 
kabul edildiğini açıklamıştır (İba, 2009: 535). Bunun üzerine yine ayrı bir oyla-
ma yapılarak her şubeden14 gelecek üçer temsilciden oluşan bir özel komisyon 
kurulması esası benimsenmiştir. 25 Eylül 1920 tarihli 72. birleşimin Milletvekil-
leriyle İlgili İşler (Azayı Kiram Muamelatı) kısmının birinci sırasında “Teşkilat-ı 
Esasiye Kanunu Layihasını tetkik edecek muvakkat bir encümen intihabı” yer 
almış, şubelerin kendi üyeleri arasından seçerek bildirdiği isimler Genel Kurulun 
bilgisine sunulmuştur.15

Metin bu özel komisyonda görüşülüp karara bağlandıktan sonra yeniden 
Genel Kurulun gündemine getirilmiştir. 18 Kasım 1920 tarihli 99. birleşimde, 
Genel Kurulu yöneten Başkanın, ilk önce beyannamenin fıkra fıkra (paragraf) ve 
ardından maddelere göre, tertip sırasına uygun olarak görüşüleceğini açıklama-
sından sonra, oylama yapılmış ve kabul edilmesi üzerine müzakerelere geçilmiş-
tir. Başlangıçta Özel Komisyon Kâtibi İsmail Suphi (Soysallı) Bey söz almıştır. 
Daha sonra, Komisyon Başkanı Yunus Nadi (İzmir) Bey ve Komisyon Katibi 
İsmail Suphi Bey (Burdur) imzasıyla hazırlanan ‘Özel Komisyon Raporu’nun 
(Encümen-i Mahsus Mazbatası) gerekçesinde (esbabı mucibe), Heyet-i İcraiye 
tarafından Büyük Millet Meclisine takdim edilip sureti mahsusada intihap ve 
teşkil kılınan encümenimize sunulan “Halkçılık Programı” incelenmiş ve prog-
ramı Meclisin bir programı olarak ortaya atmanın uygun olmayacağı, bunun bir 
çok lüzumsuz münakaşaya meydan vereceği düşüncesiyle, “Maksat ve Meslek” 

12 Osmanlı Meclis-i Mebusan İçtüzüğünde, bütün kanun teklifleri ilk önce teklif komisyonuna (layiha encüme-
ni) gönderilmekte, bu komisyon teklifle ilgili olarak ‘görüşmeye mahal olmadığı’, ‘görüşmeye değer’ veya 
‘red’ şeklinde üç tip karar verebilmekteydi. Layiha Encümeni tarafından incelendikten sonra görüşülmeye 
değer görülen kanun teklifleri ait olduğu komisyona havale edilmekteydi. Ayrıca, kanun teklifleri Genel 
Kurul tarafından şubelere de havale edilebilmekteydi. 13 Mayıs 1877 tarihli Heyet-i Mebusan Nizamname-i 
Dâhilisinin 51, 52, 53 ve 54. maddelerine göre, bir kanun teklifi sunulduğu sırada acil iş olarak görüşülme-
sini, bakan, teklif sahibi veya bir milletvekili gerekçeli ve yazılı olarak istediğinde Genel Kurul kararıyla 
teklifin ilgili komisyona veya komisyon yok ise şubeye havale edilmesine ‘istical kararı’ adı verilmektedir 
(İba, 2007: 394-396). Ayrıca, Meclis-i Mebusan Nizamname-i Dâhilîsinin 33. maddesine göre, iki oturum 
arasında Başkanlığa sunulan kanun tekliflerinden görüşülmesi acil olanların Genel Kurulun bilgisine sunul-
mak suretiyle komisyona havale edilmesinde ‘müstacel’ yöntem devreye girmekteydi (İba, 2009: 539).

13 Beş Şubeden seçilen üçer temsilcinin isimlerinin Genel Kurulun bilgisine sunulmasıyla oluşan toplam 15 
üyeli özel-geçici Komisyonun Başkanlığını İzmir Mebusu Yunus Nadi Bey, raportörlüğünü ise Burdur Me-
busu İsmail Suphi Bey yapmıştır.

14 TBMM, 8.7.1920 tarihli 30. birleşiminde milletvekillerinin, Osmanlı Meclis-i Mebusanında olduğu gibi, 
komisyonlar dışında beş şubeye ayrılmasını kabul etmiş ve karar gereğince milletvekillerinin şubeleri kura 
çekilmesi yoluyla belirlenmiştir.

15 TBMM Zabıt Ceridesi, Devre 1, İçtima Senesi 1, Cilt 1, İçtima 72, 25.09.1336, s. 322.
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başlığı altındaki genel ve “Esasi ve İdari” başlığı altındaki kuruluş ve uygula-
maya ilişkin maddelerin beyanname ve kanun teklifi olarak iki ayrı kategoride 
parça parça düzenlendiği ifade edilmiştir. “Maksat ve Meslek” başlığı altındaki 
dört maddenin ancak beyanname şeklinde yazılması ve yayımlanması kanaatine 
varılmış; “Esasi ve İdari” kısmındaki maddelerin ise Heyet-i İcraiye ile istişare 
halinde peyderpey mülahaza edilerek kanun niteliğinde çıkarılması gerektiğinin 
kararlaştırıldığı belirtilmiştir. Özel Komisyon tarafından beş fıkra olarak hazır-
lanan ve “Büyük Millet Meclisi Beyannamesi”16 şeklinde başlık konulan metnin 
devamı yazılan teklife ‘Teşkilat-ı Esasiye Kanun Layihası’ başlığı verilmiş ve 24 
madde ile ek bir ayrı maddeden oluşan kanun teklifi niteliğinde düzenlenmiştir.17

Genel Kuruldaki görüşmelerde Özel Komisyonun düzenlediği şekle bağ-
lı kalınarak Beyanname kısmındaki fıkralar madde gibi görüşülmüştür.18 Genel 
Kurulu yöneten Başkan tarafından son fıkranın (fıkra-i ahire) kabul edildiği du-
yurulduktan sonra, geri kalan kanun kısmının görüşmelerinin birkaç gün süre-
bileceği gerekçesiyle ‘beyanname’nin tümü son oylamaya sunulurken Ceride-i 
Resmiye’de yayımlanması önerisi de birlikte oylanmış ve kabul edilmiştir. Aynı 
oturumda, yeniden tümü üzerinde görüşme yapılmaksızın Teşkilat-ı Esasiye Ka-
nunu Layihası görüşmelerine 1. maddeden başlanarak devam edilmiş, 3. madde-
nin kabul edildiği açıklandıktan sonra Başkan tarafından birleşime ara verilmiştir. 

Mesleki temsili içeren 4. madde üzerinde gergin tartışmalarla başlayan 20 
Kasım 1920 tarihli 100. birleşimde, Komisyon Kâtibi Suphi Bey yoğun tartış-
malarda iki defa araya girmiş ve Komisyonda ortaya çıkan iki alternatif görüşün 
Genel Kurulun hakemliğine sunulduğunu, maddenin değişebileceğini belirtmiş-
tir. Genel Kurulu yöneten Başkan, 4. madde hakkında 12 kişinin söz aldığını ve 
kifayet takrirleri (yeterlik önergeleri)19 geldiğini açıklamış, yapılan oylama sonu-
cu yeterlik önergesi kabul edilmediği için madde üzerindeki görüşmelere devam 
edileceğini bildirmiştir.20 29 Kasım 1920 tarihli 105. birleşimde, 4. madde üze-
rinde görüşmelere devam olunmuştur. Birleşimin başında, Genel Kurulu yöneten 

16 Parlamentonun, iç ve dış siyasi gelişmelere tepkisel mahiyette görüş ve düşüncelerini yansıtan ‘beyanname’ 
(bildiri) yayımlama geleneği, günümüzde de devam eden eski ve yerleşik bir uygulamadır. İçtüzüğe değil, 
parlamento teamüllere dayandığı için açık bir normatif dayanağı da bulunmamaktadır. 

17 TBMM Zabıt Ceridesi, Devre 1, İçtima Senesi 1, Cilt 4, İçtima 99, 18.11.1336, s. 413-416.
18 Her fıkra ayrı ayrı okunmuş, varsa konuşma ve önerge işlemi yapılıp madde gibi işaret oyuna sunulmuştur. 

TBMM Zabıt Ceridesi, Devre 1, İçtima Senesi 1, Cilt 4, İçtima 99, 18.11.1336, s. 416.
19 1877 Osmanlı Meclisi İçtüzüğü ve 1927 İçtüzüğü, kanunların tümü ve maddeleri üzerindeki görüşmelerde 

konuşmacıları konuşma haklarını sayısal olarak da düzenlemediği için görüşmeler sırasında verilen yeterlik 
önergesi (kifayet takriri) işaretle oylamada kabul edilirse, görüşmeler tamamlanmış olmakta ve oylamaya 
geçilmekteydi. 1973 Millet Meclisi İçtüzüğü bu sistemi kaldırmıştır. Garanti edilmiş konuşma hakları ta-
mamlandıktan sonra görüşmelere devam önergesi sunulup işaretle oylama sonucu kabul edilmediği takdirde 
görüşmelerin bitmesini öngörmüştür. 

20 TBMM Zabıt Ceridesi, Devre 1, İçtima Senesi 1, Cilt 5, İçtima 100, 20.11.1336, s. 458-467.
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Başkan tarafından 4. maddeyle ilgili 4 grupta21 toplanabilecek çok sayıda önerge 
olduğu açıklandıktan sonra söz kayıtları almış ve konuşmalara devam edilmiştir. 
30 Kasım 1920 tarihli 106. birleşimde 4. madde üzerinde kifayet önergesi ka-
bul edildikten sonra dahi ısrarlı söz istemleri üzerine bir milletvekiline ve ayrıca 
komisyona söz verilmiş ve önerge işlemlerine başlanmıştır. Madde üzerindeki 
önergelerle birlikte komisyona geri çekilmiştir. Aynı birleşimde Karesi Mebusu 
Basri Bey’in 4. maddenin metinden çıkarılması (tayyolunması) yönündeki öner-
gesi kabul edilmiştir.22

7 Aralık 1920 tarihli 110. birleşimde, oturumu yöneten Başkan gündem 
(Ruzname) gereği 5. maddenin müzakeresine başlanacağı bildirildiği sırada, 
maddenin görüşmelerinin kapalı oturumda (celse-i hafiyye)23 yapılmasına dair 
15 mebusun imzaladığı önerge verilmiştir. Kapalı oturum tamamlandıktan sonra 
açık oturumda 5. maddenin görüşmelerine devam olunmuş ve yoklama işlemi 
sonrasında toplantı yetersayısı olmadığı için birleşim kapatılmıştır.24 13 Aralık 
1920 tarihli 113. birleşimde 5. madde üzerindeki görüşmeler ve önerge işlemleri 
tamamlanmış, madde komisyona çekildiği için oylamanın komisyondan tekrar 
gelince yapılacağı bildirilmiş ve 6. maddenin görüşmelerine geçilmiştir. Madde-
nin kabul edildiğinin açıklanmasından sonra 7. maddenin görüşmelerine başlan-
mıştır. 7. madde, encümenin talebi üzerine önergelerle birlikte komisyona gönde-
rilmiştir. Daha sonra madde metinden çıkarılmıştır. Aynı birleşimde 8. maddenin 
görüşmelerine başlanmış, encümenin istemi üzerine bu madde de hakkındaki de-
ğişiklik önergeleriyle birlikte komisyona gönderilmiş, komisyonun düzenlediği 
madde metni kabul edilmiştir. 

9. madde de benzer şekilde madde hakkındaki değişiklik önergeleriyle 
birlikte komisyona geri çekilmiş, komisyon tarafından düzenlenen madde metni 
kabul edilmiştir. 10. madde de aynı şekilde komisyonda tekrar düzenlendikten 
sonra oylanarak kabul edilmiştir.25 14 Aralık 1920 tarihli 114. birleşimde 11. ve 
12. maddeler görüşülmüş ve kabul edilmiştir.26 13. madde 117. birleşimde görü-

21 4. madde hakkında dört tipte verilen önergeler: mesleki temsil esası üzerine seçim, mesleki temsilin bir gaye 
olarak kabulü, mesleki temsile göre vilayetlerden iki dereceli seçim, vilayet şuraları üzerinden seçim. Bkz. 
TBMM Zabıt Ceridesi, Devre 1, İçtima Senesi 1, Cilt 6, İçtima 105, 29.11.1336, s. 120.

22 1877 tarihli İçtüzüğün 66 ve 67. maddelerine göre, madde üzerindeki görüşmenin sonunda önergelerle bera-
ber maddeyi geri çekme hakkı komisyona tanınmıştır. 

23 Kapalı oturum (celse-i hafiyye): Osmanlı Meclis-i Mebusan İçtüzüğünde ‘müzakere-i hafiyye (gizli görüş-
me)’ olarak geçmektedir. Kanun-ı Esasi’nin 78. maddesi ve Dâhili Nizamnamenin 58. maddeleri uyarınca 
‘Kapalı Görüşme’ (Kapalı oturum), gizli görüşme istemi önemli bir madde (madde-i mühimme) hakkında 
hükümet tarafından veya en az 15 mebusun imzasıyla yapılabilmekteydi. Kapalı oturum önergesi, Genel 
Kurul salonu kapalı oturum düzenine geçtikten sonra görüşmesiz işaret oyuna sunulmakta, kabul edildiği 
takdirde kapalı görüşmelere devam olunmaktaydı.

24 TBMM Zabıt Ceridesi, Devre 1, İçtima Senesi 1, Cilt 6, İçtima 110, 07.12.1336, s. 258-264.
25 TBMM Zabıt Ceridesi, Devre 1, İçtima Senesi 1, Cilt 6, İçtima 113, 13.12.1336, s. 348-351.
26 TBMM Zabıt Ceridesi, Devre 1, İçtima Senesi 1, Cilt 6, İçtima 114, 14.12.1336, s. 358-376.
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şülmeye başlanmış toplantı yeter sayısı27 olmadığı için kapanma sebebiyle 119. 
birleşimde kabul edilmiştir. Aynı birleşimde, 14., 15., 16. maddeler komisyonun 
geri çekip düzenlediği şekliyle 17. madde ise ilk teklif metnindeki haliyle aynen 
kabul edilmiştir.

10 Ocak 1921 tarihli 132. birleşimde, komisyon raporunda 18. maddeyle 
ilgili ilginç bir karışıklık söz konusudur. Madde hakkında verilen değişiklik öner-
geleri oya sunulmuş ve reddedilmiştir. Maddenin oylama sonucu, muhtemelen 
sehven (yanlışlıkla), ‘kabul edilmedi’ şeklinde açıklanmış, ancak ‘kabul edilmiş’ 
şekilde işlem yapılmıştır. Bu uygulamaya ilişkin herhangi bir itirazın olmadığı 
anlaşılmaktadır. Aynı birleşimde, 18., 19., 20., 21. ve 22. maddeler de görüşüle-
rek kabul edilmiştir.28 23. ve 24. maddeler ise 17 Ocak 1921 tarihli 134. birleşim-
de görüşülmüş ve kabul edilmiştir.29

20 Ocak 1921 tarihli 135. birleşimde, daha önce Encümene geri verilen 5. 
maddenin Komisyon tarafından son olarak düzenlenen şekli görüşülerek kabul 
edilmiştir. 6. madde komisyona geri verilmediği halde Başkan tarafından ara-
da kaldığı için okunmuş ve madde metninden bir ibare çıkarılmıştır. 7. madde 
görüşülmüş ve metinden çıkarılmış, teselsül30 ettirildiği için 8. madde 7. mad-
de olarak düzenlenmiştir. Madde-i münferidenin (ayrı madde) kabulünden sonra 
da kanunun heyet-i umumiyesinin (tümü/geneli) son oylaması yapılmış ve ka-
bul edildiği açıklanmıştır. Anayasa görüşmelerinin yapıldığı bu son birleşimde, 
‘madde-i münferide’  üzerinde görüşmeler sırasında söz alan Ankara Mebusu 
Mustafa Kemal Paşa’nın çarpıcı bazı değerlendirmeleri olmuştur. Sözkonusu de-
ğerlendirme şöyledir:

…kavanini mevcude yerine yenisi konulmadıkça diğerleri caridir. Binae-
naleyh öteden beri mevcut ve meri olan Kanunu Esasi mevadı mündere-
cesinden herhangi birinin yerine diğer bir madde konulmadıkça veyahut 
heyeti umumiyesinin yerine yeni bir Kanunu Esasi Kitabı vaz edilmedikçe 
ahkamı bakidir. O halde birinci maddenin mevcudiyetiyle iktifa edersek se-
kizinci maddede Meclisi alinizin salahiyetini tahdit eden hususatın hiçbirisi 
vaki olmaz. Bunun vaki olmayacağını anlamak için sekizinci madde muh-
teviyatına göre Meclisi Aliniz kavanin vazına salahiyattardır. Halbuki mev-
cut olan Kanunu Esasiye göre, Meclisin Kanunu Esasiyi tamamen tebdil ve 

27 Osmanlı İçtüzüğünün 44. maddesine göre; toplam üye sayısının yarısından bir fazlası hazır bulunmadıkça 
görüşmelere devam edilememekte (görüşme yeter sayısı), hazır olan üye sayısının toplantı yetersayısının 
altında olduğu için görüşmeye devam olunamayacağı bildirilerek oturum kapanmakta (yoklama işlemi) ve 
meclis ertesi birleşim için aynı günde ve aynı gündemle toplanmaktadır.

28 TBMM Zabıt Ceridesi, Devre 1, İçtima Senesi 1, Cilt 7, İçtima 132, 10.01.1337, s. 256.
29 TBMM Zabıt Ceridesi, Devre 1, İçtima Senesi 1, Cilt 7, İçtima 134, 17.01.1337, s. 292-297.
30 Teselsül, teklif metninden madde çıkarılması halinde boşluk oluşmasının önlenmesi için ardışık maddenin, 

çıkarılan maddenin yerine geçirilmek suretiyle sıralanmasıdır. Yeni madde ihdası halinde, maddenin eklendi-
ği yerden itibaren olan numaraların buna göre artırılarak sıralanması da teselsül işleminin diğer şeklidir.
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tağyire bilmem ki salahiyatı var mıdır? Vakıa Meclisi Mebusanın Kanunu 
Esasi mevadını sülüsanı ekseriyet mevcudiyle karar vermesi şartıyla tadile 
salahiyeti olduğuna dair bir işaret vardır. Fakat tamamen Kanunu Esasiyi 
kökünden yıkarak yerine diğer bir Kanunu Esasi koymağa salahiyeti var 
mıdır? Halbuki Meclisi Aliniz aynı zamanda bir Meclisi Müessesan salahi-
yetini haizdir. Mevcut Kanunu Esasiyi kaldırır, yerine yenisini koyabilir.31

Yukarıdaki alıntılar da göstermektedir ki, BMM’ni oluşturan irade, en 
azından, 1921 Anayasasının yapılış sürecinde yürürlükteki anayasal düzeni yok 
saymamakta ve farklı gerekçelerle de olsa Kanun-i Esasiyi meşru bir metin olarak 
görmektedir. Mustafa Kemal, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı sıfatıyla, 
İstanbul (Tevfik Paşa) Hükümeti’ne, bu hususu vurgulayan bir telgraf çekmiştir. 
Telgrafta, 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun maddelerine yer vermiş, bundan 
sonra bu metnin geçerli olduğu ve buna göre davranılması gerektiği uyarısında 
bulunmuştur. Mustafa Kemal tarafından Nutuk’ta anlatılan bu telgrafların anlamı, 
TBMM tarafından yapılan 1921 Anayasasının İstanbul’da yok sayılmaması ve 
yürürlükten kaldırılmayan 1876 Kanun-ı Esasi ile birlikte uygulanmasının temin 
edilmesidir. Bu zaviyeden bakıldığında 1921 Anayasasını, mevcut anayasanın 
ilgili maddelerinde yapılmış değişiklik metni olarak görmek de mümkündür. An-
cak, hazırlanış, görüşülme ve yürürlük usulü dikkate alındığında yeni bir anayasa 
olduğunu kabul etmek gerekir. 

Sonuç
1921 Anayasası, yasama yöntemi ve görüşme süreci bakımından diğer anaya-
salarımızda görülmeyen özgün yön ve özellikler sergilemektedir. İlk olarak 
bu metnin, rahatlıkla Cumhuriyet tarihi boyunca uygulanan anayasalar içinde 
hazırlanış yöntemi açısından en demokratik anayasa olduğu tespiti yapılabilir. 
Hükümetin “halkçılık programı” şeklinde Meclise sunduğu ve başlangıçta “be-
yanname” taslağı olarak düşünülen metin, havale edildiği özel komisyon tara-
fından beyanname ve anayasa teklifinden ibaret iki parça halinde düzenlenerek 
yeniden Meclis Genel Kuruluna sunulmuştur. Anayasa yapım süreci bağlamında, 
özellikle teklif aşaması ve önceki anayasayla birlikte uygulanması bakımından 
kendine özgü bir niteliğe sahiptir. 

23 Nisan 1920 tarihinde açılan BMM, fiilen ilk toplantısından itibaren, 
resmen ise 26 Nisan 1920 tarihli ve 7 numaralı ‘Nizamname-i Dâhili Hakkında 
Karar’ gereğince Osmanlı Meclis-i Mebusan Nizamname-i Dâhilisini uygulama-
ya devam etmiştir. Dolayısıyla hem beyanname hem de 1921 Anayasasının gö-
rüşmelerinde uygulanan İçtüzük, Meclis-i Mebusan İçtüzüğüdür. Bu kapsamda, 
öncelikle Beyanname kanun tekniğine uygun olarak fıkralar halinde görüşülmüş 

31  TBMM Zabıt Ceridesi, Devre 1, İçtima Senesi 1, Cilt 7, İçtima 135, 20.01.1337, s. 321-339.
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ve BMM Kararı şeklinde Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Anayasa teklifinin 
görüşmelerinde özel yasama yöntemi ve nitelikli çoğunluk uygulanmamış, ka-
nunlar gibi genel yasama yöntemine göre görüşülmüştür. Buna karşılık, Kanunu 
Esasi’de öngörülen anayasa değişikliği rejimi ve 2/3 nitelikli çoğunluk şartı uy-
gulanmayarak devre dışı bırakılmıştır. 

Anayasa maddelerinin görüşmeleri genel olarak demokratik ortamda yü-
rütülmüştür. Eleştiri ve tartışmalar seviyeli, konuşmalar ise gerek içerik gerekse 
teknik görüşler yönünden doyurucu niteliktedir. Kapalı oturum, usul görüşmesi, 
tekriri müzakere, toplantı yetersayısı, kifayet (yeterlik) önergesi, müstacel yön-
tem, komisyona geri verme/çekme, yoklama, gibi içtüzük kavramlarına sıklıkla 
başvurulduğu görülmüştür.

Son maddenin (madde-i münferide) görüşmelerinde Ankara Mebusu sıfa-
tıyla söz alan Mustafa Kemal Paşa, BMM’nin kurucu meclis (meclis-i müesse-
san) niteliğine vurgu yaparak yeni anayasanın meşruiyetine ilişkin tartışmalara 
son noktayı koymuştur. Bu bağlamda, sonuç olarak, BMM’nin kendisini gide-
rek ‘kurucu meclis’ olarak gördüğünü, Kanunu Esasi’den kopuşta bu durum ve 
anlayışın rolü olduğunu; ancak parlamenter devamlılık ve içtüzük bağlamında 
Osmanlı Devlet’indeki uygulamalara olan bağlılığın sürdüğü değerlendirmesinde 
bulunabiliriz. 

1921 Anayasasına ilişkin hazırlanma, görüşme ve kabul süreci dikkatle in-
celendiğinde dönemin koşulları itibariyle işleyişin oldukça demokratik görünüm 
arz ettiği açıkça görülmektedir. Kuşkusuz bu husus çok önemlidir. Ayrıca, gerek 
tartışmalar ve gerekse ilgili metinler izlendiğinde, anayasanın cari normlar ve 
meşruluk kriterleri göz önünde tutularak hazırlandığını da belirtmek gerekir.
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Kemalist Estetiğin Sanatsal Politikası 
Efe BAŞTÜRK*

Öz: Bu makale, Kemalizm’i politik estetik bağlamda tartışmayı amaçlamaktadır. Politik 
estetik, modernizmle birlikte ortaya çıkan sanatsal temsil biçimlerinin politik alandaki 
yansıması olarak düşünülebilir. Politik estetik, özellikle uluslaşma süreci yaşayan top-
lumlarda, kitlelerin estetize edilmiş bir birlik imgesi olan Ulus’ta sanatsal düzeyde temsil 
edilmesi yoluyla görünürlük kazanır. Bu açıdan politik estetik, modern temsil rejiminin 
sanat ile siyaseti bir araya getirdiği düzlem olarak ortaya çıkar. Bu makale, kendisi de 
modernleştirici bir ulus tasarım süreci olan Kemalizm’i modern temsil rejiminin sanatsal 
politikası üzerinden incelemeye çalışacaktır.

Anahtar Kelimeler: Estetik-politika, ulus, temsil, Kemalizm, modernleşme.

Artistic Politics of Kemalist Aesthetics
Abstract: This article aims to discuss Kemalism in a political-aesthetical context. 
Political aesthetics can be thought of as the reflection of artistic forms of representation 
emerging with modernism in the political field. Especially in societies that examine the 
process of nationalization, the political aesthetic gains its visibility through the artistic 
representation of the masses within the notion of the Nation that is aestheticized image 
of unity. In this respect, political aesthetic emerges as the frame where the modern 
representation regime brings art and politics together. This article will attempt to examine 
Kemalism, which is also a process of a nation designation, through the artistic politics of 
modern representation regime. 

Keywords: Aesthetic-politics, nation, representation, Kemalism, modernism.

Giriş
Sanatın bir temsil biçimine indirgendiği tarihsel evre olan modernizm ile politi-
kanın Ulus adı altında kitleyi temsil etmesinin kurumsal ve söylemsel biçimleri 
arasındaki örtüşme, adına politik estetik diyebileceğimiz bir gösterge rejimini or-
taya çıkarmıştır.1 Bu gösterge rejiminde politik temsil ile sanatsal temsil, birbirini 
tamamlayan ve birbirini destekleyen tarzda bir araya getirilerek, politikayı este-
tiğin konusu haline getirmenin, yani duyulara ve duygulara hitap eden bir benlik 

1 Politik estetik ifadesi daha çok faşist rejimlerde yaşanmış olan özgül temsil biçimlerini vurgulamak için 
kullanılır. Bu açıdan politik estetik, politik olanı kuran veya belirleyen savaş ve milliyetçilik gibi olguların, 
duyulur düzlemi baz alan bir estetizasyon çerçevesinde kitleye aktarılması ve kitlenin bu estetizasyon dola-
yımı ile kurulmasını ifade eder (Zamponi, 2016: 30-49). 
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algısı yaratmanın olanağına dönüşmüştür. Politik estetik, her ne kadar iki savaş 
arası dönemin özgül tarihsel bağlamı olarak faşist estetik başlığı altında düşünül-
müş ve sorunsallaştırılmış olsa da aslında kökleri çok daha önceye, modernizmin 
başlangıç evresine giden bir tarihsel olgu olarak değerlendirilmelidir (Champag-
ne, 2013: 42-44; Griffin, 2007: 18-21). Bu tarihsellik, modernite ile birlikte or-
taya çıkan bir dizi sosyolojik ve ekonomik gelişmenin etkisi altında gelişen ve 
dönüşen politik bağlamın aldığı yeni biçimlerle yakından ilişkilidir. Bu evre, po-
litikanın, daha genel anlamıyla temsil ilişkisinin mahiyetini ve özünü saptamaya 
dönük olarak geliştirilen politika felsefesinin, ulus adı verilen müphem -ya da 
soyut- varlığı görünür kılmasına dönük olarak aldığı temsili biçimlerin üstlendiği 
rol ve bunun doğası ile daha rahat anlaşılabilir (Redfield, 2003: 55). 

Kitlenin ulus adıyla işaret edilerek temsile açılmasındaki kritik husus, bu 
temsil biçiminin, özünde, sanatsal bir bağlamda cereyan etmesidir. Bu temsil bi-
çimi, yine modern çağda ortaya çıkan ve sanatın bağlam değiştirmesine olanak 
sağlayan ikili bir düzenek yoluyla mümkün olmuştur: birincisi, sanatın yalnızca 
kendisine ait sayıldığı konu ve ilgi bağlamındaki paradigma değişikliğidir. Bu 
paradigma değişikliği içerisinde sanatın konusu, aşkınlığın saf ve eksiksiz bil-
gisini yansıtmak olarak değil, aşkınlığın temsil biçimlerinin yaratımı, kavranışı 
ve biçimlenmesi olarak yeniden kurulur. Diğer bir deyişle, sanatın amacı ve iş-
levi, bu evrede, aşkın hakikati duyulur düzeyde vermek olarak değil, onun bir 
yansımasını sunabilmek için somutlamak ya da onu anlamlı bir nesne biçimine 
sokmaktır. Bu, çerçevesini Kant’çı öğretinin çizdiği üzere, yücelik ile güzellik 
arasındaki farkın yavaş yavaş yakınlaşmaya ve temsile doğru açıldığı bir mimetik 
bağlamı işaret eder (Zepke, 2017: 41; Crowther, 1989: 84). Sanat, buradan itiba-
ren, yüce olanı arayışın sonuçsuz ifadesi olarak değil, yüceliğe benzer olanı ya da 
onunla ilişkilenmekte olanı (güzel) tasarımlayabilme yetisi olarak anlaşılacaktır. 
Böylece sanat, burada bir tür teolojik forma bürünür: sanat, bir taraftan aşkın 
olan idealin yüce bağlamını muhafaza edecek bir anlam rejimi kurmakta, fakat 
diğer taraftan, yüceliği bilinebilir kılmaktan ziyade kavranabilir kılmak için bu 
aşkınlığı somutluk düzeyinde temsil edecek bir gösterge aracılığı ile sağlama-
nın olanaklarını araştırmaktadır. Sanatsal teoloji, diğer bir deyişle, politik esteti-
ğin kurucu ilkesi olarak çalışır; çünkü politikanın estetizasyonu, politik temsilin 
imlediği idealin duyulur düzlemde kavranabilir kılınmasıyla mümkün olur. Bu 
kavranabilirlik rejimi, aşkınlığın tam anlamıyla indirgenemediği bir gösteren re-
jiminin estetik kavrayış ile desteklenmesi yoluyla mümkün hale gelir. Diğer bir 
deyişle, politik estetik temsil biçimi, kitle ile politik iktidar (devlet) arasında bir 
farklılaşmanın göstergesi olarak addedilebilecek olan hukuki bağlamın dışına ta-
şarak, belirli özdeşleşme formlarını içeren ve bu anlamda kitlenin politik temsil-
de soğrulduğu, politik temsilin ise kitlede vücuda geldiği bir ontoloji düzleminde 
anlaşılabilir hale gelir.
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İkincisi ise, sanatın, kendisini bir üretim biçiminde, fakat yalnız meta düze-
yinde değil aynı zamanda duyular evreninde anlaşılabilir kılınmasına olanak sağ-
layan bir şeyleşme ya da fetişleşme kültürünün toplumsal alanı kuşatması ve onu 
yeniden biçimlendirmesidir. Şeyleşme ve[ya] fetişleşme, modern kitle çağının 
hem sonucu hem nedeni olarak, öznelliğin nesne-yoluyla-kavrayış düzlemine in-
dirgenmiş olduğunun bir göstergesidir. Burada fetişleşme, Marksçı çözümlemeyi 
aşarcasına, fetişizmi yalnızca üretilmiş metalar üzerinden değil, aynı zamanda 
bu metaların sahipleri olan özneler ile onların inşa edilmeleri üzerinden kavrar 
(Adorno ve Horkheimer, 2008: 77). Şeyleşme ve fetişleşme, böylece, nesneler 
yoluyla varoluş, algılayış, üretim ve temsil nosyonlarını içeren geniş spektrumlu 
bir sembolik ekonomi bağlamında değerlendirmeye alınmış olur. 

Kitlenin Ulus adı altında temsile açılmasındaki politik estetik, öyleyse, yu-
karıda çerçevesi çizilen bu iki bağlam üzerinden meydana gelen bir işleyiş ola-
rak düşünülebilir. Bir tarafta, kitlenin kendisini bir Ulus olarak görmesine olanak 
sağlayan estetik kavrayış ve bu kavrayışı olanaklı kılan bir sanatsal teolojinin 
politik işleyişi bulunur; diğer tarafta ise ulusun temsil edildiği ve ulusun bu temsil 
ile kendisini hukuki ve politik olanın ötesinde aynı zamanda duyulur düzeyde de 
bağladığı veya kendisiyle özdeş kıldığı bir estetik gösteren vardır. İlki, ulusun, 
bir var olma tarzı olarak kendisini tarihte görme ve orada konumlandırma tarzıy-
la ilişkili iken; diğeri ulusun, kendini görme tarzını tamamlayan ve destekleyen 
estetik bir gösteren aracılığı ile temsil edilmesi ile alakalıdır. Politik estetik, bu 
nedenle, politika ile kitle arasındaki farklılaşmanın ya da asimetrinin yerini öz-
deşleşmenin aldığı yeni ilişki biçiminin anlaşılabilir kılınmasına olanak sağlar. 
Politik estetik, ulus, ulusçuluk ve ulusal temsil gibi nosyonların politik ve hukuki 
aidiyet düzeyindeki karşılıklarıyla ilgilenmez; politik estetik, esas itibariyle, po-
litikanın kendisini öncelikle bir temsil biçimi olarak görür ve politikanın hangi 
biçimler altında neyi nasıl temsil ettiği ile ilgilenir. Politik estetik, tam da bu ne-
denle, sanatın nesneler aracılığı ile aşkın idealleri yansıtan nesnelere dönüştüğü 
ve öznellik algıları ile ilişki tarzlarının şeyleşme kültürü içerisinde metalaşmaya 
indirgendiği modern kitle çağının bir konusu olarak ortaya çıkmıştır. 

Bu estetik kültürü, politikanın bizatihi şeyleşmesi ile oluşan bir sanatsal 
temsil düzeneği ve kültürünü yaratmıştır. Sanatsal temsil, ulusun varlığının bir 
simgesi ve işareti olarak politikanın estetik düzeyde temsile açılmasındaki duyu-
sal yaratım ve algılayış arasındaki birliğin göstereni olarak temerküz eder. Diğer 
bir deyişle, politikanın sanatsal temsili, yani politikanın estetik bir gösterge olarak 
belirlenmesi, politikayı duyusal bir algının, etkinliğin ve görünürleşmenin sembo-
lik biçimine dönüştürmenin aracına dönüşür (Hewitt, 1996: 6). Böylece politika; 
yönetme, baskı, tahakküm, vb. asimetrik konumlanmaların sonucu olarak beliren 
bir farklılaşmanın göstergesi olarak değil, tersine estetik kavrayışlar ve temsiller 
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yoluyla iç içe geçmelerin ve özdeşleşmelerin sembolik aparatı olarak anlaşılmaya 
başlanır. Bu özdeşleşme ilkesinin temelinde yatan şey, yönetilen kitlenin politik 
temsilin merkezi olan ideoloji, lider, vb. ile bir-leşmesinin sembolik düzeylerde 
gerçekleştirilmesidir. Ulus, işte böylesi bir özdeşleşme ve aynılaşmanın yoğun-
laşarak yarattığı molar-birliktelik olarak tarif edilebilir: kitle, Ulus göstereninde, 
bir multitudo, yani anlamsız ve işlevsiz bir kalabalık olmaktan çıkarak, belirli 
bir duyusal temsilde anlaşılabilir kılınan bir gösterge halini alır (Polanska, 2016: 
80-82). Politika, tam da bu aralıkta, kitleyi yönetmenin ya da zapt etmenin bilgisi 
ya da işlevi olmanın ötesinde, kitlenin görünmez kılındığı, fakat temsil edildiği 
gösterge üzerinden kitlenin varlığa geldiği bir biçime dönüşür. 

Aşkın ideallerin şeyleştirme yoluyla belirli bir imgede görünürlüğe açıl-
ması ve bu görünürlük rejimi üzerinden ulusun özdeşleşebileceği bir politik tem-
sil biçiminin tasarımı, özellikle geç uluslaşma deneyimi yaşayan ülkelerde görü-
len tarihsel bir olgu olarak kaydedilebilir. Almanya ve Türkiye, bu olgunun belki 
de en bilinen örnekleridir: her ikisi de ulusun kendisini inşa edebilecek merkezi 
bir ulus-devletin yokluğunda, hatta bu ulusun kendisinin olmadığı bir durumda, 
öncelikle bu devleti yaratacak olan ulusun kendisinden önce, onun imgesini inşa 
etmenin olanaklarını aramışlardır (Ahmad, 1991: 63-64; Schulze, 2000: 98-99). 
Bu bakımdan Almanya ve Türkiye, ulus-devletleşme anıyla birlikte benzer dene-
yimleri yaşamışlardır: her iki ülkede de kitleyi kendi bedenselliğinde soğurarak 
temsil eden ve kitleyi tam da bu aşkın bedende eritilmişliği üzerinden yönetme 
imkanı ve kabiliyetine sahip bir “tek adam” rejimine giden yolların önü açılmış 
ve her ikisinde de politikanın işlevi, ulus ile devleti bir arada özdeşleştirecek 
aşkın bir imgenin yaratılmasına indirgenmiştir. Fakat bu aşkınlık imgesi, imgeyi 
kitle nezdinde anlaşılabilir kılacak bir dizi somut politik biçimlerle desteklen-
miştir. Bu bakımdan her iki ülkede de ulusu yaratma görevi ve işlevi, kitleyi 
yalnızca idare etmekle görevlendirilmemiş, fakat kitleyi aşkın bir ulusal bedeni 
temsil edecek düzeyde yeniden biçimlendirme gücü, kapasitesi ve en önemlisi 
de bu minvalde bir estetik algıya sahip bir milliyetçi bürokrasiye devredilmiştir 
(Demirci, 2008: 105; Tunçay, 2015: 14-15). Bu nedenle Almanya ve Türkiye’de, 
fetişleştirilmiş bir ulus imgesine dayalı olarak tasarlanması planlanan ulus devlet, 
tam da fetişleştirilmiş niteliğinden dolayı, politikanın estetik bir biçime aktarıldı-
ğı ya da politikanın doğrudan sanatsal bir etkinlik üzerinden gerçekleştirildiği bir 
gösterge biçimini almıştır. 

Bu makalenin amacı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş evresi olarak anılan 
ve Mustafa Kemal Atatürk’ün şahsıyla özdeşleşen “Kemalist” evrede, politikanın 
hangi estetik temsil formlarıyla ve hangi sanatsal biçimler yoluyla ulus imgesi-
ni ve bu imgenin somut -ve sanatsal- tezahürü olan ulus-devleti biçimlendirmiş 
olduğunu tartışmaya açmaktır. Bu amaçla makale, Kemalizm’i bir politik estetik 
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form olarak düşünmenin imkanlarını ve biçimlerini, içinde Kemalizm’in kendisi-
ni kavrayabileceğimiz bir geniş spektrumlu düzlem olan estetik-modernist bir hat 
bağlamında çözümlemeyi hedeflemektedir. Kemalizm’in politik estetik bir biçim 
olarak düşünülebilmesinin temel nedeni, Kemalizm’in, kendisini, verili halde ol-
mayan, daha doğrusu tamamlanmış bir varlık halinde mevcut olmayan bir ulusal 
varlığın politik temsili ya da onun ereksel formu olarak sunmasıdır. Bu sunma tar-
zı, politikanın bir estetizasyon bağlamında gerçekleşmesidir; çünkü politika, tıpkı 
bir sanat etkinliğindeki gibi, duyulara hitap ederek, anlamı doğrudan duyusallığa 
hitap eden göstergeler aracılığı ile sunmaktadır. Kemalizm’in sunduğu şey, ya da 
onu sanatsal bir politik estetik biçimi olarak örgütleyen şey, ulusal kimliği inşa 
ederken başvurduğu estetik pratiklerdir. Bu estetik pratikler, ulusal kimliği hem 
biçimlendirmekte, fakat hem de bu kimliğin ereksel mahiyetini oluşturmaktadır. 
Böylece politik estetik, kitleyi hem ulus adı altında örgütlemenin hem de kitlenin 
kendisini politik temsil biçimi ile özdeşleştirmesinin bir olanağı olarak gelişir.

Kemalist estetik, kitlenin kendisini ulus olarak kavrayabileceği ve bu kav-
rayış yoluyla politik temsiller düzeneğinde kendisine ayrı bir özdeşlik alanı bu-
labileceği bir dizi gösterge rejimi yaratmıştır.2 Modernleştirici bir hareket olarak 
Kemalizm, yalnız baskı ve zor aygıtı olan devletin idaresini ve kontrolünü elinde 
tutmayı amaçlayan politik bir strateji geliştirmek yerine, devlet ile özdeşleştire-
ceği bir ulus yaratma amacıyla topyekun kitle yaratma stratejisi geliştirmiştir. 
Kemalizm, diğer bir deyişle, devlet alanını kitleden bağımsızlaştırmak üzerine 
kurulu bir farklılaşma siyaseti izlemekten ziyade, kitle ile devleti bir arada to-
parlayacağı ve kitleyi devletin ideolojik kimliği ile özdeşleştireceği bir yeniden 
yaratma stratejisi benimsemiştir.3 Bu nedenle Kemalizm, en genel anlamda, “ulus 
yaratma projesi” olarak düşünülmelidir. Ulus yaratma projesi, bir özdeşlik alanı 
ve ilişkisi tesis etmeye odaklı olduğundan, tüm toplumsal yaşam bu stratejinin 
hedefi ve konusuna dönüştürülmüştür. Bu projenin temelinde, bireyin, toplumun, 
toplumsal ilişkilerin, öznelliklerin, kamusal alanların, vb. yeniden dönüştürülme-
si, hatta sıfırdan dizayn edilmesi olgusu bulunmaktadır. Kemalizm’in ulus yarat-
ma projesi, toplumun en küçük parçası olan birey ile toplumun anlamlı bir birlik 
olarak kaydedildiği ulus göstereninin imgesi arasında uyumlaştırma ve örtüşme 
olanağı kurmayı hedeflediği için, bu uyumlaştırmayı estetik bir rejim aracılığı 
ile sağlamaya çalışmıştır. Amaç, bireyden topluma, insanların kendilerini ulusun 
parçası olarak kavrayabilecekleri estetik deneyimi yaratmaktır. Bu estetik dene-
yim, politikanın sanat ile buluştuğu, daha doğrusu politikanın bizatihi sanatsal bir 
bağlama dönüştürüldüğü özgül bir momenti göstermesi nedeniyle önem arz eder. 
2 Gellner’in ifadesiyle söyleyecek olursak, modern toplumlarda kitleselleştirici siyasetin en önemli biçimi da-

ima ulusçuluk olmuştur (Gellner, 2008: 103-108). 
3 Zürcher’e göre Kemalizm’in yeniden yaratma kaygısının temelinde, süreklilik arzusu vardır. Bu sürekliliği 

sağlayabilecek olan şey, ulusal kimliği tarihsel ve kültürel açıdan bir “kopuş” olarak gösterebilme yetisidir 
(Zürcher, 2009: 44).
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Politik Estetiğin Kökenleri ya da Politikanın Sanatsal Temsili 
Ünlü sanat ve siyaset kuramcısı Jacques Ranciere, Estetiğin Huzursuzluğu adlı 
metninde, sanatsal temsilin politik düzeylere indirgenebilir bağlamını inceler. 
Ranciere’e göre, bir yapma tarzı olan poiesis ile ondan etkilenen bir var olma tar-
zı olan aisthesis arasındaki ilişkinin belirli bir uyum mantığına göre düzenlenme-
si, sanatın siyasetini, daha doğrusu sanatın temsil siyasetini oluşturur (Ranciere, 
2012: 13). Burada temsil siyasetinden kast edilen, var olma tarzı olan aisthesis’in, 
kendisini ön belirleyen bir yapma tarzına tabi kılınmasıdır. Bu yapma tarzının 
göstergesi olarak yapıt -şüphesiz bu politik bir inşa biçimi, örneğin bir egemenlik 
tesisi olabilir- anlamını deneyimleyecek olan kitlenin onu kavrama biçimini be-
lirli bir uyum mantığı formunda dizayn eder. Bu uyumlaştırma, kitlenin fantezi-
leri ile yapıtın anlamı arasında bir eş-anlamlılık rejimi kurulması ile gerçekleşir: 
yapıt, kitlenin arzuları, beklentileri ve özlemlerinin bir yansıması olarak kurul-
ması ile dolaylı olarak politik temsile dönüşür. Temsil siyaseti, yapıtta görünür 
kılınan anlamı kitleselleştirir; çünkü yapıttaki anlam, dolaylı olarak, kendisini 
anlamlı bulan bir kitlesel kavrayışa hitap ettiği varsayımıyla biçimlenmiştir. Bu 
biçimlenmenin içkin nedeni, Ranciere’in deyişiyle, sanatın kendi estetik formun-
dan kopması ve estetik deneyimi kendisinin dışındaki bir uzamda yansıtmasından 
kaynaklanır (Ranciere, 2008: 144-145). 

Ranciere’in sanat ve siyasete ilişkin çözümlemeleri tarihsel ve kuramsal 
açıdan önemlidir, çünkü Ranciere, estetiğin sanatın dışına çıkarak doğrudan po-
litik olanın konusu ve ilgisine dönüşmeye başladığı bir tarihsel anı işaret etmeye 
yeltenmiştir. Bu tarihsel anda, sanat siyaset ile buluşmuş ve estetik de politikanın 
ilgi alanına girmiştir. Böylece sanat ile siyaseti birbirine bağlayan mimetik bağın, 
temsil nosyonu olduğu söylenilebilir. Nitekim modern kitle siyasetinin ayırt edi-
ci bağlamı, kitlenin demokratik temsil biçimleri aracılığıyla kendisini siyasetin 
bir parçası olarak görme ve gösterme arzusudur (Jonsson, 2013: 25). Öyleyse 
demokratik temsil, temsil eden şeyde temsil edilme kaygısından türeyen özdeşlik 
merkezli bir ilişkinin arayışıdır. 

Sanat ile siyasetin temsil nosyonu üzerinden birleşmesi, estetiğin rolünü 
ve işlevini yeniden belirleyen bir uğrağın göstergesidir. Estetik, burada, kendisi 
de bir temsil biçimine dönüşen politikanın konusu ve ilgisi olmaya başlar, çün-
kü politik temsil, tıpkı sanatsal estetikteki gibi, temsil eden göstergenin (örneğin 
yapıt), temsil edilen (yapıtın seyircisi) ile özdeş kılınmasını, yani her ikisinin de 
belirli bir anlam rejiminin merkezinde uyumlaştırılmasını amaçlamaktadır. Bu, 
kitle ile yapıt arasında bir uzlaşmanın varsayımsal birliği üzerine temellenen ve 
kitlenin yapıtta kendisini algılamasına olanak veren bir temsil biçiminin politik 
varlığını gösterir ve Ranciere’in ilgi alanı da tam olarak buraya yöneliktir. Ran-
ciere açısından sanatsal siyaset ya da politik estetik, bakışın ve kavrayışların, 
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gösterenlerin karşılık geldiği anlamın merkez imgesinde toparlandığı bağlamın 
adıdır (Ranciere, 2012: 30). Sanatın siyaset ile irtibatındaki bu estetik moment, 
tam da Ranciere’in tanımladığı haliyle, düzenleyici ve adlandırıcı bir rejimin 
kurulumu anlamındaki siyasete karşılık gelir. Siyaset, bu anlamda, ortaklaşmış 
nesnelerin ortaklaştırıcı görüntüsünün temsil edildiği bir yer olarak, öznelerin de 
bu nesneleri kendilerini bir araya getiren ortaklık görüntüsü olarak algılamalarını 
sağlayan uyumlaştırıcı düzenektir (Ranciere, 2005: 24). Öyleyse, siyasetin 
bizatihi kendisi, özünde sanatsal bir etkinliktir: uyrukların kavrayışlarını, onların 
ilgilerini ve çıkarlarını ve en önemlisi birbirileriyle bir araya gelme nedenlerinin 
biçimsel görüntüsünü yansıtan ortaklaştırıcı ve uyumlaştırıcı etkinliktir. 

Siyasetin sanatsal biçimde vuku bulması, politik estetiğin temelini oluş-
turur. Fakat politik estetik, politikaya özgü ilişki kurma biçimlerinin estetize 
edildiği bir uzam olmanın ötesinde, politik ilişkilerin algılanma tarzı ile ifade 
biçimlerinin belirli bir düzenlilik ve uyumluluk çerçevesinde inşa edildiği ge-
nel bir adlandırma rejiminin yapılandırılmasına dayanır. Böylece politik estetik, 
ya da politikanın estetize edilmesi, her şeyden önce görme, konuşma ve kavra-
ma gibi kolektif süreçlerin rejimsel adlandırılmasıdır. Eğer politika, Platon ve 
Aristoteles’ten beri, topluluğun yöneten-yönetilen ilişkisi çerçevesinde bir ara-
ya gelmesinin belirli bir düzenlilik bağlamındaki icrası ise, o halde politikanın 
başlangıçtan beri tam da Ranciere’in formüle ettiği düzeyde estetik bir etkinliğe 
dayandığı söylenebilir (Mechoulan, 2009: 56). Çünkü estetik, burada, politikayı 
olanaklı ve zorunlu kılan dağıtım, düzenleme ve yerleştirme süreçlerindeki zor ve 
tahakküm edimlerini gizleyen ve tüm bunları ortaklaştırmacı bir görüntü halinde 
sunan uyumlaştırıcı bir işlem olarak anlaşılır. Siyasetin kendisi de bir topluluğun 
ortaklığının görüntülenmeye açık hali olmasıyla, estetik bir temsilin genel biçimi 
olarak düşünülmelidir. 

Ranciere’in çözümlemeleri, yani politikanın kendisini bir sanat etkinliği 
ve estetik görünüm olarak kavrama önerisi, özellikle modern temsili siyaset içeri-
sinde anlam kazanır (Ranciere, 2009: 2-3). Fakat temsili siyasetten kasıt, kitlenin 
belirli temsilciler (kişiler) aracılığı ile politik olana dahil edilmesi anlamındaki 
parlamento usulü bir siyaset değildir.4 Temsil, bir adlandırma ve işaret rejiminin 
doğrudan göstereni olarak, kitlenin -bir düzenleme, yerleştirme ve adlandırma 
rejimi olarak- politika ile ilişkilenme düzeyinde belirli bir ortaklaştırma biçimi-
nin oluşturulmasıdır. Temsili siyaset, Rousseau’dan ya da Hobbes’dan mülhem, 
siyasal varlığı oluşturan uyrukların, belirli bir özdeşleşme ve ortaklaştırma iliş-
kisi bağlamında ve bir gösteren düzeyinde siyasal varlıkta görünür kılınmalarına 
ilişkin olarak tasarlanan bir adlandırma rejimi olarak düşünülebilir. Bu önerme 
4 Parlamento usulü siyaset, temsil ilişkisini doğrudan belirli bir mekana dayalı yetkesel bir ilişki olarak tanım-

layan modern kavrayışın bir tezahürü olarak, demokratik temsili doğrudan parlamento merkezli bir temsil 
siyaseti ve yetkinin sürekliliği ekseninde ele alır (Bassett, 2006: 4).
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içerisinde siyasallık, kitle ile mesafelenmiş ve yetkinin toplandığı bir farklılaşmış 
merkez olarak değil, kitlenin yeniden adlandırıldığı ve yeni bir gösteren rejimi 
içerisinde biçimlendirildiği bir gösterge olarak anlaşılır. Bu gösterge içerisinde 
politika, estetik bir deneyimin mekanına dönüşür. Bu estetik deneyim, kitle ile 
politikanın karşılıklı konumlandığı bir antinomik ilişki olarak değil, tersine, bir-
birilerinde içerilme tarzı meydana getiren bir duyulur ortaklığının tesis edilmesi 
ile tecrübe edilir.5 Kitle, bu estetik deneyim vasıtasıyla, politikanın bir uzantısı 
veya bileşkesi olarak kurulur. Bu kurulum vasıtasıyla politika, kitlenin kendini 
kavrayış biçimi ile bu kavrayıştan beslenen öznellik tarzını temsil eden bir gös-
tergeye dönüşür.

Bu dönüşümün temelinde, politik iktidarın doğrudan toplumsalın içerisin-
den çıkarsandığı, daha doğrusu politikanın kendisinin bizatihi toplumsaldan tü-
retildiği sözleşmeci kuramın varsayımları vardır. Sözleşme kuramı, Makyavelci 
politika önermesinden radikal bir kopuş göstererek, kitle ile politika6 arasındaki 
ilişkiyi farklı bir mecrada ele almayı önermiştir. Bu mecra, politikanın temel-
lendirildiği bağlamdaki değişimi gösterir; çünkü bu noktadan itibaren politika, 
artık Makyavelci hükümranlık (hükmetme, iktidarı elde etme) ile değil, iktida-
rın yöneltildiği kitle ile kurulan temsil ilişkisinin göstergesi nezdinde anlaşılır 
(Baumgold, 2010: 23 ve 63). Nitekim Hobbes açısından politikanın temelinde 
bulunan egemenliğin tesisi meselesi, söz konusu egemenliğin üzerinde kurulacağı 
çokluğun (multitudo) siyasal düzeyde yeniden biçimlendirilmesi nezdindeki bir 
problemle birlikte düşünülür. Diğer bir deyişle, Hobbes açısından politikanın 
koşulu ve amacı olan egemenliğin yegane olanağı, çokluğun, ayrıştırılmaksızın, 
yani kendisini meydana getiren tekil parçalara indirgenmeksizin, bir arada topar-
lanması ve anlamlı bir bütüne dönüştürülmesidir (Hobbes, 1998: 175). Bu topar-
lama ifadesi, Hobbes’un çokluk adıyla andığı kitlenin politik bir gösteren tarafın-
dan içeriye alınmasını belirten bir nitelemedir ve politik estetiğin gerçekleşme 
biçimidir. Diğer bir deyişle, Hobbes’çu politika felsefesinde çokluktan yurttaşlı-
ğa geçiş (Hobbes, 2007: II-XIX), esas itibariyle, kitlenin politik olanın içerisine 
dahil edilmesinin ve kitlenin politika tarafından dönüştürülerek bizatihi politik 
düzeyde yeniden tanımlanmasının estetik biçimini oluşturur. 

Bu estetik biçim, Hobbes’un doğa durumu olarak tarif ettiği ve yaşamın 
her tür anlamlı gösterenden yoksun olduğu bir momentin geride bırakılmış ol-
5 Mouffe ve Ranciere, politikanın tanımına ilişkin radikal bir karşılaştırma olanağı sunmaktadırlar. Mouffe 

açısından politika, iktidarın elde edilmesine yönelik bir mücadeleler alanıdır ve Mouffe bu alanı hegemonya 
kavramı ile beraber okur. Ranciere ise politikayı hiçbir şekilde bir mücadele alanı ya da iktidarı ele geçirme 
stratejilerinin hedefi olarak görmez. Ranciere için politika, daima, üzerinde konuşulmakta olan şeyler üze-
rinde konuşma hakkının ve olanağının nasıl belirlendiğine ilişkin ontolojik bir problemdir (Ranciere, 2005: 
49-54; Mouffe, 2005: 10-12).

6 Makyavelci düşünce açısından politika daima hükümranlığın elde edilmesi ya da muhafaza edilmesi proble-
miyle alakalıdır. Bu nedenle burada politika sözcüğü hükümranlık nezdinde düşünülmelidir.
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duğunun göstergesi olan sivil toplumda deneyime açılır (Read, 1991: 510; Lund, 
1988: 225). Sivil toplum, yalnızca anarşinin veya kaosun belirli bir düzen da-
hilinde zapturapt altına alındığı bir yer ya da durum değildir; sivil toplum, aynı 
zamanda, her tür belirsizliğin, düzensizliğin ve kaosun varoluşsal biçimi olan 
doğa durumunun üzerinin örtüldüğü, kapatıldığı ve gözden kaybedildiği bir bi-
çimdir. Diğer bir deyişle, doğa durumu, sivil toplum tarafından tamamen dışarıya 
atılamayacak ya da önlenemeyecek mutlak bir gerçeklik olarak, daima temerküz 
etme potansiyeline sahip bir içkinliktir. Sivil toplumun, yani devletin fonksiyonu 
tam da bu noktada belirginleşir: devlet, kendisinin hem nedenselliğini fakat hem 
de mutlak ötekiliğini ima eden bu mutlak gerçekliği, yeni bir gösterge rejimi 
içerisinde işaretlemek suretiyle hem kendi varoluş alanını belirli bir düzen ve 
meşruluk düzlemine oturtmakta, hem de kendi mutlak ötekisini bütünüyle farklı 
bir gösteren rejimi içerisinde yeniden adlandırma olanağına sahip olmaktadır. 

Öyleyse Hobbes’un, doğa durumunu, kaçınılacak ya da bastırılacak bir va-
roluş biçimi olarak tanımlarken, esas itibariyle politikayı estetize etmekte olduğu 
ileri sürülebilir. Zira Hobbes, Ranciere’in ifade ettiği gibi, duyulurun paylaşımı, 
daha doğrusu hiyerarşik bir pay etme stratejileri üzerinden politik olanın sınırını 
ve içeriğini belirlemektedir. Ancak bu, basitçe ikilikler veya dışlamaya dayalı 
hiyerarşik dizilimler oluşturmak değildir; politik olanı tüm içerimleriyle bir bü-
tün olarak temsil eden bir gösterge dahilinde görünürlüğe açmaktır. Hobbes, bu 
nedenle, politik olanı estetik bir gösterge aracılığıyla, duyulurun pay edildiği ve 
bu pay edilişin belirli bir anlam ve mantığa yerleştirildiği teatral bir temsil sistemi 
düzeyinde tasarlar (Vieira, 2009: 73). Hobbes’un burada yararlandığı estetik tem-
sil biçimi korkudur. Hobbes, korku üzerinden politik olanı kapsayıcı ve kuşatıcı 
düzeyde topluma içkinleştirir (Esposito, 2018: 40). Korku, duyulurun paylaşımı 
olarak toplumu oluşturan ve politik olanın koşulunu belirleyen içkin deneyimdir. 
Korkunun siyasetin kökenine yerleştirilmesi ile Hobbes, politik olanı, doğrudan 
kendisine köken olarak kılınmış bu içkin gösterge ile politik estetik düzeyde tem-
sil eder (Tralau, 2014: 113). Zira Leviathan’da egemenin (leviathan) temsil biçi-
mi, tam da bu politik estetik formun bir yansıması olarak sunulur. Hobbes, bura-
da, egemeni, toplumu içkin olarak kuran duyulur formun -yani korkunun- aşkın 
simgesi olarak tasarlayarak, egemene dönük itaati de buradan türetir (Hobbes, 
2007: I-XI).

Politik Estetiğin Teolojisi: Şeyleşme, Kültleştirme, Fetişizm
Hobbes’çu politik estetik, Ranciere’in işaret ettiği üzere, duyulurun düzleminin 
dolaylı olarak politik olanın içerisinde temsil edilmesine ilişkin ilk modern hattı 
sunmaktadır. Modernizmin politik estetiğe dair geliştirmiş olduğu ikinci hat, es-
tetiğin kendisine ilişkin kavrayışın yüceltildiği bir bağlama tekabül eder. Burada, 
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birbiriyle ilişkili iki unsur arasında bir geçiş vardır: bir tarafta estetik kavrayışın 
yöneltildiği nesnenin nesne-olmaktan çıkartıldığı teolojik bir yüceleştirme girişi-
mi, diğer tarafta ise söz konusu yüceleştirmenin kendisini kültleştirilmiş ve fe-
tişleştirilmiş bir nesne aracılığı ile temsil etmesini sağlayan estetik bir özdeşlik 
deneyimi vardır. 

Sanatsal teoloji, Kant’ın, aşkınlığın bir duyu nesnesi olarak kavranabilme-
sine olanak sağlayan bilgi biçimini inceleme yönteminin doğrudan sanat alanı 
çerçevesinde yeniden yorumlanmasına dayalı ya da onunla benzeşen bir önerme 
biçimidir (Abrams, 1981: 81-85; Louw, 2001: 328-331; Begbie, 1991: 35-39). 
Kant, sanat eserindeki bilgi türü olarak estetik formun, hem onu gören öznel bi-
linçten fakat hem de görülen nesnenin şey-niteliğindeki özgül formundan bağım-
sız ve aşkın bir göstergeyi temsil ettiğini savunmuştur (Kant, 2018: 8). Kant’çı 
anlamıyla sanat, bu anlamda, eserin bağlamını aşan ve eseri hem anlamlı kılan 
fakat hem de onun algılanma biçimini hem bir erek hem de bir neden olarak 
yönlendiren aşkın bir ilkenin belirleyici olarak ortaya çıkmasını sağlayan bilgi bi-
çimidir. Sanat, bu nedenle, öznel bir algı aracılığıyla bu algıyı yönlendiren ve an-
lamlı kılan yüceliği anlaşılabilir kılar (Austin, 2005: 4). Fakat Kant’a göre sanat 
eserinin bilgi türü olarak estetik, yüce’nin bilgi formu olarak duyusal deneyimin 
ötesindeki bir mekanı işaret etse de, yine de duyusal evrenden tümüyle kopmaz, 
hatta kendisi bu evrene sıkıca bağlıdır. Zira estetik, duyusal bir formun bağlamı 
çerçevesinde gelişerek düşünceye dönüşür. Yüce’ye dair düşünce, öyleyse, öznel 
olanın ötesindeki bir aşkınlığın bilgisinin tümüyle öznel bir duyusal deneyim 
vasıtasıyla oluşmasıdır. Böylece Kant’çı estetik, bir düşüncenin duyusal deneyim 
ile ifade edilmesi sürecini bahse açar. Örneğin, bir “ihtişam” düşüncesi, kendisine 
denk düşen bir duyusal deneyim ve bu deneyimin düşünce ile özdeşleşebileceği 
bir gösteren vasıtasıyla desteklenmeksizin oluşamaz (Rush, 2013: 31).7 

Sanatsal teolojinin politikası ise, öznel algılama biçimi olan estetik ile bu 
algıyı anlamlı kılan yönlendirici rejim olarak yücelik arasında oluşması bekle-
nen bağıntının temsil biçimleri aracılığı ile nasıl kurulduğuna odaklanır. Temsil 
biçimleri, estetik algıyı yönlendiren belirli bir iktidar sistematiğinin, bu algıyı 
hangi ereksel ve nedensel biçimler ile kurmakta olduğunu gösteren yapılardır. Bu 
bağlamda, yüce olan, aşkınsal vasfını, söz konusu aşkınlığa uygun olarak biçim-
lenmiş ve anlamlı kılınmış bir güzellik duygusu ve estetiği aracılığı ile kazanır. 
Diğer bir deyişle, bir aşkınlık göstereni olarak yücelik, kendini algılanabilir kılan 
ve bu bağlamda somut bir gösterge içerisinde kavranılabilir olan bir güzellik mef-

7 Rush, Kant’tan mülhem, “ihtişam” fikrinin estetik tamamlayıcısı olarak “Jüpiter’in kartalı” imgesinin işlevi-
ni tartışır. Rush’a göre imge, düşüncenin (ihtişam fikrinin) algılanabilirlik evrenini öznel olarak oluşturur ve 
bu sayede “yüce”, aşkınlığın kavranamaz evreninden çıkıp bilinebilir, duyumsanabilir ve deneyimlenebilir 
bir somutluğa dönüşür. 
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humu aracılığı ile var-olur. Sanatsal teoloji, bu bağlamda, yüceliği açığa çıkaran 
güzellik veya aşkınlığı bir algı nesnesine dönüştüren öznel duygulanımlar arasın-
daki bağıntıyı esas alarak, aşkınlığın estetik dışavuruma dayalı bir sorunsallaş-
tırmaya tabi tutulmasına dayanır. Sanatsal teoloji, bu açıdan değerlendirildiğin-
de, estetik algının belirli bir aşkınlık formunun deneyimlenmesine dönük olarak 
programlanmış bir anlam rejiminin incelenmesine odaklanmıştır. 

Bu husus, sanatsal teolojinin neden ve nasıl politik bir okumaya tabi tu-
tulabilir olduğunu göstermesi nedeniyle önemlidir. Sanat eserinin, aşkınlığın 
algılanmasına dönük olarak programlandırılmış ve yönlendirilmiş bir algı (gü-
zellik) ile bu algıyı yöneten adlandırma biçimleri (yücelik) arasındaki ilişkisi, 
esas itibariyle politik bir durumu yansıtmaktadır; çünkü sanat eseri, kendinde 
taşımakta olduğu aşkın anlamı, aynı zamanda bu eserin muhatabı olan izleyiciye 
(algılayıcı) dolaylı olarak dayatmaktadır. Böylece eser, doğrudan saf bir sanatsal 
biçim olmaktan ziyade, kendisine dönük bakış aracılığı ile açığa çıkacak olan bir 
aşkınlığın aracısı olmaya indirgenir. Bu noktayı kavramak, esas itibariyle, sanatın 
değişen morfolojisini ve onun politika ile ilişkilenme düzeyini kavramanın olana-
ğını oluşturur; çünkü sanat, özellikle modern kitle çağında yaşanmış -ve etkisini 
halen sürdürmekte- olan bir kültürel paradigma nedeniyle, kendi saf varlığına 
indirgenemeyen ve bu ölçüde algılanışı veya kullanılışı kendi saf bilgi alanına ait 
olamayan bir temsil biçimine dönüştürülmüş durumdadır (Kreft, 2011: 9). Diğer 
bir deyişle, sanatın kendi saf varlığı ile algılanamadığı, ya da sanatın kendisini 
oluşturan yargıların artık sanatın içinden değil, sanatı işlevsel bir bağlama dönüş-
türmüş birtakım dışsal unsurlar tarafından belirlendiği bir evrede ya da biçimde, 
artık sanatın kendisi bir politik gösterene dönüşmüştür. Zira sanat, bu evre ve bi-
çimsellik içerisinde, aşkınlığın kendisinde açığa çıktığı veya görünür hale geldiği 
bir aralığa indirgenmiştir. Sanat, diğer bir deyişle, kendisinde görünür hale gelen 
aşkınlığın gözden kaybettiği bir zemine dönüşmüştür. 

Sanatın politik işlevi, onun şeyleşmesinde, yani kendisi dışında bir anlam-
sal bağlamı işaretleyen bir nesneye indirgenmesinde -kısaca kültleştirilmesinde- 
görülebilir. Şeyleşme, özellikle eleştirel kuramcıların dikkat çektikleri bir olgu-
dur. Horkheimer, şeyleşme mefhumunu kültürel bir unsur olarak, modernizmin 
bütünlüğü içinde algılar. Horkheimer’a göre şeyleşmeyi yaratan şey fetişizmdir; 
nesneleştirici düşünme tarzı, nesneye yüklemiş olduğu ideolojik anlam yoluyla 
hem nesnenin kullanımını, hem de nesneye yüklenmiş ve nesnenin algılanabilir-
lik anlamını birlikte üretir (Horkheimer, 2010: 41-42). Bu birlikte üretim içeri-
sinde nesne, yalnızca kullanım ilişkisi içinde belirlenmiş bir meta olarak değil, 
kullanımı ön belirleyen belirli bir tüketim ilişkisindeki arzu edilme nedeni olarak 
yeniden tasarlanır. Diğer bir deyişle, nesne, şeyleşme yoluyla, kendisine yüklen-
miş olan anlamın kullanım ilişkisi ötesinde bir tüketime açılır. Bu tüketim ilişki-
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si, Adorno’nun deyişiyle “kültür endüstrisi” mefhumunu yaratan şeydir. Kültür 
endüstrisi, kültürel öğelerin kendi varlık alanlarından koparılarak, metalaştırıl-
ma ilişkisi yoluyla nesnelere aktarıldığı ve böylece nesnelere hapsedilmiş olarak 
yalnızca metalaştırılmış göstergeler aracılığı ile kavrandığı bir bağlama tekabül 
eder (Adorno, 2016: 8). Bu bağlamda kültür endüstrisi, yalnız maddi tüketim 
nesneleri olan metaların değil, fakat maddi olmayan çeşitli kültürel unsurların 
da tüketim nesnesine indirgenmelerine olanak sağlayan bir üretim tekniğinin 
egemenliğini işaret eder. Adorno’ya göre kültür endüstrisi, üretimin üretilmesi 
anlamında, metalaştırmanın sonsuz sürekliliğidir (Adorno, 2003: 77). Bu son-
suz süreklilik içerisinde yalnız meta değil, metayı kullanma biçimi ile metayı 
kullanan özne de üretilen bir nesneye dönüştürülür. Adorno, bu açıdan, Luka-
cs ile paralel düşünmektedir: her ikisinde de şeyleşme, öncelikle, doğanın bir 
hammaddeye indirgenmesi bağlamında düşünülür (Lukacs, 2006: 174). Fakat 
Adorno, şeyleşme mefhumunu, metalar ile onları kullanma biçimine dek varan 
özneleşme süreçlerine kadar ilerleterek, metalaşma süreçlerinde açığa çıkan an-
lamların nesnelere aktarımlarındaki fetişizm olgusuyla birlikte düşünmeye çalı-
şır. Adorno’ya göre fetişizm, öznenin nesneyi algılama biçimindeki yanılsamayı 
işaret etmektedir. Bu yanılsamanın kökeninde, nesnelere yüklenmiş anlamlar ta-
rafından etki altına alınmış insanların nesnelere bağlı kılınmalarına olanak sağ-
layan bir diyalektik vardır. Adorno, burada, fetişizmi insanların kendilerini de 
nesneler yoluyla algıladıkları bir bilinç durumu olarak tarif ederek meseleyi daha 
geniş bağlama kaydırır (Adorno, 2007: 43). Bu geniş bağlam, politik estetiğin öz-
gül bir formu olarak faşizmin ve faşist sanatsal temsilin eleştirel teorisi tarafından 
tartışılmıştır. 

Politik Estetiğin Özgül Formu Olarak Faşist Estetik
Faşizmin neden bir estetik biçimi olarak ele alınması gerektiği, faşizmin tarihsel 
örnekleri ile sınırlandırılamaz. Zira faşizm, bir ideoloji olmanın ötesinde, kitlenin 
kalbini kazanma ve iktidarı bu destek aracılığı ile kurma ve sürdürme biçimidir 
(Rehmann, 2017: 273). Bu, faşizmin ortaya çıktığı tarihsel koşullarda neden ve 
nasıl bir kitle mobilizasyonu geliştirdiğini göstermesi bakımından önemlidir. Fa-
şizm, kitleyi güdüleme ve harekete geçirme stratejilerinden desteklenen ve bu 
yönüyle halkın aşırı derecede popülize edildiği bir siyasal söylem olarak okun-
malıdır (Germani, 1978: 49-52). Bu yönüyle faşizm, kendi siyasal doğasını, kit-
leleşmiş politik biçimler aracılığıyla inşa eder. Bu kitleleştirilmiş politik biçimler, 
Finchelstein’in belirttiği üzere, faşizmi halk ile devlet arasındaki tüm mesafele-
rin ve çelişkilerin giderildiği total bir özdeşleşme haline getirir.8 Bu özdeşliğin 
temsili ise politik estetiğin özgül bir formu olan faşist estetiği yaratmıştır. Faşist 
8 Finchelstein’in faşizmi popülizm üzerinden çözümlemesi, faşizmin kitlesel kaynağını göstermekten ziyade, 

onun kitle yaratıcı bağlamını işaret etmesi bakımından son derecede önemlidir. Buna göre faşizm, verili bir 
kitleyi politize etmek suretiyle işlemez; o, daha ziyade yeni bir kitle yaratır (Finchelstein, 2019: 40-43).
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estetik, politik estetiğin saf biçimi olarak, halk ile devletin birbirilerinde temsil 
edilmeye açık hale getirildikleri ilişkinin yansıtılma biçimidir. 

Faşizmin politik estetik düzeyde tartışılması iki boyutludur: birincisi, kit-
le yaratıcı bir bağlam olarak faşizmin siyasal olanı doğrudan popülize etmesi 
yoluyla politikanın kitleleştirilmesidir. İkincisi ise, bunun hem karşılığı hem de 
yeniden üretici boyutu olarak, halkın bizatihi politize edilmesi, hatta devletleşti-
rilmesi ya da devlet-gibi davranmaya çağrılmasıdır. Bu açıdan faşizmin sivil bir 
dine benzetilmesi manidardır (Gentile, 1990: 230). Gentile, faşizmin sivil dine 
tekabül etmesindeki mefhumun, politikanın dinselleştirilmeye açık hale geldiği 
modern seküler zamanın bir sonucu olduğunu belirtir. Gentile’ye göre faşizm, 
total bir siyasetin gölgesi altında belirlenmiş ortak amaç, ortak birlik ve ortak 
yaşam gibi dinsel içerikli temaları sunmaktadır (Gentile, 1990: 234). Faşizm, öy-
leyse, öncelikle siyasetin bizatihi kutsallaştırıldığı ya da kutsal amaçlar dahilinde 
kavrandığı bir momentin tezahürü olarak gelişmektedir (Gentile, 2019: 415). Fa-
kat Gentile, burada açıkça bir fark belirler: ona göre siyasetin kutsallaştırılması, 
siyasal gücün kutsal addedilmesi anlamına gelmeyeceği gibi, toplumda hüküm 
süren dinin de siyasallaştırılması anlamına gelmez (Gentile, 2019: 421). Faşizm-
de kutsallaştırılan siyaset, siyasal olana farklı ve özerk bir dinsel boyutun eklen-
mesidir ve Gentile, bunu, yurttaşlar topluluğunun yeni bir dinsel-politik cemaa-
te dönüştürülmesi olarak kavrar (Gentile, 2019: 419). Böylece halk, bu cemaat 
birliği içerisinde, politik olanla, tıpkı Tanrıyla kurduğu dinsel ilişki benzerinde 
bir etkileşime girer. 

Bu etkileşimin en özgül boyutlarından bir tanesi, faşizmin kitleleştirici 
siyasal söylemini cemaat kurucu bağlamda icra edebildiği savaş mefhumunda 
görülebilir. Faşizmde savaş, ordular arasında gerçekleşen ve devletin güvenliğini 
baz alan uzmanlaşmış bir ilişki olarak değil, bizatihi halkın içine çekildiği ve 
daha doğrusu halkın savaşı kutsal bir vazife gibi algıladığı bir dinsel deneyim 
olarak kavranır (Ravetto, 2001: 103). Bu deneyimin dinsel boyutunun temelinde, 
faşizmin, kitleyi, ulusun kurtuluşu ve -bu bağlamda- topyekun kurtuluş gibi fütü-
ristik ve ilahi vurgularla savaşa çağırması vardır (Andreotti, 1992: 76). Böylece 
savaş, devlet için yapılan zorunlu bir yurttaşlık vazifesi olmanın ötesinde, kit-
lenin kendini özdeşleştirdiği ve kendiyle bir-olarak gördüğü ulusu için hayatını 
feda etme görevi, misyonu ve arzusunun bir timsali olarak kavranır. 

Faşizmin savaş üzerinden kurguladığı dinsel deneyimin eleştirisini yapan 
Benjamin, bu deneyimin birbiriyle bağlantılı iki unsuruna dikkat çeker: birincisi, 
aydınlanmanın yaratmış olduğu araçsal aklın bir tezahürü olarak teknik ve tek-
nolojinin insanı silikleştiren doğası karşısında insanın bizatihi kendisinin araçsal 
bağlama indirgenmesi; ikincisi ise, bu bastırılmışlığın geriletilmesi arzusu olarak 
kitlenin kendini gösterme isteği ve talebinin kitle mobilizasyonu yoluyla anlam-



32 Amme İdaresi Dergisi, Cilt 53, Sayı 2, Haziran 2020, s. 19-51

landırılması (Benjamin, 2015: 101). Benjamin’in Jünger eleştirisinde odaklandı-
ğı husus, teknoloji çağında artık deneyimi imkansız olan heroik (savaşçı) ruhun 
faşist bir estetik yoluyla Alman faşizminin içerisinde diriltilmesidir. Bu diriltme 
hareketi, kitleyi yaratan ve harekete geçiren bir ruhani söylem içerisinde anlam 
bulur. Bu ruhani söylem, Benjamin’e göre dekadansın, yani tarihsel bir gerileme-
nin ve yaklaşmakta olan çöküşün kitlelerce ve onların savaşçı ruhlarıyla gerileti-
lebileceği inancını pekiştiren bir siyasal fantezi yoluyla ayakta durur (Benjamin, 
2015: 102). Kitleler, dekadansın önlenebileceği bir Mesiyanik zamanın özneleri 
olarak kurulmakta, böylece dinsel tavır ile siyasal varoluş iç içe geçirilmektedir. 
Benjamin, bu tarz bir kurulumda doğrudan estetik bir hareket görmektedir: yiti-
rildiği ve bastırıldığı düşünülen bir mitik tarihsel zaman, kitlelerin savaşçı ruhuy-
la şimdiki zamana aktarılmaktadır (Hillach, 2015: 57). 

Faşizmin, savaşı ve politikayı dinsel bir deneyim bağlamında iç içe ge-
çirdiği bu varoluşsal moment, kitlelerin devletleştirildiği, daha doğrusu politik 
sorumluluğu üstlenmeye çağrıldıkları bir zamanı oluşturur. Kitle, açık biçimde, 
ulusun mitsel varlığının kendini dışavurduğu somut biçimi olarak doğar. Tıpkı 
hakikatin -ya da aşkın bir form olarak yüce’nin- bir sanat eserinin uygun biçim-
selliğinde kendini açığa çıkarması ve biçim üzerinden görünürlüğe açılması gibi, 
kitle de kendini var eden mitik ulusal varlığı kendinde görünür kılan biçimsel for-
ma dönüşür. Bu tartışma hattı, yani estetik ve politika arasındaki ilişkinin çözüm-
lenmesine dönük yapılan tartışmalar, Birinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa’da 
yükselen ulusçuluk hareketlerinin faşizme doğru evrilmesindeki tarihsel anları 
deşifre etme amacıyla popülerleşmişti. Bu tarihsel an, yani kitleleştirilmiş faşist 
söylemlerin estetik bir marjda kitle yaratıcı bağlamda temerküz edişi, modern 
çağın hayal kırıklığının politik ve toplumsal temsiller içeren soyut göstergeler 
eşliğinde ifade edildiği dışavurumculuk ilkesi çerçevesi üzerinden açıklanmaya 
çalışılmıştı (Bloch, 1980: 19-21). Bu sanatsal estetiğin politika tarafından içe-
rilmesindeki tarihsel ve toplumsal moment, kitlelerin ütopik fantezilerine yanıt 
bulamadıkları gerçekliğin yerinden edilmesini vaat eden kurtuluş müjdecisi bir 
siyasal söylemin popüler oluşudur. Alman faşizminin eleştirel kuramcıları, bu 
nedenle faşizmi pür siyasal bir form olarak görmekten ziyade, siyasetin iç içe 
geçtiği kitle söylemlerine odaklanmışlardır. 

Bu kitle söylemi, mitik tarihin dışavurumculuk ile vücut bulabileceği es-
tetik bir varoluş formu nezdinde tasarlanmıştır. Benjamin’in Alman faşizminin 
estetiğinde kavradığı şey, tam da bu estetik varoluşun kendinde açığa çıkarmış 
olduğu mitsel anlamın somut temsil sisteminde politik düzeyi yansıtma biçimidir. 
Benjamin, burada, modern sanat içinde gelişen “sanat için sanat” söyleminin fa-
şist savaş algısının bir tezahürü olarak yeniden biçimlendirilişindeki estetik rolün 
önemine değinir. Buna göre, nasıl ki sanat sanat içinse, savaş da savaş içindir; 
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diğer bir deyişle, savaşın kendisi bir gerçeklik olarak var olmanın yegane hakiki 
biçimini almıştır (Benjamin, 2015: 103). “Sanat, sanat içindir” düsturu, sanatçı-
nın öznel duygu ile aşkın güzellik kavramı arasında kurmuş olduğu mutlak bağın 
göstergesidir. Yani sanat, ancak kendisi aracılığı ile aşkın ideali görünür kılabilir. 
Savaşın yalnızca savaş için olması, savaşta temsil edilen aşkınlığın -Ulus ideası- 
ancak savaş yoluyla varlığa gelmesidir. Savaşın varoluşsal form nezdinde kavra-
nışı, kitlenin, kendini – hayal kırıklıkları ve ütopik fantezileri ile birlikte – ancak 
savaşın içinde kavrayabileceği bir tarihsel süreci başlatmıştır. Tam da bu yüz-
den kitle ve deneyim biçimleri, kendi somut bağlamlarının dışına, daha doğrusu 
teolojik bir aşkınlığa atılarak yeniden anlamlanırlar: savaşçı Ulus’ta; savaş ise 
Ulus’un Savaşı’nda, örneğin Kurtuluşu’nda, fark edilebilir bir bağlama dönüşür. 

Bu fark edilebilirliği sağlayan şey yalnızca teolojik bir yer değiştirme stra-
tejisi değildir. Zira ulus imgesinin kitleleştirici bağlamı modern öncesi zaman-
lara, hatta geç Hıristiyanlık dönemine kadar geriletilebilecek bir olgudur. Kit-
lenin mitik Ulus imgesi nezdinde dönüşümünün modernizm içinde aldığı yeni 
biçimin temelinde ise bambaşka bir boyut vardır ve Benjamin bu boyutu “teknik 
vasıtasıyla yeniden üretilebilirlik” adıyla kavrar. Benjamin’e göre yapıtın modern 
bağlamı, onun teknik yoluyla yeniden üretilebilir olmasını sağlayan kitleleştirici 
bağlamda aranmalıdır, çünkü bu kitleleştirme sayesinde yapıt kendisinin olmak-
tan çıkarak kitlenin onda kendisini gördüğü, duyduğu ve böylece belli bir aidiyet 
ilişkisi kurduğu bir mülke dönüşür (Benjamin, 2018: 167). Bu mülkleştirme, ken-
disini, özellikle hakikiliğin yitirilmesi bağlamında gösterir; çünkü yapıt, tekniğin 
yeniden üretilebilir bağlamı sayesinde zamansal ve mekansal olarak kendi ötesi-
ne taşınır. Örneğin fotoğrafın, resmin yerini almasında olduğu gibi, yapıt, artık 
onu yaratan eylemin formuyla değil, pay edildiği olanakla ve onun kapasitesiyle 
birlikte anılır hale gelir. Zira yapıt, burada, kendi mekanından koparak, izleyici-
nin ayağına getirilir (Benjamin, 2018: 170). 

Kitleleştirme, öyleyse, yapıtın kendine aitliğinin sadece mülk anlamında 
değil, fakat zaman-mekan dizgesinde de terk edilmesi olarak anlaşılmalıdır. Sa-
vaşçı ruhun yitirilmesi ile sanat yapıtının teknik ile yeniden üretilebilirliği bu 
nedenle birbirilerini destekler: her ikisinde de yitirilen şey hakikiliğin kendisidir 
ve her ikisi de bu yitirilme nedeniyle dışsal temsillerin egemenliği altına girerler. 
Benjamin, bu nedenle yeniden üretilebilirliği doğrudan kitlesel bağlamda okur; 
çünkü tekniğin yeniden üretimi sayesinde yapıt defalarca yeniden üretime girer 
ve onun bir defaya özgü varlığının yerine, onun kitlesel varlığı geçirilir (Ben-
jamin, 2018: 171). Kitle, böylece, hakikiliğinden sıyrılmış bir yapıtın yeniden 
üretildiği temsil mekanına dönüşür ve kitlesel temsile açılan bir yapıtın politik 
niteliği de burada belirginleşir. Habermas’ın da işaret ettiği üzere, nasıl ki modern 
iletişim tekniklerinin kitlesel yayılımı kamusallığın iletişim formunda üretilme-
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sini sağladıysa (Habermas, 2018: 182-185), aynı şekilde yapıtın yeniden üretil-
mesi de onun kitlesel bir forma aktarılmasının ve böylece yapıtın dolaylı olarak 
kitleyi temsil eden bir göstergeye dönüşümünün önünü açmıştır.9 Kitleleştirme, 
öyleyse, yapıtın hakikiliğini gizlediği gibi, yapıtın muhatabı olan kitleyi meydana 
getiren insanların da varlığını silikleştirir; çünkü insanlar, yapıt ile girilen kitlesel 
kullanım veya yapıtın kitlesel kavranışı nezdinde bir araya getirilerek türdeş bir 
varlığa dönüştürülürler. 

Kemalist Estetiğin Politikası
Kemalizm, siyasetin kutsal bir forma büründürüldüğü, devletin bir kişi kültü 
nezdinde yapılandırıldığı, demokratik talep ve süreçlerin askıya alındığı, siyasal 
varlığın tümüyle olağanüstü hal ekseninde aktüelize edildiği, belirgin bir milli-
yetçi söylemin egemen kılındığı ve devlet ile kitle arasında belirli bir özdeşliğin 
sağlanmaya çalışıldığı korporatist ve solidarist bir ideoloji, hatta sivil bir din ola-
rak gelişmiştir (Atalay, 2019: 61-72; Alaranta, 2014: 24-34; Parla, 1989: 53-58). 
Ancak Kemalizm, tüm bunların yanı sıra, aynı zamanda siyasal varlığın teknik, 
teknolojik ve ideolojik bir modernizasyon çerçevesinde yeni baştan tasarlandığı 
ve kitlenin de buna göre yeniden biçimlendirmeye çalışıldığı özgül bir tarihsel ve 
toplumsal inşa biçimine tekabül eder (Eisenstadt, 1984: 6-9). Bu makalenin ama-
cı ve iddiası açısından bu ikinci düzey, bir önceki cümlede belirtilen hususları es-
tetik bir form içerisinde bir arada toparlayan genel bir çerçeve sunmaktadır. Zira 
Kemalizm, siyasal ve toplumsal alanı inşa ederken, bunu, belirli bir ideolojik he-
def doğrultusunda kitleye sunmak istenciyle, özgül bir söylem tarzı geliştirmiştir. 
Bu özgül söylem tarzı, “muasır medeniyet” seviyesine ulaşmak amacıyla gerekli 
olan modernleşme sekanslarını içeren topyekun değişim ve dönüşüm çağrısından 
ileri gelir (Köker, 2009: 99). Kemalizm, söz konusu çağrının merkezi unsuru ola-
rak, kendisini, toplumu modernleştirecek olan ve onu muasır medeniyet seviye-
sine götürecek olan temel referans olarak sunar. Bu haliyle Kemalizm, kendisini, 
yönetici ya da otorite düzeyinde algılamak ya da göstermekten ziyade, toplumu 
aydınlatacak olan misyon olarak temsil edilir (Herzog, 2009: 23-25). 

Bir modernleştirme ideolojisi olarak Kemalizm, erken Cumhuriyet evre-
sinden itibaren, çok aşamalı bir seyir izlemiştir. Ancak tüm bu aşamalar, modern-
leştirme merkezli bir paradigma dahilinde işlevsel kılınmıştır. Devlet ve bürokra-
sinin modernist örgütlenmesi (Parla ve Davison, 2004: 277), kentlerin modernize 
edilmesi (Üngör, 2012: 298), toplumsal ilişkilerin hukuki dayanaklar nezdinde 
modernleştirilmesi (Özman, 2010: 70) ve nihayetinde Türk insanının zihniyet 
9 Hillach, Jünger’in derlemesinde savaşçının simgesel düzeydeki kurulumunun, kendisi dışındaki estetik bir 

gösterge düzeyinde temsil edildiğini öne sürerken “üniforma” örneğini verir. Üniforma, askerin bedeninde 
Kayser’in hükmünü taşıdığının bir göstergesi olarak hem askerin varlığını siler, hem de böylece Kayser nez-
dinde temsil edilen Ulusal varlığın askerin bedeniyle özdeşleşmesini sağlar (Hillach, 2015: 58).  
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dünyasını ulusçuluğa dayalı olarak ilerici kılma arzusu ve kaygısı (Kili, 1980: 
388), Kemalizm’in asli hedefi ve misyonu olagelmiştir. Kemalizm, bu nedenle, 
toplumu yalnızca dönüştürmek gibi ilerici bir misyonu gütmekle kalmamış, fakat 
toplumun geleneksel kodlarını da dönüşüme uğratma hedefinde olmuştur.10 Bu 
tarihsel kopuş yaratma fikri ve stratejisi, esas itibariyle, Kemalizm’in siyasetin 
dışına taşan bağlamını ortaya koyması açısından önemlidir. Çünkü Kemalizm, 
verili toplumu yönetmek fikri yerine, yeni bir toplum inşa etme arzusundadır. Bu 
nedenle Kemalizm açısından birincil hedef, siyasal aygıtın elde tutulmasından 
çok, kitle yaratma stratejisinde gelişen bir paradigmayı devreye sokmak ve siya-
seti tümüyle bu paradigma üzerine inşa etmektir.11 

Kemalizm’in kitle yaratmaya dönük stratejisi iki aşamadan oluşur: birinci-
si, genel modernleştirme ideolojisi içerisinde kitlenin ilişkisel, kurumsal ve öznel 
düzeylerde modernize edilmesine dayalı yeni örgütlenme tarzları ve biçimlerinin 
kurulumudur. Bunların, Türk toplumunu geleneksel yapılarından, kurumlarından 
ve ilişkilerinden koparacağı gibi, yeni bir kitle tasarımının da genel olanağını ya-
ratacağı düşünülmüştür. Bu nedenle, kitlenin yeniden dönüştürülmesini mümkün 
kılacak ve modernist ve milliyetçi inşa pratiğinin bileşenlerinden biri olan eğitim, 
Kemalist inşacılığın en önemli biçimi haline gelmiştir (Roy, 2005: 116). İkincisi 
ise, birinciyi tamamlayacak biçimde, yaratılacak olan yeni kitlenin bir idea 
çerçevesinde tasarlanması ve mevcut topluma incelikli biçimde sunulmasıdır. 
Bu, Kemalist estetiğin ana motifini oluşturur; çünkü burada Kemalizm’in siyasal 
hedefleri ile toplumsal inşa arzusu birbiriyle örtüştürülmektedir. Kemalist estetik, 
ideal toplumu yaratmak adına, bu toplumsal yapıyı devrimci ve dönüştürücü bir 
total siyaset aracılığıyla dizayn etmek yerine, toplumsal dönüşümü estetize edil-
miş unsurlar aracılığıyla sağlamayı amaçlamıştır. Diğer bir deyişle, Kemalizm, 
siyasal amaç ve programın kültür örüntüleri ardına gizlenmesi ve incelikli biçim-

10 Kemalizmi, ideolojik açıdan kaynağını aldığı Tanzimat modernizmi ve onunla gelişen Anayasacılık hareketi 
geleneğinden ayıran temel etmen de budur: Kemalizm, devleti hukuki ve bürokratik bağlamda modernleş-
tirmekten ziyade, modern devlete uygun düşen bir ulus tasarımlama azminde olduğundan, tüm dikkatini bu 
noktaya yöneltmiştir. Bu açıdan bakıldığında, Kemalizm’i evvela bir medenileştirme projesi olarak gören 
Tekin Alp’in görüşlerini zikretmek gerekir. Alp, Kemalizm’i, Türklüğü Avrupa medeniyeti ve Avrupalı insan 
fikri ile birleştirecek topyekun inşa olarak görmekteydi ve bu nedenle Alp’e göre Kemalizm, yalnız devleti 
değil, sokakları, meydanları, sembolleri, yani kısaca insanların gündelik hayatını dönüştürecek bir medeniyet 
projesi olarak ele alınmalıydı (Alp, 1936: 50-51). 

11 Peyami Safa’ya göre Kemalizm’in esas başarısı, devlet inkılabı dışında bir milli inkılaba dayanmak suretiyle 
milli bilinci toplum yaratıcı bir düzeyde gerçekleştirmiş olmasıdır. Kemalizm’in milli-devlet düşüncesini 
yeni bir milli bilinç ve onu destekleyecek bir milli toplum ile tamamlamak için dil ve tarih şuurunu aşılamaya 
uğraşması boşuna değildir. Safa’ya göre bu çaba, devleti millileştirmekten de öte, içtimai bilinci millileştir-
miş olduğu için kıymetlidir (Safa, 1953: 6). 
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de yeniden biçimlendirilerek kitleye aktarılması anlamına gelir.12 

Bu tarz-ı siyaset, Kemalist politikayı anlamak için kritik önemdedir; zira 
Kemalizm, yeni bir siyasal yapı veya kurumsal organizasyon modeli geliştir-
mek yerine, siyasal varlığı bir dizi sembol ve simgeler aracılığı ile daha geniş 
bir mecrada kurma hedefi gütmüştür. Söz konusu sembolizasyon biçimleri, Ke-
malist devletin gelenekten kopmuş olduğunun kitlesel görünümünü sunması açı-
sından temel önemde görülmüştür.13 Diğer bir deyişle, Kemalizm, politikayı bir 
dizi simgesel unsurlar aracılığıyla siyasal düzlemin ötesinden geliştirerek, politik 
olana kitlesel bir alan ve meşruluk katmıştır. Kemalizm, bu açıdan, siyasal yapı-
nın, kendisinin dışından kurulmasını tarif eden kitlesel bir tasarımın genel formu 
olarak düşünülebilir. Zira Kemalist politika, devlet ve bürokrasinin merkezin-
de işletilen tekniğe dayalı bir modernleştirme projesi olmaktan çok, devlet ve 
kitleyi karşılıklı fakat uyumlu olarak dönüştürme hedefine dayalı topyekun bir 
modernizasyon projesine dayalıdır. Devlet ve kitle arasındaki Kemalist özdeşlik, 
birbirilerini tamamlayacak varoluş biçimlerini yaratmaya dönük geniş bağlamlı 
bir politik stratejinin ana hatlarını ortaya koyar. Kemalizm, bu nedenle, devlet 
ve kitle arasındaki özdeşliği yalnızca politik alana mahsus araçlar ve unsurlar-
la sağlamamıştır. Kitlenin yeniden tasarlanmasında başvurulan temel referans, 
kitlenin idealize edilebileceği bir aşkın imgeyi kitlenin mevcut haliyle uyumlaş-
tırmaktır. Bu, açıkça, politikanın sanatsal düzeyde imal edilmişliğini gösterir: 
politika, iktidar ve otorite ağlarını destekleyecek bir dizi zor, baskı ve ideolojik 
aparatlarıyla birlikte, kitlenin imgesel düzeyde temsil edildiği ve bu nedenle kit-
lenin söz konusu imgesel temsil aracılığı ile bizatihi kendisini kavradığı bir varo-
luş formuna dönüştürülmüştür. 

Kemalist politikanın estetik bir politika biçimindeki örgütlenişi, böyle bir 
paradigmanın izleği içerisinde gerçekleşmiştir. Kitlenin politik olanda imgeleştir-
meye dayalı tasarımlar dahilinde temsil edilmesi ve kitlenin kendi ideal imgesiyle 
özdeşliğe davet edilmesi, politikanın estetize edildiği temel güzergahları oluştu-
rur. Kemalist estetik, bu güzergahları iki bağlamda imal etmeye dönük bir strateji 
izlemiştir: birincisi, kitlenin idealize edilmiş aşkın Türk Ulusu imgesi nezdinde 
tarihsel bir özdeşliğe çağrılması; ikincisi ise, kitlenin, devlet ve toplum özdeşli-

12 Burada Niyazi Berkes’in görüşlerini kısaca hatırlamak faydalı olabilir. Berkes’e göre Osmanlı’dan kalma 
Şarklı alışkanlıklar, Türkiye’nin Batılı bir ülkeye dönüşmesindeki en önemli engeldir. Bu nedenle Berkes 
için Türk modernizmleşmesi, kaçınılmaz biçimde, Şarklı alışkanlıkları Garp ekseninde dönüştürmek sure-
tiyle arzu ettiği modern topluma ulaşabilir. Laikleşme gibi Kemalist aydınlanmacılığın temel kavramları ve 
felsefeleri, bu nedenle yalnızca devlete indirgenemez, zira bu gibi ilke ve kavramlar esas itibariyle toplumu 
dönüştürmeyi amacını yansıtırlar (Berkes, 1985: 123; Kayalı, 2011:133).

13 Selim Deringil, Kemalist ideolojinin kendisini Osmanlı’dan ayırmak için en fazla başvurduğu simgesel ara-
cın Türklük olduğunu söyler. Türklük, Kemalizm’de yalnızca rejimin dayanmış olduğu etnik köken değil, 
aynı zamanda önceki toplumun kitlesel formundan uzaklaşma, ondan tamamen farklılaşma göstergesidir 
(Deringil, 1993). 
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ğinin sembolize edilmekte olduğu Atatürk imgesi aracılığı ile kendini kavraması-
dır. Ancak tüm bu stratejik biçimler, başka bir dizi alanda ve mecrada daha des-
teklenmiştir: kentlerin modernizasyonunda estetik örgütlenme, yaşam tarzlarının 
gelenekselcilikten kopartılarak Batılı kültürün temsil sistemine aktarılmasındaki 
estetizasyon ve politik amaç ve araçların estetize edilmesi, yukarıda bahsedilen 
imgesel tasarımların alt bileşenlerini oluşturmaktadır. Tüm bunlar, esas itibariyle, 
Kemalizm’in ikili işleyişine dayanır: Kemalizm, bir taraftan mitsel bir tarihsel 
varlığın (Türk Ulusu) görünüşe açıldığı somutluk biçiminin (kitle) yaratıldığı bir 
sanatsal-teolojik bir politikanın; diğer taraftan bu somut biçim olan kitlenin aşkın 
imgeye göre yeniden düzenlenip biçimlendirilmesine odaklı bir politik estetiğin 
tezahürüdür. 

Kemalizm’in sanatsal-teolojik bir politik form olarak gelişimindeki 
en önemli gösteren, Türk Ulus kimliğinin milliyetçi söylemi destekleyici bir 
imgesel temsil sistemi aracılığı ile kurulmasıdır. Bu imgesel temsil sistemi, siya-
sal milliyetçiliğin kitlesel varlığın kendisinde görünür kılınmasına dönük olarak 
biçimlendirilmiş göstergelerden oluşmaktadır. Aşkın imgenin yüce formu olarak 
addedilen ideal Ulus, somut göstergeler biçimi olan ulusal varlığın taşıyıcısı olan 
bedenlerdeki uyumlu özdeşlikler aracılığıyla görünür kılınmaktadır. Bu sanat-
sal politik biçimlendirme, özellikle bedensel göstergelerde görünür kılınmıştır. 
Erken cumhuriyet döneminde erkek bedenlerin politik imgenin temsili biçimin-
de kavranışında bu tema oldukça belirgindir. Beden, ideal Ulus’un görünürlüğe 
açıldığı yer (topos) olarak, aşkınlığın estetize edilmiş gösterenidir. Çünkü beden, 
sadece fiziksel gelişmişliğin ve kuvvete dayalı yapabilirliğin bir göstereni değil, 
ulusal varlık ile özdeşleşmiş soyut unsurların, değerlerin ve anlamların görünür 
kılındığı bir mekandır. Özellikle sporcu bedenler, erken cumhuriyet döneminde, 
Türk ulus kimliğinin bir tecessümü olarak kuvvetin, iktidarın, otoritenin timsali 
olarak sergilenmiştir (Akın, 2019: 88-90). Bu temsil sistemi, bedenleri politik 
olanla bağlantılı kılmanın ve ilişkilendirmenin yanında bedenin kendisini politik 
gösterene dönüştüren bir estetizasyon biçimidir. 

Bu estetik biçim, kendisini en politik düzey ile irtibatlı olacak şekilde, 
militarizmde gösterir. Kemalist politik estetik bağlamında inşa edilen milita-
rizm, erkek bedenlerin hem politik-ideolojik düzeyde hem de salt görünüşsel 
düzeyde siyasal olanla dolaylı olarak irtibatlandırılabilecek göstergeler nezdinde 
kurulması anlamına gelir (Altınay, 2007: 355). Militarizm, Kemalist politik es-
tetik içerisinde, siyasal alanın militarist kurulumu ya da politikaların belirlenme-
sinde temel referansın militarist kaygılar olmasını değil, kitlenin inşasında politik 
olanın kendini koyutlamasını ifade eder. Diğer bir deyişle, Kemalist dönemin 
militarist kültürü, politik ideolojik formun doğrudan bedenlere damgalanmasını 
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içeren bir nüfus yaratımı süreci ile beraber gelişmiştir.14 Bu açıdan bakıldığın-
da, Kemalizm’in, Sjoberg ve Via’nın önerdiği üzere, “askerileştirilmiş bir politik 
kültürün sivil yaşamı ve sivil bedenleri kendisine katarak var olması” anlamında 
bir total siyasetin izleğini oluşturduğu ileri sürülebilir (Sjoberg ve Via, 2010: 7). 
Kemalizm, bedenin politik estetik düzeydeki inşası ile politik olanı sivil yaşama 
uzattığı gibi, sivil yaşamın kendisini de böylece politize etmektedir. Çünkü be-
denler, onları kendilerinde taşıyan öznelere ait değildir; daha ziyade, politik varlı-
ğın izdüşümü olarak kavranırlar. Zira dönemin askeri kültürü içerisinde bedenler, 
hem savaşçı erkekliğin zaruri göstergesi olarak sayılmakta, hem de milliyetçili-
ğin tezahürü olarak gelişen ordu-millet kaynaşmasının doğal içeriği olarak kabul 
edilmektedir (Ünder, 2001: 48-49). 

Kemalizm’in militarizm vasıtasıyla imal ettiği savaşçı millet imgesi, es-
tetik bir gösterge değeri taşıması bakımından, Benjamin’in Alman Faşizmi’nde 
görmüş olduğu kitle imgesi ile benzerliğe sahiptir. Bunun altında yatan nedenler-
den bir tanesi, Kemalizm’in, erkek bedenin ideal ulus mitini yansıtan bir gösterge 
olarak kurması bakımından sanatsal içerik taşıyan bağlamıdır. Kemalizm, savaş 
ile savaşçı arasında estetik bir gösterge rejimi kurmak suretiyle, savaşçı imgesini 
gündelik yaşamın özneleriyle bütünleştirmiştir. Kitlenin, özellikle erkek bedenle-
rin, politik olanı muhafaza edecek bir misyon ile özneleştirilmesi, ulusun varlığı-
nı sürdürme olanağını doğrudan bedenlerin estetik kurulumlarına bağlayan mo-
dern erkek-yurttaşlık mitiyle ilişkili olarak anlaşılmalıdır (Horne, 2004: 30-33). 
Bu mit, özellikle yurttaşlığın ölçütünü ulusu müdafaa etmeye hazır cesur, savaşçı 
ve güçlü bir erkekleştirilmiş beden imgesini (Mosse, 1990: 60-61) ön varsayması 
bakımından politik estetik bir gösterge taşır. 

Ancak Kemalizm’deki politik estetik formun militarist düzeyde biçimle-
nişi, yalnızca askeri varlığı imleyen bir savaşçı imgesiyle sınırlı değildir. Kema-
lizm’i faşist estetiğin diğer örneklerinden ayıran temel etmen, bilhassa savaşçı 
imgesini sivil yaşama aktararak daha estetik tarzda sunmasıdır. Aslında eğitim 
meselesinin kitle oluşturucu bağlamda örgütlenişi, Kemalizm’den önce, hatta 
Kemalizm’in kökeni sayılabilecek olan, İttihat ve Terakki döneminde gerçekleş-
tirilen bazı reformlarla başlatılmıştı. 1860’lı yıllardan itibaren başlayan eğitim 
modernizasyonu, İttihat ve Terakki döneminde, zihinleri milli bir terbiye içine 
alacak şekilde politik kılınmıştı (Irmak, 1981: 30-32). İttihat ve Terakki’nin milli-
yetçi misyonunu benimseyen Kemalizm de benzer şekilde eğitim meselesini ulu-
sal kurtuluşun sivil biçimi olarak görmekte, eğitim alan ve eğitim veren insanları, 
yani öğrencileri ile öğretmenleri, bu savaşın asli unsurları olarak görmekteydi. 
Keza Atatürk, Kurtuluş Savaşı’nın hemen ertesinde, Bursa’da kendisini karşı-
14 Altınay ve Bora, çalışmalarında, Kemalist dönemde militarizmin öncelikle doktrin aşılama ve bu sayede 

kitleyi ideoloji ile bütünleştirme stratejilerine atıfta bulunurlar (Altınay ve Bora, 2002: 141-147).
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layan kalabalık bir öğretmenler topluluğuna seslenirken, askeri zaferin eğitim 
zaferine dönüştürülmesi için öğretmenlere önemli görevlerin düştüğünü söyle-
miştir (Arsan, Borak ve Kocatürk, 2006: 267). Böylece “öğretmen”, bir meslek 
veya uzmanlık olarak değil, doğrudan politik ve ideolojik bir gösterge olarak 
kurulmaktaydı. Gerçi Atatürk, eğitim meselesini doğrudan politik bir amaç ola-
rak görüyordu. Nitekim Çalıkuşu ve Beyaz Zambaklar Ülkesinde adlı kitaplarda 
eğitimin rolü ve misyonu onu heyecanlandırmaktaydı.15 

Atatürk’ün eğitim ile politika arasında kurduğu ilişki, öğretmenlik mes-
leğinin kutsal addedilmesine dönük estetik tonlamalar içermesi bakımından 
önemlidir. Öğretmenlik, geri kalmış nüfusu eğitecek ve onun üzerindeki cehalet 
örtüsünü kaldıracak olan rehber ve ideal ulusun bir timsali olarak görülür (Okur, 
2005: 204). Bu yönüyle eğitim, sanatsal teolojinin misyonu ile benzeşerek, yapı-
tın kendisinde açığa çıkarılan aşkınlığın kutsal ve yüce formuna dönüştürüldüğü 
bir estetizasyon biçimiyle uygunluk gösterir. Yapıt, bir metafor olarak, burada 
kitlenin ulus’a dönüştürüldüğü yerdir ve bu dönüşüm bir estetizasyon biçimi olan 
öğretmen ve kutsal öğretmenlik imgesi ile desteklenir.16 Uluslaştırma projesi, 
böylesi bir estetik müdahale aracılığıyla, politik alanda temerküz eden bir dönüş-
türücü kuvvet bağlamından çıkmakta ve toplumsal arzu, beklenti ve isteğin so-
mutlanma biçimi halini almaktadır. Eğitim, kitlenin idealize edilmiş olduğu Ulus 
imgesini gerçeğe dönüştürecek olan mitik enstrümandır; yani kitleyi medenileşti-
recek ve onun ideal ulus ile özdeşliğini sağlayacak olan en temel araçtır. Nitekim 
Atatürk için medenileşmenin ölçütü olan “Batılı gibi olmak”, eğitim sayesinde 
gerçekleşebilir bir rüyadır ve eğitim Batıya benzemenin estetik göstergesi olarak 
anlaşılır. Kemalizm, eğitimin kitlesel inşa taşıyan misyonuna o denli odaklanmış-
tır ki, medenileşmeyi sağlayacak olan bu görkemli araca adeta dinsel bir içerik 
yüklemiştir. Bu dinsel ifadelendirme biçiminin bir örneğini Abdullah Cevdet’te 
görürüz. Abdullah Cevdet için medeniyet, köhnemiş fikirlere karşı tazeliğin ve 

15 Atatürk’ün Beyaz Zambaklar Ülkesinde adlı kitabı okullarda zorunlu okumaya dahil etmesinin amacı, kitapta 
bahsi geçen ütopik uluslaşmada eğitimin üstlendiği misyondur. Eğitim, kitlesel kalkınmanın, ama daha da 
önemlisi uluslaşma bilincinin ve kültürünün temel dinamiği olarak gösterilir (Petrov, 2007: 29). Çalıkuşu 
romanı ise, Atatürk’ün eğitim seferberliğinde öğretmenlerin üstlenmesi gereken idealist misyonu sergilemesi 
bakımından önemli göstergeler ortaya koyar. Yazar R. N. Güntekin’in eşi Hadiye Güntekin ile  yapılan bir 
röportajda, kitabın bizzat Atatürk tarafından Türk Uluslaşmasında öğretmenlere düşen aydınlatıcı rolün öne-
mini göstermesi nedeniyle dikkate alındığı belirtilmektedir. “Ata’nın İlacı Çalıkuşu”, Milliyet, 29.10.1997. 

16 Burada özellikle dönemin yaratmış olduğu kültürel-politik iklim içerisinde Atatürk temsiline bakmak gerekir. 
Millet Mektepleri’nin temel kitapları arasında sayılan Yurd Bilgisi’nde Atatürk, “kurtarıcı” olarak takdim 
edilir. Ancak Atatürk’ün kurtarıcılık misyonu çok boyutlu ve çeşitlidir; çünkü Atatürk Türk Ulusu’nu yalnız-
ca düşmanlardan kurtarmamıştır, fakat onu geride bırakan “köhne ve gerici karanlıklardan” da kurtarmıştır 
(Caymaz, 2011). Bu ifade biçiminde görülmesi gereken ayrıntı, Komutan, Devlet Adamı ve Öğretmen figür-
lerinin- ki her biri kitle ile farklı araçlar ve farklı amaçlar dahilinde kurulan bir ilişkinin sembolik pozisyon-
larını yansıtırlar- Atatürk imgesinde bir araya getirilmesi ve birbirileriyle uyumlu kılınmasıdır. Bu nedenle 
Atatürk’ün “Öğretmen” sıfatı, onun kitleyi kurtarıcı ve kitleye önderlik eden politik pozisyonunu tamamla-
yan ve ona çok daha geniş katmanlı bir meşruluk katan bir estetik boyuttur. 
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yeniliğin timsali olarak ortaya çıkar (Cevdet, 1925: 3718). Bu temsil sahnesinde 
görmemiz gereken ayrıntı, medeniyetin temsil ettiği yenilik ve tazelik ile kurtu-
luşunu yeni elde eden genç Türk Ulusunun analojik olarak birbirine eklemlenme-
sidir. Türk Ulusu, köhnemiş olanı geride bırakarak yeniliğe ve ilerlemeye açık 
hale gelmektedir ve bu açıklık, kendisini en net olarak, devlet ve ulusun birbiriyle 
özdeşleştiği ve özdeşliğin topyekun bir amaç ve görev bilinciyle sağlandığı bir 
ilişkide gösterir. Ulus ve devlet, inkılapçılık doğrultusunda, arzu edilen ve en 
önemlisi gerekli addedilen ilerlemeyi gerçekleştirebilmek için köhne olanı geride 
bırakmak zorundadır. Bunun için de inkılap, yalnızca devletle ve siyasetle sınırlı 
tutulamaz; çünkü Peker’in ifadesiyle Türk ulusu için inkılap topyekun yaşamı de-
ğiştirmek anlamına gelmektedir ve bu nedenle Batılılığa doğru ilerleyiş kitlenin 
topyekun yaşam, davranış ve düşünme kodlarında meydana gelen bir değişim ile 
mümkün olabilir (Peker, 1935: 9). 

Bu değişimi karşılayacak olan inkılap, kitlede belli bir duygu, heyecan ve 
etki yaratmalıdır, çünkü inkılabın nihai amacı kitlenin bizatihi kendisini dönüş-
türmektir. Bu sebeple, uluslaştırma projesinin kitlenin fantezilerinin temsil edil-
diği bir estetik formda inşa edilişi ulus devletin yalnızca kurumsal veya politik 
düzenekler dahilinde örgütlenme biçimlerinde gerçekleşmez. Kemalist ulus dev-
let, aynı zamanda, özgül bir imgesel temsil aracılığı ile kitlenin özdeşlik yansı-
masını tasarımlayarak, kitlenin kendilik deneyimini elde edebileceği bir sanatsal 
biçim geliştirmiştir. Kemalizm’in politik-ideolojik inşasının belirli bir gösterge 
rejimi dahilinde kitleye aktarıldığı düzlem tam da burasıdır: Kemalizm, özgül bir 
politik estetik yoluyla ideal kitlenin ikonografik temsilini tasarımlayarak kitlenin 
varoluşsal idealini ve ereğini sunar. Bu idealize edilmiş ereksel varoluş biçimi, 
Atatürk imgesinde temsil edilmektedir. Atatürk, Türk ulusunun ereksel imgesidir 
(Ihrig, 2014: 154) ve imge, ulusu yalnızca savaş ve siyaset aracılığıyla kurtaran 
değil, ulusun yönelmekte olduğu modernleşme sürecinde ona rehberlik edecek, 
onu gözetecek ve onu kollayacak olan aşkınlık imgesini yansıtır.17 Kemalizm, po-
litik estetik bir form olma vasfını Atatürk imgesinin uluslaştırıcı bağlamı aracılı-
ğıyla elde eder. Çünkü Atatürk imgesi, yalnızca kurtarıcı liderin estetize edilmiş 
formunu yansıtan göstergelerden meydana gelmez; imge aynı zamanda ulusun 
kendini kavrayabileceği bir sanatsal motiftir. Bu sanatsal motif, aracı biçimsellik 
ihtiva eder: kitle, bu estetik temsiller aracılığıyla kendisinin bakışına yöneltilmiş 
aşkın ve ideal ulusu, yani bizatihi kendisini görmeye çağrılmaktadır.18 Diğer bir 
17 Ankara Milletvekili Şeref Aykut, kitabında, Kemalizm’den bir din olarak bahseder. Ancak bu sivil din, Ata-

türk’ün tecessümü ile anlamını bulmaktadır (Aykut, 1936: 3).
18 Aracı-biçimsellik sözcüğünü, Tekiner’in “araçsallık” olarak ifade ettiği durumu örneklemek amacıyla kulla-

nıyorum. Tekiner, çalışmasında, Atatürk heykellerinin siyasal amaçlar ile bu amaçların nesneleri olan yurttaş-
lar arasında bir aracı konumunda olduğunu belirtir (Tekiner, 2010: 15). Ben de aracı-biçimsellik sözcüğünü, 
benzer biçimde, kitlenin kendisinin idealize ve estteize edilmiş biçimini kavradığı sanatsal düzlem olarak 
kullanıyorum.   
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deyişle, kitle, kendisinin idealize edilmiş biçimini, Atatürk imgesi dolayımıyla 
kavramaktadır. Bu özdeşlik ilişkisi, devlet-toplum organik özdeşliğine dayalı so-
lidarist ideolojiden farklıdır; çünkü, burada, kitlenin özdeşleşeceği biçim, kendisi 
dışındaki bir gösterge değil, bizatihi kendisinin idealize edilmiş halidir. Diğer 
bir deyişle, Atatürk imgesinde saklı olan şey, imge vasıtasıyla inşa edilen ulusun 
kendi arzusunu söz konusu imge aracılığı ile elde etmesidir. Bu yönüyle imge, 
fetişleştirilmiş bir metaya dönüştürülür ve metanın kendisi vasıtasıyla var olacak 
bir öznellik formunu (ulus) görünür kılar.

Bu yönüyle Atatürk imgesi, kitlenin yönelmekte olduğu ereğinin ve idea-
linin bir tecessümü olarak, kitleye özgüvenin, güvencenin ve kurtuluşun müjde-
lendiği bir yansımadır.19 Ancak bu yansıma biçimi yalnızca kitlenin varoluşunda 
değil, yaşadığı mekanın yeniden dönüştürülmesindeki estetik formlarda da ku-
rulmaktaydı. Kemalizm’in kitle ile beraber kitlenin yaşadığı ve kendini algıladığı 
mekanları da modernize ederek, estetizasyonu geniş bağlamda sağlamaktaydı. 
Bu açıdan bakıldığında, kentlerin ve kent-içi kamusal mekanların yeniden dönüş-
türülmesinde, belirli bir politik estetik hattın varlığını izlemek mümkündür. Zira 
Kemalist modernleştirme projesi, kentleri ve kamusal alanları Türk modernleş-
mesinin ideal biçimiyle özdeşleştirme gayreti içinde olmuştur (Yeşilkaya, 1999: 
140). Bu gayret, medenileştirici ve modernleştirici bir proje olarak Kemalizm’i 
halka benimsetmek amacıyla pekiştirilmekteydi (Bozdoğan, 2012: 114). Dahası, 
kentlerde ve köylerdeki toplanma alanlarına yerleştirilen Atatürk heykelleri, kit-
lenin bir araya geldiği mekanın varoluşsal olanağını yansıtır biçimde düzenlen-
miştir (Yaman, 2011: 52). Heykel, modern ulusun geleceğe yönelmişliğinin, daha 
doğrusu gelecekteki idealize edilmiş halinin göstergesi olması nedeniyle, ulusun 
ereğinin ve potansiyelinin yansıtıldığı estetik temsildir. Atatürk heykellerinin çif-
te işlevi burada belirginleşir: bir tarafta, Kurtuluş’un muzaffer komutanını temsil 
eden aşkın imgedir ve bu yönüyle yüce kategorisi altında teolojik bir gösterge 
taşır; fakat diğer taraftan kamusal alandaki görünürlüğü ve kitleyi kendi temsi-
linde yeniden yaratıcı bağlamı ile kitlenin özdeşlik kuracağı bir politik gösterge-
dir. Yaman’ın, Osmanlı’nın yönetsel iktidarının halktan uzaklaştırılan mitselliği 
ile Atatürk’ün kamusal görünürlüğü arasında kurduğu estetik ayrım bu nedenle 
önemlidir. Yaman’a göre Atatürk heykelleri, yönetsel iktidarın daima halkın için-
de ve halkın bir timsali olarak gerçekleşmekte olduğunu göstermekteydi (Yaman, 

19 Kemalist imgeleştirmenin dinsel bir kurtuluş heluyasıyla yüklenmiş içeriğini tartışan metinlerden bir 
tanesinde, Atatürk imgesinin halk nezdinde algılanma biçimindeki dinsel vurgu ön plana çıkartılır (Ter-Mate-
vosyan, 2019: 181). Bu dinsel vurgunun temelinde yatan husus, Atatürk’ün beklenen Mesih olduğu yönünde-
ki kanaatleri destekleyen algılama biçimleridir. Atatürk, hem bir ulusun karşı karşıya kaldığı kıyamete karşı 
ulusunun kurtuluşunu müjdelemiş, hem de bir ölüyü andıran ulusu mucizesiyle diriltmiştir. Orhan Seyfi, 
1927 tarihindeki bir şiirinde, imgeye yüklenmiş olan bu dinsel vurguyu “Bir güneş tesiri var o ilahi başının/ 
Karanlıklara düşmüş ümitsizler nezdinde/ Sen çürümüş dağılmış bir cesede can kattın/ Mezardan çıkardın, 
semalara fırlattın” diye belirtir (Kaplan ve Enginün, 1982: 502-503).
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2011: 55). Benzer bir noktayı vurgulayan Tekiner de, Osmanlı’dan Kemalizm’e 
geçişte bilhassa iktidarın temsil edilme biçimindeki eksen değişimindeki noktaya 
dikkat çeker. Osmanlı anıt geleneğindeki gayrı estetiklik, kitle ile mesafelenmiş 
politik yapının özerkliğini ve bu özerkliğin yegane timsali olan Sultan’ın mutlak 
başkalığını vurgularken, Kemalizm, politik imgenin kitleleştirilmeye dönüştürül-
düğü ve bu nedenle anlamın kitlenin öznel kavrayışına açıldığı estetik bağlamdan 
söz eder (Tekiner, 2010: 32-45). Bu estetik bağlam dolayımıyla, Atatürk, ulusun 
kendisiyle daima temas halinde olan ve onun koruyucusu ve kollayıcısı olan pa-
ternal bir simge olarak kavranır (Bora, 2017: 121).

Kemalizm’in Atatürk imgesini politik estetik düzeyde kitlesel özdeşlik 
temsiline açması Türkiye’de oldukça radikal bir adım sayılmalıdır. Nitekim Ke-
malizm, heykel ve anıt gibi estetik yapıların dışarıda bırakıldığı ve dinen makbul 
sayılmaması nedeniyle reddedildiği bir Osmanlı mirasının üzerine inşa edilmişti. 
Böylesi bir geleneği esnetmek dahi devrim niteliğinde sayılmaktaydı (Gür, 2015: 
136). Fakat heykellerin ve anıtların işlevi çok daha başkaydı: bu yapıtlar, Kema-
lizm’in kuruluşuna da vesile olan askeri ve siyasi zaferlerin kitleye aktarılması-
nın, anlatılmasının ve her daim hatırlamasının sembolleriydi (Gür, 2015: 137). 
Böylece kitle, kendisini, ulusu kuran savaşın göstergeleriyle birlikte kavramaya 
çağrılmaktaydı. Nitekim pek çok Atatürk heykeli, yanında savaşçı erkek figürle-
rinden ve modernleştirilmiş kadın imajlarından oluşan bir kompozisyon biçimin-
de inşa edilmiştir. Burada imgenin temsilinde öne çıkan unsur, modernize edilmiş 
kitlenin bir estetik gösterge olarak Atatürk imgesiyle yan yanalığıdır. Bu neden-
le Atatürk imgeleri, heykel, büst ve anıt gibi sınırlı temsil düzeylerinin ötesine 
geçerek, günlük yaşamı kuşatıcı bir ikonografik temsile dönüşmüştür (Ünder, 
2009: 141). Bu ikonografik temsil, kitlenin estetize edilmiş bir kültleştirme ve 
şeyleştirme yoluyla kendini yeniden biçimlendirdiği hegemonik bir göstergeye 
tekabül etmesi bakımından not edilmelidir. 

Kadın imgesinin Kemalizm’de temsil edilme biçimi de, bu bağlamda, doğ-
rudan politik estetik marjda cereyan etmiştir. Kemalizm açısından kadın, Türk 
modernleşmesinin timsali olarak, onun ideal görüntüsünü oluşturur. Bu ideali-
ze edilmiş görüntü, esasında, Ranciere’in politikanın koşulu olarak gördüğü bir 
gösterge rejimi olan duyulurun paylaşımının farklı düzeyde yansıtılmasıdır. Zira 
Kemalizm, içinden çıktığı toplumun kültürel göstergelerinin oryantalist ötekileş-
tirmesine dayanarak (Kahraman, 2002: 185), estetik görüntü rejiminin yeniden 
düzenlenmesi ve pay edilmesi üzerine kurulu bir mantığı devreye sokmuştur. Ke-
malizm açısından kadın, modernliğin estetik ve şeyleştirilmiş göstereni olarak, 
kitlenin özdeşlik kurması gereken ideal biçim olarak düşünülmüştür (Durakbaşa, 
1998; Durakbaşa, 1988). Kadın imgesi, Kemalist politik estetik rejiminde, mo-
dernleştirici siyasetin kendini meşrulaştıracağı ideal biçimin şeyleştirilmiş, yani 
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kitle tarafından mülk edinmeye yatkınlaştırılmış bir varoluş biçimine indirgen-
miştir.20 Bu, estetiğin politik özdeşlik rejiminin alt yapısını oluşturması nedeniyle 
kritik önemdedir; çünkü imgenin şeyleştirilmesi yoluyla estetik temsil, doğrudan 
öznellik ile özdeşleşen bir varoluş kalıbını ve kendilik kavrayışını devreye sokar. 
Bu estetik temsil rejiminde kitle, idealize edilmiş imgesinin şeyleştirilmesi dola-
yımıyla, politik olan ile özdeş hale gelir, çünkü politik rejimin dayandığı temelle-
ri, kendi estetize edilmiş varoluşunda görünür kılar. 

Kadının Kemalist estetik rejim içerisinde inşa edilme biçimi, yalnızca “do-
ğulu” imgenin modern estetik görünüm tarafından bastırılması nezdinde gerçek-
leşmez. Kadın, modern görünümüne ilave olarak, aynı zamanda Kurtuluş Sava-
şı’nın saklı kahramanı olan “Anadolu kadını” imgesiyle uyumludur. Bu nedenle 
Türk kadını için estetik temsil bazen birbiriyle çelişen ikili bir gösterge ekonomi-
sinin içerisinde üretilir: kadın, bir taraftan politik ve kültürel olanın kıskacından 
ve otoritesinden kurtulmayı başarmış modern, özgür, özerk ve çağdaş birey iken; 
diğer taraftan yurdu için canı pahasına savaşacak, erkekler cephedeyken o da 
korkusuzca cephe gerisinde savaşın gerekli tüm unsurlarını karşılayacak olan bir 
özne olarak resmedilir. Kadınlığın bu çelişkili ya da ikircikli inşası, her ne kadar 
çelişkili bir dinamiğe sahip görünse de, işlevsel olarak Kemalist estetik rejimin 
genel mantığıyla uyumludur: özne, kendisini meydana getiren politik söylemin 
bir aparatı değil, daha ziyade onun cisimleşmiş ve gündelikleşmiş halidir. Ke-
malizmin, Türk kadınını, bir taraftan çeşitli yasal ve politik reformlar yoluyla 
“biçimsel” olarak modernleştirmesine karşın, diğer taraftan onun bilinçaltına da-
imi bir özdeşlik temsili olarak Halide Edib’i koyması boşuna değildir (Durakba-
şa, 2017). Halide Edib, cephede “onbaşı” rütbesi ile tanınır, fakat sivil-kamusal 
hayatta tahsilli ama aynı zamanda kültürlü -ya da medeni- bir modern özneyi 
ifade eder. Halide Edib, bu anlamda Kemalizm’in ideal kadın imgesinin cisim-
leşmiş halidir: rejimin dayanmış olduğu tüm değerlerin canlı ve gündelik bir ör-
neği olarak devletin topluma eklemlenmesinin ya da toplumun devletin içinde 
erimiş olmasının somut yansımasıdır (Sancar, 2004). Kemalist estetiğin politik 
formu aslında bu örneğin gündelik veya sıradanlaşmış görünümünde saklıdır: bi-
rey, korporatist veya solidarist eğilimlere uyarlanması ile devlete ait bir aparat 
kılınmaktan ziyade, bizatihi devleti yansıtan, kendi görünümünde ideal devletin 
bir kartografyasını sunan ve böylece devleti toplumla özdeşleştirmekle kalmayıp 
bu ikiliği tamamen silikleştiren bir totalitenin somut görünümüne dönüşmektedir. 

20 Kemalizm’de kadın, birbiriyle çelişkili ikili işleve sahiptir: bir taraftan geleneğe karşı modernliği, özgürlü-
ğü, serbestliği ve tekilliği simgelerken; diğer tarafta savaşçı erkekleri yetiştirmesi beklenen ve gerektiğinde 
“Kurtuluş Savaşı’ndaki Anadolu Kadını” gibi asker olmaya yatkınlık taşıyan bir paternal söylemin temel 
öğesidir. Bu çelişkili birlik, Kemalist politik estetiğin tüm çelişkileri ortadan kaldırmaya dönük halde biçim-
lendirilmiş temsil sisteminden ileri gelir (Sancar, 2014: 194-232). 
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Sonuç
Siyasal olanı bir tahakküm ilişkisi ötesinde, bir tasarım biçimi ve tasarımlanma 
düzeyi olarak ele almayı öneren politik estetik, özgül bir alanın yaratımıdır. Bu 
özgül mekan, bireylerin politika aracılığıyla kendilerini ve dünyayı kavradıkla-
rı yerdir. Bu özgül ve konfigüre edilmiş mekan, insanların şeyleri adlandırma-
larının ve algılamalarının formel biçimini üretir. Politika, bu mekanda görünür 
ve kavranabilir kılınan bir gösterge olarak, duyulur formda algılanan bir temsil 
rejiminden türer. Estetik, politik olanın algılanma biçimi olarak, politikanın 
kavranabilir düzlemindeki yansımalardan bir tanesidir ve özellikle modern 
dönemde yükselişe geçmiştir. Estetiğin modern dönemde yükselişe geçmesinin 
ve politik olan ile irtibatlı hale gelmesinin iki ana göstergesi vardır: birincisi, 
estetiğin belirli bir aşkın-somut diyalektiğinde biçimin anlamı görünür kılmaya 
olanaklı bağlamıdır. Burada biçim, anlamın soyut ve aşkın -bir anlamıyla gö-
rünmez- bağlamını görünür ve duyulur kılan gösterge olarak, estetik yargının 
olanaklı koşulunu oluşturur. İkincisi ise, estetiğin, yine modernizme has üretim 
teknik ve biçimleriyle ilişkili olarak, şeyleştirme içerisinde özgül bir boyuta 
transfer edilmesidir. Estetik, şeyleştirilmiş gösterge yoluyla öznelliği oluşturan 
içkin süreçler olan beğeni, kavrayış, algılayış, vb. unsurları nesnede yansıtılabilir 
hale getiren bir üretim biçimidir. 

Politik estetik, bu iki mefhumu birbiriyle irtibatlı kılan bir duyulur düzle-
mi meydana getirmiş kimi siyasal motifleri çözümleme imkanı sunan bir okuma 
biçimidir. Bu okuma biçimi, bilhassa modern estetiğin ikili bağlamı olan yüce ve 
şeyleştirme süreçlerini kendinde ilişkisel düzeyde ihtiva eden bir politik temsil 
formunu farklı bir açıdan analiz etme olanağı sunar. Politik estetik, bu açıdan, 
ulus devletin kendisini bir sanatsal politik biçim olarak okumanın düzlemini işaret 
eder. Ulus devleti politik estetik düzeyde okuma biçimi, kitlenin ulus formunda 
nasıl dönüştürüldüğünü ve bu dönüşümün devlet ile belirli bir özdeşlik ilişkisine 
nasıl yerleştirildiğini anlamak için önemli bir fayda sağlar. Politik estetik, bu ne-
denle, ulus devlet sisteminin farklılaşma düzeyini de işaret ederek, politik teoride 
özgül bir alan açar. Zira ulus devlet, kitlenin -ya da kalabalığın (multitudo)- ulus 
imgesine göre politik düzeyde biçimlendirilmesinin ve böylece politik olanı ken-
di varoluşunda yansıtabilmesinin genel temsil biçimidir. Bu nedenle ulus devlet, 
politikanın bizatihi sanatsal formda icra edilmesi anlamına gelir, çünkü somut 
olan (kitle), kendinde aşkın bir imgenin (ulus) açığa çıkarıldığı düzeyi ifade eder. 

Ulus devletleşme süreçlerinde ülkeler, kitleleri ulus imgesine göre dizayn 
ederken, bu tasarımın aynı zamanda politik rejimle uyumlu kılınması amacını 
gütmüşlerdir. Uluslaşma, bu yönüyle, sadece kitlelerin dönüştürülmesi anlamına 
gelmez. Uluslaşma, aynı zamanda bir temsil biçimini yaratmak anlamına gelir. 
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Bu temsil biçimi, hem kitlenin aşkın Ulus imgesi altında görünür olmasını sağla-
yacak, hem de bu görünürlüğe belirli bir biçim kazandıracak olan gösterge rejimi 
ihtiva eder. Bu açıdan bakıldığında, politik estetik, politikanın daha geniş bağ-
lamda dikkate alınmasını işaret eder, çünkü politika, ilgili bağlamda, kitlelerin 
yönetimi meselesi değil, politik olanın kitlelerde temsil edilmesi ya da görünür 
kılınması meselesidir. 

Politikanın estetize edildiği momentlerden bir tanesi, Türkiye Cumhuriye-
ti’nin kuruluş evresi olarak bilinen ve Kemalizm adıyla anılan tarihsel döneme 
tekabül eder. Kemalizm, devlet aygıtı üzerinde kontrol kurma biçimi olmanın 
ötesinde, özgül bir kitle yaratım ve tasarım süreçlerini ihtiva eden ve bunu estetik 
marjlarda gerçekleştiren bir paradigmadır. Kemalizm’in özgül vasfı, politik olanı 
kitlede görünür kılmayı başarabilen bir estetik rejim icra edebilmesinde yatar. 
Kemalizm, sanatsal üretimin pek çok alanda yasaklandığı bir dini rejimin genel 
politik ve toplumsal tarihinin yurdu olan Türkiye’de, sanatı doğrudan politik ve 
kamusal alanlara taşıyan ve kitleler nezdinde belirli bir estetik yargı oluşturma-
yı amaçlayan -ve bunu başaran- devrimci bir anlayışa ve dahi gerçekliğe sahip-
tir. Kemalizm’in politik olanı ve kamusallığı estetik düzeyde yeniden inşasında 
Atatürk imgesi çok belirgindir. Atatürk, yalnızca bir önder ve lider olarak değil, 
kitlenin özdeşleşebileceği bir gelecek hedefi ve ilerici bir arzu timsali olarak 
sunulmuştur. Bu sunum biçimi, modernleştirici politikanın teknik ve teknolojik 
yönlerini -ve bunlardan kaynaklanan kimi ekonomik, kültürel, siyasal eşitsizlik 
ve çelişki biçimlerini- Atatürk imgesinde temsil ve idealize edilen bir total ulus 
imgesi ile gizlemektedir. Zira Atatürk imgesi, ulusun kaynaşmış birliğinin yegane 
timsali olarak solidarist ve korporatist yaklaşımı zirveye ulaştırır. 
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Seküler Geleneğin İzinde: Köprülü, Barkan 
ve İnalcık’ın Türk Ulus-Devleti İçin Laik 
Kanun Geleneği Oluşturma Çabaları

Murat COŞKUNER* 

Öz: Tarihsel gerçeklere değil de siyasi ve sosyal ihtiyaçlara uygun bir şekilde kurgulanan 
tarihi ifade eden etno-tarihsel anlatının örneklerine Türk tarihyazımında da rastlanmak-
tadır. Öncülüğünü Fuad Köprülü’nün yaptığı ve öğrencileri Ömer Lütfi Barkan ile Halil 
İnalcık tarafından devam ettirilen, Türk devletlerinde Şer’î hukuktan ayrı seküler-siyasi 
bir kamu hukukunun olduğu iddiası bunun örneği olarak belirtilebilir. Yeni kurulmakta 
olan milli Türk devletinin seküler-siyasi bir sisteme dayanmasının tarihsel meşruiyetini 
sağlama amacında olan bu etno-tarih tezine göre, Türk devletlerinde seküler-siyasi bir 
töre-örf hukuku bulunmuş ve varlığını dini alandan özerk bir şekilde sürdürmüştür. Köp-
rülü tarafından Durkheimcı toplumsal iş bölümü kuramına yaslanılarak temellendirilmiş 
olsa da aslında Durkheim’ın teorik perspektifinin en önemli kabulünün görmezden gelin-
mesiyle oluşturulmuş olan bu paradigmayı tartışmayı amaçlayan çalışma, Köprülü, Bar-
kan ve İnalcık’ın Türk tarihinde din ve siyaset alanları arasında yapay bir ayrım yaparak 
bunu mümkün kıldıklarını savunacaktır.

Anahtar Kelimeler: Seküler hukuk, siyasi alan, dini hukuk, töre-örf. 

In Search of Secular Tradition: Attempts to Invent Secular Law Tradition 
For The Turkish Nation-State by Köprülü, Barkan and İnalcık
Abstract: Ethno-history narrative which is designed in accordance with political and 
social needs rather than historical facts, is also seen in Turkish historiography. The 
allegation which is secular public law is separate from Islamic law in Turkish states, led 
by Fuad Köprülü and continued by his students Ömer Lütfi Barkan and Halil İnalcık, 
is expressed as a sample of this ethno-history attitude. According to this ethno-history 
thesis, which aims to provide the historical legitimacy to the new Turkish nation-state 
based on a secular political system, there has been a secular-political custom law in 
the Turkish states without the influence of religious law. Even if this paradigm based on 
Durkheimian theory of social division of labour by Köprülü, in fact, it was created by 
ignoring the most important assumption of this theoretical perspective. The study will 
argue the fact that Köprülü, Barkan and İnalcık made this possible by making an artificial 
distinction between the spheres of religion and politics in Turkish history.

Keywords: Secular law, political sphere, religious law, custom.
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Giriş
Modernleşme ve milliyetçiliğin dünyanın farklı bölgelerini etkilemeye başlama-
sıyla birlikte ortaya çıkan en büyük sorunlardan biri, modern öncesi dönemden 
kalan mirasın topluma yeniden nasıl aktarılacağıydı. Ancak bu aktarım her zaman 
geçmişin objektif bir şekilde yansıtılmasını içermemekteydi. Bir tarihçi ya da 
sosyal bilimcinin ‘mit’ olarak adlandıracağı şeyden ayrı düşünülemeyecek olan 
durumlar ortaya çıkmakta; abartı, idealleştirme, çarpıtma ve alegori yığınının 
üzerinde büyüdüğü tarihsel olgu nüvelerini içinde barındırarak, şimdi ve gele-
cekte karşılaşılan bir tür kolektif ihtiyacı karşılayan geçmiş hakkında anlatılan 
bir tarih imgesi oluşturulmaktaydı. Etno-tarih ya da mythistoire de denilen bu 
durum, farklı derecelerdeki belgeli gerçekler ve siyasi mitlerle birlikte seçmece 
bir tarihsel hakikat ve idealleştirme amalgamını temsil etmekteydi (Smith, 2002: 
67).

Literatürde Türk tarihini, böyle bir etno-tarihsel bağlam içerisine oturtarak 
tartışan entelektüellere rastlanmaktadır. Türk devletlerinde din ve devlet ilişkile-
rini tartışmaya açarak, bu devletlerdeki dini hukuktan bağımsız ve seküler nitelik 
taşıyan kamu hukukunun olduğuna yönelik bakış açısı bu baptan bir örneği teşkil 
eder. Ünlü Türk kültür tarihçisi Mehmet Fuad Köprülü’nün (1966a, 1994) teo-
rize ederek geliştirdiği bu iddia, daha sonra öğrencileri olan Ömer Lütfi Barkan 
(1943) ve Halil İnalcık (1958a, 1958b, 2005a) tarafından da kabul edilerek geliş-
tirilir. Türk devletlerinde, Türk töresi ya da örfünden kaynaklanan kamu hukuku 
vasıtasıyladır ki Türklerin, İslam’ı benimsedikten sonra da İslam hukukundan 
ayrı bir seküler hukuk geleneğini sürdürebildikleri iddia edilir. Cumhuriyet Tür-
kiye’sinin laik karaktere sahip olmasının da başlıca nedeni sayılan bu iddia, temel 
dayanağını Fransız sosyolog Emile Durkheim’ın geliştirdiği toplumsal işbölümü 
kuramında bulmuş, ancak bu kuramın temel tezinin tersine çevrilmesiyle oluştu-
rulmuş ve 1937 yılında anayasasına laiklik ilkesini sokmuş milli Türk devletine 
bir etno-tarihsel laik geçmiş yazma imkânını sunmuştur. 

Bu üç tarihçi, Türk tarihindeki din-devlet ilişkilerini ayrıntılı bir şekilde 
irdeleme yönünde oldukça önemli açılımlar ortaya koymuş olsa da, Türk top-
lumlarındaki dini ve siyasi alanları, içinde bulundukları modern-milli dönemin 
gereklilikleri doğrultusunda oldukça ideal bir şekilde tasarlamışlardır. Türk top-
lumlarının dini alanında saf bir dinin, siyasi alanında ise siyasi-seküler süreçlerin 
işlediğine dair bir bakışı benimseyerek, Türk tarihini oldukça naif ve etno-tarih-
sel bir tutumla araştırmışlardır. Oysa Türk devletlerinin din ve siyaset alanları-
nı böylesi modernist ve normatif bir tutuma konu etmeden inceleyerek, törenin 
seküler-siyasi bir gelenek olduğu kadar aynı zamanda dini bir nitelik taşıdığını 
göstermek de mümkündür. Toplumsal işbölümü kuramının temel tezlerinin yeni-
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den ve daha doğru bir şekilde ele alınmasıyla, Türk devletlerinde seküler-siyasi 
hukuk olarak adlandırılan töre ya da örfün siyasi olduğu kadar dini karakteri ol-
duğunun da anlaşılması sağlanabilir. Bu vesileyle ilgili devletlerde din ve siyaset 
arasında kesif bir ayrım yapmanın mümkün olmadığının, devlet hâkimiyetinin 
esas olduğunun, bu esas çerçevesinde İslam’ın benimsenmesinden sonra dinin de 
devletin devamlılığını sağlamak amacına koşulduğunun kavranmasına yardımcı 
olunabilir.

Türk devletlerinde, dini hukuktan ayrı seküler-siyasi nitelikli bir kamu 
hukuku olduğu tezini ele alan ve tartışan bu çalışmanın amacı, din ve siyaset 
ilişkilerini, etno-tarihsel paradigmaya karşı daha doğru bir kavrayışla değerlen-
dirmektir. Köprülü, Barkan ve İnalcık’ın ilgili eserlerinin taranmasına dayalı ça-
lışma, temelde, Türk örfünün-töresinin dini ve siyasi yanlarının olduğunu, ancak 
ilgili tarihçilerin bu törel gelenekte eski Türk dini ile İslam’ın siyasi işlevlerini 
görmezden geldiklerini savunmaktadır.

Çalışma kapsamında ilk bölümde Köprülü’nün Durkheimcı teoriyi ters çe-
virerek oluşturduğu yönteme değinilecek ve bu yöntem vasıtasıyla yazarın Türk 
tarihindeki seküler-siyasi alanı dinselliğe karşı birincil konuma nasıl getirdiği ön 
plana çıkartılacaktır. İzleyen bölümde, Osmanlı İmparatorluğu’nda bu geleneği 
tartışan Barkan’ın tezlerine odaklanılacak ve dini hukukun yetersizliğinden dola-
yı İmparatorlukta seküler-siyasi alanın ürünü olan örfi hukukun ön planda olduğu 
iddiası tartışılacaktır. Son bölümde ise, toplumsal düzen ve işbölümünü sağlamak 
gibi temel siyasi gayeleri olduğu iddia edilen Türk töresinin seküler-siyasi niteli-
ğini temellendirmeye çalışan İnalcık’ın tezlerine odaklanılacaktır.

Durkheim’ı Tersine Çevirmek: Köprülü Yazınında Türk 
Tarihinde Seküler-Siyasi Alanın Üstünlüğünün Teorik 
Temelleri
Türkçe’de örf, âdet, an‘ane, gelenek, görenek ve teamül gibi terimlerle aynı an-
lama gelen töre kavramının (Dönmez, 2007: 87) Divanü Lügat-it Türk’te ‘törü’ 
olarak kullanıldığı, “ataların örf ve adetleri” anlamına geldiği görülür (Gökalp, 
1972: 10). Divanü Lügat-it Türk, töre ile yasa ve kanun sözcüklerinin eş anlamlı 
olarak kullanıldığını göstermesi bakımından da ayrıca önem taşır. ‘Zor’ ile ‘yasa’ 
arasında kurulan bir karşıtlık vasıtasıyla bunun ifade edildiği görülür. Bu kadim 
Türk sözlüğünde ifade edildiği üzere (1940: 16) “zor kapıdan girse, töre bacadan 
çıkar.” Mehmet Eröz de aralarındaki bu ters orantıya vurgu yaparak, yasa ve töre 
kavramlarının aynı anlamı taşıdıklarını Babur Vekayi’sini örnek göstererek ifade 
eder. Buna göre, “Cengiz Yasası” ve “Cengiz Töresi” aynı anlamı taşımaktadır 
(Eröz, 1972: 7). Türk devletlerinin siyasi teşkilatlanmalarında merkezi önemi 
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haiz töre, Bahaeddin Ögel’e göre ise, Türk devletleri için oldukça bağlayıcı bir 
konumdadır. ‘Kanun’ ve ‘yol’ gibi anlamlara gelen töre, Türklerde herkesin git-
mek zorunda olduğu yolu ifade eder. Onun herkesin gitmek zorunda olduğu yol 
anlamına gelmesini akli olmasına bağlayan Mehmet Akman örfün “akıl yoluyla 
herkesin benimsemiş olduğu, insan tabiatına uygun olan şey” diye tanımlandığını 
vurgular (Akman, 2007: 93). Türk tarihinde bu yolu takip etmek o denli önemli 
görülmüştür ki Ögel’in (1971b: 24) belirttiği üzere, bu yoldan çıkanlara ‘yanıl-
mış’ olarak bakılmış ve yanılanların da sonlarının ölüm olduğu ifade edilmiştir. 

Türk tarihinde böylesine bağlayıcı bir törel geleneğin dini nitelik taşıdığını 
vurgulayan Ümit Hassan’a (2009: 25) göre “töz-tös-tör” gibi kavramlarla ifade 
edilen töre, Türklerin totemlere ve zaman içerisinde oluşan totem kökenli kut(sal-
lık) simge motiflerine verdikleri addır. Bunlar, Türklerin eski ve sabit ananeleri 
olmakla birlikte Türkmen-Oğuz gruplarının taassupla bağlı kaldıkları kökleşmiş 
adetler ve inançlar mahiyetindedir (İnalcık, 1958a: 105). Ancak ünlü tarihçi Köp-
rülü onun laik bir karakteri olduğunu vurgulamakta, Türk töresinin, Türk devlet-
leri için İslam hukukundan ayrı bir kamu hukuku oluşturduğunu, bu vesileyle de 
laik bir karakter taşıdığını belirtmektedir. Bu iddiasını temellendirmek amacıyla 
‘genetik yöntem’ olarak ifade ettiği bir metot kullanan Köprülü; bir toplumsal ol-
gunun kökeni ve bu kökenin zaman içerisinde geçirdiği dönüşüm ve gelişmeleri 
temel alarak, toplumsal olgunun tarihsel ilerleyişi boyunca başka kültürlerden al-
dığı etkiyi ve bu etki vasıtasıyla mahiyetindeki dönüşümleri analiz eder. “Fransız 
pozitivizminden, özellikle de Ziya Gökalp aracılığıyla tevarüs ettiği Emile Durk-
heim’ın sosyolojisinden beslenen” yazar, bu etki vasıtasıyla toplumsal olguların 
kökenini tayin etmek gibi zor bir görevin altından kalkma fırsatı bulur (Berktay, 
1991: 33). “Tüm toplumsal olguların dinden neşet ettiği”ne (Durkheim, 2005: 
491) yönelik teorik kabulle, toplumsal kültürün kökenini dinin oluşturduğunu 
ifade eder (Köprülü, 1966a: 50). Ardından ise bu dini kökene etki eden dış tesir-
lerin izinin sürülmesi önem kazanır. Türk toplumlarındaki “usul, kaide, kanun, 
nizam, adet, yasa (yasak), tedip, mücazat, âdalet (tüzük)” gibi anlamlara sahip 
olan törenin de (Tanyu, 1979: 100) benzer şekilde incelenmesi gerektiğini savu-
nan Köprülü’ye göre, bütün toplumsal müesseseler gibi, hukuki müesseselerin 
incelenmesinde de İslamiyet’ten evvelki devirlerden başlayarak kronolojik bir 
surette çeşitli Türk devletlerine odaklanılmalıdır. Bu müesseselerin ne gibi safha-
lardan geçtiğini ve her devirde, her coğrafi safhada dışarıdan ne gibi tesirler aldı-
ğını tespit ederek “her müessesenin dâhili gelişmesini, maruz kaldığı dış tesirleri, 
alınan yabancı müesseselerin milli bünye içinde nasıl bir mahiyet aldığını bütün 
sebepleriyle” araştırmak gerekmektedir (Köprülü, 1934). Kaldı ki, Köprülü’nün 
pek çok eseri böyle bir analizin örnekleriyle doludur. Örneğin, eski Türklerde 
dini bir karakter olarak görev yapan ‘Bahşı’nın, İslam tesiri ile büyücülüğe doğru 
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kaydığı tezi bunlardan biridir (Köprülü, 1966b: 153-154). Yazara göre bir dış etki 
olarak İslami tesir arttıkça Bahşı’nın dini karakterinde daha büyük bir aşınma 
gerçekleşmiş ve bu tesir altında kalan Türkmen kabilelerinde Bahşı şair-çalgıcıya 
dönüşmüştür (Köprülü, 1966b: 154). Görüldüğü üzere Köprülü’nün analizinde, 
temelde dini bir nitelik arz eden Bahşı, bir dış tesir olarak İslam’ın etkisiyle mahi-
yet olarak bir dönüşüm geçirmiştir. Eski Türklerde dini bir niteliği olan matemin 
dönüşümü üzerinden de bunu örneklendirmeye çalışan Köprülü için, yine bir dış 
tesir olarak İslam’ın etkisiyle matem de bir nitelik değişimine uğramıştır (Köp-
rülü, 1966a: 99). 

Tüm bu izahatlara karşın sıra Türk devletlerindeki töre ya da örfün ma-
hiyeti üzerine yaptığı analizlere geldiğinde Köprülü, genetik usul olarak ifade 
ettiği metodolojisinde tam aksi bir yöne meyleder. Kökende ve menşede bulunan 
özgün toplumsal kültürün, tesir sonucunda bir mahiyet dönüşümüne uğradığı tezi, 
bu kez otantik kültürün, tesir eden kültür üzerinde etkili olduğuna ve hatta tesir 
eden kültürün seçiminde belirleyici olduğuna dair bir bakışa evrilir. Durkheim’in 
teorisinden bir sapma olarak ortaya çıkan bu yeni izah ile Köprülü; teorik olarak 
dini nitelik taşıdığını gösterdiği örfün bu kez milli-siyasi-laik olduğunu iddia 
etme fırsatını bulacak, öte taraftan bu törel siyasi geleneğin dine karşı belirleyici 
konumunu göstermeye çalışacaktır. Açık bir çelişki ve Durkheimci teorik pers-
pektiften sapmayı ifade eden bu bakış, Smith’in ifadesiyle, modern milli devletin 
kuramsal ve sembolik ihtiyaçlarını karşılama girişimlerinin bir sonucu olarak or-
taya çıkmış görünmektedir (Smith, 1999: 177). 

Türk tarihinde “siyasi alanın dini alana karşı üstünlüğünün” kanıtlan-
masına ihtiyaç duyan milli Türk devletinin bu gerekliliğinin karşılanması adına 
Köprülü, Türklerin, İslami kültürün etkisine girerken sahip oldukları törelerinin, 
tercih ettikleri İslam mezhebini belirlediğini iddia eder. Yazar, Türk töresinin kur-
duğu devlet anlayışının güçlü etkisinin altını çizmekte, İslam’ı kabul eden Türk 
devletlerinin dini tercihlerinin bu ilke çerçevesinde yapılandığını belirtmektedir. 
Bu bağlamda, güçlü devlet otoritesinin korunması adına, dini hükümler dışın-
da, ayrı bir otoriteye serbesti sağlama ilkesini kabul eden mezheplerin seçildiği-
ni vurgulamaktadır. Hanefilik ve Malikilik mezheplerinin Türkler tarafından 
seçilmiş olmasının nedenini bu şekilde açıklayan yazara göre, “Hanefi mezhe-
bindeki ‘istihsan’ ve Maliki mezhebindeki ‘istislah’ prensipleri, devletin legislatif 
otoritesine nazari olarak da az çok bir serbesti temin eder; ve devlet bu prensibe 
dayanarak amme menfaati mevzuu bahsolduğu zaman fakihlerin kıyas(ına) […] 
muhalif harekette bulunabilir” (Köprülü, 1994: 54). Toplumsal olan her şeyin ilk 
başta dini olduğu; bu iki sözcüğün aynı anlama geldiği, zamanla siyasi işlevler-
in dini işlevden özgürleşip kendi başına bağımsızlaştığı ve gittikçe belirginleşen 
bir dünyevi özellik kazandığına yönelik teorik bakışı sahiplenmiş, (Durkheim, 
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2014: 207) toplumun kökeninde dinin olduğunu ve dinin, toplum için kurucu bir 
rol üstlendiğini vurgulamış olan Köprülü, sıra din ve siyaset alanları üzerine bir 
analiz çerçevesi geliştirmeye geldiğinde, görüldüğü gibi, milli-seküler ve siyasi 
alanı köken kabul etmiş ve böylece Durkheim’a tamamen ters bir şekilde Türk 
devletlerinde siyasetin üstünlüğünü kanıtlamaya çalışmıştır.

Milli Türk devletinin çağdaş dünyanın yaratılmasında önemli katkıları 
olduğunu göstermek, Türklere dünya tarihinde önemli bir rol vermeyen Batılı 
araştırmacıların tezlerini çürütmek ve Türk ulus-devletine ihtiyaç duyduğu laik 
bir tarih yazmak için böyle bir revizyonu yapan Köprülü töre üzerine çalışmalara 
odaklanır. Türklerin siyasi alanını kuran seküler-siyasi törenin Türk devletlerini 
diğer devletlerden ayırdığına yönelik bir iddiayı öne çıkararak bu törenin kökle-
rini Orta Asya Türklerinin sosyal-siyasi özelliklerine bağlar. “Türklerin göçebe, 
medeni kurumlardan yoksun ve geleneklerden kurtulamadıklarından dolayı si-
yasi teşkilatlarını başkalarından alan basit askerler olduğu” önyargısının yaygın 
olarak kabul edildiği dönemde böyle bir iddiayla ortaya çıkan Köprülü, bu önyar-
gılı görüşe karşı, Türklerin İslamiyet’ten önceki mevcut kamu hukukları üzerine 
gerçekleştirdiği çalışmalarla cevaplar oluşturmaya girişir. Ona göre Türkler, İsla-
miyet’i kabul etmeden önce, hatta tarihöncesi devirlerde bile, güçlü bir kamu hu-
kuku kültürüne sahip olmuşlar ve Türk devletleri İslamiyet’i kabul ettikten sonra 
da bu kendilerine özgü kamu hukuku geleneğini devam ettirmişlerdir (Köprülü, 
1994: 71-72). Bir diğer deyişle, güçlü bir siyasi alana sahip olan Türkler, İsla-
miyet’in kabulünden sonra da siyasi alanın özerkliğini sürdürmüşlerdir. Köprü-
lü, “Ortazaman Türk Hukuki Müesseseleri: İslam Amme Hukukundan Ayrı Bir 
Türk Amme Hukuku Yok Mudur?” adlı makalesinde özellikle böyle bir geleneğin 
izini sürer. “Türkler İslam’ı benimsedikten sonra kamu hukuklarını İslam kamu 
hukuku esaslarına dayalı bir şekilde mi kurdular yoksa ayrı bir kamu hukuku 
geleneğine mi sahiptiler?” sorusuna bir cevap oluşturma amacıyla öncelikle bu 
soruya verilen olumsuz cevapları eleştirir. Ona göre, Türklerin hukuk tarihi ile 
ilgili bir araştırma yapılmadığı halde, İslam’ı benimsemiş olan devletlerin hu-
kukunda İslam hukukunun belirleyici olduğu görüşü ileri sürülmektedir. Oysa 
Köprülü’ye göre, İslam’ı benimsemiş Türk devletlerinde, İslam hukukundan ayrı 
bir Türk kamu hukuku bulunmakta ve devlet idaresinde etkili bir işlevi yerine 
getirmektedir. 

Şeriattan bağımsız Türk kamu hukukunu tüm Türk devletleri için geçerli 
gören Köprülü, bu bağlamda Türklerin herhangi bir kurum ya da oluşumunu, 
üzerinde yükseldiği ve diğer çağdaş toplumlarla paylaştığı ortak maddi koşullara 
bağlamaz. Daha ziyade, Türklerin önceki tarihi içindeki benzerlerinden kesintisiz 
bir evrim içinde türetmeye çalışan kurumsal soykütükleri arayışı içine sokarak 
Türklerin suigeneris’liği temasının kenarlarında dolaşır (Berktay, 1983: 92). Bu 
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bakımdan Türklerin bir kavim olarak seküler-siyasi alanların özerkliği konusun-
da benzer özellikler sergilediğinin altını çizer. Bir diğer deyişle, Türklerin kavim 
olarak devlet idaresinde kendilerine özgü bir kodekse sahip olduğunu belirtir. 
Ona göre, devlet kuruculukta ünlenmiş olan Türklerin ortaya koydukları hukuk 
sistemleri incelendiğinde aralarında pek çok benzerliklerin bulunduğu görülecek-
tir (Köprülü, 1994: 46). “Türk devletlerinin milli bir ananesi olarak din ve dünya 
işlerini birbirinden ayırması” da bunlardan biridir (Köprülü, 2005: 37).

Türk topluluklarında kendini gösteren benzerlikleri ve devamlılıkları ta-
kip etmek kendi başına değerlidir. Buna karşın oldukça derin bir tarihsel olguyla 
uğraşıldığı göz önünde bulundurulduğunda sağlam bir sosyal teorinin yol göste-
riciliği elzem hale gelir. Ancak Köprülü, Durkheim’ın toplumsal alanların farklı-
laşması ve sekülerleşmesi kuramını benimsemiş olmasına rağmen Türk devletle-
rinin siyasi alan analizlerinde bunu işletmez. Türk töresini zaman ve mekândan 
bağımsız bir şekilde analiz ederek, onun tüm Türk toplumlarında dinden özerk, 
seküler-milli-siyasi nitelik gösterdiğini belirterek tarihsel izahlarında ikna edici-
liğini yitirir. Türk tarihini aynı şekilde devamlılıklar üzerinden okumaya çalışan 
Hassan’ın bakış açısı bu bağlamda daha tatminkâr bir perspektif sunar. Hassan 
(2015: 120), Türklerin ilk örgütlenmelerinin kutsallık ile iç içe bulunduğunu, za-
manla kısmen gevşese de bunun devletli topluma geçilmesiyle asla ortadan kalk-
madığını belirtir. Hatta tam da kutsallık vasıtasıyla siyasetin ortaya çıktığını vur-
gular. Buna karşın Köprülü, Türk devletlerinde siyasetin seküler bir uğraş olarak 
bulunuşunu “devlet ve hukuk tanzim etmekteki Türk başarısı” olarak sunar. Bu 
başarının İslam hukuk çevresine girildiğinde de devam ettiğini belirtir. Buna bir 
misal olarak Gaznelileri veren yazara göre, bu devlette kadıların dini yargılama 
yetkilerine karşın, devlet organlarındaki örfi hukukun kendine has yerinin bu-
lunması, Türk kabileleri arasındaki örfi (laik) hukukun hâkimiyetine birer örnek 
olarak gösterilebilir (Köprülü, 1994: 59). Türklerde siyasetin en başından beri 
laik bir uğraş olduğuna yönelik iddiasını bazen “Türklerde devlet menfaatinin 
üstünlüğü” tezine bağladığı görülen Köprülü’ye göre bu bakımdan örfi gelenek 
İslam kamu hukukçularının teorik sistemlerinden ayrılmaktadır. Yazar, Tuğrul 
Bey’in Bağdat’a ilk girdiğinde o zamana kadar İslam hukukçularının kurdukla-
rı teorik kamu hukuku sistemine aykırı olmakla birlikte, uygulamaya koyduğu 
hukuki sistemin devlet menfaatlerine uygun oluşunu buna örnek olarak gösterir. 
Bundan sonra da İslam dinine en riayetkâr sayılan Türk hükümdarlarının dahi 
siyasi alandaki devlet otoritesini her şeyin üstünde tutmalarını ve bunun için ken-
di örfi hukuklarına dayanmalarını Türklerin laik töresine yönelik izahının kanıtı 
olarak sunar (Köprülü, 1994: 65). 

Türk devletlerinin kamu hukuku alanında Türklere özgü bir laik siyasi ala-
nın varlığına dikkat çeken yazar, bu devletlerdeki özel hukuk alanını da benzer 
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şekilde açıklamaya çalışır. Ona göre “fıkh denilen İslam hukuk sistemi, menşeini 
dinden almakla beraber, İslamiyet’in yayıldığı ve yerleştiği yeni sahalardaki ma-
halli hukuk an’anelerinin de tesirleri altında muhitin içtimai-iktisadi zaruretlerine 
tetabuk ederek teşekkül etmiştir” (Köprülü, 1994: 52). Türklerin İslam’a geçme-
lerinden itibaren başlayan zaman dilimi göz önünde bulundurduğunda, özel hu-
kuk alanında gerçekleşen dönüşümlerin de altını çizerek burada da her zaman fık-
hın değil kimi zaman ‘urfi kaza’ (juridiction laique) olarak adlandırdığı örfün ge-
çerliliğini belirtmektedir (Köprülü, 1994: 55). Böylece örfü, din dışı-laik nitelikli 
bir hukuk kaynağı olarak nitelendirmekte ve toplumsal ihtiyaçların karşılanması 
adına bu laik örfi hukukun özel hukuk alanında da işler konumda bulunduğunu 
ifade etmektedir. Bu görüşlerden yola çıkarak, “Türk-İslam devletlerinde İslam 
hukuku yanında daima milli veya yerel, laik diyebileceğimiz bir Türk hukukunun 
uygulandığını” bunun da seküler-siyasi alanın kurucusu olduğunu ileri sürer. Ona 
göre, “Türk devlet kurucuları samimi Müslüman olmakla beraber, devletin otori-
tesi yani kamunun çıkarı söz konusu olduğu zaman, İslam hukukçularının ‘hayali’ 
sistemlerine asla değer vermemiş ve çok eski hukuki geleneklere göre serbest bir 
yasama faaliyeti göstererek ortaçağın en büyük imparatorluklarını kurmuşlardır” 
(Köprülü, 1994: 71-72). Sonuç olarak Durkheimcı teorik perspektifte gerçekleş-
tirdiği tersine çevirme işlemi sayesinde Türk toplumlarındaki seküler-siyasi ge-
leneğin kadim geçmişten geldiğine vurgu yapabilen Köprülü, kendisini izleyecek 
öğrencilerine önemli bir yol açacak, milli Türk devletinin ihtiyaç duyduğu güçlü 
seküler-siyasi alan izahının pek de sağlam olmayan teorik temellerini atacaktır.

Ömer Lütfi Barkan: Dini Hukukun Yetersizliğinden Doğan 
Seküler-Siyasi Kanun Geleneğini Temellendirme Çabası
Din ve siyaset ilişkileri bağlamında Cumhuriyetin kuruluş yıllarına hâkim olan 
dönemin politik yaklaşımının, Köprülü’nün akademik çalışmalarına etki ettiğini 
belirten Aydın, bu çalışmaları, söz konusu dönemdeki hâkim politikanın tarihi 
temellerini Osmanlı hukuk tarihinde bulma gayretinin örnekleri olarak görür (Ay-
dın, 2005: 19-20). İlkin bir şair ve yazar olarak yazın dünyasına giren Köprü-
lü’nün, Cumhuriyetin gereksinim duyduğu etno-tarih çalışmalarına imza atarak 
ve zamanla kendine özgü güçlü bir ilim dili yaratarak bunu Türk bilim camiasının 
aracı haline getirebilmesi, ayrıca bu paradigmanın hâkimiyet kurması açısından 
önem taşır. Ondan sonra bu dil, bilim adamlarının yazı dili olur (İnalcık, 2014: 
325). Köprülü’nün yetiştirdiği tarihçilerden olan Barkan ve İnalcık bu dili benim-
semiş ve onunla birlikte Cumhuriyet döneminin başından bugüne kadar uzanan 
modern tarihçiliğin Türkiye’deki ana eksenini ve anahatlarını oluşturmuşlardır 
(Özel, 2009: 226-227). Öğrencilerinden biri olan Barkan, bu dilden ve Köprü-
lü’nün Türklere özgü niteliklerle donattığı örfi hukuk nazariyesinden özellikle 
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etkilenmiştir. Yunus Koç (1999: 116-117), her ne kadar Barkan ile Köprülü ara-
sında bu bağlamda bir fark görse de temelde onun üzerinde önemli bir Köprülü 
etkisi olduğunu belirtir.

Barkan’ın yaklaşımı, dini kanunların ilahi ve eksiksiz olma ihtimalinin im-
kânsızlığından ve bu nedenden dolayı devlet idaresinde dini karakterli hukukun 
dışında seküler karakterli kanunların da uygulanma zorunluluğu taşıdığı iddia-
sından yola çıkmaktadır. Kur’an’da devlet ve idareye dair açık ilkelerin olmadı-
ğını, peygamber zamanındaki uygulamaların da genişleyen bir devletin idaresi 
adına yeterli olmadığını ve yeni kurallara ihtiyaç duyulduğunu ifade eder (Bar-
kan, 1943: x). Buradan hareketle Türk-İslam devletlerinden Osmanlı İmparator-
luğu’ndaki durumu değerlendiren yazar, İmparatorluktaki seküler-siyasi alanı 
düzenleyen laik bir kamu hukuku geleneğinin izini sürer. Osmanlı’da laik ka-
nun geleneğini araştırarak, Cumhuriyet Türkiye’sinin dışarıda bırakmak istediği 
İmparatorluk mirasını yeniden gündeme getiren bu tarihçilerden (Midilli, 2005) 
Barkan, tıpkı Köprülü’nün yaptığı gibi, tarihteki Türk devletlerinin önemini ve 
kendine has siyasi kurumlarını göstermeye çalışır. Osmanlı İmparatorluğu’nun 
“bütün İslam memleketlerinden ayrı ve (kendine) mahsus bir hukuk ve teşkilat 
tarihi olamayacağına ait umumiyetle kabul edilmiş gözüken telakkilerin dışında” 
değerlendirilmesi gerektiğini vurgular (Barkan, 1975: 50-51). Osmanlı’nın ken-
dine özgü bir hukuk geleneği olduğunu iddia eden yazar, İmparatorluk içerisinde 
karşılaşılan meselelere dini kodeksten hükümler çıkarmak yerine tecrübe ve gö-
reneklerden kaynaklanan bir pratikle çözüm aranmasının bunda temel önemde 
olduğunu belirtir. Bu bakımdan halkın örf, adet ve töresinin önem kazandığını 
ve sultanın emir ve iradesiyle bu töreye uymanın Osmanlı kanunlarının bir ka-
rakteristiği halini aldığını vurgular (Barkan, 1943: 71). Güncel siyasi gelişmelere 
mesafeli duruşuna rağmen (Özel, 2009: 230) ulusal Türk devletinin ona kazan-
dırdığı, İslam’ın belirlemediği, kadim Türki köklere sahip bir seküler-siyasi-milli 
alan fikrini benimsediği görülen Barkan, Türk devletlerinde güçlü etkiye sahip 
Türk örfünün İslam hukukundan bağımsız yasa koymadaki etkisini belirterek örfi 
hukukun din dışı hukuk olduğunu savunur (Barkan, 1943: xvi). Belgelendiril-
miş zengin geçmişi ve büyük kültürel kaynakları milli devlet için hizmete so-
kan entelektüel örneği sunan (Smith, 2000: 12) Barkan, Köprülü’nün yaptığı gibi 
iddiasını teorik bir sisteme dayandırma gayretine girmez. Ancak Köprülü’nün 
ayak izlerini takip ederek bu laik hukukun XVII. yüzyıla kadar hâkim konumda 
bulunduğunu, bu tarihten sonra da etkili olmaya devam ettiğini belirtir. Hocası 
Köprülü gibi, örfi ve laik olarak gördüğü hukuku aynı zamanda milli olarak da 
ifade eden Barkan’a göre, “Türkiye’de bilhassa idare ve teşkilat hukukiyle kamu 
müesseseleri sahasında ‘milli’ yahut ‘örfi’ diyebileceğimiz bir hukuk daima mev-
cut bulunmuştur” (Barkan, 1975: 53). 
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Bu bağlamda Barkan’a yöneltilen eleştirilerden en önemlisi, kanun koy-
ma faaliyetinde dini yetkenin rolünü görmezden geldiğidir. Akgündüz (2002: 
250), “hukuk sahası içinde sayılan kanunnamelerin şer’î mesnedinin fetvalar ile 
sağlandığı”nı, bu sebeple örfi hukukun “tamamen şeriata aykırı bir hukuk siste-
mi şeklinde gösterilerek Şeyhülislamların bu konudaki rolünü inkâr etme(nin) 
doğru” olmadığını belirtir. Aslında Barkan, Akgündüz’ün belirttiği anlamda bir 
inkârdan beslenmez. Hatta, şer’i onay alma çabasını kabul eder. Buna karşın, 
onun için şer’i onay yalnızca prosedüreldir. İmparatorluğun bu siyasi geleneği 
meşrulaştırmak için onları İslami bir cilaya büründürdüğünü belirten Barkan, 
bunu yapmak suretiyle “İslami renk ve lafızlar altında çeşitli devlet ananelerinin 
devam ettirilmesinin imkân dâhiline” alındığının altını çizer (Barkan, 1975: 51). 
Bu nokta, Barkan’ın özgün yanını ortaya koyması bakımından önemlidir. Ona 
göre Osmanlı İmparatorluğu, seküler-siyasi alanının varlığını korumak adına bu 
alandaki uygulamaları İslami gibi gösterme kabiliyetine sahip olmuştur. Oysa 
bunların temelinde siyasi bir amaç bulunur. Bu amaç Türk töresinde yer alan dev-
let menfaatleri, siyasi irade ve (d)evlet fikridir ve bunlar İmparatorluğun teşkilat 
ve icraatına kayıtsız-şartsız hâkim olmuştur (Barkan, 1975: 52). Devlet menfaat-
lerinin temel alındığı uygulamaları İslami gibi gösterme bakımından Şeyhülislam 
Ebussuud Efendi’nin (1490-1574) verdiği fetvalara değinen Barkan’a göre onun 
“‘köylünün devlete ait toprakların kiracısı olduğu’ faraziyesine dayanarak verdiği 
fetvalar, bu rejimi Şeriata uygun gösterme işini büyük bir muvaffakiyetle başar-
mıştır” (Barkan, 1975: 58-59). Barkan, Türk devletlerindeki siyasi alanın sekü-
lerliği ve özerkliği iddiasını, devlet menfaatlerinin öne çıkarılmasına ve dini alan-
dan buna kılıf bulma girişimlerine dayandırır. Ancak siyasi iradenin, prosedürel 
de olsa siyasi uygulamalarına dini bir kılıf araması, meşruiyetini seküler-siyasi 
alanda bulan bir iradeden söz etmeyi imkânsız kılmaktadır. Yasanın uygulanması 
için dinsellik kılıfına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu durum, Ortaçağ dünyasını analiz 
eden Bali Akal’ın (1998: 69) altını çizdiği gibi, hukukun ve siyasetin seküler 
niteliğini anlamsızlaştırmaktadır. Devlet menfaatinin esas alınarak dinin bir araç 
olarak kullanıldığı gerçeğini kabul etmekle birlikte bunun sekülerlik olarak gö-
rülemeyeceğini ifade eden Hassan da bu bağlamda Barkan’ın izahlarına önemli 
bir şerh düşer. Ona göre “devlet, kendisi için devlet olma” sürecinde İslam’ı, ule-
mayı, eski Türk dinini ve (Şamanik güdülere sahip) Abdalları kullanmıştır ancak 
bu, devlet aklının salt siyasal olduğu anlamına gelmemektedir. Aksine bu, siyasi 
iktidara ya da devlete içkin bir yönetim ve siyaset tekniğini oluşturmaktadır (Has-
san, 2015: 281-282). Bir diğer deyişle Hassan’a göre Türk devletlerinde iktidar, 
dini ve siyaseti kendi bünyesinde birleştiren, birini diğerinden ayırmayan hetoro-
nomik bir aygıt olmuştur.

Türkiye’de modern tarihçiliğin kurucu babalarından biri olarak esasen ta-
rihçilik mesleğinin ve tarihyazımının bilimsel anlamda kurumsallaşmasına en 
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önemli katkıyı yapan öncülerden olan Barkan, Cumhuriyet Türkiye’sinde siya-
seten reddedilen Osmanlı-İslam geçmişini yeni bir imge ile 1940’larda dönemin 
temel eğilimleri ve ihtiyaçlarına endeksli olarak yeniden kurgulamış ve böylece 
milli Türk devleti için din ve siyaset alanlarından ikincisinin Türk tarihinde ön-
celik teşkil ettiği tezini savunmuştur. Bu bağlamda Türkiye’de devlet eksenli ve 
oldukça fonksiyonel bakış açısıyla siyasi kültür inşasına dolaylı olarak en kritik 
katkıyı yapanlardan biri olmuştur. Kanunnameler üzerinden geliştirdiği analizle 
Türklerdeki siyasi alanın emirnameler ile teşekkül eden, şeyhülislamlardan çok 
divan ve nişancıların yetkili oldukları bir alan olduğunu iddia ederek Türklerdeki 
devlet bürokrasisinde şer’î görevlilerin tarihsel ve hukuksal önemini dengele-
mek için laik-örfi bürokrasiyi öne çıkarmaya çalışmıştır.1 Barkan’ın siyasi alanın 
üstünlüğünü ve dinden özerkliğini kanıtlamak adına Türklere özgü seküler bir 
kamu hukuku olduğu iddiasını, döneminin ona kazandırdığı bir bakış açısı olarak 
yorumlayan Aydın (2005: 22) da örfi hukuku İslam hukukunun bütünüyle dışında 
bırakmanın yanlışlığından bahisle, şeriatın teşekkülünde ilk asırların önemli bir 
yeri olmakla birlikte onun oluşumunu sağlayan sürecin önünün açık olduğunu 
belirtir. Bu sebeple örfi hukuku; her zaman yeni yorum ve içtihatlarla gelişim ve 
değişim imkânına sahip bulunan İslam hukukuna aykırı kabul etmenin yanlışlı-
ğına değinir.2 

Barkan’ın zıt kutbunda yer almakla birlikte, dini alanın siyasi alan üze-
rindeki birincil konumunu savunması esasında Aydın da Türk tarihinde dini ve 
seküler-siyasi alanların hangisinin temel olduğu konusunda net bir tutumdan bes-
lenmektedir. Eleştirdiği Barkan’ın karşıt kutuptaki bir benzerini üreten Aydın, 
dini alanın sürekli genişleyen ve toplumsal-siyasi sorunlar karşısında tutum alan 
yapısına vurgu yapmakta ve örfi hukuku dine bağımlılığı üzerinden okumaktadır. 
Hassan’ın (2009: 44-47) ikilemci yaklaşım olarak adlandırdığı perspektifin farklı 
uçlarını oluşturan Aydın ve Barkan, Türklerde din ve siyasetin iç içe geçtiğini, bi-
rini ötekinden ayırmanın mümkün olmadığını görememektedirler. Halbuki Gibb 
ve Bowen’in de altını çizdikleri gibi, Sünni teori başından beri iktidar alanında 
vuku bulan gelişmeler hakkında bir meşrulaştırma karakteri taşımıştır. Sünnilik, 

1 Barkan’ın tezi Uriel Heyd tarafından da savunulmuştur. Heyd, kanunnamelerin laik karaktere sahip olduğunu 
belirtmiş ve Osmanlı İmparatorluğu’nun duraklama ve gerileme dönemiyle birlikte “siyasi güç ve nüfuzu 
artan kadı ve müftüler(in), artık İslam hukukuna aykırı düşen laik kanunlara karşı gizli muhalefeti, açıkça 
ifade etme cesaretini gösterdikleri”ni ifade etmiştir (Heyd, 1984: 649).

2 Mehmet Akman da benzer bir noktadan hareket ederek, her şeyden önce Osmanlı devletinin bir İslam 
devleti olduğunu iddia eder. Dini esaslı böyle bir devlette şer’i hukuk dışında başka bir hukukun ona rakip 
olmasının tasavvur edilemeyeceğini belirtir. İkinci olarak Akman’a göre örfi hukuk, şer’i hukukun bir kısım 
hükümlerini ilga etmek ya da değiştirmek iddiasında değildir. Örfi hukukun fonksiyonu, şer’i hukukun 
bilerek boş bıraktığı alanlarda veya hukukçularca yeterince işlenmemiş konularda devlet başkanına tanınan 
yetki çerçevesinde hüküm icra etmesidir. Bu itibarla Akman’a göre, Barkan ve Köprülü gibi müelliflerin 
Osmanlı devletinde biri şer’i diğeri -örfi hukuku kastederek- laik olmak üzere birbirinden bağımsız iki hukuk 
bulunduğu şeklindeki iddiaları isabetli gözükmemektedir (Akman, 1995: 172).
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siyasi iktidarın mukaddes hukukun koruyucusu ve temsilcisi olduğunu, zaruri ve 
kutsal bir makam olduğunu, şeriat gibi siyasi otoriteye bağlılığın ve onun emir-
lerine itaatin de bütün Müslümanlara farz olduğunu vazetmiştir (Gibb ve Bowen, 
1959: 27). Siyaset ve din arasında esaslı bir ayrım yapmayan Sünni itikat gibi 
Türk töresi de bu ikisi arasında temel bir ayrım yapmamış, siyasi otoritenin üs-
tünlüğünü kurmak için onu kutsallaştırmıştır. Örneğin, Türklerin siyasi sistemleri 
hakkında bilgi veren Ögel’de bu topluluklarda dini alan ile siyasi alanı ayırmanın 
ve ikisinden birine öncelik atfetmenin mümkün olmadığı açıkça vurgulanmakta-
dır: 

Orta [A]sya, Çin ve Roma gibi büyük devlet ve kavimlerde (…) devlet fikri 
ilk oluşumu ve şeklini aile inanış ve kuruluşlarından alarak gelişmiştir. Bu 
sebeple bir devlet yıkılsa bile ailenin ve kişilerin iliklerine kadar işlemiş 
olan bu köklü an’ane sebebi ile yeni bir devletin kuruluşu olağan bir iş 
haline gelmiştir. Buradan da anlaşıldığı üzere, devlet fikri ve anlayışı an’a-
nelerin ve dinsel inançların temelinde yatar. Mitolojiler ve efsaneler ise bu 
devlet fikrine bir açıklık ile objektiflik verir ve devlet anlayışını semboller-
le anlatırlar (Ögel, 1971a: 269).

Türk tarihinde siyasi alanın ve dolayısıyla seküler kamu hukukunun üs-
tünlüğünü savunan Barkan’ın tezlerine rağmen Öğel, Türk töresinde dinsellik ve 
siyasallık arasında bir ayırımdan söz etmenin mümkün olmadığının altını çiz-
mektedir. Herhangi bir nazari sisteme dayanmadığı halde dinler tarihinin temel 
kabulünü iyi bildiği görülen Öğel için bu iki alan arasında bir üstünlük ya da 
farklılık düşünmek doğru olmayacaktır. Roux da seküler-siyasi alanda işlediği 
düşünülen Türk töresinin dini mahiyetinin altını çizmektedir. Bu bakımdan Köp-
rülü ve Barkan’ın seküler-siyasi hukuk geleneği gördüğü yerde Roux (1994: 32-
34), siyasi alanın aynı zamanda dini niteliğini vurgulamakta, Türklerin salt siyasi 
denebilecek bir alanlarının olmadığını göstermekte ve dolayısıyla bu siyasi ala-
nın her zaman dinsellik ile iç içe olduğunu belirtmektedir. Böylece din ve siyaset 
arasında kurgulanan etno-tarihçi paradigmayı sarsmakta, Türklerde bu alanların 
birbirinden ayrılmak şöyle dursun, bizzat aynı şey olduklarını iddia etmektedir.

Halil İnalcık: Toplumsal Düzen ve İşbölümünü Temel Alan 
Örfi Hukukun Seküler-Siyasi Niteliğini Temellendirme 
Uğraşı
Türk tarihinde din ve siyaset alanları arasında net bir ayrım yapan ya da özerk 
siyasi alanın belirleyiciliğini savunan bir diğer tarihçi Halil İnalcık, Cumhuriyet 
Türkiye’sinde egemen tarihyazımı eksenini oluşturan Köprülü-Barkan çizgisinin 
farklı yönlerini kendisinde birleştiren üçüncü bir kulvar açarak (Özel, 2009: 225) 
Türklerde din ve siyaset alanlarının ayrı olduğuna dair tezleri örfi hukuk üzerin-
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den geliştirip ilerletecektir. Türk devletlerinde dini hukuktan bağımsız nitelikteki 
kamu hukukunun laik karakterini vurgulamak amacıyla Türk töresine atıfta bu-
lunan İnalcık, öncelikle örfi kanunların kaynağını ele alır. Bunların kaynak ve 
dayanağını padişah iradesinden aldığını belirtir (İnalcık, 2005a: 34). Bir diğer de-
yişle örfi hukuk, padişahın kendi iradesinden doğmakta ve bu iradeye dayanarak 
uygulanmakta, dolayısıyla dini bir yetkeden kaynaklanmamaktadır. Dinden ba-
ğımsız kanun koyma otoritesini gündeme getirerek Köprülü ve Barkan’ın izahla-
rına ilk olarak bu noktada katkı sağlayan İnalcık’a göre “tarihsel olarak, Sultan’ın 
dini otoriteye dayanmayan bağımsız egemenliğinin ve bağımsız olarak kanun 
yapma faaliyetinin bu gelişimi […] Türk Selçuklular’ın fiilen egemen olmasıyla 
güç kazanmıştır” (İnalcık, 2005b: 41). Bu seküler kanun koyma geleneği; İslam 
dünyasında da kabul görmüş, 14. yüzyıl İslam aleminde dini niteliği olmadığı 
halde yayılmaya başlamış ve fiilen hâkimiyeti ele geçirmiş olan hanedan üyesinin 
Allah’ın lütuf ve inayetine mazhar olduğu kabul olunmuştur (İnalcık, 1958b: 73). 

Kişisel karar verme iradesini akla dayanmasından dolayı dinsellikten sıy-
rılmış olmakla eş anlamda kullandığı görülen İnalcık, çalışmalarında seküler-si-
yasi alanda işleyen Türklere özgü kamu hukukunu temellendirmek için bir başka 
adım daha atar. Sultan iradesinin akli olarak bağımsız kural koyduğuna yönelik 
izahını zayıflatacak olan ikinci savını ‘gelenek’ üzerine kurar. Türklerin hâkim 
konumda bulundukları İslam dünyasına getirdikleri mühim bir telakki olarak gör-
düğü bu gelenek, toplumda iş bölümünün korunmasına dayalı bir sistemi ifade 
eden Nizam-ı Âlem geleneğidir. Buna göre:

Sıkı bir sınıflar nizamına dayanan […] Orta Asya Türk devletlerinde Han 
ve ailesi, hanın etrafında askeri seçkin sınıf, yani beyler, hanlığın dayandığı 
seçkin kabileler ve nihayet kara-budun denilen fakir ve tâbi halk tabaka-
sı dört ayrı sınıf olarak mevcuddu. Kayda değer ki Osmanlılarda da buna 
mümasil bir dörtlü taksim mevcuddur ve en fakir tabaka için vergi kanun-
larında ‘kara’ tabiri kullanılırdı. 1069’da Kaşgar’da yazılmış olan Türkçe 
Kutadgu Bilig adlı eserde beyler, ulema ve kalem erbabı, çiftçiler ve tüc-
carlar ve nihayet karabudun ayrı sınıflar olarak zikredilir. Hükümdar ora-
da da merkezi durumdadır. Aynı eserde şu meşhur mütearife tekrar edilir: 
Devlet idaresi için ordu gerek, ordu teşkili için Han zengin olmalı, hanın 
zenginliği halkın zengin olmasına bağlıdır, halkın refahı ve zengin olması 
da adil kanunların varlığına bağlıdır. Bunlardan biri yok oldu mu hepsi, 
yani devlet de yok olur (İnalcık, 1958: 75-76).

İçtimai düzen için sınıfların kendi çerçeveleri içinde tutulması zaruretinin 
ünlü tarihçi ve devlet adamı Tursun Bey için de önemli olduğunu belirten İnalcık, 
bu devlet adamı için sınıf düzenini tayin ve tesbit edenin mutlak iktidar sahibi 
olan Padişahı olduğunu belirtir (İnalcık, 1958:75-76). Bu vesileyle sultan irade-
sine dayanan akli kanun koyma geleneği olarak ifade ettiği Nizam-ı Âlem’in 15. 
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yüzyılda İslam’ı benimsemiş bir İmparatorlukta da devam ettiğini gösterme fır-
satı bulur. 1424 yılında Anadolu Beylerbeyliği yapan Hamza Bey’in oğlu olan ve 
Tarih-i Ebu’l-Feth adında bir eser kaleme alan Tursun Bey’in ‘Nizam-ı Âlem’in 
kaynağını açıklarken bunu Türk örfüne dayandırdığını belirten İnalcık’a göre; 
Tursun Bey, devletin meşruiyeti için ictimai düzen ve iş bölümü gibi siyasi meş-
ruiyet kaynaklarını gündeme getirerek Türk töresinin esasen laik karaktere sahip 
olduğunu göstermeye çalışmıştır. Tursun Bey gerçekten de önemli eserinde dev-
letin-siyasi iktidarın meşruiyet kaynağını dünyevi bir amaca bağlamış görünmek-
tedir. Tursun Bey’e göre;

Ve eğer şöyle ki, bu tedbîr ber vefk-ı vücub ve kâ´ide-i hikmet olursa -ki 
müeddî ola bir kemâle ki bi’l-kuvve benî-nev´ün eşhâsında konulmıştur ki 
ol kuvvet iktisâb-ı sa´âdeteyndür- ana ehl-i hikmet siyâset-i İlâhî dirler, ve 
vâzı´ına nâmus dirler. Ve ehl-i şer´ ana şeri´at dirler, ve vâzı´ına şâri´ ıtlak 
iderler ki, peygamberdür. Ve illâ, ya’nî bu tedbîr ol mertebede olmazsa bel-
ki mücerred tavr-ı akl üzre nizâm-ı âlem-i zâhir içün, meselâ tavr-ı Cengiz 
Han gibi olursa, sebebine izâfet iderler, siyâset-i sultânî ve yasağ-ı pâdişâhî 
dirler ki, örfümüzce ana örf dirler (Tursun Bey, 1977: 12-13).

Anlaşıldığı üzere, toplumsal düzen ve işbölümü siyasi iktidarın-devletin 
gerekliliğini meşrulaştırmakta, bu hedefin gerçekleştirilip korunması için siyasi 
alana özerklik tanınıyormuş gibi görülmektedir. En azından İnalcık, bu alıntıdan 
yola çıkarak Türklerde seküler-siyasi alan olduğunu iddia etmekte ve bu alanda 
işleyen laik nitelikli bir örfi hukuk geleneğine vurgu yapmaktadır. Oysa Türk 
toplumlarında Nizam-ı Âlem anlayışının temelde hükümdara dayanıyor olma-
sı, hükümdarın meşruiyetinin seküler-siyasi alandan geldiğine yönelik bir tezi 
güçlendirmemiş, aksine düzenin varlığını ona bağladığından dolayı sultanın kut-
sallığını ifade etmiştir (Şirin, 2014: 488). Bir diğer deyişle toplumsal işbölümü 
korunsun diye değil, aksine Tanrı iradesi bunu emrettiği için düzen korunmalıdır. 
Bunu da gerçekleştirecek olan sultan aslında kutsal bir ödevi yerine getirmekte-
dir. Bu ödevi yerine getiren sultanın kendisi de kutsallaşmaktadır. Tursun Bey’in 
Osmanlı padişahını “Sultan-ı zıllullâh fî’l-arz” olarak ifade ederek, “Hak Teâlâ 
mübarek lâkabın semâdan inzal etmiştir” demesi bunun bir kanıtı niteliğindedir. 
Hatta Ahmet Yaşar Ocak bunun oldukça köklü bir gelenek olduğunu vurgula-
makta, Türklerdeki din ve siyaset (İslâm-saltanat) özdeşliğinin tipik bir tezahürü-
nü yansıttığını belirtmektedir (Ocak, 2010: 63). Bu bakımdan, aslında İnalcık’ın 
Tursun Bey’e referansla iddia ettiği gibi sultan iradesi, öncelikli olarak akli ol-
maktan ziyade dinidir. Çünkü sultan, Nizam-ı Âlem’in sağlanması için Tanrısal 
bir görevlendirmeye sahip olduğundan dolayı bizzat kanun koyma yetkisine sahip 
olabilmektedir. Bu bağlamda Jean Paul Roux’un Türk toplumlarında, içtimai dü-
zenin kurucusu olan siyasi önderin kutsallıkla iç içe geçtiğinin yetkin örneklerini 
vermesi önemlidir. Türk halklarının din tarihi analizinde din ve siyaset alanları 
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arasında ayırım yapmanın imkânsızlığını, bu alanların iç içeliğini gösteren ya-
zar, Türk geleneklerinde yönetici ve Tanrı’nın aynılığını oldukça açık bir şekilde 
belirtir. Roux’a göre “Türk halklarının tüm din tarihi, bir boyun ya da bir halkın 
kurucu atasının […] bir hiyerofani, yani insan doğasını aşan güçlerin birleşmesi 
sonucu doğduğu inancı üzerine kuruludur” (Roux, 2011: 52). Tüm Türk halkla-
rının istisnasız böyle söylenler yaratmış olduklarını belirten Roux’a göre (2011: 
52) “bu söylenler onların üstünlüklerini kanıtlamaya çalışmanın bir yöntemidir. 
Böylece, boyun kurucusunu doğrudan ya da dolaylı bir şekilde Gök ile ilintilen-
dirmeye çalışırlar, çünkü kendisi göğün bir tezahürü veya bir elçisidir. Bu nedenle 
törenin kuruluşunun ve bir idari araç olarak ortaya çıkmasının kökeninin de dini 
olduğunu görmek mümkün olmaktadır. Din o denli siyaset ile iç içe bulunmak-
tadır ki boyun ya da devletin liderlerinin kutsallıkla donatılması birincil önemde 
bulunur. Bu bağlamda hükümdar gibi büyük toplumsal kişilikler için, genellikle 
[…] olağanüstü anlatılara yer verilmektedir” (Roux, 2011: 10). Türk töresinde, 
göğün yeryüzündeki temsilcisi olan hükümdarın yaptığı her şeyin halk tarafından 
doğru kabul edilmesi de bunun bir göstergesidir. Bu nedenle “Tanrı ve temsilcisi 
arasında anlaşmazlık olduğu an […] (o artık) görevinde kalamaz” (Roux, 1999). 
Gök Tanrı’nın mutlak yaratıcı olduğu inancı, hakanın hâkimiyet kaynağının Gök 
Tanrı olduğu düşüncesini de beraberinde getirir (Esin, 1978: 88). Türklerin Tan-
rısı, Türk boyu ve devletiyle bir birliktelik içindedir. Bu nedenle Türklerin Tanrı 
anlayışı, toplumun bizzat koruyucusu olarak siyasi görevleri olan bir kutsallıkla 
donanmıştır. Orhun Yazıtları’nda da Türk Tanrısının bu niteliği ifade edilmiştir: 
“Türk milletinin adı sanı yok olmasın diye, babam kağanı, annem hatunu yükselt-
miş olan Tanrı, il veren Tanrı, Türk milletinin adı sanı yok olmasın diye, beni o 
Tanrı, hakan olarak tahta oturttu” (Ergin, 2001: 17). “Tanrı buyurduğu için (Tanrı 
yarlıkaduk üçün) ben tahta çıktığımda dört taraftaki milleti düzene soktum ve 
tertip ettim” (Ergin, 2001: 61). Görüldüğü üzere hükümdar, Tanrı tarafından dü-
zen ve nizamın sağlanması adına, siyaset için görevlendirilir. Orhon Yazıtları’nda 
da kut’un tanrı tarafından verildiği görülmektedir. Eğer gök ‘kutu onaylamazsa’ 
hükümdarlık gücü son bulur (Roux, 2011: 90). Kut kavramının dini ve siyasi ol-
mak üzere ikili doğasına dikkat çeken Sadri Maksudi Arsal, bu bağlamda dikkate 
değer bir açılım sunar. Ruh, ruhiyat, manevi, kuvvet, cesaret, uğurluluk, talihlilik, 
saadet, ikbal manalarından başka Kut’un siyasi anlamları olduğunu vurgulayan 
Arsal’a göre bu kavram “hâkimiyet kudreti, devlet idaresi kudret ve salâhiyeti 
[…] manalarını da ifade eden çok kıymetli bir kelimedir” (Arsal, 1947: 120). Bu 
halde Tanrı ile hükümdar arasındaki ilişkinin bir temsilcilik ilişkisi olduğu anla-
şılmaktadır. Tanrı kendisinin yeryüzündeki vekili olan hükümdar ve hatta onun 
‘oğlu’ ile yakın ilişki içindedir (Roux, 2011: 122). Tanrı ve hakan arasındaki ilişki 
bazen o denli iç içedir ki Tanrı siyasal egemenin tüm özelliklerine sahiptir. Bu 
nedenle imparator anlamına gelen kağan sıfatını da taşıdığı görülür. Türkçede 
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gan/gen son ekinin Tengriken, kağan, Ötüken ve Tarkan kelimelerinde olduğu 
gibi kavramlara yücelik ve kutsallık kattığı düşünüldüğünde, bu oldukça normal 
görünmektedir (Divitçioğlu, 2006: 30). O özellikle halkını korumaktadır. Daha 
başka güçlerle birlikte, “Türk halkının mahvolmaması, yeniden bir halk olması 
için emir vermektedir […] onun adı ve faaliyetleri esasen hükümdarlara ait yazıt-
larda yer almaktadır […] Hükümdarlar (da) ona benzerler, tıpkı ‘onun gibi’dirler 
(tengri-tag) ve onun tarafından görevlendirilmişlerdir […] Bilge Kağan ‘ben ki, 
Tengriye benzerim, Tengriden geldim” der (Roux, 2011: 128-129). 

Türk-İslam devletlerinde sultanların aldıkları ‘zıllullah fi’l-arz’ (Tanrının 
yeryüzündeki gölgesi) unvanı, Türk töresinin dini içeriklerinden biri olan hüküm-
darın Tanrının temsilcisi olduğuna yönelik inancın, Türk-İslam devletlerinin din 
ve siyaset alanlarındaki iç içeliğinin bir yansımasıdır. Aslında İnalcık’ın bizzat 
kendisi de, ‘törü’nün dini karakterine satır aralarında değinmekte ama bu değini, 
yine de İnalcık’ın laik hukuk kaynağı olarak örf iddiasından vazgeçmesini sağ-
lamamaktadır. Örneğin, bir eserinde “Türk devlet kavramında Kağan’ın törüsü, 
Kut’tan ayrı düşünülemez. Hükümdar olabilmek için Tanrı’nın Kut’una mazhar 
olmak gerekir” (İnalcık, 2005b: 44) şeklinde yazmakta, yine başka bir yerde Or-
hun Kitabelerinde “hakimiyeti Tanrıdan alan Hakan, hakimiyet ve bağımsızlığı 
başlıca töre koyma şeklinde anlar görünmekte” demektedir (İnalcık, 2005a: 29). 
Ancak törenin dini niteliğini ifade ettiği eserlerinde bu kez sultan iradesini öne 
çıkarmakta, bu iradenin dini töreye galebe çaldığına, dolayısıyla yine Türkler-
de dinden bağımsız seküler-siyasi bir alan olduğuna işaret etmektedir (İnalcık, 
1959: 93-94). Dolayısıyla din ve siyaset ilişkilerinin sorunsallaştırıldığı Cumhu-
riyet Türkiye’sinde bir tarihçi olarak İnalcık, ulus-devletin ihtiyaç duyduğu et-
no-tarih tezlerinde ısrar etmekte, Türk tarihinde bir seküler-siyasi alanın varlığını 
göstermeye çalışmaktadır. Din ve siyaset alanları arasındaki normatif özerkliğe 
o denli gömülmüştür ki ne dini alanın salt dinden oluştuğunu ne de siyasi alanın 
ve bu alanda işleyen örfi hukukun salt siyasi nitelikli olduğunu görebilmektedir. 
Osmanlı devlet telakkisini, devletin-siyasi alanın üstünlüğü ve şeriatın üstünlüğü 
gibi bir sarkaç içinde salınan bir anlayışla yorumladığı çalışmasında da aynı şe-
kilde seküler-siyasi ve dini-şer’î karşıtlığına hapsolmuş görünmektedir. İnalcık’a 
göre:

Osmanlı İmparatorluğunda yerleşmiş olan devlet telakkisinde iki ayrı görüş 
belirir: Bir taraftan sınıflar nizamı ve adalet esası devlet menfaati içindir, 
devlet gayedir (Nizamülmülk-Siyasetname). İkinci görüşte esas gaye şeri-
attir. Siyasi otorite, Allah’ın emirlerini tatbik için mevcuttur […] Osmanlı 
devletinde zamanına göre bu iki görüşten biri, devlet siyasetinde daha bariz 
hale gelmiştir. Fakat ekseriya devletin mutlak otoritesi ve şeriatın haki-
miyeti esasları uzlaştırılmağa çalışılmıştır. Devletin iki esas rüknü olarak 
şeriatı temsil eden ulema ile siyasi otoriteyi temsil eden ümera Padişahın 
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şahsında birleşir. Ulema ve ümeranın, kılıç ve kalem sahiplerinin, iş birliği 
üzerine dayanan devlet telakkisi daha Gazzali (ö. 1111) tarafından açık bir 
şekilde ifade edilmiş ve İslam devlet nazariyesinin esası haline gelmiştir 
(İnalcık, 1958: 77).

Alıntıdan da anlaşıldığı üzere, İnalcık en iyimser ifadeyle, Türk tarihinde 
din ve siyaset alanları arasında bir işbirliği görmekte, asla bu ikisinin iç içe geç-
miş olduğuna yönelik bir analizde bulunmamakta ve siyasi alanı her halükarda 
seküler ve özerk olarak konumlandırmaktadır. Halbuki XI. yüzyılda Mâverdi ünlü 
Ahkâmü’s-Sultâniyye adlı eserinde din ve devletin birbirinden ayrılamayacağını 
formüle etmiş, Türkler de İslam’a girmeye başladıklarında İslâm dünyasındaki 
bu din-devlet, İslam-saltanat ikiliğini hazır bulmuşlar ve kendileri de Karahanlı-
lardan itibaren bunu benimsemişlerdir (Ocak, 2010: 60). 

İnalcık, sultan ya da padişahın şahsında iki alanın birleştiğini iddia ederken 
de din ve siyaset alanları arasında işbirliğini vurgulamakta, egemeni siyasi alanın 
aktörü olmanın yanında dini alanın bir belirleyicisi olarak görmemektedir. Bu 
bağlamda tarihin gevşetmiş olmakla birlikte asla çözemediği bir bağ olan “ege-
menlerin tanrıların aracıları, benzerleri ve akrabaları” oldukları görüşünü Türk ta-
rihi için analiz dışı bırakmıştır (Balandier, 2010: 99). Oysa Ziya Gökalp’in (2007: 
658) Türk tarihi üzerine tetkiklerinde dahi hükümdarın Tanrı tarafından seçilerek 
görevlendirildiğine, onun kanun koyma yetkisinin meşruiyetini gökten aldığına 
dair hükümdarın yalnızca sembolik olmayan ikili doğasını gösteren analizler bu-
lunur. Ancak İnalcık din ve siyaset alanlarının özerkliğini ve törenin seküler-si-
yasi niteliğini o kadar tutarlı bir şekilde vurgular ki, geçen yüzyılların bu örfi 
hukuktan bir şey eksiltmediği, Orta Asya’dan Anadolu’ya değişmeden geldiği, 
özellikle de devlet anlayışını içeren örfün istikrarını koruduğunda ısrar eder (İnal-
cık, 2005a: 29). İslam’ın kabul edilmesinin de bu durumu sekteye uğratmadığını 
belirterek, Türk hanedanlarının Orta Asya’daki ‘siyasi-sosyal’ törelerini İslam’ın 
kabul edilmesinden sonra yeni kurulan devletlere de taşıdıklarını ifade eder. 
İnalcık’a göre, bu Türk toplulukları “Orta Asya Bozkır devletinin beg-kagan ve 
törü-yasa geleneklerini yürürlüğe koymuş ve bunu Ortadoğu topraklarında kur-
dukları devletlerde hükümdar otoritesinin temeli yapmışlardır” (İnalcık, 2005b: 
41). Türklerdeki siyasi alanın özerk ve seküler niteliğinin zaman bakımından ol-
dukça uzun süreli bir karakter taşıdığı iddiasının günümüz Türkiye’sine yönelik 
yansımalarını da değerlendiren yazara göre, “bugün Türkiye’nin seküler siyasi 
sistemle yönetilen tek İslam ülkesi olması ve diğer İslam ülkelerinden farklı bir 
yol izlemesi” büyük oranda bu geleneğe dayanmaktadır (İnalcık, 2005b: 45).
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Sonuç
Tarihte Türk devletlerinde kamu hukuku olarak işlev gören ve İslam’ı kabul eden 
bu devletlerde dahi hâkim konumda bulunan laik-törel bir geleneğin bulundu-
ğu iddiası, ünlü kültür tarihçisi Fuad Köprülü’nün öncülük ettiği bir tarihçiler 
grubu tarafından ileri sürülmüştür. Köprülü ve yetiştirdiği öğrencilerinin Türk 
bilim camiasına sundukları bu paradigma, milli bir Türk toplumunun kurulma 
aşamasında yeni sistemin ihtiyaç duyduğu seküler bir geçmiş inşa etme gereksi-
niminin bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Siyasi bir mit teşkil eden bu etno-ta-
rihsel yaklaşım, Türk tarihinde izleri sürülen törel geleneğin seküler-siyasi bir 
alan oluşturduğunu, din-siyaset alanlarından ikincisinin üstünlüğünü göstermiş 
ve aslında Köprülü tarafından kullanılan Durkheim’ın teorik izahının tam tersine 
çevrilmesi sonucunda mümkün hale gelebilmiştir. Bu vesileyle Türk töresinin 
seküler bir nitelik taşıdığı ve İslam’ı kabul eden Türk devletlerinde dahi mev-
cut törel geleneğin İslam hukukunun nazari izahlarına bel bağlamadan işlediği 
savunulabilmiştir. Köprülü’nün öğrencileri olan Barkan ve İnalcık’ın ise Türk 
tarihinden getirdikleri tarihsel ve siyasi verilerle geliştirdikleri bu bakış açısı, 
Türklerde siyasetin kendinden menkul bir meşruiyete sahip olduğunu ve din ile 
siyaset gibi toplumsal alanların Türk tarihinde hep birbirlerinden ayrı alanlarmış 
gibi gösterilmesini sağlamıştır. Bu vesileyle, Türklerde kaynağını ve ilkesini salt 
siyasi mekanizmalarda bulan bir hukuki geleneğin olduğuna yönelik etno-tarihsel 
bir geçmiş inşa etmişlerdir.

Tarihin çok eski devirlerinden kanıtlar devşirerek bir tarihyazımı oluştur-
mak kuşkusuz oldukça zor bir girişimdir. Bu zorluğu aşmak, tutarlı bir sosyal 
teorinin desteğiyle mümkün olabilir. Köprülü, Durkheim’ın toplumsal alanların 
farklılaşması ve sekülerleşmesi tezini birtakım çalışmalarında uygulayarak Türk 
kültür tarihi araştırmalarında karşılaştığı sorunları çözümleyebilmiştir. Ancak 
Türk tarihinde laik bir siyasal alanın tanımlanması yönünde güncel politik ge-
lişmelerin ortaya çıkardığı bir ihtiyaca cevap oluşturma gereği ortaya çıktığında 
Köprülü kullandığı sosyal teoriyi tersine çevirmiş, böylece hem çelişkili analizle-
re imza atmış hem de tezlerinin ikna ediciliğini zayıflatarak bir etno-tarih yazımı 
gerçekleştirmiştir. Açıkça bir siyasal tercihi yansıtan bu durum sonuçları itibariy-
le Türk tarihini kesintili bir şekilde okumayı, bu tarihte vuku bulan devamlılıkları 
kapsam dışı bırakmayı ve eski Türk dininin Türk siyasal geleneğindeki etkisini 
gözlerden uzak tutmayı getirmiştir. Hal böyle olunca, İslam dışı Türk dinlerinin 
günümüz siyasal-toplumsal şartlarını nasıl etkilediğine yönelik analizlerin neden 
cılız kaldığı daha iyi anlaşılmaktadır. Bu bağlamda bu çalışma, gelecekte yapıla-
cak bilimsel araştırmalara, eski Türk dinine bir arkaik kalıntı olarak bakmamayı, 
aksine kökende bulunan bu inançları devamlılık üzerinden okuyarak nasıl eviri-
lip, ne tür siyasal-toplumsal sonuçlar doğurduklarını araştırmayı önermektedir. 
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Türk Kamu Yönetiminde Yeni Kurumlar ve 
Dış Politika: Türkiye-Kırgızistan İlişkilerinde 
Yeni Kurumsalcılık

Ayşe Çolpan YALDIZ*
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Öz: Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle ortaya çıkan yeni küresel ve bölgesel gerçeklikler, 
Türkiye’nin dış politikada Dışişleri Bakanlığı’nın yanı sıra Türk İşbirliği ve Koordinas-
yon Ajansı (TİKA) Başkanlığı, Yunus Emre Türk Kültür Merkezi, Yurtdışı Türkler ve Ak-
raba Topluluklar Başkanlığı (YTB) gibi birçok yeni kurumu kurmasını gerekli kılmıştır. 
Türkiye, bu yeni ulusal kurumlarla beraber Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi 
(Türk Keneşi) ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) gibi çeşitli bölgesel ku-
ruluşların kurulmasına da öncülük etmiştir. Dolayısıyla yeni kurumsalcı kuram (rasyonel 
seçim kuramı, sosyolojik kurumsalcılık ve tarihsel kurumsalcılık), Türk Dış Politikasını 
ve dış politika yönetimini çözümleyebilmek için önemli bir derinlik sunmaktadır. Bu 
makalede, yeni dönem Türk dış politikası, Türkiye’nin kurumsal çabalarının en fazla 
yoğunlaştığı Orta Asya bölgesi ve Kırgızistan’la ilişkiler üzerinden ve yeni kurumsalcı 
bir bakış açısıyla değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kamu yönetimi, dış politika yönetimi, yeni kurumsalcılık, Türkiye, 
Kırgızistan.

The New Institutions in Turkish Public Administration and Foreign 
Policy: New Institutionalism in Turkey-Kyrgyzstan Relations
Abstract: The new global and regional realities that emerged after the end of the Cold War, 
required new institution to be established such as Turkish International Cooperation and 
Coordination Agency (TIKA), Yunus Emre Turkish Cultural Center, Presidency for Turks 
Abroad and Related Communities (YTB) in addition to the Ministry of Foreign Affairs 
in Turkey’s foreign policy. Turkey, together with the new national institutions, has led to 
the establishment of several regional organizations, such as the Cooperation Council of 
Turkic Speaking States (Turkic Council) and The International Organization of Turkic 
Culture (TURKSOY). Therefore, the new institutionalist theory (rational choice theory, 
sociological institutionalism and historical institutionalism) provides a significant depth 
to analyze Turkish Foreign Policy and foreign policy management. In this article, Turkish 
foreign policy is evaluated from a new institutionalist perspective in the Central Asian 
region where Turkey’s institutional efforts concentrates and on relations with Kyrgyzstan.

Keywords: Public administration, foreign policy management, new institutionalism, 
Turkey, Kyrgyzstan.
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Giriş
Soğuk Savaş Dönemi, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) bünyesinde 
dış dünyaya kapalı olan Kırgızistan ile Varşova Paktı’na karşı ulusal güvenliğini 
garanti altına almak için Atlantik Paktı’nda yer alan ve NATO üyesi olmayı 
seçen Türkiye arasında 70 yıl boyunca ilişkiler düşük bir düzeyde devam etmiştir 
(Weitz, 2006: 1). SSCB ile sınırdaş tek NATO üyesi ülke olan Türkiye, sadece 
coğrafi değil, tarihsel ve kültürel olarak da Orta Asya’ya yakın olmasına rağmen, 
Orta Asya ülkeleriyle rakip kutupta bulunması nedeniyle, Soğuk Savaş süresince 
dış politikasında Orta Asya’ya yeterince yer verememiştir. Dolayısıyla Soğuk Sa-
vaş’ın sona ermesinin ardından Türkiye, Orta Asya’ya erişme, ulaşma, kavuşma 
fırsatı bulmuştu (Çaman, 2013: 176). Üstelik Türkiye, bu yeni dönemde ortaya 
çıkan küresel dengeler içerisinde Batı merkezli dış politikasını geliştirebilecek ve 
genişletebilecek arayışlara girişmişti. Bu noktada Türkiye için iş birliğine girme-
si gereken en önemli bölgelerden biri, güçlü tarihi ve kültürel bağları olan Orta 
Asya bölgesi idi (Frappi, 2013: 2). Üstelik Orta Asya, Türkiye’nin üye olduğu 
BM, AGİT, NATO gibi uluslararası örgütler için de (Özkan, 2010: 115) yeni ve 
önemli bir bölge haline gelmişti. 1990’lı yılların hemen başında Türkiye, Orta 
Asya’da etkin bir aktör olabilmek amacıyla önemli kurumsal adımlar attı. Gerek 
kamu gerekse özel sektör tarafından Orta Asya’da hızlı ve büyük yatırımlar ya-
pılmaya başlandı.1 

Türkiye, 1992 yılından itibaren başta Türk İşbirliği ve Koordinasyon 
Ajansı Başkanlığı (TİKA) olmak üzere bölgeye yönelik çalışmalar yürüten ku-
rumlar kurmaya başlamıştı. Bu ilk dönemde TİKA gibi ulusal kurumlara ek ola-
rak, TÜRKSOY, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı gibi bölgesel kurumlar üzerinden 
de bölgeyle yakın ilişkiler kurmaya çalışmıştı. Yine aynı yıl Türkiye, Türkçe Ko-
nuşan Ülkeler Devlet Başkanları Zirvesi’ni de başlatmıştı. Ayrıca tarihsel, dilsel 
ve kültürel ortaklık kullanılmakta, 1987’de kurulan Eximbank’tan bölge ülkele-
rine yardım kredileri verilmekteydi. Bunun yanında, bölgeye doğrudan uçuşların 
başlatılması, uydu yayınlarının yapılması, Orta Asyalı öğrencilere burs imkânları 
verilmesi2 gibi gelişmeler, Orta Asya Devletleri’nin bağımsızlıklarını kazanma-

1 Yavan (2012: 242-249) Türkiye’nin yurt dışına yaptığı doğrudan yatırımların, (i) Başlangıç dönemi (1932-
1979), (ii) Geçiş ve uyanış dönemi (1980-1988), (iii) Kalkış dönemi (1989-1995), (iv) Atılım dönemi (1996-
2001) ve (v) Kriz ve yeniden büyüme dönemi (2002-2007) olmak üzere beş farklı döneme ayrılabileceğini 
belirtmekte ve Kalkış Döneminde (1989-1995) SSCB’nin dağılarak yerine Bağımsız Devletler Toplulu-
ğu’nun (BDT) kurulmasıyla Türk firmalarının Batı Avrupa ve Orta Doğu’dan sonra Doğu Avrupa ve Orta 
Asya’ya da yönelme imkânı bulduğunu, özellikle Türk Cumhuriyetlerinin ortaya çıkmasının yarattığı olumlu 
konjonktürle bu ülkelerde yeni pazarların ve fırsatların ortaya çıkmasının ve Türk firmalarının bundan fayda-
lanmak istemesinin, yurt dışına giden yatırıma ivme kazandırdığını belirtmektedir.

2 2015 tarihli bir haberde, 1993-2015 yılları arasında verilen 50.130 öğrenci bursunun, 19.329’unun Azerbay-
can, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’dan öğrencilere verildiği belirtilmektedir (http://
www.hurriyet.com.tr/egitim/turkiye-burslari-ndan-en-cok-kimler-yararlandi-28548637).
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larının hemen ardından Türkiye tarafından atılan önemli adımlardır. Dönemin 
Başbakan ve Cumhurbaşkanlarının ağzından “Bağımsız Türk Devletleri Birliği 
– Türk Birliği” kurma hedefi sık sık duyulmaktaydı. Türkiye’nin bölgeye dair bu 
ilk heyecanı, Soğuk Savaş dönemi ittifak içinde olduğu Batılı güçler tarafından 
da destekleniyordu. Nitekim Türkiye, Batı için, Orta Asya devletlerinin Batıy-
la entegre olabilmesi noktasında iyi bir model ülke idi. Türkiye’nin NATO’daki 
gücü (Bosna, Kosova, Doğu Timor, Gürcistan, Somali, vb.), demokratik rejimi, 
barışçıl İslam algısı ve Müslüman nüfusu, İslam İşbirliği Teşkilatı’nda giderek 
artan etkinliği ve bölgesel bir güç olarak sınırlı fakat güçlü finansal ve siyasal 
kaynakları Orta Asya’daki gücünü arttırmasını sağlamaktaydı (Weitz, 2006: 5).

Fakat çok kısa süre içerisinde Türkiye’nin Orta Asya’ya yönelik politi-
kalarını uygulamaya koyabilmek için sahip olduğu kaynakların, bölgedeki po-
tansiyel rakipleri olan Çin ve Rusya kadar fazla olmadığı ortaya çıktı. Balcer’e 
(2009: 81-87) göre, Türkiye hiçbir zaman bölgede Rusya gibi hegemon bir güç 
ya da büyüyen Çin’in ekonomik üstünlüğüne erişebilecek bir ülke olamamıştır. 
Üstelik Türkiye’yi sürekli olarak Orta Asya ülkelerine rol model gösteren Batı da 
Türkiye’ye, Rusya ve Çin ile rekabet edebilmesi için yeterli kaynak aktarma ko-
nusunda isteksiz olmuştur. İlişkilerin kültürel olarak ilerlediği bu dönemde -KK-
TC’nin tanınmasına yönelik Orta Asya Devletleri’nin isteksizliği gibi- reel po-
litikada yaşanan sorunlar, Türkiye-Orta Asya ilişkilerini etkilemiştir. Sorunların 
önemli nedenlerinden biri de Türkiye’nin bölge ülkeleri tarafından “Büyük Abi” 
olarak algılanmasıydı. Bu bağlamda, 1996 yılından itibaren Türkiye-Orta Asya 
ilişkilerinde, gerginliklerin yaşanmaya başladığı görülüyordu. Bu arada Batı için 
Türkiye’nin önemi Orta Asya konusunda özellikle 11 Eylül 2001’den sonra de-
ğişmeye başlayacaktı. 1990’lardan itibaren Doğu Avrupa ülkeleri AB üyesi olma 
yolunda ilerlerken, NATO özellikle eski Sovyet ülkelerinden Kafkasya ve Orta 
Asya ülkeleriyle işbirliğini yoğunlaştırmıştı. 11 Eylül ile beraber NATO doğru-
dan Orta Asya ülkeleri ile ilişki kurmaya başlayınca Türkiye’nin giderek böl-
gedeki önemi, yani köprü olma durumu azaldı. Üstelik Afganistan’da radikal 
gruplarla mücadele Rusya ile Batıyı birbirine yakınlaştırmıştı. Bu bağlamda, 
Batı bir anlamda Orta Asya bölgesinde doğrudan etkin hale geldikçe Rusya da 
bölgede gücünü arttırıyordu. Dolayısıyla 2000’lerin sonundan itibaren Batı ile 
Orta Asya’nın arasındaki yakınlaşma azalınca, Türkiye bölgede tekrar kritik bir 
aktör haline gelemedi. Esasında Türkiye’nin renkli devrimler sırasındaki tarafsız 
duruşu ve ülke liderlerini eleştirmemesi Orta Asya’nın Türkiye’ye Batıya göre 
daha sıcak yaklaşmasına sebep olmuştu. Ancak bu konuda da Rusya, Orta Asya 
liderlerine -Türkiye ile karşılaştırıldığında- çok daha fazla destek olmuştu. Bu 
süreçte Türk Dış Politikasında Orta Asya, özgün konumu kaybetmeye başlamıştı. 
Bundan sonra, Türk dış politikasında, 1990’lı yıllarda Orta Asya için özel oluş-
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turulan kurumların faaliyet alanları, Osmanlı mirası olarak görülen Balkanlar, 
Ortadoğu ve hatta Afrika ülkelerine doğru genişlemeye başlamıştı (Efegil, 2009: 
73). Nitekim kuruluş amacı Türk cumhuriyetlerine kalkınma amaçlı maddi yar-
dımlarda bulunmak olan TİKA’nın Orta Asya ülkelerine yaptığı yardımlar 2005 
yılında toplam yurtdışı yardımlarının % 55’ini oluştururken 2010’larda bu oran 
% 35’lere düşmüştür (Wheeler, 2013: 9). 

Yeni Kurumsalcılığın Ortaya Çıkışı
Yeni Kurumsalcılık kuramı, özellikle Avrupa Birliği’nin (AB) kurumsal yapısı-
nın oluşum ve gelişimi bağlamında uluslararası ilişkiler disiplinine dahil olmuş; 
kurumların dış politikadaki yeri ve uluslararası ilişkilerdeki rolü konusundaki 
tartışmalar disiplinde giderek artan bir öneme sahip olmuştur. Bu doğrultuda 
AB’nin uluslararası sistemde güçlü ve önemli bir kurumsallaşma örneği olan AB, 
Yeni Kurumsalcılığın araştırma alanı içerisine girmiş (Mercan, 2011: 75-76) ve 
formel ve informel kurumlarıyla kurumsalcılık kuramının varsayımlarının test 
edildiği özgün bir alan olmuştur (Açıkmeşe, 2004: 21). AB süreci ile uluslararası 
ilişkiler disiplininde giderek daha fazla incelenen bir kuramsal zemine oturan 
Yeni Kurumsalcılık, “kurum” sözcüğünün sadece örgüt olarak değil, AB düze-
yinde oluşturulan normlar, prensipler ve değerleri de kapsayacak şekilde genişle-
diği bir kuram olmuştur.

Böylelikle, neo-kurumsalcılık olarak adlandırılan ve klasik kurumsalcı an-
layışın formel bakışını eleştiren 3 temel yeni kurumsalcı yaklaşım, uluslararası 
ilişkilerde bir analiz birimi ve kavramsal çerçevesi olarak kullanılmaya başlan-
dı. Buna göre, rasyonel seçim teorisi ile desteklenen ilk yeni kurumsalcı analiz, 
kendi çıkarı doğrultusunda hareket eden ve maksimum fayda sağlamayı amaç-
layan bireylerin (veya uluslararası düzeyde, devletlerin) siyasal süreçte merkezi 
aktörler olduğunu ve kurumların karşılıklı bağımlılık ve stratejik etkileşim bir 
sonucu olarak ortaya çıktığını varsayar. Kurumlar ortaya çıkmakta ve hayatta kal-
maktadır; çünkü bu kurumlardan etkilenen bireysel aktörler için önemli işlevleri 
yerine getirmektedirler. Uluslararası ilişkilerdeki rasyonel seçim kurumsalcıları, 
özellikle yeni kurumsal ekonomide meydana gelen gelişmelerden etkilenmiştir 
(Schneider ve Ershova, 2018).

İkinci olarak, Rasyonel seçim teorisinin “hesapçı yaklaşımı”nın tersine 
tarihsel kurumsalcılık “kültürel bir yaklaşım” temsil eder. Buna göre bireysel 
aktörlerin davranışları tamamen stratejik değil, dünya görüşleri tarafından sınır-
landırılmıştır. Kendisiyle ilgili stratejik hesaplamaların sonucu olmaktan ziyade, 
kurumlar “yorumlama ve eylem için ahlaki veya bilişsel kalıplar sağlar”. Tarihsel 
kurumsalcılığın ayırıcı özelliği, tarihsel ihtimallere izin vermesi, bağımlı seçe-
nekleri vurgulaması ve böylece kurumların devamlılığına odaklanmasıdır. Tarih-
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sel kurumsalcılık, mevcut uluslararası örgütlerin tarihsel köklerinin uluslararası 
ilişkilere etkisini göz ardı etmemektedir (Suddaby vd., 2014: 100-123).

Ve son olarak, Normatif kurumsalcılık, uluslararası ilişkilerin kurumların 
etkisini rasyonaliteden ve amaçlar-araçların verimliliğinden, normların ve değer-
lerin rolüne doğru yönlendirir. Araçsallık mantığı ya da sonuç mantığna karşı, 
uygunluk mantığını ortaya koymaktadır. Normatif kurumsalcılığın başlıca oda-
ğı, kurumların bireysel tercihi sınırlandırma yolları üzerinedir. Normatif kurum-
salcılık, öğrenme bağlamında kurumsal değişikliği düşünürken, aynı zamanda 
mevcut kurumların, değişime kafa yoran bireylerin vizyon alanını yapılandırma-
ya eğilimli olduğunu hatırlatır. Uluslararası İlişkilerde, normatif kurumsalcığa 
dayalı analizler nispeten azdır. Uluslararası ortamda, “sonuç mantığı, uygunluk 
mantığından daha zorlayıcı olacaktır, çünkü kurallar çatışabilir, uluslararası or-
tamda otoritenin hiyerarşik yapıları yoktur, güç asimetrileri yüksektir ve araçsal 
politikalar izlemenin büyük faydaları olabilir” şeklindeki geleneksel anlayışla 
ilgilidir. Belki de uygunluk mantığını ortaya çıkaran en iyi bilinen uluslararası 
ilişkiler perspektifi, uluslararası toplumun devlet egemenliği kurallarına tabi ol-
duğunu ve uluslararası siyasete katkıda bulunan bireylerin -diplomatlar, devlet 
adamları, kamu görevlileri- oyunun aynı temel kurallarını içselleştirdiğini belir-
ten İngiliz Okulu’dur. Yakın geçmişte, uluslararası ilişkiler içerisindeki sosyal 
inşacı yaklaşım, İngiliz Okulu’nun temel mantığını genişletmiş ve ulusal alanda 
olduğu kadar uluslararası alanda da devlet davranışları için uluslararası normların 
önemini vurgulamıştır. Devletlerin uygun davranışı için standartları belirleyen 
birçok uluslararası norm, yerel normlara dayanmakta ve sivil toplum kuruluşları 
(STK) ve ulus-ötesi savunma ağları da dahil olmak üzere farklı girişimcilerin 
gayretleri ile uluslararasılaşmaktadır. Ulusal ve uluslararası normlar arasındaki 
karşılıklı etkileşim de “çıkarlarına ilişkin yeni normları, değerleri ve algıları ka-
bul etmek için sosyalleşmekte olan” devletler gibi farklı şekilde işlemektedir. 
Dolayısıyla, “ulusal ve uluslararası norm tablolarının giderek birbiriyle bağlantılı 
olduğu iki aşamalı bir norm oyunu” vardır. Bu çeşitli kurumsalcılık türlerinin ve 
ana hatlarıyla belirlenen soruların yanıtlandığı üç uluslararası ilişkiler araştırma 
alanına bulunmaktadır. Birincisi, devlet egemenliği alanıdır. Devlet egemenliği, 
geniş anlamda uluslararası ilişkileri yönlendiren temel bir kurum olarak anlaşı-
labilir. Bu anlayış, realizmin temel savlarını ve terimlerini kabul etmek gibi gö-
rünebilir, ancak kurumsalcılar egemenliği verili bir yapı olarak değil “sosyal bir 
inşa” olarak kavramaktadırlar. İkinci alan, uluslararası rejimler alanıdır. Ulusla-
rarası rejimler, odak noktasını, uluslararası değerleri temel alan ve devletlerarası 
işbirliği ve eşgüdümü kolaylaştıran kurumlara çevirir. Üçüncüsü, ilk iki alanın 
birleşimi açısından örnek bir kurumsal yapı olarak, devlet egemenliğinin nispe-
ten devir ve terk edildiği uluslararası bir rejim olan Avrupa Birliği alanıdır. Son 
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yıllarda Avrupa Birliği kurumsal analiz çağrısında bulunan bir konu olarak ortaya 
çıkmıştır (Schimmelfennig ve Thomas, 2011: 177-191).

Bu çerçevede yeni kurumsalcılık kuramı bağlamında Türk Dış Politika-
sına yön veren kurumsal gelişmeleri incelemek gerekirse, ilk olarak Türk Dış 
Politikasının, tarihsel, kurumsal ve yasal açıdan Dışişleri Bakanlığı’nı merkeze 
alan ve hatta neredeyse tek aktör olarak belirleyen bir yapıya sahip olduğu görül-
mektedir. Nitekim halen yürürlükte olan 1969 tarihli Milletlerarası Münasebet-
lerin Yürütülmesi ve Koordinasyonu Hakkında Kanun Madde 1’de “... Türkiye 
Cumhuriyetinin yabancı devletlerle … temas ve müzakereleri Dışişleri Bakanlığı 
eliyle ... yapılır” denilmekte ve Dışişleri Bakanlığı bu alandaki başat aktör olarak 
tanımlanmaktadır. Ancak özellikle 1991 sonrasında Türk Dış politikasında etkili 
Dışişleri Bakanlığı dışında yeni kurumlar da kurulmuştur. Özellikle 1992 yılında 
Dışişleri Bakanlığı’na bağlı olarak kurulan TİKA’nın 1999 yılında Dışişleri 
Bakanlığından ayrılarak Başbakanlığa bağlanması, dış politika yönetiminde 
klasik kurumsal yapılanmanın dönüşümü açısından önemli bir örnek olmuştur. 
Nitekim bu süreçten sonra kurulan (YTB gibi) diğer kurumlar da Dışişleri 
Bakanlığı yapılanmasının dışında tutulmuştur. Üstelik 2018 yılında Türkiye 
Cumhuriyeti devlet kurumlarının yeniden yapılanması sürecinde dahi YTB, 
TİKA gibi kurumlar Dışişleri Bakanlığı’na değil Kültür ve Turizm Bakanlığı’na 
bağlanmıştır.

Bu süreçte, ana akım dış politika yönetiminde Dışişleri Bakanlığı temel 
aktör olarak kalmakla beraber, diplomatlar eliyle yürütülen diplomasiye ek ola-
rak yumuşak güç, kamu diplomasisi gibi uluslararası ilişkilerde yeni kavramlar 
bağlamında diplomat olmayan kurum ve bürokratların da bu sürece dahil olduğu 
görülmektedir. Üstelik Dışişleri Bakanlığında dahi, diplomat kökenli olmayan 
büyükelçi atanması siyasi gündemde yer alan önemli bir tartışma konusu haline 
gelmiştir. Bu bağlamda gerek dış politikada etkili yeni kurumların Dışişleri Ba-
kanlığı’nın kurumsal yapılanmasının dışında tutulması gerekse Dışişleri Bakanlı-
ğında akademi, ticaret, siyaset, vb. Kökenli diplomat olmayan büyükelçiler atan-
ması (ve bu atamaların toplam büyükelçi sayısının %10’unu bulması) dış politika 
yönetiminde yeni eğilimi göstermesi açısından önemli gelişmelerdir. Bu geliş-
meler doğrultusunda, Türk dış politikasını ve dış politika yönetimini “kurumlar” 
ve “kurumsal çalışmalar/ilişkiler” üzerinden analiz etmekte yarar görülmektedir. 
Yeni kurumsalcılık, bu arayışa temel olabilecek tarihsel ve fikirsel derinliğe sahip 
olan önemli bir kuram olması nedeniyle çalışmamızın kuramsal bağlamında yer 
almaktadır.
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1991 Sonrası Genel Olarak Orta Asya Bölgesi Bağlamında 
Türkiye-Kırgızistan İlişkileri 
Türkiye ve Kırgızistan ilişkileri, tarihsel ve kültürel bağların da etkisiyle, Kır-
gızistan’ın bağımsızlığını ilan etmesinden çok daha öncelere dayanmaktadır. 
Nitekim Orta Asya, Türk toplumu için ata toprakları olarak görülmüş ve Orta 
Asya’daki devlet ve toplumlarla ilişki ve iletişim, tarihsel süreç içerisinde ko-
runmuştur. Kırgızistan, 1936 yılında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’ne 
(SSCB) bağlı cumhuriyetlerden biri olmuş, 1991’de SSCB’nin dağılmasının ar-
dından 31 Ağustos 1991 tarihinde bağımsızlığını ilan etmiştir. 16 Aralık 1991 
tarihinde Kırgızistan Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını tanıyan ilk ülke Türkiye 
olmuş, iki ülke arasında 29 Ocak 1992 tarihinde diplomatik ilişkiler kurulmuş ve 
1992 yılı içerisinde karşılıklı olarak Ankara ve Bişkek’te Büyükelçilikler açılmış-
tır (Türkiye-Kırgızistan Cumhuriyeti Siyasi İlişkileri, 2018).

Tarihsel olarak yüzlerce yıl geriye dayanan Türkiye-Kırgızistan ilişkileri, 
1992’den itibaren, bağımsız iki devletin diplomatik ilişkileri üzerinden gelişerek 
devam etmiştir. Orta Asya’daki diğer ülkelere nazaran Türkiye-Kırgızistan iliş-
kileri 1992’den günümüze kadar nispeten daha istikrarlı şekilde devam etmiştir. 
Türkiye’nin Orta Asya ülkeleri ile birebir ilişkileri incelendiğinde, iç savaştan 
dolayı Tacikistan ile ilişkilerin durgun olduğu; Özbekistan ile yaşanan siyasi 
problemlerin ilişkileri istikrarsızlaştırdığı; Türkmenistan ile -özellikle tarafsız-
lık statüsünden dolayı- yoğun ilişkiler kurulamadığı; en iyi ilişkilerin Kazakistan 
ve Kırgızistan ile geliştirdiği söylenebilir. Nitekim bağımsızlığının ilk bir buçuk 
yılı içinde Kırgızistan ve Türkiye arasında 29 protokol ve anlaşma imzalanmıştır 
(Namatova, 2013: 70). Kırgızistan ile Türkiye arasında siyasi, ekonomik, ticari, 
askeri, kültürel, eğitim, sağlık, ulaştırma gibi birçok alanda giderek artan çok 
boyutlu ilişkiler, iki yüzden fazla anlaşma ve protokole dayanmaktadır (Türki-
ye-Kırgızistan Cumhuriyeti Siyasi İlişkileri, 2018). 

İki ülke arasındaki önemli sorunlardan biri, Kırgızistan’ın Ermenistan’la 
ilişkileri ve Ermeni Soykırım iddiaları konusundaki tutumu konusunda ortaya 
çıkmıştır. Dönemin Kırgızistan Cumhurbaşkanı Askar Akayev, 21 Nisan 1997 ta-
rihinde başlayan Ermenistan ziyareti sırasında, sözde Ermeni Soykırım Anıtı’na 
çelenk koymuş ve basın toplantısında 1915 olaylarını soykırım olarak tanım-
lamıştı.3 Kırgızistan ve Ermenistan arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulması 
çerçevesinde gerçekleşen bu ziyaretin, Türkiye-Kırgızistan ilişkilerini etkileme-
diğini belirten görüşler de vardır. Ayrıca yine Akayev’in, Azerbaycan Milli Mec-

3 http://www.siyasalhayvan.com/yrd-doc-dr-necati-iyikan-ile-ermeni-sorunu-uzerine-roportaj/ Bazı internet 
sitelerinde ise, Akayev’in 1997 ve 2002 yıllarında, iki kez Ermeni Soykırım Anıtını (Tsitsernakaberd) ziyaret 
ettiği belirtilmektedir (https://wikivisually.com/wiki/List_of_visitors_to_Tsitsernakaberd#cite_note-27).
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lisinde yaptığı konuşmada 1915 olaylarını soykırım olarak tanımlaması büyük bir 
memnuniyetsizlikle karşılanmıştı (Hovhannisyan, 2015: 148).

Son olarak 9 Nisan 2018 tarihinde Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooranbay 
Ceenbekov, göreve geldikten sonraki ilk yurtdışı seyahatini Türkiye’ye yapmış; 
ziyaret sırasında ekonomi, ticaret, kültür ve eğitim alanlarında görüşmeler ger-
çekleştirilmiş ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgızistan Hükümeti ara-
sında 6 anlaşma4 imzalanmıştır.

Yukarıda kısaca belirtilen bu gelişmeler bağlamında, Türkiye-Kırgızistan 
ilişkileri kurumsalcı bir perspektiften , (i) ulusal, (ii) ikili, (iii) bölgesel ve (iv) 
küresel kurumlar üzerinden araştırılacak ve bu dört farklı seviyedeki kurumların 
Türkiye-Kırgızistan ilişkilerine etkisi uluslararası ilişkiler disiplini içerisinden ve 
yeni kurumsalcı kuram çerçevesinde tartışılacaktır. 

Yeni kurumsalcı kuram, uluslararası ilişkilerdeki realist paradigmanın, ulus-
lararası sistemi anarşik (ve dolayısıyla etkili kurumlardan yoksun bir yapı) olarak 
görmesinden etkilenmiş bir kuramdır. İki dünya savaşı arası dönem idealizmi 
ve savaş sonrası dönem uluslararası organizasyon çalışmaları tarafından temsil 
edilen uluslararası ilişkilerdeki “eski kurumsalcılık”, küresel gelişmelere ilişkin 
yeterli seviyede analizler yapamadı ve “yeni kurumsalcılık” akımı açısından da 
bir süreklilik veya ilham kaynağı olamadı. Ancak son dönemlerde gittikçe ar-
tan sayıda uluslararası ilişkiler araştırmacısı kurumsalcı perspektiften çalışmalar 
yapmakta ve bugünün dünyasında öne çıkan birçok soruyu kurumsal kavramlarla 
açıklamaktadır. Bu soruların bazıları şunlardır: Soğuk Savaş sonrası dönemde 
Varşova Paktı’nın dağılmış olmasına rağmen NATO neden varlığını sürdürebil-
di? Eurosclerosis dönemine ve halk desteğinin azalmasına rağmen, AB geniş-
lemeye ve derinleşmeye nasıl devam edebilmiştir? Küreselleşmenin hızlandığı 
ve devlet sınırlarının önemsizleştiği günümüz dünyasında devlet egemenliğine 
dayalı pek çok pratik neden sürdürülmektedir?

Bazı uluslararası ilişkiler araştırmacılarının, bu ve benzeri sorulara verdik-
leri cevaplarda kurumsal faktörlerin önemli bir yeri bulunmaktadır. Bu bağlam-
da, iç (domestik) kurumsalcılık çalışmaları bünyesinde gelişen (i) rasyonel seçim 
(ampirik/deneysel) kurumsalcılığı, (ii) tarihsel kurumsalcılık, (iii) normatif (sos-
yolojik/örgütsel teori) kurumsalcılık tartışmaları, uluslararası ilişkiler teorisinde-
ki kurumsalcılık tartışmalarına kaynaklık etmektedir (Jönsson ve Tallberg: 2001). 

4 Bu anlaşmalar şunlardır: (i) Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı ile Kırgız 
Cumhuriyeti Yatırım Teşvik Ajansı Arasında Mutabakat Muhtırası, (ii) Tarım Alanında İşbirliği Anlaşması, 
(iii) Beden Eğitimi ve Spor Alanında İşbirliği Anlaşması, (iv) Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması 
Anlaşması, (v) Sosyal Güvenlik Alanında İşbirliği Anlaşması, (vi) Basın ve Enformasyon Alanlarında İşbir-
liği Protokolü.
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Bu kuramsal bakış açısından hareketle, Türkiye-Kırgızistan ilişkileri de 
1990’lardan itibaren kurulan ve işlevleri giderek artan ulusal, ikili, bölgesel ve 
küresel kurumlar üzerinden yeni bir çerçeveye oturmaktadır. Aşağıda, iki ülke 
arasındaki ilişkilerin güncel durumu, yeni kurumsalcı yaklaşım çerçevesinde 
analiz edilmekte ve ikili ilişkilerin geleceğine ilişkin kurumsal yapılar üzerinden 
bir değerlendirme yapılmaktadır.

Türkiye-Kırgızistan İlişkilerinde Farklı Ölçeklerde 
Kurumsal Yapılanma
Türkiye-Kırgızistan ilişkilerine ilişkin yapılan bir araştırmada, ilk göze çarpan 
hususlardan biri, ilişkilerin gelişiminde Türkiye’nin aktif rolü ve Türk Dış Poli-
tikasında giderek daha etkili bir hale gelen kurumlarının nitelik ve nicelik açısın-
dan çokluğudur. Nitekim SSCB’nin dağılmasının ardından Türkiye, genel olarak 
Orta Asya devletleri ile olan ilişkilerini geliştirmek için, yeni bazı kurumlar kur-
muştur. Bu kurumlar aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir.

Türkiye-Kırgızistan İkili İlişkileri
Türkiye’nin ulusal ölçekte kurduğu kurumlar 

Türkiye’nin ulusal seviyede kurduğu ve Kırgızistan’la ilişkilerine katkı yapan 
kurumların başında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) gelmektedir. 
TİKA, 1992 yılında “başta Türk Cumhuriyetleri olmak üzere, ülkemizin tarihi 
kültürel bağlarla sıkı sıkıya bağlı olduğu tabii coğrafyası ile güçlü bir işbirliği 
geliştirmek üzere” kurulmuştur (tika.gov.tr, 2018). Dışişleri Bakanlığı’na bağ-
lı olan TİKA, 1999 yılında Başbakanlığa bağlanmış, 2011 yılında ise yeniden 
yapılandırılmıştır. 2006 yılında Türkiye ve Kırgızistan hükümetleri tarafından 
imzalanan anlaşma ile faaliyete geçen TİKA Program Koordinasyon Ofisi Biş-
kek’te çalışmalarını sürdürmektedir. Genel olarak, TİKA aracılığıyla Türkiye 
Cumhuriyeti, Kırgızistan’a yaklaşık 20 milyon ABD Doları tutarında yardımda 
bulunmuştur (Namatova, 2013: 71). 2015 yılında TİKA tarafından Kırgızistan’a 
yönelik olarak,

- Sağlık alanında destekler (ambulans hibe edilmesi, eğitimler düzenlenme-
si, hastane tadilatı yapılması, vb.)

- Adalet alanında destekler (infaz memurlarına eğitim verilmesi, polis işbir-
liği çalışmaları),

- Kadın ve çocuklara yönelik destekler (kadın dikiş atölyesi için ekipman 
ve malzeme desteği, yetimhanelere yönelik tadilat, hibe ve eğitmen görev-
lendirilmesi)

- Medya çalışanlarına destekler (TRT Uluslararası Medya Eğitim Programı), 
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- Enerji sektöründe destekler (Enerji Sektöründe Kapasite Artırımı ve Eği-
tim Programı),

- Tarım, hayvancılık ve ormancılık sektöründe destekler,
- Mesleki eğitimler,
- Gıda alanında destekler (Bişkek’te ekmek fabrikası kurulması ve çalışan-

larına eğitim verilmesi),
- Turizm alanında destekler,
- Park alanları ve spor salonlarına yönelik destekler,
- Tarihi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik destekler, 
- Enerji Sektöründe Kapasite Artırımı ve Eğitim Programı gibi birçok faali-

yet düzenlenmiştir.
2007 yılında “Türkiye’yi, Türk dilini, tarihini, kültürünü ve sanatını tanıt-

mak; bununla ilgili bilgi ve belgeleri dünyanın istifadesine sunmak; Türk dili, 
kültürü ve sanatı alanlarında eğitim almak isteyenlere yurt dışında hizmet ver-
mek; Türkiye’nin diğer ülkeler ile kültürel alışverişini arttırıp dostluğunu geliş-
tirmek amacıyla” (yee.org.tr , 2018) bir kamu vakfı olarak kurulan Yunus Emre 
Vakfı ve buna bağlı olarak faaliyet yürüten Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye’nin 
dış politikasında önemli bir boşluğu dolduran yeni bir kurumdur. Yunus Emre 
Enstitüsü, Türkçe Eğitimi Yaz Okulu programları kapsamında Kırgızistan’dan 
öğrencilere Türkiye’de ve Kırgızistan’da eğitimler vermekte, 2016 yılında Manas 
Üniversitesi ile imzaladığı işbirliği protokolü kapsamında Türkçe öğretimi konu-
sunda çalışmalar yapmakta ve Kırgızistan-Bişkek’te Türk Kültür Merkezi açmak 
amacıyla çabalarını sürdürmektedir.

2010 yılında Başbakanlığa bağlı olarak kurulan Yurtdışı Türkler ve Akraba 
Topluluklar Başkanlığı da, başta Türkiye Bursları programı kapsamında Kırgı-
zistan’dan lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde yaklaşık 6000 öğrenciye 
burs vermiş5, Kırgızistan’ın diaspora ve göç alanında faaliyet gösteren kurumları 
ile tecrübe paylaşımında bulunmuş6 ve birçok projeye destek olmuştur.

İkili antlaşmalar ile kurulan kurumlar (Türkiye-Kırgızistan ortak kurumları)

Türkiye’nin Kırgızistan ile olan ilişkilerine katkıda bulunan bu ulusal kurumlara 
ek olarak, Türkiye ve Kırgızistan arasında yapılan ikili anlaşmalar bağlamında 
kurulan eğitim kurumları da bulunmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim 
5 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov ile birlikte 9 Nisan 2018 tarihinde yaptığı 

basın açıklamasında, bugüne kadar 3500 Kırgız öğrencinin Türkiye Bursları kapsamında burslandırıldığını 
belirtmiştir. Burs rakamları arasındaki bu farklılığın, Türkiye Bursları kapsamında gelen öğrenciler ve kendi 
imkanları ve/veya diğer burs imkanları aracılığıyla gelen öğrencilerden kaynaklandığı değerlendirilmektedir. 
http://biskek.meb.gov.tr/www/turkiye-burslari/icerik/24

6 https://www.ytb.gov.tr/uploads/resimler/activity_reports/2015-faaliyet-raporu.pdf / (03.04.2018).
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Bakanlığı’na bağlı olarak:

- Kırgız Türk Anadolu Kız Meslek Lisesi7 
- Kırgız Türk Anadolu Lisesi8 
- Türkiye Türkçesi Eğitim Öğretim Merkezi9 
- Bişkek Türk İlköğretim Okulu10 (1999)11 eğitimlerine devam etmektedir.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi de (http://manas.edu.kg), 1995 yı-
lında iki devlet arasında imzalanan bir anlaşma ile kurulmuş olup, 1997 yılından 
itibaren eğitim vermektedir. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, uluslararası 
sıralamaya göre, Orta Asya’daki en iyi yüksek öğrenim kurumudur (Balcer ve 
Bechev, 2013: 7). Türkiye Manas Üniversitesi kurulurken, yaklaşık 350 milyon 
dolarlık bir bütçe ayırmıştır (Namatova, 2013: 69). 

Türkiye’nin doğrudan kurduğu bu kurumlara ek olarak, Türkiye’nin de 
desteği ile Kırgızistan’da eğitim vermekte olan sivil toplum kuruluşu destekli ku-
rumlar da bulunmaktadır. Kırgızistan-Oş Devlet Üniversitesi ile Ankara Üniver-
sitesi arasında 1993 yılında imzalanan “Akademik ve Kültürel İşbirliği Protoko-
lü” çerçevesinde kurulmuş olan Oş İlahiyat Fakültesi, Türkiye Diyanet Vakfı’nın 
desteği ile eğitime devam etmektedir12. Ayrıca Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı 
ve Kırgızistan İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi arasında 1993 yılında imzala-
nan protokol çerçevesinde kurulan Türk Dünyası Kırgız – Türk Prof. Dr. Turan 
Yazgan Sosyal Bilimler Enstitüsü ve bu enstitüye bağlı Türk Dünyası Celalabad 
Sosyal Bilimler ve Eğitim Fakültesi ve Türk Dünyası Celalabad İşletme Fakültesi 
eğitime devam etmektedir.13

Ayrıca, iki ülke arasında Parlemento seviyesindeki gelişmeler de önem-
li adımlar olarak görülmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde “Kırgızis-
tan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu” ve Kırgızistan meclisinde de 
“Kırgızistan ve Türkiye Cumhuriyetleri Parlamentolar Arası Dostluk Grubu” ku-
rulmuştur (Murzaeva, 2014: 43).

7 http://ktakml.meb.k12.tr (28.03.2018).
8 http://ktal.meb.k12.tr// (28.03.2018).
9 http://biskektomer.meb.gov.tr/ (28.03.2018).
10 Bişkek Türk İlköğretim Okulu, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının eğitim çağına girmiş çocuklarının temel 

eğitimlerini vermek amacıyla kurulmuştur.
11 http://btio.meb.k12.tr// (28.03.2018).
12 http://www.oshsu.kg/univer/?lg=3&id_parent=698/ [28.03.2018]
13 http://www.tdavkrg.org/ (28.03.2018).
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Bölgesel Ölçekte Kurumlar ve Türkiye-Kırgızistan İlişkileri 

Türkiye’nin Bölgesel Kurumları

Ulusal ve ikili kurumların dışında, bölgesel kurumlar da Türkiye-Kırgızistan iliş-
kileri açısından önem arz etmektedir. Türk Keneşi’nin temeli olan “Türk Dili 
Konuşan Devletler Devlet Başkanları Zirveleri”nin başlatıcısı aslında Süleyman 
Demirel’dir. 1992’de Orta Asya’ya ve Azerbaycan’a ziyarette bulunduğu sırada 
Demirel bu zirveleri organize etmeye başlamıştı. İlk zirve, 30-31 Ekim 1992’de 
Ankara’da yapıldı. Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan 
ve Türkmenistan cumhurbaşkanlarının tamamı ve Türkiye Başbakanı Süleyman 
Demirel’in katıldığı toplantı, Ankara Deklarasyonu’nun14 imzalanmasıyla sona 
erdi (Amirbek vd., 2017: 166). Taraflar, ilişkilerin daha da güçlendirilmesini ve 
bağımsızlık, egemenlik, toprak bütünlüğüne saygı ve birbirlerinin içişlerine mü-
dahale etmeme ilkeleri temelinde işbirliği inşa etmeyi amaçladılar. Bu tarihe ka-
dar söz konusu zirve 21 yıl içerisinde 12 kere gerçekleştirilmiştir (Balcer, 2012: 
154). Ağustos 1995’te Bişkek’te yapılan zirvede, Türk halklarının büyük kültürel 
ve tarihi mirasını koruma ihtiyacı defalarca tekrarlandı; bütün taraflar, işbirliği 
yapmaya ve ilişki geliştirmeye hazır olduklarını ifade etti. Bu zirvede, Kırgızis-
tan-Türkiye Manas Üniversitesi’nin kurulma kararı verildi (Murzaeva, 2014: 41). 
1998’de Astana’da gerçekleştirilen 6. Zirve’de, kalıcı bir sekreterya kurulmasına 
karar verildi. 

Bölgesel kuruluşların en önemlisi ve diğer beş kuruluşun da bağlı ilişki-
li olduğu çatı kuruluş rolüne sahip olan ve bu rolü giderek güçlenen Türk Dili 
Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Keneşi)’dir (turkkon.org, 2018). 1992 
yılından beri toplanan, “Türk Dili Konuşan Devletler Devlet Başkanları Zirvele-
ri” sonucunda ortaya çıkan ortak siyasi irade üzerine, 3 Ekim 2009 tarihli Nah-
çıvan Anlaşması ile Türkiye-İstanbul’da kurulan Türk Keneşi’ne15 Türkiye ve 
Kırgızistan’ın yanı sıra Azerbaycan ve Kazakistan da üyedir (Çaman ve Akyurt, 
2011: 49). 

Örgütün, Nahçıvan Anlaşması’nın 2. Maddesinde ortaya konulan temel 
amaç ve görevleri şunlardır (turkkon.org, 2018): 

- Taraflar arasında karşılıklı güvenin güçlendirilmesi,
- Bölge ve bölge dışında barışın korunması,

14 Ankara Bildirisi’nin tam metni için bkz. http://www.turkkon.org/Assets/dokuman/11_AnkaraBildiri-
si1992_1.DevletBaskanlariZirvesi_20140418_104048.pdf. (28.03.2018).

15 Türk Keneşi Genel Sekreterliği, Türkiye-İstanbul’dadır. Kurucu Genel Sekreter Türk Diplomat Büyükelçi 
Halil Akıncı, 2010-2014 yılları arasında görev yapmıştır. Daha sonra Azerbaycanlı diplomat Büyükelçi Ra-
mil Hasanov Türk Keneşi Genel Sekreterliği görevini üstlenmiş olup, halen bu görevini sürdürmektedir. Türk 
diplomat Dr. Ömer Kocaman ise Eylül 2015’ten beri Türk Keneşi Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev 
yapmaktadır.
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- Dış politika konularında ortak tutumlar benimsenmesi,
- Uluslararası terörizm, ayrılıkçılık, aşırılık ve sınır ötesi suçlarla mücadele 

için eylemlerin koordine edilmesi,
- Ortak amaçlarla ilgili her alanda etkili bölgesel ve ikili işbirliğinin geliş-

tirilmesi,
- Ticaret ve yatırım için uygun koşulların yaratılması,
- Kapsamlı ve dengeli bir ekonomik büyüme, sosyal ve kültürel gelişimin 

amaçlanması,
- Hukukun üstünlüğünün sağlanması, iyi yönetim ve insan haklarının korun-

ması konularının tartışılması,
- Bilim, teknoloji, eğitim ve kültür alanlarında etkileşimin genişletilmesi,
- Kitle iletişim araçlarıyla etkileşimin ve daha yoğun bir iletişimin teşvik 

edilmesi,
- Hukuki konularda bilgi değişimi ve adli işbirliğinin teşvik edilmesi.

Türk devletleri arasındaki bu işbirliği örneğinde de görülen kurumsallaş-
manın, bütün Orta Asya ülkeleri tarafından eşit derecede rağbet görmediği bir 
gerçektir. Resmi üyeleri Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye olan 
Türk Keneşi’nin 2010’daki İstanbul Zirvesi’ne Türkmenistan da katılmış ve 
Konsey fikrini desteklemiş; ancak Türk Keneşi’ne üye olmamıştır. Türkmenis-
tan, bu duruşunun, dış politikasının temeli olarak gördüğü tarafsızlık statüsünden 
kaynaklandığını iddia etmektedir. Ancak, şu bir gerçektir ki Türkmenistan cum-
hurbaşkanının İstanbul zirvesindeki varlığı bir başarı olarak görülmelidir; çünkü 
Aşgabat bu zirveye kadarki zirvelere hep alt düzey yetkililerini göndermişti. Öz-
bekistan ise, Türk-Özbek ilişkilerindeki krizler nedeniyle Türk Keneşi zirvele-
rine uzun süre katılmamıştır (Balcer, 2012: 153). Ancak, 3 Eylül 2018 tarihinde 
Kırgızistan’ın Çolpon Ata şehrinde gerçekleştirilen Türk Dili Konuşan Ülkeler 
İşbirliği Konseyi’nin (Türk Konseyi) Altıncı Zirvesi’ne, Özbekistan Cumhur-
başkanı Sayın Şevket Mirziyoyev ile Macaristan Başbakanı Sayın Viktor Orbán 
evsahibi ülkenin onur konuğu olarak katılmıştır (turksoy.org, 2018). Bu anlamda 
son zirveye Özbekistan’ın katılması hem Türkiye ve Özbekistan ilişkileri bakı-
mından hem de Özbekistan’ın Türk Dünyası’na bakışındaki değişimi göstermesi 
açısından oldukça önemlidir. Özbekistan nüfus potansiyeli ve bölgedeki merkezi 
konumu itibari ile Orta Asya’nın en stratejik ülkesidir. Bu yüzden Özbekistan’ın 
bu zirveye katılmış olması hem Türk Konseyi ülkeleri arasındaki ilişkilerin derin-
leşmesine hem de bölgesel ve küresel barışa önemli etkide bulunacaktır. Ve ni-
hayet Türk Konseyi Genel Sekreteri’nin yaptığı açıklamaya göre, 2009 yılında 
Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi’ni (Türk Konseyi) kuran Nahçıvan 
Anlaşmasının onay sürecinin Özbekistan Cumhuriyeti tarafından 14 Eylül 2019 
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tarihinde tamamlanmıştır.16 15 Ekim 2019’da Bakü’de gerçekleşen Türk Kon-
seyi 7. Zirvesi’nde ise Devlet Başkanları, Özbekistan›ın Türk Konseyine tam üye 
olarak katılımına ilişkin Ortak Beyanı kabul etmişlerdir.17

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), 1993 yılında Azerbay-
can, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Türkiye’nin Kültür 
Bakanlarının imzalamış olduğu anlaşma ile Türkiye-Ankara’da kurulmuş, bir di-
ğer bölgesel kurumdur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu’na 
bağlı Tataristan, Başkurdistan, Altay, Saha, Tıva, Hakas Cumhuriyeti ve Mol-
dova’ya bağlı Gagavuz Yeri TÜRKSOY’un gözlemci üyeleridir. TÜRKSOY’un 
çalışmaları, Türk Dili Konuşan Ülkeler Kültür Bakanları Daimî Konseyi tarafın-
dan belirlenir ve TÜRKSOY Genel Sekreterliği tarafından uygulanır (turksoy.
org, 2018).

2009 yılında Azerbaycan-Nahçıvan’da yapılan Türk Dili Konuşan Ülke-
ler İşbirliği Konseyi 9. Zirvesi’nde, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Na-
zarbayev’in Türk dünyası ile ilgili araştırmalar yürütmekle görevli uluslararası 
bilimsel merkez kurma önerisi üzerine, 25 Mayıs 2010 tarihinde Kazakistan-As-
tana’da Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığına bağlı olarak Türk 
Akademisi kurulmuştur (twesco.org, 2018). 28 Ağustos 2014 tarihinde uluslara-
rası teşkilat statüsünü kazanmış ve bu tarihten itibaren çalışmalarını Uluslararası 
Türk Akademisi adı altında sürdürmeye başlamıştır18. Azarbaycan, Kazakistan, 
Kırgızistan ve Türkiye tarafından bütçesi oluşturulan ve söz konusu üye ülkeler 
arası bilimsel araştırmaların koordinasyonunu üstlenen (Bıyıklı, 2016: 414) Türk 
Akademisi Uluslararası Teşkilatı ile beraber kültür, eğitim ve bilim ile ilgili ola-
rak, Türk üniversiteleri birliği, bilimsel araştırmayı destekleyen bir fon oluşturul-
ması da amaçlanmaktadır (Balcer, 2012: 155).

2012 yılında Kırgızistan-Bişkek’te yapılan Türk Dili Konuşan Ülkeler 
İşbirliği Konseyi 11. Zirvesi’nde, Azerbaycan-Bakü’de “desteklediği ve finan-
se ettiği faaliyetler, projeler ve programlar aracılığıyla Türk kültür ve mirasını 
korumak, araştırmak ve desteklemek” amacıyla Türk Kültür ve Mirası Vakfı’nın 
kurulması karara bağlanmıştır.19

Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 21 Kasım 
2008 tarihinde Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye Cumhuriyeti Par-

16 https://www.turkkon.org/tr/haberler/turk-konseyi-genel-sekreterinin-ozbekistan-cumhuriyetinin-turk-konse-
yine-uyeligine-iliskin-aciklamasi_1880

17 https://www.turkkon.org/tr/haberler/turk-konseyi-7-zirvesi-bakude-duzenlendi_1907
18 Uluslararası Türk Akademisi’nin Genel Merkezi, Kazakistan – Astana’dadır. 2014 yılından günümüze Ulus-

lararası Türk Akademisi’nin Başkanı, Kazakistanlı bilim adamı ve diplomat Kıdırali Darhan’dır.
19 Türk Kültür ve Miras Vakfı’nın merkezi Azerbaycan – Bakü’dedir. Vakfın Başkanlığını Azerbaycanlı 

diplomat Günay Efendiyeva yürütmektedir.
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lamento Başkanlarının imzalamış olduğu Anlaşma ile kurulmuştur (turk-pa.org, 
2018). TÜRKPA Sekretaryası Azerbaycan-Bakü’dedir.20

Türk İş Konseyi (Turkic Business Council), Türk Keneşi üyesi dört ülkenin 
özel sektör kuruluşlarını birleştirerek, ekonomik işbirliğini ilerletmek amacıyla 
2011 yılında kurulmuştur.21 Ayrıca, Konsey, Türk İş Konseyi’ni desteklemek için 
bir banka ve bir sigorta şirketinin kurulmasını da düşünmektedir (Balcer, 2012: 
155).

Türkiye aynı zamanda Orta Asya ülkelerine kalkınma yardımları nokta-
sında hayati bir yerde durmaktadır. 2009-2010 yıllarında, Türkiye, Kırgızistan ve 
Türkmenistan’a en fazla kalkınma yardımı yapan ülke oldu22. Türkiye tarafından 
sunulan kalkınma yardımının, Tacikistan ile birlikte bölgenin en fakir ülkesi olan 
Kırgızistan üzerinde özellikle güçlü bir etkisi vardır. Türkiye, 2005-2010 yılları 
arasında Kırgızistan’a yaklaşık 450 milyon dolar verdi. Türk yardımı, Bişkek 
tarafından her yıl alınan kalkınma yardımlarının yaklaşık yüzde 20’sini oluştur-
maktadır (Balcer, 2012: 156).

Diğer Bölgesel Kurumlar ve Türkiye-Kırgızistan İlişkileri

Türkiye, İran ve Pakistan tarafından 1964 yılında Kalkınma için Bölgesel İşbir-
liği adıyla kurulan 1985 yılında Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (www.eco.int) adını 
alan bölgesel örgüt, SSCB’nin dağılmasının ardından 1992 yılında Kırgızistan, 
Afganistan, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan’ın 
da üye olması ile çok geniş bir coğrafyada ekonomik işbirliğine zemin hazırla-
yan bölgesel bir örgüt olmuştur.23 Bu noktada Türkiye’nin Türk Cumhuriyetlerini 
Ekonomik İşbirliği Örgütü’ne (ECO) katılmaya ikna etmede çok büyük etkisi 
olmuştur.

Son olarak belki Avrasya İslam Şurası’ndan da kısaca bahsetmek gerek-
mektedir. 1971 yılından itibaren değişik ülkelerde yaşayan Türk vatandaşlarına 
din hizmeti sunan Diyanet işleri Başkanlığı, 1990 yılından sonra milli ve dini 
kimliklerini inşa sürecine giren Türk cumhuriyetlerine ihtiyaç duydukları bilgi ve 
hizmetleri temin etmeyi amaçlamıştır. Bu doğrultuda, söz konusu ülkelerle fikir 
alışverişi ve koordinasyonu sağlayabilmek maksadıyla Avrasya İslam Şurasının 
toplanmasına karar vermiştir. Bugüne kadar 9 defa Avrasya İslam Şurası toplan-
mıştır.24

20 TÜRKPA’nın merkezi Azerbaycan-Bakü’dedir. TÜRKPA Genel Sekreterliğini, 2017’den itibaren Kırgızis-
tanlı siyasetçi Altynbek Mamaiusupov yürütmektedir.

21 Türk İş Konseyi’nin sekretaryasının İstanbul’da kurulması karara bağlanmıştır.
22 Aynı dönem Türkiye, kalkınma yardımlarında Kazakistan için iki numaralı ve Azerbaycan için dört numaralı 

ülke oldu.
23 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın merkezi İran-Tahran’dadır. Teşkilatın Genel Sekreteri Türk diplomat Büyü-

kelçi Halil Ibrahim Akça’dır.
24 http://avrasyaislamsurasi.diyanet.gov.tr/tr-TR/Content/Index/1
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Küresel Kurumlar ve Türkiye-Kırgızistan İlişkileri
Yukarıda açıklanan ulusal, ikili ve bölgesel kurumlara ek olarak, Türkiye ve 
Kırgızistan’ın üye olduğu küresel örgütler de bulunmaktadır. Bunların başında 
Birleşmiş Milletler gelmektedir. Türkiye 1945’te (kurucu üye devlet statüsün-
de), Kırgızistan ise 1992’de BM’ye üye olmuştur. Türkiye ve Kırgızistan’ın üye 
olduğu bir diğer küresel örgüt Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT-OS-
CE)’dır. Türkiye AGİT’e 1975’te, Kırgızistan ise 1992’de üye olmuştur. AGİT’in 
Bişkek’te Program Ofisi bulunmaktadır25. Bir diğer küresel kurum olan Dün-
ya Bankası’na26 Türkiye 1947’te Kırgızistan ise 1992’de üye olmuştur. İslam 
İşbirliği Teşkilatı’na27 Türkiye 1969’da, Kırgızistan ise 1992’de üye olmuştur.

Türkiye ve Kırgızistan’ın üye oldukları bölgesel ve kurumsal kurumlar, 
görüldüğü üzere sayıca çok fazladır ve bu kurumların birçoğu uluslararası sistem-
de etkili ve önemli kurumlardır. Ancak, Türkiye’nin üye olduğu, Kırgızistan’ın 
üye olmadığı Avrupa Konseyi, NATO gibi kurumlar veya Kırgızistan’ın üye ol-
duğu Türkiye’nin üye olmadığı Şanghay İşbirliği Örgütü28, Avrasya Ekonomik 
Birliği gibi örgütler de bulunmaktadır.

Sonuç Yerine
Türkiye-Kırgızistan İlişkileri, ulusal, ikili, bölgesel ve küresel kurumlarla sı-
nırlı olmadan ancak bu kurumsal yapılar temel alınarak analiz edilebilecek bir 
seviyededir. İki ülke arasındaki siyasi, ekonomik, kültürel işbirliklerinin, ortak 
yatırımların ve bölgesel projelerin, ticari gelişmelerin, diplomatik ilişkilerin ve 
üst düzey resmi temasların ikili ilişkileri etkisini yok saymadan; ancak kurumsal 
yapılar üzerinden ilişkilerin geldiği noktayı ve bu kurumların rolünü anlamaya 
çalışacağız. 

Türkiye ve Kırgızistan ilişkilerinde, ulusal kurumların yeri ve rolü konu-
sunda, yukarıda da açıklandığı üzere Türkiye çok daha aktif bir politika izle-
mektedir. Kırgızistan’ın Türkiye ile ilişkilerinde -temel dış politika aktörü olan- 
Dışişleri Bakanlığı dışında bir ulusal kurumu bulunmazken, Türkiye’nin genel 
olarak Orta Asya politikalarını ve dolayısıyla Kırgızistan’la ilişkilerini etkileyen 
TİKA, YTB, Yunus Emre Vakfı gibi kurumları bulunmaktadır.

İkili kurumlar incelendiğinde ise, bu kurumların iki ülke arasında karşı-
lıklı ve eş zamanlı olarak kurulmadığını; Türkiye’nin Kırgızistan’la ilişkilerini 
geliştirmek ve desteklemek amacıyla, Kırgızistan’da kurulan ve ağırlıklı olarak 
25 https://www.osce.org/programme-office-in-bishkek
26 www.worldbank.org
27 www.oic-oci.org
28 Türkiye, Şangay işbirliği Örgütü’ne ilgi gösterdiğini her fırsatta belirtmektedir; Şayet ki söz konusu Örgüte 

girerse Türkiye, hem NATO hem de Şangay üyesi tek ülke olacaktır.
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eğitim alanında kurulan kurumlar olduğu görülmektedir. Ayrıca, ikili ticaret ve 
ekonomik ilişkiler de oldukça istikrarlıdır ve genişleme eğilimindedir. Türkiye 
doğrudan yatırımları, Kırgız ekonomisinin çeşitli sektörlerinde önemli paylara 
sahiptir (Namatova, 2013: 68). Bunun yanı sıra, iki ülke arasında genişleyen bir 
askeri-teknik işbirliği de söz konusudur. Uluslararası terörist grupların ülkenin 
güney bölgesini işgali sırasında, yardım eden ilk ülkelerden birisi Türkiye ol-
muştur. Her yıl, Kırgız Silahlı Kuvvetlerin yeniden düzenlenmesi, savunma sis-
teminin güçlendirilmesi ve askeri personelin eğitilmesi için Türkiye tarafından 
askeri-teknik yardımlar gönderilmektedir (Namatova, 2013: 69). 

Türk Keneşi, TÜRKSOY, EİT gibi bölgesel kurumlarda da Türkiye daha 
aktif bir rol oynamaktadır. Her iki ülkenin de üye olduğu TÜRKSOY ve Türk 
Keneşi gibi etkili ve önemli bölgesel kuruluşlarda, Türkiye (i) kuruluş aşaması-
nı/süreci hazırlama, (ii) bölgesel örgütlerin sekretarya merkezlerine ev sahipliği 
yapma, (iii) bölgesel örgütlerin yönetim kademelerinde Türk diplomatları üst dü-
zey yönetici olarak görevlendirme gibi başlıklarda daha etkilidir.

Kırgızistan’ın 1992 yılında bağımsızlığının ardından üye olduğu BM ve 
İİT gibi küresel örgütlerin birçoğunda, Türkiye, kuruluş aşamasından itibaren ve 
genellikle kurucu üye sıfatıyla etkili ve önemli bir üye rolüne sahiptir. 

Türkiye ve Kırgızistan’ın ulusal, ikili, bölgesel ve küresel kurumlardaki 
rolleri ve işbirliklerine ilişkin olarak Türkiye’nin çok daha aktif bir role sahip 
olması bir eleştiri değil, bir tespit olarak vurgulanması gereken önemli bir hu-
sustur. Balcer’e (2012) göre de, Türk devletleri arasındaki işbirliği, daha çok, 
Türkiye’nin inisiyatifiyle, kurumsallaşmaya başlamıştır. Nitekim, uluslararası 
ilişkilerin temel ilkelerinden bir olan “egemen devletler arasında ve eşit bir iliş-
ki kurulması”, Türkiye’nin Orta Asya Devletleri ile ilişkilerinde “ağabey” rolü 
üstlenmeden eşit seviyede bir ilişki kurması yönündeki ilkesel tutumlar, kurumsal 
yapılanmalarda görülmemektedir.

Türkiye-Kırgızistan ilişkileri, kurumlar ve yeni kurumsalcılık kuramı çer-
çevesinden 3 alt başlıkta incelenebilir:

Rasyonel Seçim Kurumsalcılığı ve Türkiye-Kırgızistan ilişkileri: Ras-
yonel seçim kurumsalcılığı perspektifinden, Türkiye’nin kendi kurduğu ulusal 
kurumlar, Kırgızistan’da kurduğu ikili eğitim kurumları ve Kırgızistan’ın da 
üyesi olduğu bölgesel kurumlar üzerinde, fayda-maliyet analizi bağlamında ve 
izleme-teşvik mekanizmaları üzerinden bir politika izlediği görülmektedir. Ulu-
sal kurumlar, Türkiye’de, Türk hukukuna bağlı olarak, Türk bürokrasi gelene-
ği uyarınca ve Türk Bürokratlar tarafından, Türkiye’nin bütçesi ve Türkiye’nin 
izleme-denetleme mekanizmaları ile faaliyet yürütmektedir. İkili kurumlar ise, 
Kırgızistan’da fakat Türk Millî Eğitim Bakanlığına (ve Türkiye’nin Bişkek Bü-
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yükelçiliğine) bağlı olarak, Türkiye’den atanan bürokratlar tarafından ve Tür-
kiye’nin bütçesi ile kurulmuştur. Bölgesel kurumlarda, Türkiye benzeri şekilde 
aktif rol üstlenmiş, bu kurumların birçoğunun sekretarya merkezleri Türkiye’de 
kurulmuş ve üst düzey yönetimlerinde Türk diplomatlar etkin olarak görev almış-
tır. BM ve İİT gibi küresel kurumlarda da Türkiye daha etkin rol almak için çaba 
göstermiş; BMGK Geçici üyeliği, İİT Genel Sekreterliği gibi örneklerde de gö-
rüleceği üzere, küresel kurumların yönetiminde belirleyici bir rol oynayabilmek 
için çaba göstermiştir/göstermektedir. Kırgızistan’ın ise bu kurumlar üzerinden 
yürüttüğü dış ilişkileri bağlamında daha pasif ve edilgen olduğu değerlendiril-
mektedir. Bahse konu kurumların kurumsal merkezlerinin hiçbiri Kırgızistan’da 
konuşlanmadığı gibi, bu kurumların yönetiminde de Kırgızistanlı yöneticilerin 
görece az olduğu görülmektedir.

Bu noktada şunu belirtmek gerekmektedir. Orta Asya devletleri ile Türki-
ye arasındaki ilişkilerde Türkiye tarafından oluşturulan bölgesel işbirliklerinde, 
söz konusu ülkelerin özellikle ekonomik durumları iki ülke arasındaki ilişkilerin 
niteliğini rasyonel seçim kuramı gereği etkilemektedir. Bu anlamda, Kırgızistan, 
örneğin Keneş üyesi olan Azerbaycan ve Kazakistan’a göre belki de aynı çabayı 
göstermiş olsa da diğerleri gibi enerji ve doğal kaynaklara sahip olmaması uzun 
süre ekonomik sıkıntılarla baş edememesine sebep olmuştur. Dünya Bankası29 
verilerine göre, ekonomisi 6.6 milyar dolar GSYİH gibi çok düşük olan ülke-
nin dış ticaret dengesinin de eksilerde gezdiği görülmektedir. Bu durum ülkenin 
Türkiye açısından cazibesini düşük hale getirmektedir. Daha doğru bir ifadeyle 
Kırgızistan’ın ihtiyaç duyduğu yardımları büyük güçlere oranla karşılamakta zor-
lanan Türkiye’nin rasyonel olarak Kırgızistan ile ekonomik ilişkileri Kırgızistan’ı 
dış yardımlara bağımlı halden kurtaramamaktadır.

Tarihsel Kurumsalcılık ve Türkiye-Kırgızistan ilişkileri: Türkiye-Kırgı-
zistan ilişkilerinde önemli bir yere sahip olan ulusal, ikili, bölgesel ve küresel 
kurumlar, tarihsel açıdan önemli bir bağlama oturmaktadır. Türkiye’nin kurduğu 
TİKA (1992), Yunus Emre Vakfı (2007), YTB (2010) gibi ulusal kurumlar, tarih-
sel açıdan iki dış politik evreye dayanmaktadır. İlk olarak, SSCB’nin dağılması 
ve Orta Asya Devletleri’nin bağımsızlıklarını kazanmasının ardından, Türkiye 
dış politikasında Orta Asya’ya daha çok ilgi göstermeye başlamış ve bölgesel bir 
politika geliştirerek Kırgızistan’ı da etkileyecek şekilde kurumsal yapılanmaya 
gitmiştir. İkinci dönem ise, 11 Eylül 2001’den sonra Orta Asya’nın küresel po-
litikada etkisinin artması üzerine, Türkiye’nin Orta Asya’daki rolünü arttırmak 
için mevcut kurumlarını yeniden yapılandırması ve yeni kurumlar kurması ile 
sonuçlanmıştır.

29 http://www.worldbank.org/en/country/kyrgyzrepublic/overview
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Yine Türkiye’nin Kırgızistan’da kurduğu ikili eğitim kurumları [Kırgız 
Türk Anadolu Kız Meslek Lisesi (1992), Kırgız Türk Anadolu Lisesi (1992), 
Türkiye Türkçesi Eğitim Öğretim Merkezi (1992), Kırgızistan-Türkiye Manas 
Üniversitesi (1995), Bişkek Türk İlköğretim Okulu (1999)] ise, SSCB’nin dağıl-
masının ardından 1992-1999 yılları arasında kurulmuştur. İkili kurumların ku-
ruluş sürecine ilişkin tarihsel arka plan bu dönemle sınırlı kalmış, 2000’lerden 
itibaren yeni ikili kurumlar kurulmamış, bunun yerine bölgesel kurumlara daha 
çok önem gösterilmiştir.

Orta Asya bölgesine yönelik olarak kurulan bölgesel kurumlar [TÜRK-
SOY (1993), TÜRKPA (2008), Türk Keneşi (2009), Uluslararası Türk Akademisi 
(2010), Türk Kültür ve Mirası Vakfı (2012)] ulusal kurumlarda olduğu gibi 1992 
sonrası ve 2001 sonrası iki dönemde Türkiye-Kırgızistan ilişkilerini etkilemiş-
tir. SSCB’nin dağılmasını ardından başlayan ilk evrede, TÜRKSOY kurulmuş, 
ikinci evrede kurulan başta Türk Keneşi olmak üzere diğer bölgesel kurumların 
da etkisiyle, Türkiye-Kırgızistan ilişkileri bölgesel kurumlarda ortaklık ve işbir-
liği seviyesine ulaşmıştır. 1964 yılında kurulan ve 1985 yılında adını değiştire-
rek yeniden yapılanan Ekonomik İşbirliği Teşkilatına, Türkiye kurucu üye olarak 
1964’te Kırgızistan ise bağımsızlığının hemen ardından 1992’de üye olmuştur. 

Türkiye ve Kırgızistan’ın üye olduğu küresel örgütlerde (BM, AGİT, İİT) 
Türkiye kuruluşlarından itibaren kurucu üyedir; Kırgızistan ise bağımsızlığının 
ardından üye olmuştur. Dolayısıyla Türkiye, tarihsel olarak da bu örgütlerin kuru-
luşunda, gelişiminde ve genişlemesinde söz sahibi bir ülke olarak bu kurumların 
kurumsal yapısına Kırgızistan’a göre daha güçlü bir etkide bulunabilmiştir.

Normatif Kurumsalcılık ve Türkiye-Kırgızistan ilişkileri: Türkiye’nin Kır-
gızistan’la ilişkilerinde, birinci ve ikinci alan, kurumsal yapılar üzerinde kendi-
ni göstermektedir. Türkiye, egemen bir devlet olarak, dış politikaya ilişkin ter-
cihlerini özellikle 20. yüzyılın sonu ve 21. yüzyılın başlarında, Batı dünyasının 
dışındaki coğrafya ve toplumlara doğru da genişletmiş; başta Orta Asya olmak 
üzere, Balkanlar’dan Afrika’ya, Orta Doğu’dan Kafkaslar’a kadar daha geniş bir 
çerçevede dış politik ilişkilerini yeniden düzenlemiştir. Bu çabaları, dış temsilci-
liklerin sayısını arttırarak, uluslararası örgütlere üye olarak, üye olduğu ulusla-
rarası kurumlardaki etkinliğini arttırarak ve/veya yeni kurumlar kurarak kendini 
göstermiştir. Ayrıca, dış politikasındaki bakış açısını etkileyen bu kurumlardaki 
etkinliğini arttıracak sanat, bilim, bürokrasi ve diplomasi kökenli devlet adam-
larının uluslararası kurumlardaki yönetici rolünü destekleyerek de normatif ku-
rumsalcılık yaklaşımına uygun bir politika izlemiştir. Bu bağlamda, başta BM 
olmak üzere, AGİT, NATO, İİT, AK, EİT gibi küresel veya bölgesel örgütlerde 
görev yapan üst düzey Türk görevlilerin sayısı artmıştır. Kırgızistan’ın normatif 
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kurumsalcılık bağlamında tutumu, küresel sistemde etkili kurumlara üye olarak, 
işbirliği fırsatlarını ve ihtiyaç duyduğu alanlarda küresel destek talep etmekle 
sınırlı kalmış; bu kurumlardaki rolü etken değil daha çok edilgen olmuştur. Nor-
matif kurumsalcı yaklaşım açısından bir laboratuvar konumunda olan Avrupa 
Birliği ise, çalışmamız açısından önemli bir örnek kurum olarak karşımıza çık-
maktadır. Nitekim, sadece Türkiye-Kırgızistan ilişkileri bağlamında değil, genel 
olarak Orta Asya bölgesinde meydana gelen kurumsal yapılanmalar çerçevesin-
deki uluslararası işbirliği çalışmaları, AB’ye alternatif bir inceleme alanı olmaya 
adaydır. Bu bağlamda, özellikle -henüz sadece 4 üyesi bulunan- Türk Keneşi ve 
Türk Keneşine bağlı/ilişkili kurumların geleceği, yeni kurumsalcılık perspekti-
fiyle daha ayrıntılı incelenmeyi hak etmektedir.

Bütün bu açıklamalardan sonra şu tespitler üzerinde durmakta yarar gö-
rülmektedir. İlk olarak görüldüğü gibi Türkiye-Kırgızistan arasındaki ilişkilerin 
gelişmesine yönelik olarak ikili, bölgesel ve uluslararası birçok kurum söz ko-
nusu; fakat tüm bu kurumlara rağmen iki ülke arasındaki ilişkilerin yeterince 
kurumsallaşamadığı ortadadır. Bunun sebepleri üzerine düşünmek gerekir. Şüp-
hesiz bu durum sadece iki ülke arasındaki ilişkilere bağlanamaz; Türkiye’nin bu 
kurumlardaki öncü rolünden hareketle, Türkiye’nin genel olarak dış politikasın-
daki kurumsallaşma sıkıntısının Kırgızistan ile olan ilişkilerinde de görülmekte 
olduğu söylenebilir. Ancak bunun dışında, iki ülke arasındaki ilişkilerin kırılgan-
lığı; söz konusu kurumların güçlendirilmesiyle üstesinden gelinebilecek bir du-
rumdur.

İkinci nokta, bu makalenin tespitlerinden hareketle Türkiye’nin Orta Asya 
politikalarına dair dönemleme yapan çalışmaların aksine; ilginç bir durum ortaya 
çıkmaktadır: İlişkilerin zayıfladığı iddia edilen yıllar, kurumların sayısal olarak 
en çok ortaya çıktığı yıllar olmuştur. Ayrı bir çalışma konusu olabilecek bu du-
rumun araştırılması, teorik ve reel politik bağlamda önemli katkılar sağlayabile-
cektir.

Son bir tespit de Yeni Kurumsalcılık kuramının Avrupa Birliği ve bütün-
leşme konusunda odaklanan yaklaşımı, genel olarak Türk Dış Politika yönetimi, 
Türk Dünyası bütünleşme çabaları, özel olarak ise Türkiye-Kırgızistan ilişkileri 
gibi konularda da kullanılabilecek olmasıdır. Bu yaklaşım literatürde önemli bir 
eksikliktir. Bu çalışmanın bu eksikliğin kapanmasına katkı sağlaması umulmak-
tadır. 
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Nitel ve Nicel Yöntem Farkına Çoğulcu 
Yaklaşım: KKV-Sonrası Dönemde 
Nitel Yöntem ve Kazanımları
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Öz: Bu makale, sosyal bilimlerde nitel ve nicel yöntem farkına çoğulcu yaklaşımı ve 
nitel yöntemin kazanımlarını tanıtır. King, Keohane ve Verba’nın (KKV) teşvik ettiği 
tekçi yaklaşım, olasılık ve istatistik kuramının nitel ve nicel yöntemin ortak çıkarımsal 
mantığı olduğunu savunur. KKV-sonrası dönemde çoğulcu yaklaşım, nitel yöntemin 
kendine özgü mantığı olan matematiksel mantık ve küme kuramıyla nicel yöntemden 
farklılaştığını öne sürer. Makale, bu yaklaşımla nitel yöntemin ‘nedenlerin çoğulluğu’ 
sorununa nasıl eğildiğini tipolojiler, tipolojik kuramlar ve karşılaştırmalı nitel analiz 
tekniği üzerinden açıklar. Çıkarım yapmada okuyuculara yol göstermesi amacıyla, bu 
analitik teknik ve araçların işlevlerini karşılaştırmalı siyaset alanından şu konulardaki 
çalışmalarla örneklendirerek özgün katkı sunar: kutuplaşma ve siyasi rejimler, dini 
milliyetçilik, demokrasiyi savunma, demokrasinin hayatta kalışı ve çöküşü, silahlı 
çatışmaya demokratik katılım.

Anahtar Kelimeler: Nitel yöntem, nicel yöntem, nedensel çıkarım, matematiksel mantık, 
küme kuramı.

A Pluralist Approach to Qualitative and Quantitative Methodology 
Distinction: Qualitative Methodology and Its Achievements in the 
Post-KKV Era
Abstract: This article presents the qualitative-quantitative distinction in social sciences 
and the achievements of qualitative methodology from a pluralist perspective. The 
monist approach -promoted by King, Keohane, and Verba (KKV)- claims probability 
and statistical theory to be the inferential logic unifying qualitative and quantitative 
methodology. In the post-KKV era, the pluralists claim mathematical logic and set theory 
to be the distinctive logic of qualitative methodology. Via typologies, typological theories 
and qualitative comparative analysis technique, this article explains how qualitative 
methodology deals with the issue of ‘plurality of causes’. In order to guide readers through 
causal inference in practice, it makes original contribution by exemplifying the functions 
of these analytical techniques and tools through studies in the field of comparative 
politics, specifically through the studies on polarization and political regimes, religious 
nationalism, defending democracy, survival and breakdown of democracies, and 
democratic participation in armed conflict.

Keywords: Qualitative methodology, quantitative methodology, causal inference, 
mathematical logic, set theory.
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Giriş
Sosyal bilimlerde yöntemin bilimsellik için taşıdığı önem hakkında günümüzde 
yaygın bir uzlaşı bulunmaktadır. Bu önem nedeniyle yöntem bilgisi lisans ve li-
sansüstü eğitimde zorunlu kılınmaktadır. Ayrıca, yöntem tercihleri dünyada aka-
demisyenlerin -hatta üniversitelerde bölümlerin- kendilerini tanımlamalarında 
rol oynayan bir unsurdur. Bunlara rağmen yöntem konusunda en temel ayrım 
olan nitel ve nicel yöntem farkının ne olduğuna dair bilgi sıklıkla genel kabulle-
re dayandırılmaktadır. Hatta nitel araştırmalar çoğu zaman ‘nicel dışındaki yak-
laşımlara’ indirgenebilmektedir (Schneider ve Wagemann, 2013: 5). Dünyada 
ve Türkiye’de araştırmacıların çoğunluğunun kullandığı nitel yöntem daha net 
ayırt edilmelidir. 2019’da Avrupa Siyasal Araştırma Konsorsiyumu (European 
Consortium for Political Research, ECPR) ve Uluslararası Siyaset Bilimi Der-
neği (International Political Science Association, IPSA) tarafından gerçekleşti-
rilen ve dünyada Siyaset Bilimi disiplinindeki akademisyenlerin profilini çizen 
ECPR-IPSA Siyaset Bilimi Dünyası Anketi’ne göre nitel ve tarihsel yöntemleri 
(%28), normatif ve kavramsal çalışmalar (%20), davranışsal yöntemler (%17), 
siyasa analizi (%13), ekonometri (%9), deneysel yöntem (%6), büyük veri analizi 
(%5) ve rasyonel tercih-formel model analizi (%3) izlemektedir (Norris, 2019: 
26). Türkiye’de Kamu Yönetimi akademik camiasını kapsayan Kamu Yöneti-
mi Forumu’nda (KAYFOR) 2003-2015 yılları arasında sunulan ve belli bir yön-
teme dayanan bildirilerin oranı %22,5 olup bu bildirilerden %62,4’ünün nitel, 
%33,3’ünün nicel yöntemi uyguladığı görülmektedir (Köseoğlu ve Duyar, 2017: 
195-197).1 

Nitel yöntem 1990’ların ortasından itibaren Siyaset Bilimi disiplinin-
de yükselişe geçmiştir. ‘Nitel yöntemin Rönesansı’ (Bennett ve Elman, 2006: 
455-456) olarak tabir edilen bu dönemde yükselişi sağlayan unsurlar yayınlar 
ve kurumsal gelişmelerdir. Pozitivist epistemolojiden nedensel çıkarımlar yap-
maya odaklanmış, örneğin sadece kavram ve kuram analizine, gerek-şarta, vaka 
analizine, izlek bağımlılığının (path dependency) tarihsel karşılaştırmasına, kar-
şı-olgusal akıl yürütmeye (counterfactual reasoning), süreç takibine ve nedensel-
likte zaman boyutuna odaklanmış monografiler bu yükselişe damgasını vurmuş-
tur. 2000 yılında, “Mr. Perestroika” rumuzunu kullanan bir nitel araştırmacının 
Amerikan Siyaset Bilimi Derneği’nin (American Political Science Association, 
APSA) yayını olan American Political Science Review dergisinin editörlerine 
yazdığı açık mektupta istatistik ve rasyonel tercihin başat dergilerde hâkimiyetini 
ve Siyaset Biliminin kurumsal gelişiminde dışlayıcı etkisini sorgulamasıyla ‘Pe-

1 Aktürk (2019: 124) Social Sciences Citation Index (SSCI) tarafından endekslenen ulusal dergilerde 2011-
2016 yılları arasında yayınlanan makaleler üzerine yaptığı incelemede nedensel olmayan (betimleyici) 
analizlerin ve açıklanan değişkenle açıklayan değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisi net olmayan 
analizlerin yaygınlığına dikkat çekmektedir.
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restroika hareketi’ başlamıştır. Hareket, disiplinde yöntem konusuna çoğulcu bir 
yaklaşım ihtiyacını sergilemekle kalmamış, bazı kurumsal gelişmelere de neden 
olmuştur. Perestroika’dan olmasalar da, Theda Skocpol ve Robert Putnam bu 
hareketten akademisyenlerin APSA’da görevler üstlenmesini, eleştirilerin hedefi 
olan American Political Science Review dergisinin yanında Perspectives on Poli-
tics dergisinin yayınlanmasını desteklemişlerdir.2

Nitel yöntemin Rönesansı’ndaki öncü kurumlar arasında 1970’te IPSA 
bünyesinde kurulan ‘Kavram ve Yöntem Araştırma Komitesi’ ile 1997’de APSA 
bünyesinde ‘Nitel Yöntem’ ismiyle kurulup 2007’de ‘Nitel ve Çoklu Yöntem 
Araştırması’ ismini alan bölüm yer almaktadır. Syracuse Üniversitesi’ndeki Nitel 
ve Çoklu Yöntem Merkezi’ne bağlı ‘Nitel ve Çoklu Yöntem Enstitüsü’ önem-
li üniversitelerin üyesi olduğu ‘Nitel Araştırma Yöntemleri Konsorsiyumu’nun 
desteğiyle eğitim ve araştırmaya katkı sunmaktadır. Enstitünün amacı nitel araş-
tırmanın eklektik yapısı nedeniyle içerdiği farklı pratikleri anlamak ve nicel yön-
temle birleşimini incelemektir. Merkeze bağlı Nitel Veri Deposu’nun danışman 
heyetinde Gary King, John Gerring, Andrew Moravcsik ve James Mahoney gibi 
isimler yer almaktadır (IPSA, 2020; The Maxwell School, Syracuse University, 
2020). 

Yazarları King, Keohane ve Verba’ya atfen ‘KKV’ kısaltmasıyla alıntı-
lanan “Sosyal Araştırmayı Kurgulamak: Nitel Araştırmada Bilimsel Çıkarım” 
(1994) başlıklı eser yöntembilimin gidişatı hakkındaki tartışmaların göz ardı 
edemeyeceği bir mihenk taşıdır. KKV’nin uluslararası yazında bulduğu yankının 
ve yarattığı tartışmanın nitel yöntemin Rönesansı’ndaki payı büyüktür. Tartışma 
yaratan husus, bilimsellik kriterleri arasında yer alan ve kitapta merkezi bir role 
sahip olan bilimsel çıkarımla, özellikle nedensel çıkarımla ilgilidir. Bilimsel çı-
karım “anlık verilerin ötesine giderek, doğrudan gözlenebilir olmayan daha genel 
bir sonuca ulaşmak” (1994: 8) olarak tanımlanır. Yazarlara göre, nitel ya da nicel 
yöntem fark etmeksizin, tüm çıkarımların değerlendirilmesinde belirleyici olması 
gereken ortak normlar ana akım nicel yöntemin normlarıdır. Açıkça, regresyon 
analizinin ve onunla bağlantılı tekniklerin tabi olduğu normların nitel yöntemin 
de normları olduğunu savunurlar. Buradan nitel yöntemi uygulayanların da ista-
tistiksel test yapması gerektiği anlaşılmamalıdır. Teşvik edilen, araştırma kurgu-
sunda araştırma sorusunun tespitinden, kuram ve vaka seçimine, betimleyici ve 
açıklayıcı çıkarımlara kadar her aşamada nicel yöntemin normlarına uyulmasıdır. 
Araştırma kurgusu bulguların istatistiksel testini mümkün kılmalıdır. Bu normları 
uygulamanın mümkün olmadığı durumlarda nitel yönteme özgü çözümler tercih 
edilebilir. Nitel yöntemi nicel yöntemden ayırt eden veri türü (sayısal/sözel), stil 
ve teknik farklardır (King vd., 1994: 3-4, 93, 3.-6. Bölümler). 
2 Perestroika hareketi için bkz. (McGovern, 2010).
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“Sosyal Araştırmayı Kurgulamak” nedensellik ilişkilerine yönelmiş poziti-
vist sosyal bilimlerde yöntem farkındalığı kazandırmıştır. Betimleyici ve açıkla-
yıcı çıkarımlar, karşı-olgusal akıl yürütme, nedensel mekanizmalar, çoklu neden-
sellik, vaka analizinde seçilim önyargısı gibi terimleri akademik dile yerleştire-
rek yöntemsel terim dağarcığı oluşmasına katkıda bulunmuştur (King vd., 1995: 
475-476). Nitel yöntemin bilimselliğini savunmuştur. Bu eser, Lijphart’ın (1971) 
yöntemler hiyerarşisi anlayışıyla nicel yöntemin nitel yönteme üstünlüğünü savu-
nan katı tekçi yaklaşımına karşı bir yanıt olarak da okunabilir. Fakat, Lijphart’ın 
aksine esnek bir yaklaşım benimsemiş olsalar da, King, Keohane ve Verba olası-
lık ve istatistik kuramının nitel ve nicel yöntemin bilimselliğini temellendiren tek 
çıkarımsal mantık olduğu savıyla Lijphart ile tekçi yaklaşımda buluşur. 

King, Keohane ve Verba’nın nedensel çıkarımların nasıl yapılması gerek-
tiğine dair varsayımları en çok eleştirilen husustur. KKV-sonrası dönemde ol-
duğumuza işaret eden bu tartışmada iki temel eleştiri hattı bulunur: tekçi yakla-
şım içinden reform amaçlı yapılan eleştiri ile çoğulcu yaklaşımın nitel ve nicel 
yöntemin mantıksal farkını açığa çıkaran eleştirisi. Brady ve Collier’in editör-
lüğünü üstlendiği “Sosyal Araştırmayı Yeniden Düşünmek: Farklı Araçlar, Or-
tak Standartlar” (2010) başlıklı eser nitel araştırmanın nicel araştırmadan farklı 
araçlar kullandığını, farkın veri türüne indirgenemeyeceğini iddia eder. Sayıları 
kullanmak nicel yönteme özgü değildir, örneğin, küme matematiğine dayalı kar-
şılaştırmalı nitel analiz (qualitative comparative analysis, QCA) tekniği sayısal 
verilere dayalıdır. Tekçi yaklaşımdan gelen eleştiri, KKV’nin regresyon modelini 
sorunsuz ve kolay çözümler üretiyormuş gibi gösterdiğini, ama kısıtlarını göz 
ardı ettiğini savunur. Yüksek standartlara uyulsa bile, anlamlılık testleri ve belir-
sizlik tahminleri gibi hususlarda karşılaşılan kısıtların ana akım yaklaşımla aşıla-
madığını, onun yerine istatistik kuramındaki farklı alternatif çıkarımsal pratikle-
rin uygulanmasını önerir. Nitel araştırmanın nicelden bağımsız olarak üstlendiği 
çıkarımsal rolü, kavramların araştırma kurgusundaki önemini ve vaka analizleri-
nin nedenselliğin bağlamı hakkındaki çıkarımlarda sunduğu faydayı teslim eder. 
Makalede inceleneceği üzere, nicel yöntemin sıklıkla kullandığı veri seti gözlem-
lerini, nitel yöntemin kullandığı nedensel süreç gözlemlerinden ayırarak aradaki 
farka değinir. Fakat, KKV’den daha esnek bir yaklaşım benimsemekle birlikte, 
“ortak standartlar” ortak çıkarımsal mantığı teyit eder. Nitel ve nicel yöntemin 
araçları farklı olsa da bunları ortak standartlara uyarak paylaşabileceklerini, çıka-
rımları istatistiksel dile tercüme edilerek gerekçelendirmenin mümkün olduğunu 
savunur (Brady ve Collier, 2010: 20-27).

Goertz ve Mahoney “İki Kültürün Hikâyesi: Sosyal Bilimlerde Nitel ve 
Nicel Araştırma” (2012) başlıklı eserinde çıkarımsal mantığa dayalı bir nitel-nicel 
ayrımı yaparak çoğulcu yaklaşımı teşvik eder. Bu yaklaşım nitel yöntemin ken-
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dine özgü mantığının -birbirine akraba olan- matematiksel mantık ve küme kura-
mı olduğunu ileri sürer. Çoğulcu perspektiften genel bir değerlendirme yapmak 
gerekirse, “Sosyal Araştırmayı Kurgulamak” nitel yöntemi kullananlar açısından 
kısıtlar yaratmıştır. Öncelikle, bu akademisyenler nicel yönteminkinden farklı, 
birbirine tercüme edilemez bir çıkarım mantığı uygular. Nicel kültürün normla-
rının temel alınması, bu kültüre uzak olan akademisyenler için, kendilerine uzak 
bir mantığı kullanmalarının beklenmesi bilimsel çıkarım yapmayı zorlaştırmıştır. 
Ayrıca, eserin akademik dile yerleştirdiği ve aslında nedensellik üzerine düşün-
mede son derece yararlı olan terim dağarcığının yeterince anlaşılamamasına ya 
da doğru kullanılmamasına neden olmuştur (Mahoney, 2010). Nitel-nicel yön-
tem farkında benimsenen yaklaşım araştırma kurgusunun tamamına yansıyacak 
belli varsayımları beraberinde getirir. Bu yüzden, yöntemsel farkındalık belli bir 
yaklaşımın tartışmasız kabulünün bilimsel gelişmeyi olumsuz yönde etkilemesini 
önler.

Bu makale, sosyal bilimlerde nitel ve nicel yöntem ayrımına neopoziti-
vist3 çoğulcu yaklaşımı, terminolojisini ve çıkarımsal kazanımlarını karşılaştır-
malı siyasetten örneklerle tanıtır. Nitel-nicel ayrımında epistemoloji, veri türü ve 
çıkarım mantığı olmak üzere üç farklı kriter tespit eder. KKV-sonrası dönemde 
nitel kültürün çıkarımsal mantığı olan matematiksel mantık ve küme kuramıyla, 
kullandığı dille ve araştırma sorusuyla nicel kültürden nasıl farklılaştığını açıklar. 
Nedensel simetri/asimetri üzerinden Rorschach prensibini tanıtır. Vaka-içi ana-
lizler üzerinden nedensel mekanizmalara ve seçilim önyargısına (selection bias) 
değinir. Sosyal bilimlerde bir sonucu tek nedenle açıklamak mümkün değildir. 
Makale, J.S. Mill’in ([1843] 1973) ‘nedenlerin çoğulluğu’ (plurality of causes) 
olarak ifade ettiği bu sorunu ‘çoklu nedensellik’ (multiple causation), ‘nedensel 
dizilim’ (causal configuration), ‘çoklu birleşik nedensellik’ (multiple conjunc-
tural causation) ve eş-sonuçluluk (equifinality) terimleriyle irdeler. Nedenlerin 
çoğulluğu sorununa nitel yöntemin nicel yöntemden farklı olarak nasıl eğildiği-
ni tipolojiler, tipolojik kuramlar ve karşılaştırmalı nitel analiz tekniği üzerinden 
gösterir. Bu analitik araçlar kavram ve kuram geliştirme, vaka seçimi, vaka-içi 
analiz, vakalar-arası analiz, koşullu genelleme, hipotez ve kuram testinde kulla-
nıldığında çıkarımsal kazanımlar sağlar. Makale, bu araçların işlevlerini karşılaş-
tırmalı siyaset alanından şu konulardaki çalışmalarla örnekleyerek özgün katkı 
sunmayı hedefler: kutuplaşma ve siyasi rejimler, dini milliyetçilik, demokrasiyi 
3 Pozitivizm ihtilaflı bir terimdir. Jackson bilim felsefesi açısından iki boyutlu bir tipoloji sunar: 1. Zihin-

görgül dünyanın tekliği (monism) ya da ikiliği (dualism); 2. Bilgi ve gözlem arasındaki bağın ne olduğu. Bu 
bağı, bağlamı (context) gözeten fenomenolojik bir yaklaşımla (phenomenalism) ya da görgül olguları aşan 
bir yaklaşımla (transfactualism) kurmak mümkündür. Zihin-görgül dünya ikiliği ve fenomenolojik yaklaşım 
neopozitivizmi, zihin-görgül dünya ikiliği ve olguları aşan yaklaşım eleştirel gerçekçiliği, zihin-dünya 
birliği ve fenomenolojik yaklaşım analitikçiliği, zihin-dünya birliği ve olguları aşan yaklaşım dönüşlülüğü 
(reflexivity) tanımlar (Jackson, 2011: 37).
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savunma, demokrasinin hayatta kalışı ve çöküşü, silahlı çatışmaya demokratik 
katılım. Sonuç bölümü nitel yöntemin kazanımlarını ve yöntemsel açılımını bu 
çalışmalar üzerinden değerlendirir.

Yöntem Farkı: Nitel ve Nicel Yöntem 
Sosyal bilimlerde nitel ve nicel yöntem farkı konusu hep ihtilaflı olmuştur. Ya-
zında yöntem farkına epistemoloji, verinin türü ve çıkarım mantığı kriterlerini 
temel alan üç yaklaşım öne çıkmaktadır. Epistemolojik ayrım, yani bilginin kay-
nağına dair farklı anlayışları temel alan yaklaşım, nicel araştırmayı pozitivizmle 
özdeşleştirir. Epistemolojik ayrıma göre, nicel yöntem toplumsal olguların nesnel 
gözlemine ve evrensel bilimsel kategorilere dayanan, nedensellik içeren öner-
melerle açıklamayı amaçlar. Bağımlı ve bağımsız değişkenlerin belirlenmesi, 
verilerin standartlaşması ve sayısal göstergelere indirgenmesi nicel araştırmanın 
temel özelliklerindendir. Nitel yöntemi post-pozitivist ya da pozitivist olmayan 
çalışmalarla özdeşleştiren bu yaklaşıma göre, olguları değer yargılarından azade, 
tarafsız değerlendiren nicel araştırmacı değişkenler arasındaki ilişkilerin ölçü-
lebilir olduğu çok sayıda vakayı inceler. Amacı bu vakalarda değişkenler ara-
sındaki ilişkiyi istatistiksel analizle tahmin etmek ve açıklamayı genellemektir. 
Nitel araştırmacı ise gerçekliğin kültür ve değer bağlamında, öznel ve toplum-
sal düzlemde inşa edildiği varsayımıyla hareket eder. Değişkenlerin ve verile-
rin çokluğu, farklılığı ve karmaşıklığını incelerken derinlemesine betimlemeye, 
yorumlamaya ve aktörlerin bakış açılarını anlamaya çalışır. Ayrıca, nitel yöntem 
karşılıklı etkileşime dayalı süreçler ve olguları araştırdığından konu bazında az 
sayıda vakayı inceler. Nitel araştırmacının öznel etkisinin, yani veri toplarken 
olgulara müdahil olmamasının veya tarafsız değerlendirme yapmasının mümkün 
olmadığı varsayılır. Öznellikle ilgili farkındalık kazandıran yöntemsel teknikler 
önerilir (Creswell, 2013: 17). 

 King, Keohane ve Verba nicel ve nitel yöntemin ‘aynı’ epistemolojik 
dünyaya ait olduğunu ve ‘aynı’ akıl yürütme mantığını uyguladığını iddia eder. 
Nitel ve nicel araştırmacıların birbirlerini anlamalarını zorlaştıran hususlar ara-
sında istatistiksel çalışmaların sistemleşmiş, standartlaşmış olsa da eğitim alma-
mış olanlara kapalı diyebileceğimiz bir dil içermesi, buna karşın nitel araştırma-
nın sistemleşmemiş olması, farklı anlayış, teknik ve pratiklerin var olması sayı-
labilir. Aslında ‘aynı mantık’ yaklaşımıyla birlik sağlamak, ortak dilde anlaşmak 
amaçlanır. Epistemolojik yaklaşımın iddia ettiği gibi nicel çalışmaları ‘bilimsel,’ 
sistematik genelleme yapabilen yegâne yöntem olarak, nitel çalışmaları insan do-
ğasını araştıran, söylemsel, ‘tarihsel’ analiz olarak tanımlamak bizi yanılgıya dü-
şürür. KKV nitel yöntemin bilimselliğini savunmakla birlikte, bahsedilen çıkarım 
mantığı istatistiksel matematik ve mantıktır, özellikle regresyon analizidir. Tekçi 
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yaklaşıma göre, yöntem farkı sadece dil/stil ve teknik/veri bazındadır. Asıl fark 
birinin sayıları, diğerinin sözcükleri veri olarak seçmesidir. Nicel ve nitel veriler 
aynı çalışmada kullanılabilir. Toplumsal dönüşüm, ideolojiler, lider tutumları gibi 
konularda hipotezlerin bu mantıkla ele alınmasının imkânı olmaması halinde ni-
tel teknikler kullanılabilir. Nitel araştırmalar geniş bilgi dağarcığına dayanan, bir 
ya da az sayıda vakayı ele alan, görüşme, tarihi arşivlerin taranması, içerik ya da 
söylem analizi gibi tekniklerle vakaları derinlemesine analiz eden çalışmalardır 
(King vd., 1994: 3-6; Neuman, 2013).

Goertz ve Mahoney nitel ve nicel metodolojinin aynı epistemolojik dünya-
dan da olsa farklı kültürlere ait olduğunu, aynı şeye bakıp farklı şeyler gördüğünü 
iddia ederler. Nitel-nicel ya da sayısal-sözel ayrımı, verileri işaret ettiği müddet-
çe yöntem farkını açıklamaz, hatta yanıltabilir. Yöntemi veri türüne göre değil, 
araştırma hedefine hangi çıkarım mantığının uyduğuna ya da hangi yöntemin 
araştırma sorusunu yanıtlamaya yarayan bir araç olduğuna göre seçeriz. Nicel 
yöntem açıkça kodlanmış ve sistematikleşmiş olan olasılık ve istatistik kuramını 
uygular; nitel yöntem zımnen matematiksel mantığı ve küme kuramını uygular. 
İki kültür de pozitivist epistemolojiden nedensel çıkarım ve genelleme amacı ta-
şıdığından birinden diğerine tercüme yapmak mümkündür. Fakat tercüme birebir 
olmaz, temel öğeler tercümede kaybolur. ‘Tek mantık’ argümanı nitel yöntemin 
farkını ve özgünlüğünü görmediğinden kültürlerarası eleştiriler çoğunlukla fayda 
sağlamaz. Çıkarımsal fark ayırt edilirse, eleştiriler daha yapıcı, çoklu yöntem uy-
gulamaları daha yararlı olabilir (2012: 9-11). 

Nedensel çıkarımlar sadece pozitivist yaklaşımın ilgi alanına girmez. Po-
zitivist epistemoloji dışındaki akımlarda da neden-sonuç ilişkisi gayet önemli-
dir. Post-pozitivist araştırmacıların pek azı nedenselliğin bir yanılsama olduğunu 
iddia eder. Pozitivistlerin farkı araştırma yaparken elde ettikleri bulguları, eğer 
nedensellik hakkında bilgi yaratıyorsa anlamlı görmeleridir. Neo-pozitivizmin 
bağlama duyarlılığı çoğulcu yaklaşımı diğer epistemolojik yaklaşımlarla diyalo-
ğa açık hale getirir. Bu yüzden, makalede tanıtılan analitik araçları geniş bir pers-
pektiften değerlendirmek faydalı olabilir. Çoğulcu yaklaşıma göre, nitel yöntem 
kendi çıkarımsal mantığının sağladığı avantajlarla bağımsız bilimsel katkı sunar. 
Nitel kültürde önceliği nedensel çıkarım olmayan araştırmalar, örneğin veri geliş-
tirmeye yönelik saha çalışmaları, nitel kültürü besleyen ve çoğulcu yaklaşımdan 
da beslenebilecek araştırmalardır. 

Yöntem farkına dair yaklaşımlar tekçi, çoğulcu ve eklektik yaklaşımlar 
olarak da sınıflandırılabilir. Tekçilere göre tek kurucu mantık ve epistemolojik 
temel vardır. Lijphart’ın savunduğu katı tekçi yaklaşım nicel yöntemin asıl bi-
limsel yöntem olduğunu ve diğerinin nicel yöntemin temel çıkarım normlarına 
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uymazsa bilimsellikten uzaklaşacağını savunur. KKV gibi esnek tekçilere göre 
nitel yöntem nicel yöntemden ayrı bir çıkarım mantığına dayanmaz, fakat bilim-
sel olmak için nicel yöntemi taklit etmek zorunda değildir. Tekçiler çoğulcuların 
çıkarımsal farklar görmesinin gereksiz yere birliği bozduğunu varsayar. Eklek-
tik yaklaşım, epistemolojik farkların sorunları çözmeyi engelleyebileceğinden 
yola çıkarak, yöntemsel bir tartışmaya girmeden sorun ölçekli bir pragmatizmi 
benimser. Aynı araştırmada farklı yaklaşımları birlikte ya da ayrı uygulayabilir 
(Elman, 2013: 268-269). Elbette, fikirlerin yorumlanmasını, kurum ve pratiğin 
sosyal inşasını vurgulayan yorumlamacılık (interpretivism) göz ardı edilmemeli-
dir (Brady, 2013: 256). Post-pozitivist akım yöntem farkına dördüncü yaklaşım 
olarak eklenmelidir.4

Elman yöntem farkına dair yaklaşımları Jastrow’un ‘ördek-tavşan’ (Jas-
trow, 1899; aktaran Elman, 2013: 267) resmini metafor olarak kullanmak sure-
tiyle karşılaştırır. Resim soldan bakıldığında ördeği, sağdan bakıldığında tavşanı 
andırmaktadır. Tekçi yaklaşımı benimseyenler resimdeki hayvanın ördek oldu-
ğunu, tavşanın bir yanılsama olduğunu iddia edecektir. Çoğulcular resimde hem 
ördek hem de tavşan olduğunu iddia edecektir, çünkü nicel ve nitel yöntem aynı 
resimde farklı şeyler görür. Eğer araştırmacılar çoğulcu yaklaşımı bilmeden önce 
ördeği görüp tavşanı göremezken (nicel yöntemi görüp niteli göremezken), bil-
dikten sonra tavşanı ayırt etmişlerse, küme kuramını ve matematiksel mantığı 
nitel yöntemin çıkarım mantığı olarak benimsemeleri ihtimali yüksektir. Öyle 
değilse, bunu yeni bir yaklaşım olarak görebilirler (Elman, 2013: 268-269). Ek-
lektikler duruma göre ördek (nicel tekçi), tavşan (nitel tekçi), ördek-tavşan (ço-
ğulcu) ya da hepsi tercihinde bulunurken, post-pozitivistler muhtemelen resimde 
ne ördek ne tavşan olduğunu, ikisinin bir temsilini gördüğümüzü iddia edecektir. 

Nitel-Nicel Yöntem Farkına Çoğulcu Yaklaşım
Bu bölüm ilk olarak nitel ve nicel yöntem arasındaki korelasyonel ve ontolojik 
dil farkını açıklar, nitel ve nicel yöntemi araştırma soruları bakımından karşı-
laştırır. İkinci olarak, nitel yöntemin çıkarımsal temelini oluşturan matematiksel 
mantık ve küme kuramına odaklanır. Nedensel simetri/asimetri üzerinden Rors-
chach prensibini tanıtır. Matematiksel mantık ve küme kuramı kavram ve kuram 
geliştirmede, vaka seçiminde ve neredeyse tüm nitel hipotez testinde kaçınılmaz 
şekilde başvurulan matematiktir. Son olarak, nedensel süreç gözlemleri ve seçi-
lim önyargısı terimi aracılığıyla vaka analizlerine, özellikle vaka-içi analizin ne-
densel çıkarımda oynadığı role değinir. Nedensellik mekanizmalarını kutuplaşma 
ve siyasi rejimler üzerine bir çalışmayla örneklendirir.

4 Yorumlamacılık aynı kaba sığmayacak eleştirel ve post-yapısalcı yaklaşımları içerse de yöntem farkı 
açısından burada post-pozitivizm kategorisinde tanımlanmıştır.
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Giovanni Sartori -istisnalar dışında- Siyaset Biliminin temel mantık bil-
gisinden uzaklaşmış olmasından yakınır. Sartori “Karşılaştırmalı Siyasette 
Kavramın Yanlış Oluşturulması” başlıklı makalesinde yöntemi (methodology) 
araştırma sorusunu cevaplamak için akıl yürütme, çıkarım yapma yolu (logos) 
anlamında kullanır (1970: 1033). Mill’in yöntembilimsel başyapıtı “Bir Mantık 
Sistemi”nden ([1843] 1973) yaklaşık bir asır sonra mantık ve kavramı sosyal 
bilimlerde yöntem sorununun merkezine taşır. “Sonuç olarak hangi kıyıdan ka-
raya çıkarsak çıkalım, düşünme süreci kaçınılmaz bir şekilde nitel (doğal) dilde 
başlar.” (Sartori, 1970: 1038) Klasik mantığın kurucusu Aristoteles mantık kül-
liyatı Organon’da ([M.Ö. 335-323] 2014) çıkarım yapma kurallarını gündelik 
dilde kullandığımız bağlaçların işlevlerini inceleyerek sistemleştirmiştir. Sartori 
bilimsel iletişimin en önemli araçlarından biri olan kavramların yapılarını, yani 
içlerinde barındırdıkları mantığı, klasik mantığın sunduğu gerek-yeter şart pren-
sibiyle açıklar (1970; 1984). Onun yöntemsel terminolojisini ve stratejilerini te-
mel alarak geliştiren yazın 2000’li yıllarda Sartori geleneği olarak anılmaya baş-
lamıştır. Geleneğin öncülerinden Goertz ve Mahoney (2012: 17-19) tarihsel kök-
leri Aristoteles’e uzanan matematiksel mantığın sadece kavram analizinin temeli 
olmadığını, nitel önerme ve çıkarımların temelinde yatan mantık ve matematik 
olduğunu öne sürer. Nitel yöntem kullananlar -çoğu zaman bilincinde olmadan, 
üstü kapalı bir şekilde- matematiksel mantığın diliyle konuşur. Nicel yöntemde 
nedensellik anlayışı korelasyona, olasılık ve istatistik kuramına dayanır. Nitel ve 
nicel dil arasında bir ‘tercüme’ yapmak zordur ve sorunludur. 

David Hume’un ([1748] 2004) tarif ettiği, kökleri Galileo’ya uzanan ne-
densellik anlayışı korelasyonun “daimi bir aradalığı” (constant conjunction), yani 
nedenin olduğu yerde onu her zaman sonucun takip etmesi, prensibine dayanır. 
Sosyal bilimlerde Mill, Hume’un fiziği temel alan nedensellik anlayışını benim-
semiş, nicel kültür kullandığı korelasyonel dilde bu mantığı uygulamıştır. Goertz 
(2006: 66-67) nitel yöntemin mantığının kimyayı temel alan nedensellik anlayışı-
na, yani ontolojik bir anlayışa dayandığını iddia eder. Toplumsal ve siyasal hayat 
fiziksel etkileşimdeki ‘bilardo topları evreni’ metaforuyla değil, ‘kimyasal ele-
mentler evreni’ metaforuyla tasavvur edilir. Herhangi bir elementin ontolojik bi-
leşenlerinin değişmesinin, örneğin elektron diziliminin veya sayısının değişmesi-
nin, nedensel güç ve yükümlülükleri farklı olan başka bir element yaratması gibi 
siyasal olguların ontolojik bileşenleri aynı zamanda nedensel ilişkiler içindedir. 

Nicel araştırmanın korelasyonel dili istatistiksel ve olasılıksal ifadeleri içe-
rir: “Y’nin ortaya çıkma olasılığı X’in ortaya çıkması veya düzeyine bağlı olarak 
yükselir (ya da alçalır)”; “Y’nin düzeyi X’in ortaya çıkmasının ya da düzeyinin 
ortalamasına bağlı olarak yükselir (ya da düşer)” (Goertz ve Mahoney, 2012: 18-
19). Kaya ve Kayaoğlu, 15 Avrupa Birliği ülkesinde yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, 
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dindarlık, milliyetçilik gibi bireysel etkenlerin Müslüman karşıtlığı üzerindeki 
etkisini regresyon analiziyle test etmiştir. Test edilen her etkene ait hipotezin ol-
duğu listeden örnekler şunlardır: “Milliyetçi bireylerin göçmen ve Müslümanlara 
karşı olumsuz düşünceye sahip olma olasılığı daha yüksektir”; “Eğitim düzeyi 
yüksek bireylerin Müslüman karşıtı önyargıya sahip olma olasılığı daha azdır.” 
(2017: 52) İstatistiksel bulgular ilerleyen yaşın, erkek olmanın ve milliyetçiliğin 
Müslüman karşıtı önyargı olasılığını yükselttiğini, dindarlık ve eğitim düzeyinin 
artmasının bu olasılığı azalttığını tahmin eder (Kaya ve Kayaoğlu, 2017: 62). 

Nitel dil gerekli ve yeterli şartlar üzerinden ontolojik ve belirlenimci (de-
terminist) bir nedensellik anlayışına sahiptir. Gerek-şart mantığı, “X Y’nin ol-
mazsa olmazıdır”, “Y’nin olmaması X’i engeller”, “ancak X olursa Y olur”, “X 
Y için vazgeçilemez, asli ya da gereklidir” gibi ifadelerden anlaşılır. Yeter-şart 
“X Y’yi temin eder, yol açar, sağlar, meydana getirir”, “X Y’ye her zaman eşlik 
eder” gibi ifadelerden anlaşılır. Bu önermeler Y’nin var olup olmamasıyla, yani 
ontolojisiyle ilgilidir ve olasılıksal değil, belirlenimcidir. Küme kuramında “X 
Y’nin gerek şartıdır” önermesi Y X’in alt kümesidir anlamına gelir; “X Y’nin 
yeter şartıdır” önermesi X Y’nin alt kümesidir demektir (Goertz ve Mahoney, 
2012: 11-12, 16-25).5 Çayı şekerli ya da şekersiz içenler, doktora programı olan 
ve olmayan bölümler ayrımlarındaki gibi küme kuramı günlük hayatta kullan-
dığımız dilde kapalı bir halde bulunur. Akademik iletişimi de genelde -farkında 
olmadan- ontolojik dille sağlarız. Örneğin, “temsili demokrasi için adil ve özgür 
seçimler olmazsa olmazdır” önermesinde adil ve özgür seçim temsili demokrasi-
nin gerek-şartıdır. 

Nicel kültürün soru sormada izlediği standart yol potansiyel neden(ler) 
tespit ederek onun sonuç üzerine etkisini sormaktır. Nicel kültür belli araştırma 
evreni (population) ya da örneklem içindeki bağımsız değişkenlerin ‘ortalama 
etkisini’ tahmin eder, yani ‘nedenlerin sonucunu’ araştırır. Kontrollü deneylerin 
altın kural olduğu bu kültürde işleme tabi tutulan değişkenin ortalama etkisi araş-
tırılır; istatistiksel çalışmalar bağımsız değişkenin bağımlı değişkene ortalama 
etkisini veriler üzerinden tahmin eder.6 Nitel kültür soru sormada çoğunlukla ‘so-
5 Goertz (2003: 76-94) 150 gerek-şart örneğinden oluşan bir veri tabanı sunmuştur. Sartori geleneği ve 

matematiksel mantığın kavram ve kuram analizinde ve ölçümünde uygulanışı için bkz. (Söyler, 2020). 
6 KKV Neyman-Rubin-Holland modeline dayalı nedensellik anlayışını benimser. Ana akım nicel yöntemler 

bu modeldeki nedensellik anlayışı üzerine kuruludur. Bu model “belli bir birimde A’nın B’ye neden olduğu” 
hipotezinin karşısına karşı-olgusal akıl yürütmeyle “o birimde A olmasaydı B olur muydu?” sorusunu koyar. 
A açıklayıcı değişkeni haricinde her bakımdan benzeyen ikiz paralel alemler akılda canlandırılır. Birinde 
A’nın değeri pozitifken (işlem) diğerinde A’nın mevcut olmadığı (kontrol) varsayılır. Bağımsız değişkenin 
nedensel etkisi bu iki alemin sonuçları arasındaki farktır. Nedensel çıkarımın temel sorunu “meydana gelmiş 
A” ile “meydana gelmemiş A” arasında bir karşılaştırma yapmanın, sonuçları belli bir birimde aynı anda 
gözlemlemenin imkansızlığıdır. Belli bir birimde işlemin etkisini “gözlemlemenin imkansızlığı” sorununa 
istatistiksel çözüm “tahmin etmenin mümkün olduğu” bir araştırma evreninde (population) ortalama işlem 
etkisini tespit etmektir (Holland, 1986: 947). Bu makalede nicel yöntemde temel alınan Neyman-Rubin-
Holland modeli ve potansiyel sonuçlar çerçevesi (potential outcomes framework) için bkz. (Sekhon, 2010). 
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nucun nedenleri’ yaklaşımını izler, sonuçtan geriye giderek nedenleri sorar. Nitel 
soruların cevapları birden çok farklı etkenin birleşerek sonuca neden olduğunu, 
yani ‘çoklu birleşik nedenselliği’ gösterirken gerek ve yeter şartları belirlemek 
önemlidir; nicel kültürdeki gibi nedenlerin sonuca ortalama etkileri araştırılmaz. 
Nicel sorularda araştırmacı -istatistiksel ölçüme kontrol değişkenlerini katarak- 
tekil bağımsız değişkenlere rahatça odaklanabilir, ama burada amaç nitel kültür-
deki gibi kontrol değişkenlerinin sonuç üzerindeki etkisini bulmak değildir. Nitel 
araştırmacı savaş, devrim, demokrasi gibi önemli toplumsal olgular (sonuçlar) 
hakkında genel açıklamalar yapmak amacıyla tekil vakalara yönelir. Örneğin 
Trimberger (1978) Türkiye, Mısır, Japonya ve Peru’da bürokratik elitlerin ön-
derliğinde gerçekleşen ‘yukarıdan devrimler’ sonucunu açıklarken tekil vakala-
rı inceler. Hem tekil vakaları hem de vakalar grubunu açıklayamayan bir genel 
açıklama ikna edici olamaz. Nicel araştırmacının öncelikli amacı tekil vakaları 
açıklamak değildir. Örneğin, bir doktorun hastaya belli bir ilacı yazmasının nede-
ni ilacın tahmin edilen ortalama etkisidir. İlacın hasta (tekil vaka) üzerindeki et-
kisini varsayabiliriz. Fakat, hastanın iyileşmesinin verilen ilaç yüzünden olduğu 
hakkında çıkarım yapmak için o hastanın tetkik edilmesi gerekir (Goertz ve Ma-
honey, 2012-48; Mahoney, 2008: 413). Aksi takdirde, tekil ve toplam korelasyon 
birbirine karıştırılarak ekolojik yanılgıya (ecological fallacy) düşülür. 

‘Nedenlerin sonucu’ yaklaşımına “darbeler demokrasiye yol açar mı?” 
sorusu örnektir. Araştırmacılar bazı darbeler sonrasında demokratik rejimler 
ortaya çıkmış olsa da, darbeleri sıklıkla yeni otoriter rejimlerin izlediğini göz-
lemler (Geddes vd., 2016). Petrol ve petrol dışında mineral madde gelirlerinin 
demokrasiye etkisini araştıran Ross (2001) 113 ülkeden 1971-1997 yılları arası-
na ait verileri karşılaştırarak inceler. Gelir düzeyi, Avrupa Ekonomik İşbirliği ve 
Kalkınma Teşkilatı (Organization for Economic Co-operation and Development, 
OECD) gibi kontrol değişkenlerinin kullanıldığı çalışma, petrol ve diğer mineral 
madde ihracının ortalama etkisini tahmin eder. Petrolün yanında diğer mineral 
maddelerin ihracının demokrasiye olumsuz etki ettiğini ortaya koyar. ‘Sonucun 
nedenleri’ yaklaşımına örnek, ikisi de ulusal birleşmeyi geç gerçekleştirmiş olan 
İtalya ve Almanya hakkında bir sorudur: “İtalya neden üniter bir devlet kurarken 
Almanya federal bir devlet kurmuştur?” Ziblatt (2006) İtalya ve Almanya’yı kar-
şılaştırdığı vaka analizinde sonuçtan nedene giderek bu soruyu cevaplarken lider 
temelli açıklamalar yerine, kurumsal kısıtlara odaklanır. Ulus-altı kurumların Al-
manya’nın birleşmesinden önce var olmasının federalizme giden tarihsel izleği 
belirlediğini öne sürer. 

Felsefenin temelinde mantık olmasına rağmen, sosyal bilimlerdeki tek ma-
tematiğin istatistik-olasılık kuramı olduğu varsayımı yaygındır. Küme mantığı, 
örneğin bulanık küme (fuzzy set), yapay zekâ teknolojisinin temeli olan mantık 
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ve matematiksel işlemdir. Cep telefonlarından, çamaşır makinelerine ve asansör-
lere günlük hayatımızdaki ‘akıllı’ cihazların dayandığı mantık olan bulanık küme 
kuramı sosyal bilimlerde yöntem dersi kitaplarında yoktur (Goertz ve Mahoney, 
2012: 17-23). Oysa analiz yaparken mantıksal ilişki kurulur. Örneğin, “anaya-
saları hangi kriterlere göre sınıflandırabiliriz?” Sistematik kodlanma kriterinin 
anayasanın yazılı olup olmaması kriterine göre daha iyi olması onun daha net bir 
alt küme ayrımı yapmasındandır. Hiçbir ülkede anayasa bütünüyle yazılı değildir, 
fakat her anayasayı tek belgede düzenlenmiş olup olmadığına göre sınıflandırabi-
liriz. “Tüm ideolojiler bir ülkü barındırır, ama her ülkü bir ideoloji değildir” öner-
mesinde, ülkü ideolojinin gerek-şartıdır, ama yeter-şartı değildir. Her ne kadar 
liberteryanizmin dış politikada uygulanışı olarak görülse de ‘müdahale etmeme’ 
(noninterventionism) bir ideoloji değil, ülküdür. “Her totaliter ülke aynı zaman-
da bir otokratik ülkedir, fakat her otokratik ülke totaliter değildir” önermesinde 
otokratik ülkeler kümesi totaliter ülkeler kümesinin üst kümesidir. 

Toplumsal olguları küme ilişkisi çerçevesinde ele alan küme kuramı sanki 
basit bir kelime oyunuymuş gibi görünebilir. Fakat küme kuramı sosyal bilim-
lerde sıklıkla başvurduğumuz bir çıkarımsal yöntemdir. Basit gibi görünen küme 
ilişkileri gerek-şart ve yeter-şart gibi matematiksel mantık prensipleriyle birle-
şince güçlü bir analitik araca dönüşür (Schneider ve Wagemann, 2012: 4). Küme 
mantığı istatistiksel regresyon analizinden farklı sonuçlara götüren bir matema-
tiktir. Brady aradaki farkın neyin gözlendiğine dair bir fark olduğunu ileri sürer. 
Regresyon analizi ve tahmininin dayandığı veri seti gözlemleriyle matematiksel 
mantık ve küme kuramının dayandığı nedensel süreç gözlemleri birbirinden fark-
lıdır. Aradaki farkı gösteren çarpıcı örneklerden biri 2000’de Amerika Birleşik 
Devletleri başkanlık seçimlerinde Al Gore’un Florida eyaletinde oyların sayımı 
bitmeden başkan ilan edilmesinin sonuçlarıyla ilgilidir. Regresyon analizi yapan 
Lott, Gore’un erken başkan ilan edilmesinin George W. Bush’a yaklaşık 10.000 
oy kaybettirdiğini tahmin eder. Nedensel süreç gözlemlerini uygulayan Brady, 
erken ilanın Bush’a en fazla 224, hatta 28-56 sayıda oy kaybettirmiş olabileceğini 
tahmin eder (Lott, 2000: 23A; aktaran Brady, 2010: 237). Brady -açıkça ‘küme’ 
sözcüğünü kullanmasa da- küme kuramı matematiğini uygulamıştır. ‘Sonuç kü-
mesine’, yani ‘Gore’un erken başkan ilan edilmesinden ötürü Bush’a oy verme-
yenler’ kümesine üye olmak için üç kümeye birden üye olmak şarttır: ‘oyları sa-
yılmamış seçim sandıklarında oy vermek’, ‘ilan yapılana kadar oy kullanmamış 
olmak’, ‘ilan hakkında medyadan haberdar olmak’ (Brady, 2010: 238; aktaran 
Goertz ve Mahoney, 2012: 55-56). Burada dikkat çekici nokta, hangi çıkarımın 
üstün olduğu değil, ikisi arasındaki farktır.

Çoğulcu yaklaşım araştırmacıları nedensellik hakkında düşünmeye, araş-
tırmanın geçerliğini etkileyen varsayımlarımızı gözden geçirmeye teşvik eder. 
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Örneğin, 2000 seçimlerinde Bush’un kaybettiği oylarda, olasılık ilişkisi varsayı-
lan bu olay aslında belirlenimci nedensellik barındırıyor olabilir mi? Tersi, olası-
lık içeren bir olguyu ya da olayı ontolojik bir dille açıklamaya çalışıyor olabilir 
miyiz? Veriler nedensellikle ilgili ne söylüyor? Bu soruların her durumda kesin 
ve doğru cevabı olmasa da, verilere belli bir mantıkla bakmak her zaman eşit 
fayda sağlamayabilir. Düşünme ve görme biçimleri yöntem seçiminde etkilidir. 
Mürekkep lekeleriyle çalışarak, aynı görüntüye bakan kişilerin farklı şeyler algı-
lamasının temelinde psikolojik yansıtma olduğunu iddia eden Rorschach prensi-
binden yola çıkarak, nitel ve nicel kültürün aynı olguya bakıp farklı şeyler görme-
sinin temelinde farklı mantık yürütmenin olduğu öne sürülebilir. Aynı verilere ba-
kan nicel araştırmacılar simetrik ilişkiler görmeye, nitel araştırmacılar asimetrik 
ilişkiler görmeye eğilimlidir. Korelasyonel dilde değişkenler arasında simetrik 
bir ilişki varsayılır, yani değişkenlerin tersi sonucun yokluğu demektir. Ontolojik 
dilde sonuç ve sonucu ortaya çıkaran şartlar arasında asimetrik bir ilişki vardır, 
yani açıklayıcı etkenlerin ya da bağımsız değişkenlerin tersi sonucun yokluğu 
anlamına gelmez (Goertz ve Mahoney, 2012: 23, 64-73). Örneğin, milliyetçiliğin, 
erkek olmanın ve ilerleyen yaşın tersinin Müslüman karşıtı önyargının yokluğuna 
neden olacağı varsayılır. Bu bölümde detayları verilecek Handlin’in (2019) nitel 
araştırmasından bir örnekle, devlet krizi yaşanmayan ve sol siyasi aktörlerin güç-
lü olduğu Brezilya, Şili ve Uruguay’da temsili demokrasi ortaya çıkmıştır. Devlet 
krizi yaşanan ve sol siyasi aktörlerin zayıf olduğu Paraguay ve Peru’da otokrasi 
değil, poliarşi ortaya çıkmıştır. 

Aynı olgu, hatta aynı soru hakkında nitel ve nicel araştırma yapmak müm-
kündür. Howard ve Rossler’in sorusu nedenden sonuca gider: “Rekabetçi otoriter 
rejimlerde neden bazı seçimler siyasi rejim üzerinde liberalleştiren (serbestleşti-
ren) etkiye sahipken diğer seçimler statükoyu sürdürür?” Soruyu değişken bazlı 
değil, vaka bazlı düşünürsek sonuçtan nedene giden nitel bir soru gibi algılaya-
biliriz: “Rekabetçi otoriter rejimlerde neden A ve B ülkelerindeki seçimler siya-
si rejim üzerinde liberalleştiren etkiye sahipken C ve D ülkelerindeki seçimler 
statükoyu sürdürür?”. Liberalleştiren seçim sonucunu açıklamak için yazarlar, 
kuramsal tartışmalardan ‘muhalefetin koalisyonları’ açıklayıcı değişkenini tespit 
ettikten sonra vakalar-arası çok-S regresyon analiziyle hipotezi test eder. İsta-
tistiksel bulgular nedensel simetriye işaret eder: muhalefetin koalisyon kurduğu 
vakaların %73’ünde (11 vakadan 8’i) seçimler liberalleşmeyle olumlu korelas-
yon gösterirken, koalisyon olmayan vakaların %82’inde (39 vakadan 32’si) libe-
ralleşme görülmemiştir. Nitel araştırmacı aynı verilerde nedensel asimetri görür. 
2*2 tablosunda sütunda seçimlerin etkisi (liberalleşme/statüko) ve satırda muha-
lefetin kararı (koalisyon yapma/yapmama), hücrelere vaka sayılarının dağılımı 
yerleştirilir. Küme mantığında dikkat hangi hücrenin (neredeyse) boş olduğuna 
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yoğunlaşır. Muhalefetin koalisyon yapmaması seçimin liberalleşme etkisinin ol-
mamasında gerek-şart olmaya çok yakındır (35 vakadan 32 vaka). Buna karşı-
lık, muhalefetin koalisyon yapması seçimin liberalleşme etkisi için ne gerekli ne 
de yeterli şarttır: 15 vakanın 7’sinde koalisyon olmadan bu etki ortaya çıkmıştır 
(Howard ve Rossler, 2006: 375; aktaran Goertz ve Mahoney, 2012: 71-72). Bu-
rada nicel ya da nitel yöntemden hangisi uygulanırsa uygulansın, mantıksal farkı 
bilerek araştırma kurgusunu tasarlamanın ve tutarlı olmanın gerektiği vurgulanır.

King, Keohane ve Verba (1994:85-86) nitel yöntemin veri seti gözlemleri 
yaptığını varsayarak ‘serbestlik derecesi’ (degrees of freedom) sorununun nitel 
araştırmayı kısıtladığını öne sürer. Serbestlik derecesi sorunu, az sayıda vaka 
hakkında yapılan gözlemin de az ya da sınırlı olması değişmekte serbest olan 
değerlerin sayısını sınırlandırmasıdır. Bu, istatistiksel yöntemler kullanılarak çı-
karım yapmayı zorlaştırır. Lijphart vaka analizlerinin betimleyici olduğu veya 
nedensel çıkarım yapmaya elverişsiz olduğunu, karşılaştırmalı vaka analizindeki 
gözlemlerin ‘çok değişken, az vaka sorunu’ (1971: 686) nedeniyle genellemeye 
yetmeyeceğini öne sürmüştür. Aslında tekçi yaklaşım, regresyon analizinin da-
yandığı veri seti gözlemini vaka analiziyle ilgili varsayımlarına yansıtır. Oysa, 
veri seti gözlemleri, bir vakadaki tüm değişkenlerin değerlerinin olduğu tabloda 
yer alan tek satırdır. Bu satırların çoğalması serbestlik derecesini yükseltir. Fakat 
vaka-içi analiz veri seti gözlemlerine değil, nedensel süreç gözlemlerine dayanır. 
Nedensel süreç gözlemleri vakaya dair nedensel çıkarımda rol oynayan bağlam, 
süreç ve mekanizmalara dair veri ya da bilgidir (Brady ve Collier, 2010: 277-278; 
Collier vd., 2010; Hall, 2003: 391-394). 

Çok sayıda (çok-S, large-N) vakanın incelendiği istatistiksel çalışmala-
rın nicel yöntemle, az sayıda (az-S, small-N) vaka çalışmalarının nitel yöntemle 
eşleştirilmesi yaygındır. Goertz ve Mahoney’ye göre vaka7 sayısı nitel yöntemi 
tanımlayıcı bir kriter değildir. Asıl fark, nitel yöntemin daha çok vaka-içi çıka-
rım yapmaya, nicel yöntemin daha çok vakalar-arası çıkarım yapmaya yarama-
sıdır. Nitel çalışmalar vakalara dair, vaka-içi bağlama dair geniş ve derin bilgiler 
içerdiğinden az-S vakaya uygulanır. Çok-S vakayla bunu yapmak zordur, ama 
imkânsız değildir. İstatistiksel yöntem vaka içindeki nedensel süreç ve mekaniz-
maları tek tek açıklamaya girişmez. Deney tekniğini temel alan nicel yöntemde 
işlem gören ve kontrol grubu karşılaştırılırken vakalar-arası karşılaştırma yapılır. 
Nicel yöntem araştırma evreni, yani tüm birimler sınıfı hakkında çıkarım yapar, 
tekil vakalarda işlemin belli bir sonuca yol açıp açmadığını açıklamaz (Goertz ve 
Mahoney, 2012: 9-11).

7 Vaka “bir birimin daha geniş benzer bir birim sınıfını anlamak için incelenmesi” olarak tanımlanmaktadır 
(Gerring, 2004: 342).
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King, Keohane ve Verba, vaka-içi analizde kullanılan süreç takibinin ne-
densel çıkarım için sorun oluşturduğunu öne sürer. Serbestlik derecesi çerçe-
vesinde düşünen tekçi yaklaşım, süreç takibinin gözlemleri çoğaltırken, değiş-
kenlerin sayısını da çoğalttığını, yani neden ve sonuç arasında ‘ara değişkenler’ 
yaratarak değişkenleri çoğalttığını düşünür. Böylece, serbestlik derecesi yüksel-
mediğinden nedensel çıkarım için bir sorun oluşturur. Önerilen, vaka sayısını 
çoğaltmak, çok-S analizle nedensel çıkarımı desteklemektir (1994: 86). Oysa, 
nitel araştırmacılar az-S ülkeyi inceleseler de nedensel süreç gözlemleri yaparak 
vaka-içi analizde gözlemlerini artırırlar. Vaka-içi analizlerin ayırt edici özelliği 
‘nedensel mekanizma’ ya da ‘nedensel zincir’dir. Mekanizmalar neden ve sonuç 
arasına giren etkenlerdir. Mekanizmalar zamansal anlamda neden ve sonuç ara-
sında konumlanan, farklı zaman dilimlerinde ortaya çıkan ardışıklığın (sequence) 
ya da olaylar serisinin, yani nedenler zincirinin sonuca götürmesini ele alır. Ne-
densel mekanizmaların tespiti sayesinde nedensel çıkarımın gücünü artırmak için 
vaka sayısını artırmak zorunlu değildir. Tek vaka düzeyinde az sayıda nedensel 
süreç gözlemi bir kuramı destekleyen ya da çürüten kanıt sunabilir. Vaka-içi ana-
lizde ‘süreç takibi’ yöntemi uygulanarak kuram geliştirme ve testinde kullanılır 
(George ve Bennett, 2005: 206). 

Handlin “Kırılgan Demokrasilerde Devlet Krizleri: Güney Amerika’da 
Kutuplaşma ve Siyasi Rejimler” (2019) başlıklı kitabında, siyasi rejimlerin fark-
lılaşmasını açıklayan nedensel mekanizmaları süreç takibi yöntemiyle inceler. 
‘Devlet krizleri’ ve ‘Soğuk Savaş’ın sonunda sol siyasi aktörlerin gücü’8 birle-
şerek belli parti sistemlerinin ve siyasi rejimlerin ortaya çıkmasına yol açar. Bu 
iki etkenin birleştiği nedensellik mekanizması parti sistemlerini siyasi rejim di-
namiklerine bağlar. Devlet krizi yaşanan ve Soğuk Savaş’ın sonunda sol siya-
si aktörlerin güçlü olduğu Venezuela, Bolivya ve Ekvator’da daha önce sistem 
içinde olmayan partiler sol partilerce kurulan altyapıyı kendi lehine kullanarak 
iktidara geçmiş ve toplumu yüksek düzeyde kutuplaştırmıştır. Kutuplaşmış par-
ti sistemi demokrasinin zayıflamasına neden olmuştur. Devlet krizi yaşanmayan 
ve Soğuk Savaş’ın sonunda sol siyasi aktörlerin güçlü olduğu Brezilya, Şili ve 
Uruguay’da daha önce sistem içinde olmayan partiler merkezi partilerle işbirliği 
yapmak zorunda kalmıştır. Bu, toplumda alçak düzeyde kutuplaşmaya yol açmış, 
alçak düzeyde kutuplaşmış parti sistemi temsili demokrasiye götürmüştür. Devlet 
krizi yaşanan ve Soğuk Savaş’ın sonunda sol siyasi aktörlerin gücünün az olduğu 
Paraguay’da alçak düzeyde kutuplaşma olmuş ve poliarşi ortaya çıkmıştır. Güçlü 
siyasi solun aynı dönemde birden zayıfladığı Peru’daki ılımlı solla daha önce 
sistem içinde olmayan partilerin pragmatik siyaseti alçak düzeyde kutuplaşmaya 
ve poliarşiye yol açmıştır (Handlin, 2019: 50-54).

8 Handlin’e göre başka bir coğrafyadaki nedensel mekanizmada sağ siyasi aktörler rol oynuyor alabilir.
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King, Keohane ve Verba’nın (1994: 128-132) başka bir önerisi vaka se-
çiminin rastsal örnekleme yoluyla ve tercihen bağımsız değişkenler üzerinden 
yapılmasıdır. Seçilim önyargısının, özellikle az-S nitel çalışmalarda, sabit değerli 
bağımlı değişkene dair gözlemlerin seçilmesiyle oluştuğunu, bağımlı değişke-
nin nedenleri hakkında yaptığımız çıkarımlarda hataya yol açtığını belirtirler. 
Geddes’in (1990) bağımlı değişken üzerinden vaka seçmeme uyarısından sonra 
vaka seçiminde bağımlı değişken neredeyse tabu olmuştur. Oysa Geddes, KKV 
gibi, seçilim önyargısını istatistiksel araştırmadaki gibi tarif eder. Collier ve Ma-
honey’e göre, bu tavsiye her durumda faydalı değildir, çünkü vaka seçimiyle il-
gili kurallar araştırmada ne amaçlandığına bağlıdır. Amaç nitel araştırmada ge-
rek-şartla oluşturulan bir hipotezi test etmek ise bağımlı değişken (sonuç) üzerin-
den vaka seçmek doğrudur. Nicel araştırmada bağımsız değişken üzerinden vaka 
seçimi yapılırken önyargıyı önlemek için tüm vakalar seçilir; çok-S istatistiksel 
analizde rastsal vaka seçiminin tercih edilmesi uygundur. Nitel araştırmada kritik 
vakalar mutlaka açıklanmak zorundadır, ama nicel çalışmada bunlara özel ilgi 
gösterilmez (Collier ve Mahoney, 1996). Üstelik vaka seçimi dahi farklı anlama 
gelir. Örneğin, istatistiksel model sapkın vakaları gözlem sonuçlarının ortalama 
değerden farkına göre tespit eder. Küme kuramında, gerek-şartla kurulan hipote-
zin testinde, sapkın vaka gözlemde sonucun var olması halinde nedenin yokluğu 
durumudur; yeter-şartla kurulan hipotezde nedenin var olması halinde sonucun 
yokluğudur (Goertz ve Mahoney, 2012: 187-188). 

Seçilim önyargısını tekrar düşünmek gerekir. Handlin’in hipotezinde iki 
gerek-şartın (devlet krizi ve Soğuk Savaş’ın sonunda siyasi solun gücü) birleşimi 
parti sistemini, dolayısıyla siyasi rejimi belirler. Bu hipotezin testi tam da bağımlı 
değişkenin olumlu olduğu vakaların seçilmesini gerektirir, zira gerek-şartın var-
lığı bağımlı değişken için ‘olmazsa olmaz’ şarttır. Karşı-olgusal akıl yürütmeyle, 
gerek-şartlar var olmadığı halde sonuç ortaya çıkmışsa hipotez çürütülmüş olur. 
Seçilim önyargısını önlemek için olumlu ve olumsuz vakaları seçmek gerekir. 
Seçilim önyargısı, gerek-şart hipotezinin testi için vaka seçerken, bağımlı değiş-
ken üzerinden sadece (sonucun gerçekleştiği) ‘olumlu vakaları’ seçip (sonucun 
gerçekleşme ihtimali varken gerçekleşmediği) ‘olumsuz vakaları’ göz ardı eder-
sek meydana gelebilir (Goertz ve Mahoney, 2012: 177-188).9

9 Mahoney ve Goertz (2004) olumsuz vakaları ‘ihtimal prensibi’ne göre seçmeyi önerir. İhtimal prensibinde 
‘dâhil edilme kuralı’ ve ‘dışlama kuralı’ uygulanır. ‘Dâhil edilme kuralı’ sonucun ihtimal dâhilinde olduğu 
vakaları olumsuz vakalar olarak almayı önerir. Bir vakada eğer en az bir bağımsız değişkenin değeri sonuç 
değişkeniyle olumlu bir ilişki arz ediyorsa, vakalar seçilir. ‘Dışlama kuralı’ ‘eleyici bağımsız değişkenin’ 
olduğu vakaların seçilmemesini, yani varlıklarıyla sonucun ortaya çıkması ihtimalini tek başlarına eleyen 
değişkenlerin olduğu vakaları dışlamayı önerir. ‘Eleyici bağımsız değişkenler’ ya olumlu sonucun gerek-
şartıdır ya da olumsuz sonucun yeter-şartıdır. Dışlama kuralının dâhil edilme kuralına göre önceliği vardır.
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Tipolojiler ve Karşılaştırmalı Nitel Analiz 
Sosyal bilimlerde bir sonucu tek nedenle açıklamak (monocausality) mümkün 
değildir. Toplumsal hayat kaçınılmaz olarak ‘nedenlerin çoğulluğu’ sorununu be-
raberinde getirir. Bu bölüm, ilk olarak çoklu nedensellik, nedensel dizilim, çoklu 
birleşik nedensellik ve eş-sonuçluluğu tanıtır. Bu terimleri kutuplaşma ve siyasi 
rejimler ile dini milliyetçiliğe dair çalışmalarla örnekler. İkinci olarak, nitel yön-
temde önemli analitik araçlar olan kavramsal (betimleyici) ve açıklayıcı tipolo-
jiler ile tipolojik kuramların nasıl oluştuğunu nitelikler sahası terimiyle ele alır. 
Tipolojileri ‘demokrasiyi savunma’ ve ‘demokrasinin hayatta kalışı ve çöküşü’ 
hakkında çalışmalarla örnekler. Son olarak, bulanık küme analizine dayalı kar-
şılaştırmalı nitel analiz (KNA) tekniğini ‘silahlı çatışmaya demokratik katılım’ 
analiziyle örnekler. Nitel analizin bu araçlarının nedensel çıkarımlardaki işlevle-
rini örneklerle açıklar. 

Mill’in ‘nedenlerin çoğulluğu’ olarak ifade ettiği sorun tekçi anlayışa göre 
nicel ve nitel yöntemde aynı mantıkla (King vd., 1994: 87-89), çoğulcu anlayı-
şa göre farklı mantıkla açıklanır. Tüm nedenleri bilmek mümkün olmadığından, 
nicel kültürde pek çok açıklayıcı değişken denkleme yansıtılırken hata teriminin 
(error term) eksik değişkenleri kısmen içerdiği varsayılır. Nedensel modelde tek 
bağımsız değişkenin sonuca ortalama etkisi hesaplanırken diğer bağımsız değiş-
kenler kontrol işlevi görür. Ayrıca, hem sonucu hem de açıklayıcı değişkenleri 
etkileyen başka etkenlerin olduğu varsayımıyla, nedensel anlamda homojen de-
ğişkenler grubu oluşturmak için kontrol değişkenleri tanımlanır. Diğer bağımsız 
değişkenler ve kontrol değişkenleri modele katılır, ama genelde amaç tek ba-
ğımsız değişkenin etkisini tahmin etmektir. Nicel yöntem artırmalı nedensellik 
ve değişkenlerin etkileşimi üzerinden akıl yürütür. Nitel yöntem ise, nedenlerin 
karmaşıklığından oluşan çoklu nedenselliği incelemek amacıyla, ‘bir araya ge-
len’ farklı etkenlerin diziliminin toplam sonucunu açıklamayı hedefler. Nitel kül-
tür bağlama duyarlı olduğundan nedenler dizilimini bir ‘nedenler paketi’ olarak 
görür; tekil değişkene ya da etkene (gerek-şart değilse) odaklanmaz. Örneğin, 
seçim sonuçlarının erken ilanıyla Bush’un kaybettiği oyların kümesi üç kümenin 
kesişim kümesidir. Küme kuramıyla ifade edersek, her neden ‘mantıksal VE’ ile 
bağlanır. Nitel yöntemde tekil değişkenin etkisine dair hipotez geliştirmek, ancak 
bağlam hakkında bilgi, yani nedenler diziliminde bir etkenin hangi başka etken-
lerle beraber etki ettiğine dair bilgi elde edildiğinde mümkündür. İstatistiksel iş-
lemde etkileşim hesaba katılır, en azından ana akım nicel kültürde, küme kuramı 
gibi dizilim üzerinden çıkarım yapılmaz. Dizilimler ya da nedenler paketi küme 
kuramında etkileşim olarak görülmez, sonuç için ‘yeterli dizilim’ olarak görülür 
(Goertz ve Mahoney, 2012: 56-58). 
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Çoklu nedensellik aynı sonuca götüren farklı nedenler, yani eş-sonuçlu-
luk olarak karşımıza çıkabilir (Ragin, 1987: 34-52). King, Keohane ve Verba’nın 
eş-sonuçlulukla nedensel dizilimi aynı şey olarak görmesi, onu istatistiksel an-
lamda etkileşim terimi (interaction term) olarak görmesi, nitel yöntemi ele alı-
şını etkiler (King vd., 1994: 87: aktaran Goertz ve Mahoney, 2012: 57, dipnot 
4). Oysa eş-sonuçluluğu mantıksal bir bağ, ikame edilebilirliği (substitutability) 
gösteren bir bağ olarak görmek gerekir. Eş-sonuçluluk küme kuramındaki ‘man-
tıksal VEYA’ ile birbirine bağlanır. Örneğin, demokrasi için temsili demokrasi 
ile doğrudan demokrasi matematiksel mantık uyarınca eş-sonuçludur, yani tem-
sili ve doğrudan demokrasi aynı sonuca (demokrasi) götüren, ikame edilebilir 
alt türlerdir, demokrasinin alt kümeleridir. Eş-sonuçluluk aynı sonuca götüren 
farklı ‘nedenler dizilimi’ de olabilir. Bu durumda, aynı sonuca götüren birden çok 
nedensel izlek (causal pathways) bulunur. Nicel kültürde, örneğin istatistiksel 
denklemde aynı sonuca götürme potansiyeli olan ‘sayısız’ izlekten yola çıkıla-
bilir. Nitel kültürde ayırt edici olan, sonuca götürecek ‘birkaç’ nedensel izleğin 
olmasıdır. Sınırlı kapsam koşulları (scope conditions) çerçevesinde düşünen nitel 
araştırmacı sonuca götürebilecek tüm vakaları incelemeyi amaçlar. İstatistiksel 
çalışmada her tekil vakaya götüren nedensel izleği bulmak amaçlanmaz; istatis-
tiksel modelin kendisi araştırma evreninin tümünü açıklayan tek nedensel izlek-
tir. Özetle, nitel kültürün tanımladığı haliyle eş-sonuçluluk nicel kültürde yoktur 
(Goertz ve Mahoney, 2012: 58-61). 

Polonya ve Filipinler’de farklı tarihsel nedensel izleklerin dini milliyetçilik 
sonucuna götürmesi eş-sonuçluluğu örnekleyen bir vaka analizidir. Polonya’da 
kilise güçlü ve müdahaleci seküler devlete karşı mücadelede halkı savunmuş, 
böylece dini ve milli kimlikler kaynaşarak kilise otoritesini güçlendirmiştir. Fili-
pinler’de ise zayıf devlet otoritesinin yerine geçen kilise otoritesi halka tarihsel 
anlamda sembolik ve maddi hizmet sunarak dini milliyetçiliğe giden yolu belirle-
miştir (Gryzmala-Busse ve Slater, 2018). Mill’in uyuşma ve farklılık yöntemleri 
esas itibariyle küme kuramına dayanır. Uyuşma yöntemiyle Polonya ve Filipinler 
vakalarındaki gibi, açıklayıcı etkenleri birbirinden farklı olan vakaları aynı sonu-
ca (aynı kümeye) götüren ortak etken aranır, ardışıklık analizi eş-sonuçluluğu or-
taya çıkarır. Bu bölümde formüle edilecek dini milliyetçiliğe götüren iki nedensel 
dizilimde kilisenin gücü (KG), devlet otoritesinin niteliği (DN), kilisenin halkla 
ilişkisi (KH) etkenleri bulunur. Almanya ve İtalya karşılaştırması gibi, farklılık 
yöntemiyle karşılaştırılan vakalarda pek çok açıklayıcı etken aynıyken birinin 
federal diğerinin üniter devlete sahip olmasına (vakaların farklı kümeye ait olma-
sına) neden olan etken aranır. 

King, Keohane ve Verba tüm sınıflandırma türlerinin, tipoloji ve çerçevele-
rin veri toplamak için geçici araçlar olduklarını belirtir. Araştırmacılar verilerini 
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bu yolla düzenlemekten kaçınmalıdır (1994: 48). Oysa tipolojiler küme kuramına 
dayanan güçlü analitik araçlardır. Tipolojiler kavram ve kuram geliştirme, neden-
sel çıkarım yapma, koşullu (contingent) genelleme yapma, hipotez ve kuram testi 
işlevlerine sahiptir. Tipolojilerin sınıflandırma için kullanılması vaka seçiminde 
de yol gösterir, dolayısıyla araştırma kurgusunu sağlamlaştırır. Eş-sonuçluluğun 
tespiti tipolojik kuramlar geliştirilmesinde önemli rol oynar (George ve Bennett, 
2005: 162). Tipolojik kuramlar ve KNA nitelikler sahası üzerinden nedensellik 
dizilimi, eş-sonuçluluk ve asimetri ilişkilerini gösterir. Aşağıda küme kuramı çer-
çevesinde önce kavramsal ve açıklayıcı tipolojilerle tipolojik kuramlar ele alına-
cak, ‘nitelikler sahası’ (property space) (Lazarsfeld, 1937) terimi tanıtılacak ve 
örneklerle incelenecektir. Sonra, bulanık küme analizine dayalı karşılaştırmalı 
nitel analiz örnekle değerlendirilecektir. 

Sartori geleneği kavram ve kuram analizi, ölçümü ve testine rehberlik 
etmektedir. Collier, LaPorte ve Seawright, küme kuramına dayalı kavramsal ti-
polojileri nitel ve nicel ampirik çalışmaların dayandığı sağlam analitik araçlar 
olarak Sartori geleneğine dâhil eder. 100 çok boyutlu tipolojiden oluşan bir en-
vanter sunan yazarlar, nicel ölçüme dair belli varsayımların tipolojilere şüpheli 
yaklaşımını eleştirerek, ölçüm tanımını sorgular, nominal ve sıralı değerlere sa-
hip tipolojilerin (yüksek standartlara uyan bir analiz yapılması halinde) ölçümü 
mümkün kıldığını savunurlar (Collier vd., 2012: 219, inventory of typologies, 
4-5). Kavramsal tipolojiler “kavramın türleri nelerden oluşur?” sorusunu cevap-
lar. Tipolojilerde satır, sütün ve hücreler kavram geliştirmeye yarayan ipuçları ve-
ren bir ‘nitelikler sahası’ yaratır. Satır ve sütunlardaki niteliklerin ya da boyutların 
birleştiği hücrelerde kavramın alt türleri tanımlanır. Kavramsal tipolojilerde satır 
ve sütunlar kuramsal değişkenlerden oluşabilir, ama bu zorunlu değildir (George 
ve Bennett, 2005: 238). Bu tipolojiler kavram geliştirmeye ve düzeltmeye, kav-
ramın çok boyutluluğunu incelemeye, sınıflandırmaya, vaka seçimi yapmaya, 
ölçüm geliştirmeye ve hipotezlerin testine yarar (Collier vd., 2012: 218). Yön-
temsel tavsiyeler şunlardır: Tipolojinin başlığı olan ‘kapsayıcı kavram’ açıkça 
belirtilmelidir; sıra ve sütundaki boyutlar hücrelerin özelliklerini içermeli ve kav-
ramın çok boyutluluğunu yansıtmalıdır; kapsayıcı kavram ve hücreler arasında 
‘tür hiyerarşisi’ oluşmalıdır (analitik eşdeğerlik); hücreler nedensellik itibariyle 
farklı bir olguya tekabül etmemelidir (nedensel homojenlik). Tipolojide boyutlar 
ikili ya da sürekli ölçekte kodlanabilir, yani kapsayıcı kavrama farklı ölçek türleri 
karşılık gelebilir (George ve Bennett, 2005: 223-224). 

İki dünya savaşı arası dönemde Avrupa’daki demokrasilerin anti-demok-
ratik partilere nasıl karşı koyduğunu inceleyen “Demokrasiyi Savunma” (Capoc-
cia, 2005: 47-67) kavramsal tipoloji geliştirir. Demokrasinin savunulduğu Çe-
koslovakya, Finlandiya ve Belçika ile demokrasinin çöküşüne şahit olan Alman-
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ya ve İtalya’nın karşılaştırıldığı vaka çalışma, baskıcı ve dâhil edici stratejilerin 
demokrasinin aşırı tehditlere karşı hayatta kalmasına neden olduğunu iddia eder. 
Demokrasiyi savunma (kapsayıcı kavram) tipolojisinde sıra boyutları tedbirlerin 
niteliği (baskıcı, uyumlayıcı), sütun boyutları ise hedefin zaman aralığıdır (kısa 
ve uzun). Demokrasiyi savunmanın dört türü bu boyutların birleşiminden ortaya 
çıkar: militanlık, siyasi tasfiye, dâhil etme ve eğitim. Baskıcı tedbir ve kısa vadeli 
hedeflerin birleştiği hücrede ‘militanlık’, baskıcı tedbir ve uzun vadeli hedefin 
birleştiği hücrede ‘siyasi tasfiye’, uyumlayıcı tedbir ve kısa vadenin birleştiği 
hücrede ‘dâhil etme’, uyumlayıcı tedbir ve uzun vadenin birleştiği hücrede ‘eği-
tim’ demokrasiyi savunmuştur. 

Açıklayıcı tipolojiler var olan bir kurama dayalıdır. Nitelikler sahasının 
satır ve sütundaki boyutları kuramdan elde edilen açıklayıcı etkenler ya da ba-
ğımsız değişkenlerdir. Açıklayıcı tipolojiler “kuram doğruysa, elimdeki vakada 
belli değişkenlerin değerinin ne olması beklenir?” sorusunu sorar. Hücrelerde, 
kuramın hipotezlerine göre belli değişkenlerin birleşiminin, yani nedensel dizi-
limlerin, yaratacağı sonuç gösterilir (Elman, 2005: 297). Ertman 1. Dünya Savaşı 
sonrasında demokrasilerin hayatta kalışı ve çöküşünü açıklayan tipolojisinde ‘ha-
yatta kalış’ sonucunu savaş öncesinde iyi tesis edilmiş rekabetçi parti sistemi ve 
güçlü sivil toplumun birleşiminin olduğu hücreye yerleştirmiştir. Parti sistemleri-
nin tesis edilmemesi ya da sivil toplumun zayıf olması boyutlarının dâhil olduğu 
diğer bütün birleşimler demokrasinin çöküşüyle son bulmuştur (1998: 499–500). 
O dönemdeki vakalara bakarak, örneğin Portekiz’in değerlerinin ne olacağı tah-
min edilebilir ya da kuram testi için vakalar seçerek kuramın hipotezlerinin va-
kaların değerleriyle uyumlu olup olmadığı test edilebilir. Altını çizmek gerekirse, 
betimleyici tipolojiler de açıklayıcı önermeler içerebilir. Fakat bu durumda değiş-
kenlerin ne olduğuna dair ‘betimleyici’ bilgiler bulunur (Collier vd., 2012: 228).

Tipolojik kuramlar açıklayıcı tipolojilerdir. Toplumsal bir olguya dair ge-
nel kuram sunan açıklayıcı tipolojilerden farklı olarak tipolojik kuramlar olgunun 
bağımsız değişkenleri hakkında detaylı bilgi verir. Bağımsız değişkenleri vaka-
ların ölçümüne yardımcı olacak detayda açıklar. Çoklu nedensellik içeren top-
lumsal olguları basitleştirmeden, ihtimal dâhilinde olan tüm vakaları görmemize 
yardımcı olarak, vakalar-arası karşılaştırma imkânı sunar. Tipolojik kuramların 
bağımsız değişkenlerin farklı değerler aldığı her dizilimde bağımlı değişkenin 
eş-sonuçluluğa götürme ihtimalini hesaba katması ve ‘olumsuz vakalara’ ait ne-
densel izlekleri de gösterebilmesi çıkarımsal fayda sağlar. Tipolojilerin ve tipo-
lojik kuramların oluşturulmasında vaka analizlerinin önemli yeri vardır. Tüme-
varımla, vaka analizlerinin ve süreç takibi yoluyla vaka-içi analizlerin önerdiği 
etkenler tipolojik kuram geliştirmede kullanılabilir. Tümdengelimle, tüm farklı 
nedensellik dizilimleri göz önünde bulundurarak nitelikler sahası oluşturulduktan 
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sonra vakaların kuramı teyit edip etmediği test edilebilir. Araştırma sorumuzla 
ilgili bir tipolojik kuramda yapılan vakalar-arası analize vaka-içi analiz eklemek 
suretiyle, ‘iç içe analiz’ (nested analysis) yoluyla, nedensel çıkarımlar güçlendi-
rilebilir. Tipolojik kuramlar bağımsız değişkenlerin nedensellik diziliminde yer 
alan diğer değişkenlerle hangi koşullar altında hangi sonuçlara etki edeceğine 
dair ‘koşullu’ genellemeler sunar (George ve Bennett, 2005: 235-244). 

Genellemenin çoğulcu yaklaşıma göre, araştırmanın amacına bağlı olarak, 
nitel ve nicel kültürde farklı anlama geldiği eklenmelidir. Nicel araştırma belli 
değişkenlerin ortalama etkisini tahmin etme amacındadır. Genelleme iki değiş-
ken arasında güçlü istatistiksel bağın olması ya da istatistiksel anlamda yüksek 
önem taşıyan ortalama işlem etkisinin kanıtlanması halinde yapılır. Nitel araş-
tırma ise ‘sonucun nedenleri’ yaklaşımıyla sonucu geniş kapsamlı açıklamayı 
amaçlar. Genelleme, sonuca götüren gerek-şart(lar)ın bilinmesi halinde yapılır, 
yani kaçınılmaz olarak matematiksel mantık ve küme kuramı devreye girer (Go-
ertz ve Mahoney, 2012: 192-201).

Tipolojik kuramlar az-S vaka-içi analizde değişkenlerin nasıl etkide bulun-
duğu hakkında detaylı açıklamalar içerdiğinden, bu tipolojilerde araştırmacı va-
kalar hakkında kapsamlı ve derin bilgiye sahip olmalıdır. Ayrıca, çeşitli vakaları 
anlamaya yarayacak kuramlar bilinmelidir ki tipolojide nitelikler sahası oluşturu-
labilsin. Az-S’den daha çok sayıda vakaya dair daha genel açıklamalara sahipsek, 
nitelikler sahası tümevarımla oluşturulabilir. Fakat sonra bu araştırma evreninden 
seçilen az-S vakanın analiziyle tipolojik kuram test edilmeli, vakalardaki neden-
sel mekanizmaları netleştirmek için kullanılmalıdır. Eğer tekil vakalar hakkında 
kuramsal çıkarımlar yapmaya ya da hipotezleri test etmeye çalışıyorsak süreç 
takibi yöntemi uygundur. Bulanık küme analizinde ise temel hedef nedenselliğin 
karakterine yönelir; açıklayıcı etkenlerin/şartların gereklilik ya da yeterliliği hak-
kında çıkarımlar yapılır (Bennett ve Elman, 2006: 469-470).

Charles C. Ragin (1987, 2008) küme kuramı yöntemini geliştirmek sure-
tiyle karşılaştırmalı nitel analiz tekniğinin temellerini atmıştır. Bu teknik verile-
ri özetlemeye, verilerin tutarlılığını küme ilişkileri üzerinden değerlendirmeye, 
hipotez ve kuramların testine, araştırmanın temel varsayımlarını gözden geçir-
meye, yeni kuramsal argümanlar geliştirmeye yarar. KNA nitelikler sahası, di-
zilimsel nedensellik, eş-sonuçluluk, asimetri gibi çıkarımsal özellikleri tipolojik 
kuramlarla paylaşır. Burada yaklaşık olarak aynı anlamda kullanılan KNA ve bu-
lanık kümenin detaylı değerlendirmesi makalenin sınırlarını aşar. Ragin (2000) 
sosyal bilimlerde çoğu küme ilişkisinin ikilik prensibinde (‘küme içinde’ ya da 
‘küme dışında’ kategorisiyle) değil, süreklilik (‘az’ ya da ‘çok’) prensibinde kar-
şımıza çıktığı iddiasıyla bulanık küme matematiğini tercih eder. Boole cebrine 
göre nitel kategoriler üzerinden vakalara teamülen 0 ve 1.0 arasında değer verilir, 
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örneğin demokrasiler kümesine A ülkesi tam (1.0 değerinde) üyeyken, B ülkesi 
kısmen (0.25 değerinde) üye ya da yarı yarıya (0.50 değerinde) üye olabilir. KNA 
tekniğinde (a) veriler vakaların kümeye üyelik derecesini belirtir; (b) araştırılan 
toplumsal olgu ve veriler arasındaki ilişki küme ilişkisi olarak modellenir; (c) 
sonuçlar yeterli, gerekli, ‘INUS ile SUIN nedenler’10 olarak ifade edilen karmaşık 
nedenselliğin sonucudur. INUS ve SUIN sonucun ortaya çıkmasında tek başla-
rına ne gerekli ne de yeterli olan, başka etkenlerle birleşerek sonuca yol açan 
etkenlerdir. KNA’nın tipoloji ve vaka analizlerinden belirgin farkı, nedensel dizi-
limleri mantıksal minimizasyona (logical minimization) tabi tutmasıdır (Schnei-
der ve Wagemann, 2012: 3, 6). Örneğin, Polonya (P) ve Filipinler (F) vakalarında 
dini milliyetçiliğe götüren nedensel dizilimleri şöyle formüle edebiliriz: P=KG1 
VE DN1 VE KH1; F= KG1 VE DN2 VE KH2. Formüller kilisenin her iki vakada 
güçlü olduğunu ama diğer etkenlerin değerlerinin farklılık gösterdiğini belirtir. 
Dini milliyetçilik (DM) sonucuna götüren bu vakaların eş-sonuçluluğu şöyle for-
müle edilebilir: DM= (KG1 VE DN1 VE KH1) VEYA (KG1 VE DN2 VE KH2). 
Kilisenin gücü (KH1) gerek-şarttır; devletin niteliği ile kilise-halk ilişkileri tek 
başına ne gerekli ne de yeterli şart olan, diğer şartlarla birleşen INUS şartlarıdır. 

Yerleşik kuramlar mevcutsa ve vakalar çeşitlilik arz ediyorsa, KNA ge-
rek-şart ve yeter-şart hakkında güçlü çıkarımlar yapmamızı sağlar. Diğer bir 
deyişle, bulanık küme sadece ölçüm yapmaz, değerleri analiz etmek suretiyle 
etkenlerin/şartların karakteri hakkında da bilgi verir. Dizilimde ‘tam gerek-şart’ 
ya da ‘tam yeter-şart’ yerine ‘neredeyse yeterli’ ya da ‘neredeyse gerekli’ şart 
olabilir. Nedensel dizilimdeki etken(ler) gerek-şarta ne kadar yaklaşırsa o kadar 
önemlidir. Mill’in yöntemlerindeki gibi geleneksel vaka-içi analiz yöntemleri ve 
arası karşılaştırmalar, eğer kavram, kuram ve ölçüm henüz test edilmemişse veya 
yerleşik değilse, tekil vakalarda nedensel mekanizmaların nasıl işlediğini araştı-
rıyorsak avantaj sağlar. KNA vaka-içi analiz yöntemleriyle karşılaştırıldığında, 
çok-S vakalar-arası genelleme ve az-S detaylı açıklama arasında bir yerdedir. 
Orta büyüklükte (az-S ve çok-S arasında) araştırma evrenlerindeki mekanizma-
ların ne olduğu hakkında bir genelleme yapmak istiyorsak fayda sağlar (Bennett 
ve Elman, 2006: 468-470).

“Silahlı Çatışmaya Demokratik Katılım” demokratik barış kuramından 
yola çıkarak bulanık küme analiziyle hükümetlerin savaşa katılma/katılmama ka-
rarını inceler. Katılma(ma) kararında asimetrik ilişkileri gösteren vakalar yer alır. 
Batı demokrasilerinin 2003 yılında Irak Savaşı’na katılma(ma) kararını inceleyen 

10 INUS (Insufficient but Necessary part of a condition which is itself Unnecesssary but Sufficient for the 
result): Sonuç için gerekli değil ama yeterli olan bir şartın yeterli olmayan ama gerekli bir parçası. SUIN 
(Sufficient but Unnecessary part of a condition which is Insufficient but Necessary for the result): Sonuç için 
yeterli olmayan ama gerekli olan bir şartın yeterli olan ama gerekli olmayan bir parçası.
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KNA kurumsal kısıtlar ve ideoloji (motivasyon) arasındaki etkileşimleri değer-
lendirir. Liderler anayasal kısıtlar (örneğin Alman Grundgesetz 24(2) madde-
sinde yer alan savaşa katılma kısıtı) ve parlamentonun veto kullanma yetkisinin 
olup olmamasıyla sınırlanmıştır. İdeoloji hem iktidardaki partilerin kararına hem 
de parlamentonun kararına etki etmiştir. Sağ iktidarlar ve parlamentolar savaşa 
katılma eğilimindeyken sol iktidarlar ve parlamentolar katılmama eğiliminde ol-
muştur. Sol iktidarlar savaşa katılmayı reddettiğinden, bu ülkelerde anayasa ve 
parlamento kısıt oluşturmamıştır. İktidarın sol ideolojisi savaşa katılmama ka-
rarı için tek başına yeter-şart olmuştur. Anayasaların kısıt oluşturduğu ülkelerde 
bu kısıt savaşa katılımı engellemiştir. Diğer bir deyişle, anayasal kısıtın yokluğu 
savaşa katılma kararı için gerek-şart olmuştur. Parlamentoları veto gücüne sahip 
olan ülkelerde sağ iktidarlar sağ parlamentoyla desteklendiği koşulda savaşa katı-
lımı gerçekleştirebilmiştir. Hiçbir kısıtın olmadığı ülkelerde sağ iktidarlar savaşa 
katılmıştır (Mello, 2014: 31-45). KNA tekniğinin vakalar-arası karşılaştırma yap-
makla birlikte vaka analizinin kendisi olmadığı eklenmelidir. Tüm farklı nedensel 
dizilimlere (sol parlamento ve sağ iktidar, anayasal kısıt olan bir ülkede sağ ikti-
darın kararı vb.) dair vakaların var olması ve vaka analizlerinin yapılması kuram-
sal argümanları sağlamlaştırmak için en ideal durumdur (Goertz, 2017: 47-49). 

Sonuç 
Yöntem ve kuram sosyal bilimlerde bilimsel birikimi mümkün kılan ana unsur-
lar arasındadır. Birikim, gelişmiş bir yöntemsel terim dağarcığının kullanılması, 
çıkarımsal işlevleri belli analitik araçları uygulamada standartlar belirlenmesi, 
dolayısıyla sistemleşmiş bir dille iletişim sağlanarak geçmişle bugün arasında 
kuramsal bir köprü kurulmasıyla meydana gelir. Sartori’nin ısrarla düşünme ve 
dil arasındaki bağı vurgulaması, soyut nedensellik ilişkilerini mantığın diliyle 
ifade etmemiz yüzündendir. İstatistik ve olasılık kuramıyla matematiksel mantık 
ve küme kuramı arasındaki fark, yani nicel yöntemin korelasyonel dili ile nitel 
yöntemin ontolojik dili arasındaki mantıksal fark, bu yöntemlerin nedensellik 
ilişkilerini farklı mantıkla kurduklarını ve farklı dille ifade ettiklerini gösterir. 
Goertz ve Mahoney (2013: 279), nitel kültürü tanımlamaya yönelik her çabanın, 
nitel dilin kapalı olmasından ötürü, tartışma yaratacağını belirtirler. Kapalı du-
ran -farkında olmadan kullanılan- mantığı bilince çıkarmayı ve sistemleştirmeyi 
amaçlarlar. 

Makale, KKV-sonrası dönemde yöntem farkına çoğulcu yaklaşımı ve ka-
zanımlarını ele alırken, zorunlu olarak, nitel yöntemin Rönesansı’nda payı olan 
pek çok yöntemsel terim ve aracı dâhil edememiştir. Yöntem farkında mantıksal 
ayrımı gözeten bir yaklaşımla, bu Rönesans’ın terim dağarcığından bir kesiti, 
‘nedenlerin çoğulluğu’ sorunuyla bağlantılı olarak nedensel simetri/asimetri, 
çoklu nedensellik, nedensel dizilim, çoklu birleşik nedensellik ve eş-sonuçluluk 
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terimlerini tanıtmıştır. Makalede ele alınan analitik araçlar olan kavramsal ve 
açıklayıcı tipolojiler, tipolojik kuramlar ve bulanık küme analizine dayalı karşı-
laştırmalı nitel analiz tekniğinin çıkarımsal işlevleri kavram ve kuram geliştirme, 
vaka seçimi, vaka-içi analiz, vakalar-arası analiz, koşullu genelleme ve hipotez 
testidir. 

Nedenlerin çoğulluğu sorununa eğilen bu araçların nitel yönteme kazan-
dırdıklarını bilimsel birikimdeki rolü nedeniyle kavram ve kuramlar çerçevesinde 
değerlendirmek yerinde olur. Makalede örnek olarak verilen çalışmalar kavram 
ve kuramların yöntemde merkezi konumunu ve nitel yöntemin araçlarının sundu-
ğu bağımsız katkıyı ortaya koyar. Kuramlarla çalışmak (geliştirmek, test etmek 
vb.) için kavramlar, nedensellik çıkarımları ve vaka bilgisi gerekir. King, Keoha-
ne ve Verba (1994: 5) kuram geliştirme/düzeltme ve testinin nicel yönteme özgü 
olmadığını teslim etmekle birlikte, nitel yöntemin sağladığı kritik avantajlardan 
olan bu işlevlerin gerçekleşmesinde rol oynayan mantığı göz ardı eder. Tekçi yak-
laşımın tali araçlar olarak gördüğü betimleyici tipolojileri örnekleyen “Demok-
rasiyi Savunma” sadece betimlemez, tipoloji üzerinden vaka seçer, süreç takibi 
uygulayarak kavramsal analize fayda sağlar. Kavramlar kuramların yapı taşıdır; 
geçerli kavramlar geçerli kuramların yapı taşıdır. Nitel yöntemin kuram testi için 
kullandığı araçlar Mill’in yöntemleri, vaka-içi analiz yapan süreç takibi ve KNA 
tekniğidir. Tekçi yaklaşımın çıkarımsal fayda görmediği vaka-içi analizde neden-
sel mekanizmaların incelenmesi, “Devlet Krizleri ve Kırılgan Demokrasiler” ör-
neğindeki gibi, hangi etkenlerin hangi etkenlerle ne türde mantıksal ilişki kurarak 
bir araya geldiğinde demokrasi sonucuna götürdüğüne dair açıklayıcı tipolojiler 
ya da kuramsal tipolojiler oluşturmaya yarar. Bu çalışmanın hipotezleri farklı 
coğrafyalarda az-S süreç takibiyle test edildikten ve vakalar-arası karşılaştırma 
yapıldıktan sonra KNA ile analiz edilmeye elverişlidir.

Makalede tanıtılan araçlar vakalar-arası analizle vaka-içi analiz arasın-
da geçiş ve alışveriş imkanları sağlar. Karşılaştırmalı analizde vaka seçiminde 
Mill’in yöntemlerini küme kuramıyla bağlantı kurmaksızın temel almak çıkarım 
yapmayı kısıtlar. Ayrıca, seçilim önyargısında açıklandığı gibi, olumlu bağımlı 
değişken üzerinden vaka seçilmemesi tavsiyesine uyulması pek çok vaka anali-
zinin bulgularının geçersiz sayılmasına ve nedensellik ilişkilerine dair birikimde 
göz ardı edilmesine götürebilir. Öte yandan, matematiksel mantıkla ve nedensel 
süreç gözlemleri üzerinden vaka analizini yeniden düşünmek geçmişteki araştır-
maların bulgularının yeni araştırmalara eklenmesine yardımcı olur. Dini milli-
yetçiliğin Polonya ve Filipinler’deki karşılaştırmasını sadece Mill’in yöntemiyle 
değil, arka plandaki küme mantığıyla, gerek-yeter şart prensipleriyle ve eş-so-
nuçlulukla ele alırsak, nedensel dizilimleri ön plana çıkararak süreç takibiyle hi-
potezleri revize etme ve kuramsal anlamda başka vakalara bağlama fırsatını ya-
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kalamış oluruz. Aynısı açıklayıcı tipolojilere örnek verilen demokrasinin hayatta 
kalışı ve çöküşü tipolojisindeki vakalar için de geçerlidir. 

Kuramsal birikim sağlandığında, yerleşik kuramlara dayalı KNA tekni-
ğiyle vakalar-arası analiz yapılabilir. “Silahlı Çatışmaya Demokratik Katılım” 
popüler demokratik barış kuramının temel hipotezlerini gözden geçirmiştir. Ku-
ramın açıklamakta zorlandığı demokrasiler arasındaki çatışmaya katılma(ma) ka-
rarlarının gösterdiği çeşitliliği araştırmıştır. Bulanık küme vakalar-arası analizde 
vaka-içi nedensel izlekleri inceler, yani vakaların içinde bulunduğu bağlamı göz 
önünde bulundurur. KNA vakalar-arası analizde tekil şartların hangi birleşimlerle 
bir araya gelerek ‘katılma’ ya da ‘katılmama’ kararına götürdüğüne dair hipotez-
leri test etmiş, kuramsal argümanlar geliştirmiş, koşullu genelleme yapma fırsatı 
sunmuştur. Pek çok yerleşik kuramda tartışma yaratan ama henüz aydınlatılma-
mış noktaların bu teknikle ele alınması kazanımdır. Araçlar arasındaki geçiş ve 
alışverişi teyit eder şekilde, bulanık kümenin nedensellik çıkarımları vaka analiz-
leriyle güçlendirilebilir.
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Akıl, Arzu ve İktidar: Platon’da Demokrasi 
ve Tiranlık

Mehmet ÖZGÜDEN*

Öz: Platon, kendi felsefi sistemi bağlamında hem kitleye dayanan çoğunluğun iktidarını 
hem de tek bir kişinin kişiselleşmiş iktidarını, psikolojik ve siyasal-kültürel boyutlarıyla 
çözümleyen ilk felsefecidir. Bu çalışmanın temel amacı da Platon’un demokrasi ve 
tiranlık rejimlerinin doğasını tasvir eden ilk entelektüel kaynak olma ayrıcalığını 
taşıyan açıklamalarını onun genel felsefi sisteminden hareketle ve tarihsel-toplumsal 
bağlamı içine yerleştirerek analiz edebilmektir. Bu çalışmanın önemi ise, Platon’un 
rejimler sınıflandırmasında en kötü yönetimler olarak nitelendirdiği ve en sert şekilde 
eleştirdiği, demokrasi ve tiranlık rejimlerini, akıl ve arzu kavramlarından hareketle 
analiz edebilmektir.

Anahtar Kelimeler: Platon, akıl, arzu, demokrasi, tiranlık.

Mind, Desire and Power: Democracy and Tyranny in Plato
Abstract: Plato is the first philosopher to analyze both the power of the majority based 
on mass and the personalized power of a single person in the context of his philosophical 
system through their psychological and political-cultural dimensions. The main purpose 
of this study is to analyze Plato’s explanations, which are privileged to be the first 
intellectual source describing the nature of the regimes of democracy and tyranny, based 
on his general philosophical system and in the historical-social context. The importance 
of this study is to analyze the regimes of democracy and tyranny, which Plato described 
as the worst administrations in the classification of regimes and criticized them most 
severely, in the light of the concepts of mind and desire. 

Keywords: Plato, mind, desire, democracy, tyranny.

Giriş 
Antik Yunan’ın kültürel ikliminde Pythagorascılardan başlayarak yaşamda ölçü-
lü olma temel bir değer olmuştur. İnsan, ancak arzu ve tutkularını denetleyerek 
kendine hakim olduğunda ölçülü olabilir. Platon da bu kültürel iklimin ve ho-
cası Sokrates’in etkisiyle, ölçülü olmayı temel erdem olarak görmüştür. Ölçülü 
olabilmenin zorunlu koşulu ise, arzu ve tutkuların aklın gücüyle denetim altı-
na alınmasıdır. Platon’un düşüncelerinin biçimlenmesinde en etkili entelektüel 
kaynaklardan biri olan Pythagorascılara göre ruh, hiyerarşik olarak akıl, öfke 
ve iştah olmak üzere üç parçadan oluşmuştur. Ölçülü bir yaşam için akıl, ruhun 
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öteki parçalarına rehberlik edip, onları denetleyerek ruhun parçaları arasında-
ki uyumu sağlar. İnsan akıl sayesinde, içindeki arzularla savaşmasını öğrenir. 
“İlaç nasıl vücudu hastalıklardan koruyorsa, akıl ve bilgelik de insanı arzulardan 
kurtaracaktır”. Doğada var olan savaş gibi, insan da kendi içindeki arzularına 
karşı bir savaş verir. İnsanın bu savaşı verebilmesinde felsefe eğitimi, insanın etik 
olarak ölçülü olmayı kavramasını ve korumasını sağlayan yegane yol göstericidir. 
Yalnızca felsefe eğitimi sayesinde kişi arzularını yener ve yaşamını dingin ve öl-
çülü olarak sürdürebilir. Bu savaşın sonunda arzularına galip gelenler özgürleşip 
tanrısallaşırken, yenilenler köleleşir. “Köleleşmek, hazların ve tensel isteklerin 
kuklası olmak demektir. Pythagorascılar arzuları yenmek için felsefenin gerekli 
olduğunu çünkü felsefeyi özü gereği ruhsal açıdan bir tür arınma ve Tanrı’ya ben-
zemeye çalışma etkinliği olarak görmüşlerdir” (Aydın, 2013: 227-229).

Platon, Pythagorascıların üç parçalı ruh öğretisini daha da geliştirerek 
bireysel düzeyde yeniden ele alır. Platon, insan ruhunu en üstte bilgi edinme-
yi sağlayan akıl, en altta, yemeyi, içmeyi, çiftleşmeyi ve böylece türünü devam 
ettirmeyi sağlayan arzulayan veya iştah ve nihayet ortada bazen akıl bazen de 
iştahın yanına geçen, onun isteğini gerçekleştirmeye yönelen, akıldan da arzudan 
da ayrı bir şey olan öfke olarak sınıflandırmıştır. Platon’a göre eğer ruh üzerinde 
akıl egemen olursa, insan arzularını kontrol edebilir, eğer akıl, iştahın ve öfkenin 
egemenliğine geçerse, ölçüsüzlük ortaya çıkar ve insan nefsine yenilir. Fakat Pla-
ton üç parçalı ruh öğretisini bireysel düzeyde yeniden ele almak da yetinmeye-
rek ona, ideal devletinde siyasal işlevler de yüklemiştir (Aydın, 2013: 239-241). 
Platon hem ruhun parçaları ile ideal devletindeki sınıfları özdeşleştirmiş (yöneten 
filozof krallar=akıl, koruyucular-askerler=cesaret ve yönetilen üreticiler=iştah) 
hem de tıpkı bireysel düzeyde aklın, ruhun parçalarını yönetmesi gibi toplum-
sal düzeyde de aklın devleti yönetmesi gerektiğini ileri sürmüştür. Ve böylece 
aklın, bireysel düzeyde arzuları yönetmesi gereken bir güç olduğu öncülünden 
yola çıkarak, aklın, toplumu da yöneten bir güç olması gerektiği düşüncesine 
ulaşmıştır (Magee, 2000: 17). Platon, Antik Yunan kültürel ikliminin hakim de-
ğeri olan ‘ölçülü olma’ paradigmasından hareket ederek sistemli bir siyaset felse-
fesi geliştirebilmiştir.

Platon, yalnızca akılla algılanan idealar evrenindeki, değişmeyen, zaman 
içinde bozulmayan gerçeğin bilgisine episteme, buna karşılık yalnızca duyu 
organlarıyla elde edilen ve idealar evrenindeki ideaların/formların bozuk birer 
kopyası ya da gölgesi olan nesneler evrenindeki değişen ve zaman içinde bozu-
lan maddenin bilgisine de doksa adını vermiştir. Platon’un ideal devletini kuran 
bilginin kaynağı, doksa ya da duyular değil episteme ya da formlar/idealardır. 
Çünkü, sadece akıl ile görülebilen idealar dünyası, kavramsal, nesnel ve mut-
laktır. Bu yüzden toplumun ontolojik temeli, doksanın türevi olan bedensel ih-
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tiyaçlar ve arzular değil, aklı olmalıdır (Sunar, 1985: 49-50). Platon, episteme 
ve doksa karşıtlığından yola çıkarak, akıl ve arzu, logos ve eros, ruh ve beden, 
filozof ve sofist, birlik ve çokluk gibi hepsi de aynı anlam yüküyle dolu öteki 
karşıtlıkları da türetmiştir. Böylece, Batı düşünce geleneğinin temelindeki ikili 
karşıtlıklara dayalı düalist felsefeyi sistemleştiren ilk filozof olarak Platon, aklı, 
ideal toplum ve ideal devlet biçimini tasarlamak için ontolojik bir kaynak olarak 
işlediği sistemli bir siyaset felsefesi geliştirmiştir (Magee, 2000: 17).

Platon’un düşüncelerini geliştirirken en büyük entelektüel rakibi olan so-
fistler ise, doksadan hareket ederek arzu ve tutkuları, toplumun kurucu ontolojik 
temeli olarak görmüşlerdir. Sofistlere göre, insanın toplumdan topluma değişen 
görüntüsünün ardında, evrensel olarak değişmeyen bir doğası vardır. Bu doğa, 
iktidar ve çıkar hırsından oluşmuştur. Toplumun ontolojik temeli de iktidar ve 
çıkar hırsının oluşturduğu bu insan doğasına dayanır (Sunar, 1985: 49). Özellikle 
Thrymakhos, Kallicles gibi ikinci kuşak sofistlere göre, Platon’un iddia ettiği 
gibi gerçeği görmek için bedensel arzuları ve çıkarları aşmaya yönelik uzun bir 
eğitim ve buna eşlik eden bir yaşam disiplini ile elde edilecek felsefeye gerek 
yoktur. Bu anlamda, gerçek, küçük bir azınlığın uzun bir felsefe eğitimi sonucun-
da kazandığı akıl ile ulaşabileceği idealar dünyasında değil, herkesin içinde var 
olan insanın doğasındadır. İşte bu yüzden, bedensel arzuları gerçekleştirme amacı 
taşıyan ‘güç isteği, hırs, tutku ve çıkarlar toplumun ontolojik temelini oluşturur’ 
(Sunar, 1985: 53-54).

Platon, toplum olabilmeyi bireylerin, para, mülkiyet, zenginlik ve makam 
için yani, iktidar ve çıkar için birbirleriyle rekabet ettiği arzularını aşma koşu-
luna bağlamıştır (Turner, 2008: 18). Bu arzular da ancak akıl ile aşılabilir. Akıl 
ve arzu arasındaki mücadelede aklın arzuya üstünlüğü, düzeni, yani devlet ve 
toplum olabilmeyi, arzunun akla üstün gelmesi de kaosu/düzensizliği/çatışmayı, 
yani devlet ve toplum olamama halini, hiçliği ifade eder. Bu nedenle akıl, ar-
zuya üstün gelmelidir (Sunar, 1985: 52). Platon’un ideal devleti aslında tam da 
bu bağlamda yönetici sınıf için arzuları tamamen bastırma çabasının bir tasviri 
olarak okunabilir. Bu devlette, ‘sadece yönetici sınıf için’ cinsel birleşmeleri ve 
doğumları titizlikle düzenleyen yasaların ve kurumların oluşturulmasına ilaveten, 
arzuyu besleyen mülkiyet, para, aşk, aile gibi öteki arzuların yasaklanması ve 
yine sadece yönetici sınıf için felsefi eğitim programı hazırlanmasının nedeni, 
aklı toplumsal yaşamda hakim kılmaktır (Rosen, 1985:462). Kargaşanın ve kao-
sun nedeni arzular olduğu için akıldan bağımsız bir devlet kaptansız bir gemi gibi 
batmaktan kurtulamayacaktır (Sunar, 1985: 53). Platon ile birlikte Batı felsefesi-
nin temeli, akıl ve arzu arasındaki mücadele ile bunun siyasal-toplumsal karşılığı 
olan toplumsal bütünlük ve buna karşı çıkan ya da bundan kaçmak isteyen bireyci 
eğilim arasındaki mücadeleye dayanırken (Turner, 2008: 18). Platon’un geliştir-
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diği kavram çiftlerinin pozitif yarısı da Batı uygarlığının felsefi dili olagelmiştir 
(Veogelin, 2000: 119).

Platon’un en iyi yönetimden en kötü yönetime doğru yönetimleri sınıflan-
dırması da (aristokrasi, timokrasi, oligarşi, demokrasi ve tiranlık) aslında yöneti-
min akıldan uzaklaştığı andan başlayarak sonraki her bir yönetimin giderek daha 
şiddetli bir biçimde arzuların çekim alanına girmesi anlamına gelir. En sonunda 
da arzuların en denetimsiz biçimi olan ve cinsel sapkınlığı ve deliliği simgeleyen 
erosun denetimindeki tiranlık gelir. 

Peki, ne kadar yönetim biçimi varsa, o kadar da insan yaratılışı olduğu-
nu biliyor musun? …Öyleyse, beş çeşit devlet yapısı olduğuna göre, 
insanlarda da beş çeşit ruh yapısı vardır. Birincisi ve en beğenileni Girit ve 
Sparta’daki yönetim biçimidir. İkincisi ve değerce ikinci sırada sayılanı, 
oligarşi adını alır ve sayısız aksaklıkları olan bir yönetim biçimidir. Sonra 
bunun tersi olan demokrasi gelir. En sonra da hepsini bastıran, bir devletin 
dördüncü ve son hastalığı olan o canım tiranlık gelir (Platon, 2002: 294-
295, 544cde).

 Akıldan uzaklaşma ise, ‘adalet’ ten uzaklaşma anlamına gelir. Platon, 
adalet kavramını siyasal ve bireysel düzeydeki ‘uyum’dan yola çıkarak sağlık 
metaforu üzerinden tanımlamıştır. Siyasal düzeyde, adaletli bir devlette aklı tem-
sil eden filozofların yönettiği ve rehberlik ettiği uyumlu bir düzen inşa edilerek 
üç sınıftan her biri (felsefeci yöneticiler, savaşçılar ve üretici sınıflar) doğalarına 
uygun1 olan işleri yerine getirecektir. Bireysel düzeyde de adil bir birey, ruhunun 
üç parçasından her birinin -akıl yürütme, öfke ve arzulayan bölüm- doğasına uy-
gun düşen işlevi aklın rehberliği ile yerine getirirse ruhundaki üç parçayı uyumlu 
hale getirmiş olur. Adaletli bir devlet ve adaletli bir birey sağlıklı iken, uyumun 
olmadığı devlet ve birey de adaletsiz olduğu için hastalıklıdır (Boesche, 1996: 
27).

İnsan ruhunu, tıpkı Pythagorascılar gibi hiyerarşik olarak akıl, öfke ve arzu 
olarak kendi içinde bölümlere ayıran Platon, bu ayrımdan hareket ederek hem 
ideal devletinde ruha egemen olan bölümlere karşılık gelen toplumsal sınıfları 
hem de birbirinden farklı yönetim biçimlerine egemen olan ruha ve bu yönetim 
biçimlerini yansıtan insan karakterlerini analiz etmiştir (Voegelin, 2000: 179). Bu 
nedenle de Platon politikayı ‘ruhbilimin bir ipucu’ olarak analiz eden ilk filozof 
olarak nitelendirilmiştir (Cassirer, 2005: 273, 276, 284). Akıl ve arzu arasındaki 
1 “Böyle bir sitede, kunduracı kunduracıdır; kunduracılığın üstüne bir de kaptanlık etmez; çiftçi çiftçidir, çift-

çilikten başka bir de yargıçlık etmez; asker askerdir, ayrıca ticaretle uğraşmaz; herkes de böyledir…”(Platon, 
2002: 109-397d).”Hatırlarsan, tek bir insanın birçok sanatı gereğince yapamayacağını kabul etmiştik. …De-
min, kunduracının aynı zamanda çiftçilik, dokumacılık ya da duvarcılık etmeye kalkışmasını yasaklamıştık; 
kunduracılarımız iyi olsun diye onu yalnızca kunduracı olarak bırakmıştık. Bütün öbür sanat sahiplerine de 
yaradılışlarına en uygun işi vermek, hayatları boyunca bunu yapsınlar.” (Platon, 2002: 78-79, 374abc). 
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bir mücadele alanı olarak bireyin ruhu/iç dünyası, toplumun ve devletin ruhuna/
yapısına da yansır. Devletin doğasında insan ruhunun doğası, insanın doğasında 
da devlet ruhunun doğasının yansıması, birey ile devlet arasında bir özdeşleşme 
ilişkisi yaratır. Bu ilişkide “devlet, bireyin büyütülmüş şekli ve birey de devle-
tin küçültülmüş bir modeli olarak içinde yaşadığı devletin karakter ve doğasını 
taşır”. Bir arada yaşayan insanların rastgele bir toplamı değil de bir organizma 
olan devlet, bu organizmanın bir parçası olan insan ile aynı yapıdadır, yani devlet 
büyük çapta bir insan, insan da küçük çapta bir devlettir. Birey ile devlet karşılıklı 
bir ilişki içinde olduğu için yalnızca bireyler devleti oluşturmaz, devlet de birey-
leri biçimlendirir, onlara şekil verir. Bu nedenle birey, içinde yaşadığı devlete 
benzer, devletin görünüşü nasılsa bireyin görünüşü ya da karakteri de öyle olur. 
Adil devlet sağlıklı bireylerden oluşurken, adaletsiz devlet de hastalıklı bireyler-
den oluşur (Aster, 2005: 226-227, 235).

Platon devlet ile insan arasında kurduğu benzerlikten hareket ederek ada-
letli ve adaletsiz siyasal rejim türlerini ele almıştır. Adil olan tek bir siyasal yö-
netim biçimi vardır. Bu da akıl tarafından yönetilen (“tüm canlılar dünyasında en 
yaygın ve doğaya en uygun olanı, bilgisizin boyun eğmesini, bilgenin de önderlik 
edip yönetmesini buyuran ilkenin bir gereği olarak” (Platon, 1988: 122, 690c) 
‘en iyilerin yönetimi’ olan aristokrasidir. Aristokrasi, Platon’un adaletli devlet 
için ‘ya krallar filozof olsun ya da filozoflar kral olsun’2 ifadesi ile özetlediği ve 
siyasal iktidar ile aklın bütünleştirilerek felsefi bilginin hem devletin ontolojik te-
meli hem de devlet iktidarının yegane yol göstericisi olarak görüldüğü bir rejim-
dir. Filozof kralların yönettiği bu düzende hiyararşik olarak, felsefeci yöneticiler, 
savaşçılar ve üretici sınıflardan oluşan üç sınıftan her biri yalnızca kendi doğasına 
uygun olan işleri yerine getirecektir. Bu rejimde bireyin ve devletin amacı, birey-
ler arasında rekabeti, kıskançlığı ve uyumsuzluğu körükleyecek arzuların tatmin 
edilmesi değil, tam tersine bu arzuların aklın rehberliği ile denetim altına alınarak 
kolektif mutluluğun ve erdemin inşa edilmesidir. Buna karşılık dört tane de has-
talıklı siyasal rejim vardır. Bu rejimler, en hafifinden en ağırına doğru hastalığın 
şiddetinin giderek arttığı adaletsiz yönetimlerdir.

Ruhun üç bölümünden cesaretli bölüm, cesaretle yönetilen ve temel ilkesi 
onur olan timokrasidir. Oligarşi, demokrasi ve tiranlık ruhun arzu/iştah bölümüne 
ait olan ve şiddetini gittikçe artıran arzuların denetimindeki adaletsiz ve hastalıklı 
yönetimlerdir. Bu yönetimler, çöküşten önceki son üç aşamayı ve bunlara uygun 
düşen üç insan karakterini simgeler. Her üç rejim de akla dayanmadığı gibi top-
lum dışı arzuların toplumsal bütünlüğü ve uyumu yok ettiği adaletsiz ve hastalıklı 

2 Platon’un ifadesiyle “Filozoflar devletlerde kral olmadıkça ya da bu gün kral ve yönetici dediklerimiz gerçek 
ve ciddi anlamıyla filozof olmadıkça, siyasal güçle filozofluk aynı kişide birleşmedikçe ne sitelerin ne de 
insan soyunun dertleri bitip tükenmeyecektir.” (Platon, 2002: 207-473d).
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rejimlerdir3 (Scott, 2000: 21). Ancak bu rejimlerden, demokrasi ve tiranlık ‘ge-
reksiz ve akıl dışı arzuların’4 topluma ve devlete tamamen hakim olduğu çöküşten 
önceki en hastalıklı son iki rejimdir. Bu rejimler, aynı zamanda, Platon’un en sert 
şekilde eleştirdiği ve üzerinde en çok açıklamayı yaptığı rejimlerdir.

Tarihsel ve en somut örneği Sparta olan timokrasi, en iyi devlet olan aris-
tokrasinin bozulmuş bir şeklidir ve bozuk rejimler arasında da görece en iyi ola-
nıdır. Ruha öfkeli (cesaret) bölümün hakim olduğu ve temel ilkesi onur olan ti-
mokraside devletin amacı savaş olduğu için toplumsal eğitimin temeli de beden 
eğitimidir. Timokrasinin insan karakteri de barıştan çok şan ve şeref gibi savaş 
değerlerine göre biçimlenir ve yasaya saygı, cesaret, yiğitlik gibi ahlaki değerlere 
sahip bir özellik gösterir. Bir askeri diktatörlük devleti olan timokraside, savaşçı-
lar sınıfı bir süre sonra kendi konumlarından yararlanarak ve kazandıkları zafer-
lerle gittikçe zenginleşerek zevk ve sefahata sürüklenirler. Bu gelişmenin sonu-
cunda da timokrasi devleti, oligarşi devletine dönüşür (Platon, 2002: 298-299).

Oligarşi, paraya, servete sahip küçük bir azınlığın hakim olduğu bir dev-
lettir. Böyle bir devlet, daha çok para kazanma hırsı ile hareket eden ve gittikçe 
de zenginleşen küçük zengin bir azınlık ile karşısında da gittikçe yoksullaşan 
bir çoğunluk yarattığı için kendi içinde iç savaş tohumlarını taşır. Bu devlette 
bir tarafta servetin sağladığı zevk ve safa hayatının yumuşattığı bir avuç zayıf 
ve güçsüz insan, öbür tarafta da zenginlere karşı gözlerini hınç ve öfke bürümüş 
açlar ordusundan oluşan bir dilenci kitlesi vardır.5 Yoksul çoğunluğun zenginleri 
yenmesi ile devrim olur ve herkesin her şeyi, devletin bütün imkan ve nimetlerini 
3 Platon Yasalar adlı eserinde de her üç rejimi şiddetle eleştirir. “Kronos çağında olduğu söylenen yaşamı 

örnek almalıyız ve içimizde ne varsa, toplumsal ve kişisel yaşamımızda buna uyarak, aklın bu paylaşımına 
yasa adını verip evlerimizi ve kentlerimizi yönetmeliyiz. Haz ve tutkuya düşkün ve bunlara aç gözlülükle 
saldıran bir insan ya da bir oligarşi ya da bir demokrasi, iyileşmez ve sonu gelmez bir hastalığa yakalanarak 
hiçbir şeyi tutamayan bir ruhla kenti ya da bireyi yönetecek olursa, yasaları hiçe sayacaktır ve bu durumda, 
hiçbir kurtuluş yolu yoktur” (Platon, 1988: 163-164, 713e, 714a). “Şu devlet biçimi denmeyecek demokrasi, 
oligarşi ve tiranlık. Bunların hiç biri devlet düzeni değildir, bunlara en güzel parti yönetimi denebilir; hiç biri 
yönetmeye gönüllü değildir, halk da yönetilmeye gönüllü değildir, ama zor kullanarak bu güçsüzleri yönetir; 
yönetici yönettiği insandan korktuğu için, onun dürüst, zengin, güçlü, yiğit ve kesinlikle savaşçı olmasına 
gönülden izin vermeyecektir.” (Platon, 1992: 94, 832c). 

4 Platon gerekli ve gereksiz arzuları şöyle açıklamıştır; “Küçük yaşta kendimizi zorlayarak kurtulabileceğimiz; 
üstelik hiçbir yararı olmayan arzularla insana kötülük getiren bütün arzulara ise, gereksiz arzular dersek, 
sağlığımızı ve gücümüzü korumak için gereken yeme arzusu, sade ekmek ve katık arzusu gerekli bir arzu 
değil midir? Ama bundan daha öteye geçen ve daha seçme yemeklere yönelen arzu, daha çocuklukta eğitim 
yoluyla bastırılırsa, insanların çoğunda ortadan kaldırılabilir. Bedene olduğu kadar kavrayış gücü ve ölçülü-
lük bakımından ruha da zarar veren bu arzuya haklı olarak gereksiz demez miyiz?” (Platon, 2002: 313, 514, 
559abc).

5 Platon’un ifadesiyle “O halde, bir sitede zenginlik ve zenginler el üstünde tutulursa, erdem ve erdemli in-
sanlara değer verilmez… Böyle bir devlet de tek değil; ister istemez çifttir. Bir yanda yoksulların devleti, 
öte yanda zenginlerin devleti, aynı toprakta yaşayan bu iki sınıf durmadan birbirinin kuyusunu kazar. Bir 
sitede sefil, dilenen kimseler gördün mü dilenen kimseler gördün mü, bil ki orada göze görünmeyen hırsızlar, 
yankesiciler, tapınak soyan dinsizler ve benzeri suç ustaları vardır. Oligarşi ile yönetilen sitelerde yöneticiler 
dışında hemen hepsi sefildir.” (Platon: 20002: 302-305, 551ad).
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ve işlerini eşit olarak paylaştıkları demokrasi ortaya çıkar. Demokratik bir dev-
lette herkes efendi olmak ister, hiç kimse itaat etmeyi kabul etmez (Platon, 2002: 
297-312). 

Demokrasi
Aristokratik sınıfın bir mensubu olan Platon’un, demokrasi eleştirisi ve bu eleştiri 
üzerinden yaptığı demokrasi tasviri birbiriyle bağlantılı iki temel neden üzerinde 
biçimlenmiştir. Bunlardan birincisi, Atina da Milattan önce 5. yüzyılda yaşanan 
tarihsel-toplumsal gerçekliklere dayanır. Atina’nın Milattan önce 5. yüzyıldan 
itibaren olağanüstü bir ekonomik zenginlik yaşaması sonucu para ekonomisi ve 
mülkiyet ilişkilerindeki olağanüstü dönüşümler, egemen ve yönetici sınıf olarak 
aristokrasiyi ve onun siyasal ve ideolojik üstünlüğünü ortadan kaldırmıştır. De-
mokrasinin ortaya çıkmasıyla başlayan büyük toplumsal dönüşümlerin yarattığı 
toplumsal bunalım, o zamana kadar hakim olan kabile aristokrasisinin dayan-
dığı tüm değerleri yerle bir ederek geleneksel yöneten–yönetilen ilişkilerindeki 
katmanlı-hiyerarşik yapıyı radikal dönüşümlere uğratıp tamamen alt-üst etmiştir 
(Popper, 1989: 165). Söz konusu alt-üst oluş süreci ve bunun beraberinde getir-
diği gelişmeler, Platon’un dünyaya geldiği tarihten başlayarak tam anlamıyla ka-
otik bir toplumsal-siyasal krize evrilmiştir. Sparta ile Atina arasında 27 yıl süren 
Peloponez Savaşları, şiddetli sınıf kavgaları, Otuzlar Tiranlığı, Sokrates’in halk 
mahkemesi tarafından ölüme mahkum edilmesi gibi travmatik olayların hepsi 
krizin belli başlı göstergeleri olmuştur (Ağaoğulları, 1989: 28-29). Platon’un de-
mokrasi eleştirisinin ilk nedeni, tanığı olduğu bu trajik tarihsel-toplumsal bağ-
lamdır. 

Platon’un demokrasi karşıtlığının öteki nedeni ise yine bir tarihsel-toplum-
sal gerçeklik olarak Atina’daki demokrasinin, işleyiş biçimi ve bunun yarattığı 
sonuçlar olmuştur. 17. yüzyıldan itibaren gelişen, güçler ayrılığı, çoğulculuk, 
azınlık hakları, hukuk güvencesi, temsil sistemi, vb. modern liberal demokrasi-
nin ilkelerinden tamamen habersiz olan Atina demokrasisi iki temel ilkeye da-
yalı olarak işliyordu. Bunlardan birincisi, Atina’daki demokrasinin, eşit siyasal 
haklara sahip yetişkin erkek yurttaşların ‘çoğunluğunun oyuna dayanarak’ halkın 
kendi kendini yönetmesi ilkesine dayanmasıydı. Bu ilke gereği, demokrasi, halk 
mahkemesinde ve mecliste toplanmış halktan daha üstün bir güç, kural ve siyasal 
otorite tanımama ilkesi üzerine kurulu idi. Bu temel üzerine kurulu olan ikinci 
ilke de ‘bir şeyin gerçek olabilme koşulunu ya da gerçeklik değerini belirleyen 
şeyin’, halkın, mahkemedeki ve meclisteki müzakereler sonucunda aldığı karar-
ların çoğunluğun oyuna dayanıyor olmasıydı. Çoğunluğun oyu ile alınan kararlar, 
subjektif siyasal fikirlerle objektif gerçeklik arasındaki ayrımı ortadan kaldırarak 
halka doğru görünen subjektif siyasal fikirleri ‘gerçek’ haline getiriyordu. Yani, 
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halk müzakerelerinde bir şeyin gerçek olabilmesinin anahtar kriterini, çoğunluk 
belirliyordu (Arruza, 2019: 99-100). 

Platon, sözü edilen bu tarihsel-toplumsal gerçekliklerden hareket etmekle 
birlikte içine doğduğu ve tarafı olduğu aristokratik sınıfsal bakış açısını da kendi 
felsefi sistemi içine yerleştirerek ve onunla sentezleyerek bir demokrasi eleştirisi 
geliştirebilmiştir.

Aşağı Sınıfların Yönetimi Olarak Demokrasi 
Modern öncesi hiyerarşik-katmanlı aristokratik devlet modelinin bir yansıması 
olarak okunabilecek Platon’un ideal devletindeki üç parçalı ruh ayrımında as-
kerler sınıfının (cesaretli bölüm), yönetici-filozof krala (akıl) yardımcı olma-
sı aslında ‘bilinçli kararlarla ve askeri işlevlerle egemen ve yönetici sınıfın iki 
ayrı işlevini tarif eder’. İştah bölümü ise, ruhun aşağı işlevlerine uygun düşen 
yönetilen konumundaki üretici sınıflara ayrılmıştır (Wood, 2009: 83-84). Demok-
rasinin toplumsal tabanını oluşturan bu kitle, toplumsal işbölümünde tüccarlar, 
sanatçılar, çiftçiler, vb. oluşan üretici sınıfın tümüdür. Akla dayalı bilgi ile değil 
de duyu organlarından elde ettikleri bilgi ile hareket eden bu kitleye, ruhunun 
arzulayan yanı ya da iştah bölümü hakimdir. “Yeme, içme, sevişme ve benzeri 
zevklerle ilgili arzuların güçlü oluşundan dolayı ona arzulayan bölüm” demiştir. 
Bu bölümün “bütün işi, sevmek, acıkmak ve susamaktır, İstek ve arzularla dolu-
dur doymak bilmez ve sürekli haz almak ister”. Bu çeşit arzular parayla giderildi-
ği için Platon ona “para dostu, para sever adını vermiş” tir. İşte demokrasi, aklın 
yasasına boyun eğmeyi reddeden, ruh ve beden arasındaki hiyerarşiyi tanımayan 
üretici sınıfın, benlik sevgisi ve bedensel arzuları içinde köklenmiştir (Platon, 
2002: 442-580e).

Savaşlar, çatışmalar, kavgalar bedenin isteklerini karşılamak için ihtiyaç 
duyulan para sevgisinden çıkmıştır. Her türlü, sevgi, istek, korku, gelip geçici boş 
imgeler, beden ve bedenin isteklerinden doğduğu için bunları karşılamak, gerçe-
ğin bilgisine ulaşmanın da önündeki en büyük engeldir. Bedenin isteklerini kar-
şılama çabası, bedenin kölesi haline gelmek demektir. Bedene kölelik etmekten 
de gerçeğin bilgisine/felsefeye ayıracak zaman kalmaz, zaman kalsa bile beden 
daima bir şeyin doğru bilgisini/epistemeyi görmeyi engeller (Russell, 1984: 251). 
Bu nedenle, demokrasinin hakim olduğu bir düzen, sadece nesnelerin gölgelerini, 
hayallerini gören, tıpkı hayvanlar gibi dünyanın sadece var oluşunu keşfedebilen, 
düşünemeyen cahil kitleye dayanmıştır (Ağaoğulları, 1989: 144-145; Tannenba-
um ve Shultz, 2011: 71). Platon, üretici sınıfı şöyle tasvir etmiştir;

(B)ilgelik ve erdemi tanımamış olan hep yeme içme ve benzeri zevklere 
koşan kimseler bir kerecik bile gözlerini gerçek yükseğe çevirmemişler, 
hiçbir zaman o bölgeye çıkmamışlar, hiçbir zaman gerçek varlıkla gerçek-
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ten dolmamışlar ve sağlam katkısız bir zevki hiçbir zaman tatmamışlardır. 
Sadece gözleri toprağa çevrik, başları sofraya eğik öküzler gibi otlamasını, 
yiyip içmesini ve çiftleşmesini bilirler. Bu zevklerden en büyük payı almak 
hırsıyla da tepişir, boynuzları ve tırnaklarıyla dövüşürler, doymak bilmez 
bir açıkgözlülük içinde azgınlaşarak birbirlerini öldürürler; çünkü ruhları-
nın gerçeklikten ve dizginden yoksun yanını, gerçeklikten yoksun şeylerle 
boş yere doyurmaya çalışırlar” (Platon, 2002: 350-351, 586ab).

Sıradan işlerle ve zanaatlarla uğraşanlar hem felsefi bilgi edinmek için boş 
zamanları olmadığı hem de yaşamları çalışmaya ve maddi ihtiyaçlara bağımlı ol-
duğu için siyaset yapamazlar. Oysa demokrasinin eşitlik ilkesinin sonuçlarından 
ilki, ruhlarına iştah bölümünün hakim olduğu her yurttaşa iktidardan eşit pay ve-
rilmesine ve yurttaşların devlette her göreve gelebilmelerine yol açmıştır. Atina’ 
da sıradan her yurttaş kura çekilerek şans eseri devlette en önemli görevler de 
dahil olmak üzere hemen hemen her göreve gelebilmektedir. Çoğunluğun doğru 
siyasi kararlar vermek için gerekli felsefi bilgiyi edinmesi imkansız olduğu için 
ve siyaset de uzmanlık isteyen bir sanat olduğu için, siyaset ancak, özel ve yüksek 
seviyeli bir felsefi bilgiye sahip seçkin bir azınlık tarafından yapılabilir. Yönetim, 
ciddi bir iş, bir bilgi ve bilim konusu olduğu için sıradan yurttaş doğası gereği 
yönetimden anlamaz ve yasalar, savunma vb. ile ilgili konularda doğru kararlar 
veremez. Platon’un Atina demokrasisini gemi meseli ile açıklayarak kaptanlık 
bilgisi olmayanların geminin idaresini ele almalarının gemiyi batıracağını söyle-
mesinin nedeni de budur.

Platon’un aksine Milattan önce 5. yüzyıldaki ekonomik-toplumsal dönüşü-
mün bir ürünü olarak ortaya çıkan ve para karşılığında politika yapmayı herkese 
öğretme misyonunu üstlenen sofistlerin ve sofist akımın temel tezi ise her yurt-
taşın politika yapabileceği ve bu sayede devlette en üst görevlere gelebileceği 
ve yönetici olabileceğidir. Sofistler, politika yapmanın ve yönetici olmanın aris-
tokrasinin bir ayrıcalığı olduğu iddiasına şiddetle karşı çıkmışlardır. Atina’daki 
demokrasinin kurumları, yurttaşın kamusal alanda konuşabilme ve ikna edebilme 
yeteneğine dayandığı için sofistler, bu talebi karşılamak üzere yurttaşı, politikada 
ve kamusal yaşamda kariyere hazırlamak için kariyere yönelik bir eğitimi para 
karşılığında vermişlerdir (Kerferd, 1981: 17). 

Platon’un ideal devletindeki yöneticiler, üreticilerin emeği ile yaşayan ve 
entelektüel faaliyeti engelleyen maddi zorunluluklardan kurtulmuş bir gruptur. 
Bu grup, toplumsal-siyasal gerçeklikte, her türlü işten çiftçilikten ya da zana-
atlardan uzak duran soylu toprak sahibi sınıfıdır. Aristokrasisinin miras yoluyla 
geçen toprak mülkiyeti, değişmez ve devredilemez olduğu için bir güvencedir ve 
bu yolla aristokratlar üreticilerin iş gücüne hükmederler ve hiçbir zaman üretim 
işlerini yapmak durumuna düşmezler. Çünkü zorunlu çalışma mecburiyeti, sade-
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ce bedenin biçimini bozmakla kalmaz ondan daha önemlisi, ruhu da çarpıtır ve 
sakatlar6 (Wood, 2009: 83-84). 

Platon’un ideal devletindeki felsefi niteliklerin gerçekleşmesi, geçim araç-
larına sahip ya da geçimlerini devlet aracılığıyla sağlamış, üretken çalışmaya 
ihtiyacı olmayan ve bu nedenle de boş zamanı çok olan aristokrasinin yaşam 
koşullarını tasvir eder (Russell, 1984: 217). Platon ‘un erdem olarak tanımla-
dığı episteme/gerçek bilgi de ancak günlük yaşamın maddi zorunluluklarından 
kurtulmuş ve böylece görüntülerin maddi dünyasından özgürleşmiş yönetici-
aristokratik azınlığın sahip olabileceği bir ayrıcalıktır. Çünkü episteme, ancak 
zorlu bir süreçten sonra kavranabilir. Bu, sofistlerin savunduğunun aksine, bir 
öğretmen önderliğinde doğrudan öğretilebilen bir şey değil, ‘mistik bir aydın-
lanmadır’. Platon, felsefi eğitim programını tasarlarken, maddi zorunluluklardan 
özgür olmayı sadece bir önkoşul olarak ele almamış, hakikatin bilgisini edinme 
sürecinin ayrılmaz bir parçası olarak değerlendirmiştir. Zorlu eğitim programının 
amacı, öğrenciyi kendi içinde doğrunun bilgine ulaştırmaktır. Bu da nihai idea ya 
da tek bir değişmez olan doğrunun formuna/epistemeye erişmektir. Yani yüksek 
aklın yansıması olan büyük kozmik düzeni anlamak gerekir (Wood, 2009: 74, 
85-86).

İşbölümünün Bozulması 
Demokrasideki eşitlik ilkesinin yarattığı sonuçlardan biri de toplumsal işbölümü-
nü ortadan kaldırmasıdır. Demokrasinin eşitlik ilkesi, her yurttaşa iktidardan eşit 
pay verilmesine, yurttaşların ehliyet ve liyakatleri olsun olmasın devlet katındaki 
her işe talip olmalarına yol açar. Bu durum, toplumsal dayanışmayı, birliği ve 
uyumu çözerek toplum olabilmeyi imkansız hale getirir. Demokraside herkesin 
başkalarının ihtiyaçlarını gidermek için değil de her şeyi yapma arzusu ile do-
ğasına uygun olamayan işleri yapması toplumsal işbölümünü tamamen ortadan 
kaldırmıştır (Scott, 2000: 23). Devleti bir organizmaya benzeten Platon, devletin 
tıpkı bir insan bedeni gibi sağlıklı biçimde varlığını sürdürebilmesi için organ-
larının sağlıklı ve birbirleriyle uyumlu bir işbirliği içinde çalışmaları gerektiğini 
ileri sürer. Organizmacı devlet kuramında toplumdaki sınıflar ve meslek gurupla-
rı başın yönetimi altında görev yapan devletin organlarıdır. Bu kuram, “toplumun 
hiyerarşik bölünmüşlüğüne ve yöneten-yönetilen ilişkilerine hem bir doğallık 
kazandırır hem de devletin bir amaç olarak görülmesine yol açar” (Ağaoğulları, 
1989: 159-160).

Platon’un ideal devletindeki, yönetici, asker ve üreticilerden oluşan top-
lumsal yapıda herkesin yalnızca kendi doğasına uygun işi yapması olarak tanım-

6 Platon’un ifadesiyle; El emeği ile uğraşan ustaları neden hor görürüz sence? Şundan değil mi? Bu gibi kim-
selerde o en iyi taraf yaradılışı gereği o kadar zayıftır ki içindeki aşağı hayvanlara kumanda edemez; ancak 
onlar yaşamasını, isteklerini yerine getirmesini bilir (Platon, 2002: 356-357, 590c). 
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ladığı adalet anlayışının en önemli sonucu, kafa ve kol emeğinin katı ve hiye-
rarşik biçimde ayrıldığı toplumsal bir işbölümüdür. Aslında bu işbölümü, dikey 
hareketliliğin olmadığı modern öncesi toplumlardaki katmanlı sınıfsal yapıdaki 
yöneten ve yönetilen bölünmesinin katı biçimde ayrıldığı bir tarihsel-toplumsal 
gerçekliği kodlar. Nitekim bu katmanlı yapı, Platon’un, ideal devletinde en üstte, 
yönetici-filozof kral, ortada, içinden filozof kralın da ancak uzun bir eğitim sü-
recinin sonunda çıkabildiği kralın yardımcıları/aristokratlar/askerler ve en altta 
da üretici sınıf olarak tasvir edilmiştir. İdeal devletteki kast benzeri bu katman-
lı-sınıfsal yapı, sırasıyla altın, gümüş ve demir cevherliler olarak sınıflandırılmış 
ve bu yapının ideolojik yeniden üretimi de ‘metaller mitosu’ aracılığıyla kurgu-
lanmaya çalışılmıştır. Bu mitosa göre, Tanrı herkesi kardeş yaratmasına rağmen, 
kimilerinin hamuruna altın (yöneticiler), kimilerininkine gümüş (askerler) ve 
kimilerininkine de demir (üreticiler) katmıştır. Ancak yöneticiler, istisnai olarak 
altın cevherli anne babanın çocuğunun demir özelliği gösterdiğini saptadığında 
onu üreticiler sınıfına indirecekler, demir cevherli anne ve babanın çocuğunun da 
altın özelliği gösterdiğini saptadığında onu da yönetici sınıfına yükselteceklerdir. 
Devletin söyleyeceği bu iyi örgütlenmiş ‘soylu yalan’ sayesinde yönetilenlerde 
yönetici olma ya da sınıf atlama umudu yaratılarak onların bu katmanlı toplum-
sal yapıya rıza göstermeleri ve bunu gönüllü olarak kabullenmeleri sağlanacaktır 
(Şenel, 1991: 183; Platon, 2002: 132, 415b). 

Platon’a göre herkesin kendi doğasına uygun olan işi yaparak başkalarının 
ihtiyaçlarını gidermesi, karşılıklı yükümlülükleri artırarak toplumsal dayanışma-
yı ve bu sayede toplumsal birliğin kurulmasını sağlar. İdeal devletteki, yönetici, 
asker ve üreticilerden oluşan katmanlı toplumsal yapıda herkesin kendi doğasına 
uygun işi yapma ilkesi, her insanın hayatı boyunca tek bir meslekte çalışmasını 
gerektirdiği için dikey toplumsal hareketliliği imkansız hale getirir. Asker. asker 
olarak kalırken üretici de üretici olarak kalacaktır (Saxonhouse, 1998: 279). Pla-
ton’un felsefi sistemi içinde episteme ve doksa karşıtlığından yola çıkarak yaptığı 
ayrım, son noktada kafa emeği/yönetenler ve kol emeği/yönetilenler karşıtlığı 
üzerinden aristokrasinin sınıfsal-ideolojik çıkarlarına hizmet eden ve onu meşru-
laştıran bir işlev görmüştür (Wood, 2009: 76-77).

Bireycilik, Haz ve Anarşizm
Platon’a göre, demokrasi ile birlikte yaşanan büyük toplumsal dönüşümün bir 
başka sonucu da demokrasinin sınırsız özgürlük ilkesinin yarattığı birey merkezli 
özelleşmiş dünyaların ortaya çıkmasıdır. Demokrasi, organizmacı devlet anlayışı-
nın aksine, insanların ortak bir etkinliğin bileşenleri olarak değil de tekil bireyler 
olarak hareket ettiği bireyci bir rejimdir. Demokrasinin sınırsız özgürlük ilkesi, 
farklı olanı ve akla isyanı bastırmayı değil. tersine farklılığı ve bireyciliği kış-
kırtmaktadır. Bu yüzden demokrasi, sadece kendi doğal potansiyellerini ve top-



140 Amme İdaresi Dergisi, Cilt 53, Sayı 2, Haziran 2020, s. 129-157

lumsal işlevlerine boyun eğmeyi reddeden bireyleri besler. Bu durum, Platon’un 
demokrasiyi suçlamasının ardındaki metafiziksel öncül olan ‘birlik’ kavramına 
da aykırıdır. Aklın bir türevi olarak pozitif bir değer taşıyan birlik hem bireyin 
hem de devletin yegane amacı olmalıdır. Oysa, arzunun bir türevi olarak negatif 
bir değer taşıyan çokluk, düzensizliği kışkırtacağı için hem birey hem de devlet 
için en büyük kötülüktür. Zira, ideal devlette, bütünsel, istikrarlı ve tek biçimli 
bir insan formu varken, demokraside birey, daha geniş bir bütünün parçası ya da 
aracı olmak için değil, kendi biricikliği ve bireyselliği içinde kalır. Demokrasinin 
sınırsız özgürlüğü, hiç kimsenin ve hiçbir şeyin belirli bir form içinde kalmadığı, 
hiyerarşi tanımayan kaotik bir toplum durumu yaratır. Demokrasi bu anlamda 
tam bir formsuzluk rejimidir ve böyle bir rejim insanları kategorilere ayırma ve 
onları hiyerarşik-otoriter ilişkiler kümesine yerleştirmenin anlamsız olduğu anar-
şik bir toplum hali yaratır (Saxonhouse, 1998: 279). Bu rejimde mahpuslar bile 
özgürdür, halkın arasında ellerini kollarını sallayarak hayaletler gibi dolaşırlar, 
kimse onlara dokunmaya cesaret bile edemez. Atina sokaklarındaki at ve eşekler 
bile yurttaşlardan daha özgür ve onları umursamayan küstah bir özgürlük havası 
içinde dolaşırlar. Nihayet “özgürlük bolluğu, köle olarak satın alınan kadın ve 
erkeklerin onları satın alanlar kadar özgür oldukları zaman son kertesine ulaşır” 
(Platon, 2002: 319, 555b, 562a). 

Formsuzluk, anarşiyi, anarşi de anlamsızlığı yani nihilizmi besler. Üstelik 
formsuzluk sadece bir yaşam biçimi olarak anarşizmi ve nihilizmi beslemekle 
kalmaz aynı zamanda yaşam biçiminin bir yansıması olan düşünceyi ifade eden 
dilde ve kavramlarda da kendini göster. “Edep duygusu, budalalık, para harca-
mada ölçülü ve dikkatli olma, görgüsüzlük, başıbozukluk, özgürlük, israfçılık, 
büyüklük, hayasızlık, yüreklilik, küstahlık iyi eğitim olarak nitelenir ve bunlara 
güzel adlar verilir” (Platon, 2002: 315, 560d, 561a). Köle ve efendi, hayvan ve 
insan, kadın ve erkek, öğrenci ve öğretmen, genç ve yaşlı, çocuk ve baba, suçlu 
ve suçsuz, birey ve toplum gibi ikili karşıtlıklardan baştakiler ya da negatif olan-
lar toplumda itibar edilen değer haline gelmiştir (Saxonhouse, 1998: 279). Bütün 
verili değerlerin ve otorite ilişkilerinin altüst olmasının temel nedeni, sınırsız öz-
gürlük ilkesinin, bütün hazları aynı anda yaşama arzusuna yol açmasıdır. İşte bu 
yüzden Platon, demokrat insan dediği öznenin, ancak öznenin hazzı üzerinden 
kurulabildiğini ileri sürer (Badiou, 2010: 18,19). “Demokrasi, eşit olana da ol-
mayana da eşitlik dağıtan, sevimli, anarşik ve tuhaf bir yönetim biçimi” (Platon, 
2002: 316-317, 561d) olduğu için bu anarşiyle yetişen, eğitilen demokratik insan 
da arzularının yöneldiği nesnelerden, kısa süreli olarak elde ettiği hazların sınırsız 
dolaşımı içinde inşa edilir (Badiou, 2010: 20). Her yurttaşa iktidardan eşit pay ve-
rilmesi vaadi, bireyin ruhundaki her bir arzunun o an tatmin edilmesi isteğine yol 
açar. Bu da demokrat insanın gerçek anlamda çok çeşitli yaşam tarzlarına sahip 
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“tam bir psikolojik salata” haline gelmesiyle sonuçlanır (Scott, 2000: 23). Ruhu-
nun bütün parçalarını eşit olarak besleyen ve onların hepsinin eşit olarak birbirine 
benzediğini ve eşit olarak itibar edilmesi gerektiğini iddia eden demokratik ada-
mın yaşamı, o an neyi arzu ediyorsa onu tatmin etmeyle geçer. Ve o canının iste-
diğini yaptığını söyler. Ruhunda ne bir düzen ne bir birlik ve ne de bir hiyerarşi 
olmadığı için onun varlığında ne düzen ne ölçü ne de yükümlülük vardır (Platon, 
2002: 317, 561d). Demokraside bireyler, düzen yokluğu arzusuyla biçimlenmiş 
oldukları için onları bağlayan kurallar ve toplumsal sorumluluklar da yoktur. 

Bu devlette bir insan, yöneticiliği başaracak güçte de olsa yönetici olmaya 
zorlanamaz; canı istemezse buyruğa da uymak zorunda değildir; başkaları 
savaşırken o oturabilir, başkaları barışı sağlamaya çalışırken o tersine dav-
ranabilir; hatta yasaya göre yöneticilik, yargıçlık etmesi yasak bile olsa, 
gönlü çekerse yöneticilik, yargıçlık da edebilir (Platon, 2002: 311, 557e).

Demokraside bireyler kendi davranışlarını belirleme gücüne sahip olduk-
ları için kendi dışında ve üstünde hiçbir otoriteyi tanımadığı gibi, hiçbir yasa ya 
da denetimi de hoş karşılamaz ve bunlara karşı tam bir umursamazlık ve kayıt-
sızlık tavrı sergiler (Arruza, 2019: 129). Bütün bu nedenlerle “demokrat insan 
yalnız şimdi de yaşar, yalnızca gelip geçen arzuyu yasa sayar”. Özünde “zaman 
disiplinsizliği ve evrensel bir çocuklaşma” (“çünkü ölçüsüz arzular, bir yetişkinin 
değil, aksine bir çocuğun özellikleri olabilir”) bulunan (yaşlılar bile gençlere 
sıkıcı görünmemek için onların hoşuna gidecek biçimde davranırlar) bu var oluş 
biçimi, yani devlet biçimi ile anarşizm ve nihilizm arasındaki bağlantı da çok 
açıktır (Badiou, 2010: 20, 22). 

Günü gününe yaşar… kendini günün arzularına bırakır. Bu gün içki içip 
flüt dinler, yarın su içip perhiz eder; bir gün idman yapar bir gün aylak 
aylak oturur her şeyi yüzüstü bırakır; kimi zaman felsefeye dalmış görü-
nür. Çoğu zaman politikayla uğraşır görünür, kürsüye çıkıp aklına eseni 
söyler, aklına eseni yapar. Bir bakarsınız savaşçılara özenip savaşçı olmuş; 
bir bakarsınız iş adamı olmaya heveslenip ticarete atılmıştır. Yaşayışında 
ne düzen ne de zorunluluk vardır; ama yine de o, bu hayatı zevkli, özgür, 
mutlu sayar (Platon, 2002: 316-317, 561d). 

Demokrat adam, felsefe, politika, savaş ve ticaret yapma arzusu ile tüm 
yönetim biçimlerinden karakterlerin unsurlarını ruhunda barındırır (Scott, 2000: 
23-24). Demokrasinin bireyselliğe yaptığı vurgu, en geniş sayıda insan çeşitliliği 
ile sonuçlanarak öteki bütün yönetim biçimlerinden daha geniş bir çeşitlilikte 
insan karakterlerine kaynaklık eder. Bir demokrasi bu yüzden her çeşit karaktere 
sahip bireyin kendi istediği yönetimi satın alacağı her yönetim biçiminin satıldığı 
bir pazardır. Bu nedenle, “yönetim anarşik ve rengarenk olur” (Platon, 2002: 312, 
557b, 558c).
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Demokrasi Toplumsal Kaos Yaratır
Cahil halk, bilmek için nesneler üzerinde fikir yürütmenin ve doğruya ulaşmak 
için kendi yargılarına güvenmenin yeterli olduğuna inandığı için gördüğü her 
şeyi gerçek sanır ve doğruları arayacağı yerde kendisini tensel doyuma ulaştıra-
cak şeylere inanır. Demokrat insana siyasal eylemlerini de kapsayan yaşamının 
her alanında rehberlik eden şey, siyasal ilkeler ve ahlaki değerler değil, hiçbir 
sınırlama tanımayan arzularının peşinden koşmaktır (McGlew, 1996: 208). Ruh-
larına değil bedenlerine özen gösteren cahil kitleler, duygularının, tutkularının 
ve ön yargılarının tutsakları oldukları için toplum kaçınılmaz olarak yıkıcı bir 
çatışmaya sürüklenecektir. Yalnızca kendi bedensel arzularının peşinden koşan 
insanların, sadece kişisel çıkarlarını gözeterek, bu çıkarlarına uygun düşünceler/
doğrular ileri sürmesi toplumda birbirleriyle uyuşmayan karşıt kanıların 
oluşmasına yol açar. Epistemeye değil de görüntüler dünyasındaki doksaya da-
yanarak herkesin kendi öznel kanısının doğru olduğu inancını taşıması ve başka-
larının, kendisininki gibi öznel olan kanılarını reddetmesinin kaçınılmaz sonucu, 
toplumsal çatışma ve kaostur (Ağaoğulları, 1989: 153). Çünkü, demokratik bir 
devlette, herkesin kişisel çıkarları gereği kendi öznel kanılarını başkalarına kabul 
ettirmek için duyduğu ‘güç isteği’, toplumda “herkesin başkaları üzerinde efendi 
olmak istediği” düşmanca bir rekabet ortamına yol açar. Güç için duyulan istek 
ya da hep daha fazlası için istek duyma tüm ölçüleri aşar ve yok eder. Bu neden-
le her yurttaşın yalnızca kendi doğasına uygun işi yapması olarak tanımlanan 
adalet, en büyük erdeme ve toplumsal uyuma yol açarken, bunun tam tersi olan 
adaletsizliğin yarattığı güç isteği de toplumsal çatışmaya, çürümeye ve yok oluşa 
götürür (Cassirer, 2005: 282). İşte bu yüzden Platon, demokrasinin, özgürlüğü 
değil ancak ve ancak şiddeti doğurduğunu savunur. Oysa ideal devletteki filozof, 
toplumda kanıların çatışmasına yol açan çokluğu, epistemeyi egemen kılıp birliğe 
dönüştürerek toplumda düzen ve uyumun kurulmasını sağlar (Ağaoğulları, 1989: 
153). 

Demokraside Demagoglar Yönetici Olur
Atina’da demokrasinin işleyiş biçimi, bir şeyin gerçek olma kriterini, halk mec-
lisinde ve halk mahkemesinde ‘çoğunluğun oyu’na dayandırması ile belirlemek-
teydi. Çoğunluğun ortak fikri ya da halkın ortak kararları, objektif gerçekliği 
değil, halka doğru görünen subjektif siyasal fikirleri gerçek haline getiriyordu 
(Arruza, 2019: 99, 100). Demokrasinin işleyiş biçiminin yarattığı en kötü sonuç 
ise, siyasal liderleri halka karşı eğitici bir rol oynamak yerine, çoğunluğa benze-
meye zorlamasıdır. Bu yüzden demokrasilerde, demokrat liderler, filozofun aksi-
ne, halkı, objektif gerçeklere göre polisin erdemli birer yurttaşı olarak eğitmek ve 
yönlendirmek yerine sadece kitlelerin duymak istediğini söyleyip, onların duy-
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gularını kamçılayarak yönetirler. Demokrasilerin işleyiş biçimi de demagogların 
halkın arzularını pohpohlayarak onları kolayca yönlendirme faaliyetine dönüş-
müştür (Ağaoğulları, 1989: 28-29; Arruza, 2019: 63).

Platon, çarpıcı bir biçimde, demagog politikacıları ve onlara ders veren 
sofistleri hayvan bakıcısı bir adama ve halkı da kocaman bir hayvana benzetir. 

Politikacıların sofist adını verdikleri, kendilerine de rakip saydıkları bu üc-
retli özel hocaların bütün öğrettikleri, zaten kalabalığın kendi kurullarında 
ortaya atıp durduğu sanılardan başka bir şey değildir; bilgelik dedikleri 
de budur. Bu, kocaman güçlü bir hayvana bakmakla görevli bir adamın, 
hayvanın içgüdülerine bağlı hareketlerini, isteklerini gözledikten sonra ona 
nasıl yaklaşacağını, neresinden tutacağını, ne zaman niçin kızıp yatıştığını; 
çeşitli durumlarda ne türlü bağırdığını, hangi ses tonunda huzursuzlanıp 
hangisinde yumuşadığını iyice öğrenmesine benzer. Bunları derleyip 
toplayıp bir sanat haline getirerek başkalarına öğretmeye başlıyor. Koca 
hayvanın, davranışlarından hangilerinin güzel, iyi, haklı, hangilerinin 
çirkin, kötü, haksız olduğunu inceleyip bir bilgiye varmadan bu sözleri 
onun keyfine göre kullanarak hayvanın hoşuna giden şeylere iyi, hayvanı 
tedirgin eden şeylere de kötü diyor (Platon, 2007: 231, 493abc).

Formların birliği yalnızca felsefeciler tarafından kavranabilirken aklından 
çok duyguları, içgüdüleri ve önyargıları ile davranma alışkanlığına sahip olan 
kalabalıklar, çeşitliliğin ortasında sayıklayan hayalperestler gibi olduğu için Ati-
na da demokrasiye akıl değil, heyecan ve tutkular hakim olmuştur (Aster, 2005: 
228). Bu nedenle demokraside, ikna etme güçleri olan laf cambazı demagoglar, 
kitlelerin, telaşlı, düşüncesiz ve tutkulu ruh hallerini kolaylıkla kullanıp toplumu 
istedikleri gibi yönlendirebilmişlerdir. Halkın bu zaaflarını bilen demagog politi-
kacılar da her seferinde dürüst ve bilgili yöneticileri alt edebilmişlerdir. Halk da 
akıllı ve yetenekli olanları değil, tersine hitabet sanatında en usta olanları devlet 
görevlerine seçmiştir. Bu durum Platon’un ünlü ‘mağara alegorisi’nden7 hare-
ketle daha net olarak açıklanabilir. Mağaranın içindekiler, nesnelerin yalnızca 
gölgelerini görebilen, demokrasideki sahte bilginin hayal dünyasında yaşayan ve 
anlama düzeyinin en alt seviyesinde olan çoğunluğa benzer. Filozof ise, tam tersi-
ne mağaranın dışına çıkarak gerçek dünyayı tam gün ışığında gördüğü için iyinin 
7 Platon, ünlü mağara alegorisi ile episteme ve doksa karşıtlığını ve bunun toplumsal-siyasal sonuçlarını ortaya 

koyar. Platon varsayımsal olarak, çocukluğundan beri hiç dışarı çıkmadan ayakları ve elleri bağlı ve yüzleri 
mağara duvarına dönük olarak yaşayan insanları hayal eder. Mağaranın dışındaki dünyayı hiç görmeyen bu 
insanlar, dışardaki dünyayı, mağaranın duvarına yansıyan gölgeler kadar bilebilmektedirler. İçlerinden biri 
bir gün, dışarıya çıktığında gerçek ışığı ve ışığın parlattığı nesneleri gömüştür. Dış dünyayı gören bu kişi artık 
gerçeği görebilmiş, epistemeyi kavrayabilmiştir. Oysa mağaranın içindekiler, mağara duvarlarına yansıyan 
dış dünyanın gölgelerini hala gerçek sanmaktadırlar. Dışarı çıkarak bir aydınlanma yaşayan ve bu nedenle de 
bir filozofa benzeyen kişi karanlığa/mağaraya geri dönmek istemez. Mağaraya döndüğünde de içerdekilere 
dışarıda gördüklerini anlatması ve onları gördüklerine inandırması ya imkansız ya da çok çok zor olacaktır 
(Platon, 2002: 257-260).
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formunu bilen epistemeye ulaşmış birine benzer. Filozof mağaraya dönüp, dışarı-
da gördüklerini mağaranın içindekilerine anlattığında, gördükleri gölgelerin ger-
çek olduğuna inanan çoğunluğun oluşturduğu kamuoyu filozofla alay eder. “Ço-
ğunluk, hasta olan, fakat ona yardım edecek doktoru (filozofu), tuhaf konuşan bir 
hayalperest olarak gören hastaya benzer”. Daha da önemlisi, çoğunluğun kanaati, 
potansiyel olarak devlet adamı ya da filozof olacak kimseleri de baştan çıkarıp, 
onları halka istediğini veren sofistlere dönüştürür (Tannenbaum ve Shultz, 2011: 
73; Platon, 2002: 257-260). 

İşte bu yüzden demokrasinin yöneticileri hiçbir zaman filozoflar ve gerçek 
devlet adamları olamamıştır. Bu demagog politikacıların kötü önderliğinde 
yönetilen toplumların da her türlü felaketlerle karşılaşmaları kaçınılmaz olmuş-
tur. Nitekim çoğunluğun anlık duyguları ile coşkuya kapılıp aldığı kararlarda kısa 
zamanda pişmanlık duyduğu büyük felaketler yaşanmıştır. Bunun en iyi örneği 
hocası Sokrates’in haksız yere ölüme mahkum edilmesidir. Aklın değil de heye-
canların ve tutkuların hakim olduğu böyle bir yerde insanlar da devlet de sağlıklı 
olamaz (Ağaoğulları, 1989: 28-29). 

Tiranlık 
Demokrasinin yarattığı aşırı özgürlük havası, özgürlük sarhoşluğu, her türlü görev 
ve sorumluluk bilincinin ortadan kalkışı, yurttaşların kanunlara uyma konusunda 
gösterdikleri gevşeklikler, toplumsal dayanışmanın her türünün ortadan kalkma-
sı, bir süre sonra kaosa yol açar. Bu kaos, zirve noktasına ulaştığında ve partiler 
arasındaki çekişme tekrar oligarşiye dönüş tehlikesini gösterdiğinde Tiran ortaya 
çıkar ve kendisini halkın temsilcisi ve lideri olarak sunar. Demokrasideki ölçü-
süz, sınır tanımayan özgürlük, demokrasiyi diğer aşırı uca, yurttaşların zorba tek 
bir yöneticinin buyruğu altına girmeleri anlamında sınırsız köleliğe ya da tiranlık 
rejimine götürür. Halkın elinden egemenliğini almak isteyen Tiran düşmanlara 
karşı halka, borçlarının bağışlanacağı, topraklarının yeniden dağıtılacağı, halkı 
kurtaracağını ve koruyacağını vadederek halkın sevgisini kazanır (Platon, 2002: 
320-323). Halk da kendi sınırsız arzularını ve sınırsız özgürlüğünü yeniden can-
landıracağına inandığı bu kişiye iktidarını devreder. Platon’un burada tasvir et-
tiği Tiran figürü, halkın elinden egemenliğini almak ve kendi mutlak iktidarını 
kurmak için halkın duygularını pohpohlayarak halk ile etkili bir ilişki geliştiren 
ve değişen koşullara göre hareket eden gerçek bir siyasal oportünisttir (Arruza, 
2019: 132, 62).

Tiranlığı demokrasinin bir çocuğu olarak gören Platon’un tiranlıktan nef-
ret etmesinin ardındaki tarihsel-toplumsal gerçeklik, tiranlığın kitlelerin deste-
ğine dayanan bir yönetim olması ve onu destekleyen kitlelerin de aristokratik 
değerleri ve örgütlenmeyi yerle bir etmesidir (Popper, 1989: 165). Demokrasinin 
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özgürlüğünün, tiranlığın özgürlüğüne benzediğini vurgulayan Platon, özgürlükle 
işleyen demokrasi ve özgürlükle işleyen tiranlık arasında dinamik bir ilişki oldu-
ğunu belirtir. Demokrasi, kitlesel düzeyde sınırsız arzuları ve özgürlüğü yaşayan 
çoğunluğun iktidarına dayanırken tiranlık, sınırsız özgürlüğü ve arzuları yaşayan 
tek bir kişinin iktidarına dayanır (McGlew, 1996: 211).

Platon’un tiranlık rejimi eleştirisi tek kişinin mutlak gücünün kaçınılmaz 
çürütücü etkisi ile yasaya dayalı yönetim arasındaki karşıtlığı vurgulayan söylem-
lerle biçimlenmiştir. Bu söylemlerin biçimlenmesine kaynaklık eden en önemli 
tarihsel olay ise, Milattan önce 5.yüzyılda Yunanlıların kendilerinden sayıca çok 
büyük ve üstün bir güç olan Persleri yenmesiyle birlikte elde edilen zafer ol-
muştur. Bu zafer, Pers kralının ya da tiranın, otokratikliğine, zorbalığına ve yasa 
tanımazlığına karşı Yunan dünyasında Panhelenistik bir ideolojinin doğmasına 
yola açarak köleliğe karşı yasanın ve özgürlüğün bir zaferi olarak yorumlanmaya 
başlamıştır (Arruza, 2019: 112, 22). Ancak, Platon tüm bu söylemleri hem kendi 
kişisel deyimleriyle8 bir araya getirmiş ve hem de bunları kendi siyasal teorisi ile 
sentezleyerek bir tiranlık tasviri geliştirebilmiştir. 

‘Tiranlık yönetimi’, yöneticilerinin sadece kendi kişisel çıkarlarını tatmin 
etmeye çalıştığı, kaba arzu ve kötülüğün hakim olduğu en kötü devlet türüdür 
(Tannenbaum ve Shultz, 2011: 77). Sapkın bir rejim biçimi olan tiranlık, tiranın 
kendi kişisel iktidarını anayasa dışı bir yolla ya zorla ya da düzenbazlıkla ele 
geçirmesiyle kurulur. Bu devleti yöneten kişi her eyleminde kendi istediği gibi 
davranır. Tiranların eylemleri, keyfi, ölçüsüz ve kendi arzu ve özel çıkarlarına 
yöneliktir (Kalyvas, 2007: 416). Tiran, tek başına yazılı yazısız tüm kanunları 
ve gelenekleri hiçe sayan, gerçek devlet adamını taklit eden ancak ilhamını, tut-
ku ve cahillikten alan biridir9 (Platon, 2001: 84). Tiranın ruhu bedensel zevkler 
için duyduğu güçlü ve inatçı bir arzu ile yönetilir. Bu arzunun varlığı tiranlaşmış 
adamın tüm yaşamına yön veren bir etki yaratır (Johnstone, 2015: 433). Hem aklı 
hem de onuru/şerefi umursamayan Tiran, arzunun yönettiği bir insan olduğu için 
tümüyle dengesiz bir ruha sahiptir (Platon, 2006: 38, 469c). 
8 Siracusa tiranını ziyaret eden ve onun sarayında misafir olan Platon, Siracusa tiranının, aile içi yaşayışını, 

yakınlarına, akrabalarına ve yönetimi altındakilerine davranışlarını doğrudan gözlemleyebilmiştir. Misafirli-
ği sırasında, baskıcı bir politikanın boyutlarını tanımış, buradan kendi siyasal görüşlerini geliştirecek veriler 
toplamıştır. Atina’daki demokrasi ile Sicilya’daki tiranlığı karşılaştırarak demokrasinin zaaflarını ve tiranlık 
ile tiranın bir devlet ve yönetici tipi olarak temsil ettikleri özellikleri inceleyebilmiştir (Atayman, 2007: 24).

9 Bu konu bağlamında Platon’un öğrencisi Aristoteles’in yasa ile sınırlanmayan tek bir kişinin iktidarının ka-
çınılmaz olarak o kişinin duygu ve tutkularına göre kişiselleşmiş sınırsız bir iktidara dönüşeceği yönündeki 
saptamalarını son derece çarpıcı olduğu için hatırlatmak yerinde olacaktır. “En iyi yasalar tarafından mı? 
Yoksa en iyi adam tarafından mı? Yönetilmek daha iyidir? Yasanın egemen olmasını isteyen, başka hiçbir 
şeyin değil yalnız Tanrının ve zekanın egemen olmasını istiyor demektir; bir insanın egemenliğini isteyense, 
bir vahşi hayvanı işin içine sokmaktadır; çünkü insanların tutkuları bir vahşi hayvan gibidir ve güçlü duygu-
lar yöneticileri ve insanların en iyilerini bile yoldan çıkarır. Yasada, tutkuları olmayan zekayı bulursunuz.” 
(Aristoteles, 2005: 103).
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Sapkın Cinsel Arzular 
Platon, tiranı, geleneksel inançların, sosyal bağların ve utanmanın tüm sınır-
larını hiçe sayarak insan arzusunun tüm çeşitleri içindeki, en düşük ve en ba-
yağı olanları üstündeki bütün sınırlamaları ortadan kaldırmış biri olarak tasvir 
etmiştir (Arruza, 2019: 140). “Doğuştan herkeste bulunan ancak doğru eğitim, 
doğru yetiştirme, yasalar ve aklın yardımıyla bastırdığı uygunsuz arzuları bazı 
kimseler içlerinden tamamen söküp atabilirken ya da sayılarını ve güçlerini en 
aza indirebilirken bazı kimseler ise, bunları daha güçlü ve çok sayıda sürdürürler 
içlerinde” (Platon, 2002: 329, 571d). Platon, tiranın ayırt edici niteliğini ya da 
kişiselleşen iktidarın en ayırt edici özelliğini yasaklanmış sapkın cinsel arzular 
ile özdeşleştirerek tasvir etmiştir. Platon’a göre Tiran, herkesin sadece gece rü-
yalarında gördüğü irrasyonel ve gereksiz arzuları gündüz yaşamak isteyen biri-
dir. “Her birimizde hatta en ağırbaşlı görünenlerde bile, korkunç, vahşi, yasadışı 
bir takım arzular vardır; bunlar rüyalarımızda ortaya çıkar” (Platon, 2002: 330, 
571b). “Uykuda uyanan arzular, hiçbir şeyden çekinmez, her çeşit utanma duygu-
sundan ve makul düşünceden sıyrılmış- anasıyla yatmayı bile kurmaktan; insan, 
Tanrı, hayvan, ne olursa olsun hiç biriyle çiftleşmeye yeltenmekten sakınmaz…” 
(Platon , 2002: 330, 571d). Platon, Freud’dan önce bilinç ve bilinç dışı ayrımı ya-
parcasına, herkesin içinde saldırganlık ve cinsellik dürtülerinin olduğunu, aklıyla 
bunu denetlediğini, ama rüyada böyle bir denetim olmadığı için bunların rahatça 
ortaya çıktığını ileri sürer (Aydın, 2013: 42). Tiran, herkesin yalnızca geceleri 
rüyalarda gördüğü vahşi ve kudurmuş -ensest ilişki de dahil olmak üzere- ya-
saklanmış sapkın cinsel ilişkileri gündüzleri dolu dizgin yaşamak isteyen arzu-
larının ve aşklarının delirttiği biridir (Johnstone, 2015: 435). Tiranın ruhu azgın 
bir arzunun durmadan kendisini sürüklemesiyle tedirginlik ve pişmanlık içinde 
bocalar. Eros’un ruhuna yerleşmesine ve bütün davranışlarını belirlemesine izin 
veren tiranın ruhu yasaklanmış cinsel arzuların denetimine girmiştir (Voegelin, 
2000: 179). Platon’un ifadesi ile “bir insan ya yaradılışı ya edindiği alışkanlıklar 
ya da her ikisi yüzünden sarhoş, aşık ve deli oldu mu, Tiran ruhlu bir insan olmak 
için hiçbir eksiği kalmamış demektir” (Platon, 2002: 332-573cde). Eros, aslında 
tiranın davranışlarında, sarhoşluk, karasevda ve delilik hallerinin hepsinin birden 
görüldüğü bir dengesizlik durumu yaratır. Platon’un Tiran ile erosu özdeşleştir-
mesi hiç de tesadüf değildir. Zira Yunan kültürel ikliminde eros esas olarak, ih-
tiraslı ve şehvetli cinsel haz ve arzu anlamına gelir. Yunancada aşk tanrısı olarak 
da bilinen eros, cinsel haz ile bir şeyi sevmeyi, yani bir şeye şehvet duymayı, onu 
delice arzulamayı da ifade ettiği için, erosun denetimine girenler bir yandan da 
deli diye nitelendirilmişlerdir (Aydın, 2013: 235, 238). 

Ancak Platon’un yukarıda erosu toplumsal, dinsel ve tanrısal yasalara ay-
kırı olarak meşru üreme amacı taşımayan ‘sapkın cinsel haz anlamında’ kullandı-
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ğının da altını özellikle çizmek gerekir. Platon, Yasalar adlı eserinde de erosu, do-
ğaya aykırı olarak üreme amacı taşımayan, ensest ilişkiler ile kadın ve erkeklerin 
eşcinsel ilişkileri10 anlamında sapkın bir aşk türü olarak sınıflandırmıştır11(Platon, 
1992: 98-102). 

Platon’un doğaya, tanrısal ve dünyevi yasa ve geleneklere aykırı sapkın 
cinsel haz anlamında tasvir ettiği eros ile tiranı özdeşleştirmesi de tesadüfi değil-
dir. Erosun ‘bu anlamıyla’ tasvir edilmesi, Antik Yunan kültürel ikliminde yay-
gın olan ve Platon’un da benimsediği, “imansız işler yapan, cani, günahkar ve 
sonsuza kadar lanetlenerek türlü işkencelerden sonra cehennemin en derininde-
ki uçuruma atılarak cezalandırılan” (Platon, 2002: 390, 616a) tiran karakterine 
de uygundur. Toplumsal ya da doğuma bağlı teamül ve kuralların dışında hile 
ve düzenbazlıkla iktidara gelen tiranın sınır tanımaz yönetimi ve acımasız ikti-
dar duygusu, tarihin, doğanın ve tanrıların koyduğu yasaların dışına çıkar. Hatta 
tanrılar bile sınırları kabul ederken kibre kapılan tiranlar kendilerini tanrılara eşit 
ve üstün görerek bütün sınırları yıkarlar12 (Saxonhouse, 1988: 1261-1264).

Platon tiranlık rejimini ‘siyasal bir iğrençlik’ olarak (McGlew, 1996: 208) 
nitelendirmek için tiranı, erosun en bayağı hali olan sapkın cinsel haz ile özdeş-
leştirir. Ancak Antik Yunan kültüründe erosun özündeki çok yönlülük dikkate 
alındığında ve hiçbir tanrının eros gibi zaman ve mekana göre değişik biçimlerde 
yansıtılmadığı da bir gerçektir (Erhat, 1978: 116). Bunun bir sonucu olarak Pla-
ton da erosun bu en bayağı halinin karşısına, erosa kendi yüklediği anlamı çıkarır. 

10 “Doğa yasalarına aykırı olarak insanların ve toplumların başına binlerce iş açan sübyancılıktan, kadın ve er-
kekler arasındaki eşcinsellikten nasıl sakınılabilir? (Platon, 1992: 98, 836bc).“Güzel olan, birinin kız kardeşi 
ya da erkek kardeşi olduğu zaman. İnsanın kendi kızı ve oğlu hakkında da yazılı olmayan bu aynı yasa ne 
açıktan açığa ne de gizlice, aynı yatağa girerek ya da başka türlü sevgi göstererek bunlara ilişmesini yeterince 
engeller…” (Platon, 1992:101-838b). “Doğaya uygun üreme amaçlı üremeye aykırı olarak… hiçbir zaman 
kendi kökünden yaratıcı olmayacak dağlara taşlara tohum ekmemeyi…” (Platon, 1992: 102-839a). “Bu tür 
davranışların dine sığmadığını, tanrılarda nefret uyandırdığı ve çirkin mi çirkin olduğunu.” (Platon, 1992: 
101, 836c). 

11 “Sevginin, tutkunun ve aşk denen duygunun yapısına bakmak gerekir” (Platon, 1992: 99, 737a). 
12 Antik Yunan’da tiran kavramı, iktidarını kötüye kullanan bir yönetici olarak bilinen yaygın imajından çok 

daha zengindir elbette. Doğuma bağlı ve toplumsal-tarihsel yasaların dışında iktidara gelen ve yöneten ti-
ranlar aynı zamanda geçmişten miras kalan geleneklerin ve düşüncelerin sınırlarını aşabildiği için ‘yaratı-
cı yıkıcılığın’ da sembolü olmuşlardır. Geçmişin bağlarından kopan tiran, insan aklının ve iradesinin daha 
önceden hayal edemediğini hayal edip, kabul edilmiş sınırların ve düşüncelerin dışına çıkarak dünyayı ve 
içinde bulunduğu toplumu dönüştürme kapasitesine sahip bir yöneticidir (Saxonhouse, 1988: 1261). Nitekim 
Platon’un, olgunluk dönemi yapıtı olan Yasalar adlı eserinde tiranı, hızlı, sert ve etkili yönetim tarzı sayesinde 
sözü edilen yaratıcı ve dönüştürücü kapasitesine vurgu yaparak yeniden ele aldığını hatırlatmakta da fayda 
vardır. “O Halde, kent olabildiğince çabuk ve iyi bir şekilde son derece mutlu yaşayacağı bir düzene kavuşa-
caksa… Bana tiranlıkla yönetilen bir kent verin; başındaki tiran da genç, belliği güçlü, kolay kavrayan, yiğit 
ve yaradılıştan eli bol olsun… Çünkü bir yönetim biçiminin örgütlenmesi bundan daha çabuk olmamıştır 
ve olamaz. Anladığıma göre, mükemmel bir yasa koyucu ve akıllı bir tiran olmak koşuluyla en iyi devletin 
tiranlıktan gelişeceğini ve bundan ötekine en kolay en hızlı böyle geçildiğini söylüyorsun” (Platon, 1988: 
156-158,709e, 710bc, 711d).
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Platon’a göre eros,13 “bütünü kendisinde birleştiren ve insanların onun sayesinde 
bir tür tanrısallıktan ve ölümsüzlükten pay aldıkları yaratıcı güç” (Cevizci, 1999: 
312), birleştirici, bütünleştirici gerçek sevgidir. 

Platon, ileri sürdüğü ‘soylu yalan’ mitine, ideal devletindeki yönetenler, 
koruyucular ve üretenlerden oluşan hiyerarşik ve eşitsizlikçi siyasal düzeni meş-
rulaştırma işlevi yanında tüm toplumu bütünleştirici bir kardeşlik sevgisi yaratma 
işlevi de yükler. Tanrının istemesiyle aynı topraktan kardeş olarak yaratılan tüm 
insanlar, yaradılışlarındaki farklılıklara rağmen (altın, gümüş ve demir ya da tunç 
mayalı olmaları) birbirlerine karşı kardeşçe bir sevgi bağı ile bağlanacaklardır. 
Tüm yurttaşlar, üstünde yaşadıkları toprağı ortak anaları sayarak onu dış saldı-
rılara karşı savunacaklar ve aynı toprağın çocukları olarak da birbirlerini kardeş 
gözüyle seveceklerdir (Platon, 2002: 131-134, 414e). Böylece adaletli devlette 
eros, ılımlı ve ölçülü bir ‘kardeşlik sevgisi’ yaratarak toplumu bütünleştirme işle-
vi görür (Rosen, 1965: 466). Platon devletin birliğinin sevgi üzerinden kurulması 
gerektiğini Şölen adlı eserinde de şöyle ifade eder; 

(O)dur içimizdeki yabancılık duygularını silip, yerine yakınlık duygularını 
getiren. Odur bizi toplayan bayramlarda, korolarda, kurbanlarda. Kaynaş-
maya yol açar, yabanlığa yol vermez. Bizi iyiliğe dost, kötülüğe düşman 
eder... Yardımcımız, en iyi kurtarıcımız olur. O kurar Tanrıların ve insanla-
rın düzenini” (Platon, 2016: 37, 197d).

Koruyucular sınıfının eğitimleri ve yaşam biçimleri de erosun bu işlevi-
ne uygun bir biçimde kurgulanmalıdır. Koruyucular sınıfı, tüm yurttaşlara karşı 
sürüyü koruyan ve kollayan bir çoban köpeği şefkati ve sevgisi aşılanarak (bu 
sevgiyi aşılayacak müzik ve masallarla) özenle eğitilmelidirler. Koruyucuların 
yurttaşlara karşı tıpkı sürüyü yok eden kurtlar gibi ‘vahşi birer efendiye’ değil, 
sürüye sevgi duyan çoban köpeklerine dönüşmeleri de onların bedensel arzula-
rını kışkırtacak özel mülkiyetin ve paranın olmadığı, kadın ve çocuk ortaklığına 
dayanan kardeşçe bir yaşam sürdürmelerine bağlıdır (Platon, 2002: 133, 416ab). 
Platon bunu Devlet adlı eserinde şöyle ifade eder;

(K)oruyucuların, her birinin başka şeylere değil, aynı şeylere benim deme-
si, hiç birinin ayrı evi olup tek başına elde ettiği şeyi kendi evine götürme 
durumunda olmaması, ayrı kadın ve çocukları olup ayrı sevinç ve acılar 
bulunmaması gerekir. Böylece, bedenlerinden başka her şeyleri ortak olun-
ca, birbirlerini dava etmeleri, suçlamaları için sebep kalır mı? Para, çocuk, 
akraba yüzünden çıkan bütün kavgalardan kurtulmazlar mı? (Platon, 2002: 
194, 464de) koruyucular arasında çatışma olmayınca, öteki yurttaşların da 
ne koruyucularla, ne de kendi aralarında anlaşmazlığı düşmesinden korkul-
maz (Platon, 2002: 195-465c). 

13 Ancak, Platon’un erosu hangi anlamlarda kullandığı ya da Platon’un eserlerini, eros üzerinden farklı okuma-
lara tabi tutma bu yazının amaç ve sınırları dışında kaldığını da vurgulamak gerekir. 
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Platon ideal devletini Yasalar adlı eserinde de şöyle ifade eder;
(Ş)u eski deyiş kentte olabildiğince gerçekleştiği zaman, birinci sınıf dev-
let, yönetim biçimi ve en iyi yasalar ortaya çıkmış demektir: ’Dostların 
malı aslında ortaktır’. Bu ister bu gün bir yerlerde görülsün, ister ilerde 
bir gün ortaya çıksın -yani kadınların, çocukların ve bütün malların ortak 
olması-özel mülkiyet denilen şey her yerde insan yaşamından her yolla si-
linecek; doğal olarak kişisel olan şeyler bile bir biçimde elden geldiğince 
ortak kılınmaya çalışılacak, söz gelişi gözler, kulaklar ve eller sanki ortak 
olarak görüp, işitip, eyliyorlarmış duygusunu verecektir; böylece herkes 
aynı şeyler karşısında sevinip üzüntü duyarak bunları elden geldiğince bir 
ağızdan övecek ve yerecektir… Eğer tanrılar ve onların bir sürü çocuğu 
böyle bir kentte yaşıyorlarsa, böyle yaşamaktan mutludurlar (Platon, 1988: 
202-203, 739cde). 

Aslında Platon’un kişisel evliliğin kaldırılmasına dayanan bu yaşam tarzı 
aileyi, sahip olduğu özel niteliğinden çıkararak tüm koruyucular sınıfını tek bir 
aile olabileceği şekilde genişletme amacı taşır (Arendt, 2018: 323-324). Koruyu-
cuların, bedenlerinden başka her şeylerinin ortak olması, onların aslında tek bir 
bedende bütünleşerek aynı biçimde düşünen, hisseden ve hareket eden tek bir 
organizmaya dönüşmeleri anlamına gelir. 

Devletin geleceği koruyucular sınıfına bağlı olduğu için, filozof krallar 
soyun sağlamlığını hesaba katarak savaşlarda kahramanlık gösteren ve yaş ve 
beden olarak birbirlerine en uygun kadın ve erkekleri bayram günlerinden birinde 
törenler düzenleyerek çocuk üretmeleri için birleştirirler. Filozof kralın denetimi 
dışındaki cinsel birleşmeler ise, meşru olmadığı için yasaklanmıştır ve cezalan-
dırılır (Platon, 2002: 186-188). Belli aralıklarla tekrarlanan sayısız geçici çift-
leşmelerin amacı, cinsel hazzı doyurmak değil, üremektir. Platon burada erosu, 
toplumsal bütünleşmeyi sağlayacak ‘doğurma sevgisi’ anlamı ile özdeşleştirir. 
Platon’un ifadesi ile;

(N)eden doğurma sevgisidir, çünkü doğurma sonsuzluğa götürür, ölümlüyü 
ölümsüz eder. İyiyi isteyen ölümsüzlüğü istemek zorundadır. Sevgi ister 
istemez ölümsüzlüğün sevgisidir. Kadının erkekle birleşmesi doğurama 
işidir ve bu da bir tanrı işidir, çünkü üreme, çoğalma ölümlü bir varlığın 
ölümsüzlüğünü sağlamaktır. Böyle bir iş bozuk düzen içinde olmaz. Üre-
me, kadın ve erkeğin birleşmesi ile meydana gelen tanrısal bir doğurma 
işidir (Platon, 2016: 50-51, 206cde, 207a).

O halde, koruyucular sınıfı içindeki cinsel birleşmelerin amacı, cinsel haz-
zın değil, üreme yoluyla “ölümlü bir varlığın ölümsüzlüğünü sağlamaktır.”

Bu bağlamda yeniden tirana dönmek gerekirse, tiran yalnızca doğal ve 
tanrısal yasaların dışındaki sapkın cinsel hazları değil, aynı zamanda kadınlarla 
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ilişkinde de tek amacı ölümsüzlüğün sevgisi olan üremeyi değil, cinsel hazlarını 
yaşamaktır. Oysa, “gerçek aşk, düzen ve güzelliğe karşı duyulan ölçülü ve uyum-
lu bir sevgidir” (Platon, 2002: 116, 403ab).

Tiranın hayatında, onun ruhuna egemen olan şehvetli cinsel arzunun ya-
nında, eğlence, cümbüş, kadın ve her çeşit öteki arzular da doludizgin yaşanır. 
“Daha doğrusu bu cinsel aşk, eğlence, cümbüş, kadın her çeşit zevki, yarattığı 
gibi, her gece her gün çeşitli ihtiyaçlar yaratan bir sürü korkunç arzuyu da türe-
tir”. Aşk tutkusu ve öbür arzularla çılgına dönmüş tiran, hep doyurulmamış arzu-
lar içinde kıvranıp durur (Platon, 2002: 332, 573d, 338, 578a, 577e).

Tiran Ülkenin Tüm Kaynaklarını Sömüren Bir Zorbadır 
Platon, içinden filozof kralların çıkacağı koruyucular sınıfının, aldığı felsefi eği-
tim programı sayesinde sürüyü koruyan çoban köpeklerine dönüşürken, tiran-
ların, kötü doğaları ve aldıkları kötü eğitimle sürüyü yiyerek yok eden kurtlara 
dönüştüğünün altını çizer (Arruza, 2019: 109). Tiran, sınırsız bedensel arzularını 
yaşamak için sürekli daha fazla paraya ihtiyaç duyar. Her gün daha fazlasına 
ihtiyaç duyduğu parayı elde edebilmek için hem halktan aldığı vergileri sürek-
li artırır hem de devletin kutsal hazinelerine el koyar. Böylece, tiran toplumun 
tüm zenginliğini sömürür. Devletin tüm gelirlerine el koyan tiran zenginlik içinde 
yaşarken yönettiği halk ağır bir yoksulluk içinde köle gibi yaşar. Bu durumda 
tiran iktidarını, dozunu giderek artırdığı şiddete dayanarak korumayı amaçlar. 
Bunun için de tam anlamıyla keyfi ve acımasız davranır (Johnstone, 2015: 433). 
Zaten “tiran demek, devlet yönetiminde istediği gibi davranmak, öldürmek, sür-
gün etmek ve her şeyi kendi zevkine göre yapmak” demektir (Platon, 2006: 38, 
469c). Tiranın keyfi davranışının nedeni, ruhunun aklının değil, erosun deneti-
mine girmiş olmasıdır. Platon, yönetilmeye istekli insanların gönüllü idaresine 
siyaset sanatı, bu sanata sahip olanları da gerçek kral ya da devlet adamı olarak 
nitelendirirken, tiranı, siyaset sanatına sahip olmayan zorla idare eden biri olarak 
nitelendirir (Platon, 2001: 42-43, 492c). 

Baskı ve zora dayanarak yöneten tiran, sadece yönetimi altındakileri kor-
ku içinde yaşatmakla kalmaz aynı zamanda kendisi de büyük bir korku içinde 
yaşar. Hatta ülkedeki en büyük korkuyu bizzat tiranın kendisi yaşar. Yönetim-
lerin en kötüsü olan tiranlıkta, hiçbir yasayla bağlı olmayan tiran, ülkenin tek 
efendisi olmasına rağmen, köleleştirdiği kitlenin ortasında yalnız başına kalmış, 
korkudan titreyen bir efendi konumundadır. Böyle bir durumda tiranı koruyanlar 
da ya, tiranın köleleri efendilerinin elinden alıp, özgürlüklerini bağışlayıp kendi 
koruyucuları arasına kattığı ya da para verip, başka ülkelerden getirttiği kimse-
lerden oluşur. Çünkü, toplumun tümüne uyguladığı zora dayanan yönetimiyle 
tamamen yalnızlaşan tiran, ülkesinde sadece bu kimselere güvenebilecek kadar 
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çaresiz kalır. Tiran, yönetimiyle köleleştirdiği yurttaşların nefretini arttırdığı 
oranda, koruyucularının sayısını ve kendisine bağlılığını da o kadar artırmak zo-
runda kalır. Bunu da ancak, paraya dayanarak yapabilir (Şenel, 1991: 193). 

Tüm duygu ve davranışları, iktidarda kalma arzusu ve zorunluluğu ile yö-
netilen tiranın en büyük korkusu iktidarını kaybettiğinde uğrayacağı trajik son-
dur. Bu nedenle tiranı yöneten duygu, korkudur (Neblo, 2007: 31-32). Giderek 
artan sınırsız arzularını yaşayabilmek için hem iktidarda kalmak hem de bunun 
için şiddetin dozunu sürekli artırmak zorunda kalan tiranın korkusu da aynı oran-
da büyür. Yönettiği devlette korku içinde yaşayan tiran aslında,

ülkedeki en korkak insanıdır. Tiran, yönettiği devlette paralı kölelerinden 
başka güveneceği kimse kalmadığı için evden dışarı bile çıkamayan eve 
kapanarak bir mahpusluk hayatı yaşamak zorunda kalır. Ömrünü korku 
içinde, çarpıntı ve acılar içinde geçiren tiran, korkudan en soysuz insanla-
rın bile dalkavuğu olmaya mahkum, bayağı ve uşak ruhlu gerçek bir köle-
dir (Platon, 2002: 340-341, 579e). 

O halde tiran, ruhunda hem yasaklanmış sınırsız arzu hem de sınırsız kor-
kuyu aynı anda yaşayan, arzuların, aşkların ve nihayet korkunun delirttiği bir 
kimsedir. Ülkesindeki insanların en kötüsü olan tiran, kötülüğün de simgesidir. 
Doğası gereği kötü olan tiran, iktidarda kaldığı müddetçe, kıskançlık, kalleşlik, 
dosttan yoksunluk ve dinsizlik gibi içinde beslediği daha nice kötülükleri de or-
taya çıkarır (Platon, 2002: 340-341, 579e) 

Aslında tiranın kötülükleri onun hasta olduğunun da göstergeleridir. 
Üstelik Platon sadece tiranı değil, tiranlığı da bir devletin en hastalıklı bedenlen-
mesi olarak nitelendirir. Çünkü tiran ve onun yönettiği devlet hem ruhun parça-
larındaki hem de devletin sınıflarının parçalarındaki uyumsuzluk olduğu için tam 
bir hastalıktır. Hastalığın, bedenin kötülüğünün göstergesi olması gibi tiranlık da 
ruhun kötülüğünün en uç göstergesidir. İnsanların karakterleri hem içinde yaşa-
dıkları siyasal düzeni yarattığı hem de bu siyasal düzene yansıdığı için yönettiği 
köleler ile tiran arasında niteliksel hiç bir fark yoktur. Çünkü hem tiran hem de 
tiranın yönettikleri birbirlerinin ortaklaşa hastalığını ve köleliklerini güçlendire-
rek birbirlerini yansıttıkları için tiranın ülkesinde hiçbir sağlıklı birey büyüyemez 
(Boesche, 1996: 28-29).

Tiranlıkta Herkes Rol Yapar 
Adaletli bir şehirde her birey doğasına uygun olarak kendisine ayrılmış rolü sa-
mimi bir şekilde yerine getirir. Oysa tiranlıkta herkes kendi maddi çıkarlarını 
çoğaltmak için kalabalığa yönelik rol yaptığı için iki yüzlü bir rolün oyuncuları 
haline gelir ve bu nedenle de hiç kimse doğal değildir (Boesche, 1996: 44). Pla-
ton’un ideal devletinde sansürü onaylamasının ve tiyatroyu eleştirmesinin nedeni 



152 Amme İdaresi Dergisi, Cilt 53, Sayı 2, Haziran 2020, s. 129-157

de budur. Çünkü tiyatro, rol yapmaya ve taklit etmeye dayanır. İnsanın da kötüyü 
taklit etme arzusu vardır. Oyunların çoğunda, kötüler vardır ve kötü kişi rolünde-
ki aktör, suçluları taklit etmek zorundadır. Üstelik aktör yalnızca suçlular değil, 
kadınları, köleleri ve aşağı tabakadan insanları da taklit eder (Russell, 1984: 221). 
Yurttaşların, insanların dışa vurdukları davranışları izleyerek taklit etmesi, takli-
din gittikçe yaygınlaşıp nihayet yurttaşların seçtikleri rollerin onların doğalarında 
onlara ait olmayan rolleri seçmelerine yol açar. Eğer bu roller gençlikten başla-
yarak davranış haline getirilirse bir alışkanlığa dönüşerek ikiyüzlü kötü bir doğa 
inşa edilmiş olur. Bunun sonucunda da herkes bir sahtekara dönüşür. İnsanlar 
kendilerini göstermede gerçekte oldukları gibi içten ve dürüst davranamazlar ve 
oldukları gibi değil olmadıkları gibi görünmeye çalışırlar. Rol yaparak adaletli 
ve centilmen görünen tiranlar da aslında sahtekar sofistlere benzediği için onları 
gerçek kral ya da devlet adamlarından ayırmak imkansızdır (Boesche, 1996: 44). 

En iyi yöneticiler, toplum için yararlı olan şeyleri yapmanın yanında yurt-
taşlarının karakterlerini de biçimlendirirler. Çünkü en iyi yöneticiler sofistlerin 
ders verdiği demagog politikacılar gibi yurttaşlarının arzuladıkları şeyleri ver-
meyi değil, tam tersine onlara neyi arzulamaları gerektiğini öğretirler. İnsanları 
daha iyi yurttaşlara dönüştürmeyi amaçlayan bir bilim olarak politika yalnızca 
ruhları biçimlendirme işi değildir, akla uygun olarak nasıl yaşayacaklarını da be-
lirleme işidir. Siyasal liderler uzmanlık bilgisine sahip doktorlara, gemi kaptanla-
rına benzer ve bu meslekler halka, adalet, psikolojik sağlık konularında rehberlik 
ederek akla uygun olarak nasıl yaşayacaklarına ve kendilerini nasıl uyumlu hale 
getireceklerine rehberlik ederler (Boesche, 1996: 36). Oysa “tiranlar üzerimizde-
ki iktidarını bizim yozlaşmış tatlarımızı arzulatarak sürdüren aşçılara benzerler” 
(Platon, 2002: 498, 389e).

Tiranın Yönetme Stratejileri
Bir tiran kendisini ve tebaasını daima erdem ve onurun dışında tuttuğu için, mül-
kiyet ve para sevgisine teşvik eder. Tiran tebaasını da parayı ve zevki sevme 
arzusu ile yönlendirir. Tiranın, eğitim eksikliği ve kötü doğası, parayı, sınırsız 
açgözlülüğünün ve doymak bilmez erotik arzularının yüzlercesini yaşamak için 
bir amaç haline getirir (Boesche, 1996: 40).

Platon’un felsefeci koruyucularına özel mülkiyeti yasaklamasının nede-
ni, mülkiyete sahip olduklarında yönettikleri yurttaşlarla ittifak yapmak yerine 
onların efendisi ve düşmanı haline gelmeleridir. Bu durumda karşılıklı olarak 
birbirlerinden nefret ederek birbirlerine karşı komplo kurarlar. İdeal devlet dı-
şındaki öteki devletler mülkiyet için kavga eden birbirleriyle çatışan sınıflarla 
kolayca parçalanır. Tiranlık da sınıf çatışmasını beslemesinin yanında, bireyleri 
kendi kişisel ekonomik çıkarlarının özel dünyasına hapsederek onları birbirinden 
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ayırır (Platon, 2002: 462). Bireylerin birbirinden ayrılarak dostluk kuramamaları, 
tirana karşı siyasal bir işbirliği yapmalarını imkansız hale getirdiği gibi bireylerin 
güçsüzleşmesine tiranın ise, daha da güçlenmesine yol açar. Bu nedenle, Platon, 
dostluğun, tiranlığa karşı en büyük siyasal tehdit olduğunu ileri sürmüştür. Tiran-
lık bütünleşmiş bir devlet değil birbiriyle bağlantısı olmayan bireyler sürüsünün 
yaşadığı kasvetli bir yerdir. Böyle bir yerde gerçek bir dostluk da olamaz, birey-
ler tümüyle kendi dünyalarında ve dostluk ilişkileri olmaksızın yaşadıkları için 
daima ya birinin efendisi ya da başka birinin kölesi olarak yaşarlar. Tiranlığın 
doğası asla gerçek özgürlüğün ve dostluğun tadını alamaz. Kendi çıkarının peşin-
den giden biri başkalarının refahını düşünemez ve bu yüzden de dostluk kuramaz 
(Boesche, 1996: 42). 

Tiran, tebaası hep bir öndere ihtiyaç duysun diye dışarıya karşı savaş açar. 
Savaş açmasının bir nedeni de vergiler yüzünden yoksullaşan yurttaşların günlük 
nafakalarından başka bir şey düşünememeleri ve tiranı düşünmeye fırsat bulama-
maları içindir. Tiran şehirdeki tüm dürüst ve cesaretli insanları da yok eder. 

En cesaretli olanlar tiranı eleştirmeye başlarlarsa tiran egemenliğini sür-
dürmek için bu türden insanları yok eder. Bu yöntem, bedeni temizlemek 
için başvurdukları yolun tam tersidir; hekimler kötü olanı yok edip iyi olanı 
bırakırken tiran tersine iyi olanı yok edip kötü olanı bırakır. İktidarı elinde 
tutmak için dürüst ve cesur insanları yok eden tiran, ya hepsini de vasat 
insanlara dönüştürdüğü kölelerinin arasında yaşayacak ya da yaşamaktan 
vazgeçecektir (Platon, 2002: 324-325, 567ad). 

Sonuç
Siyaset felsefesinin ilk kurucu metni olan Platon’un Devlet adlı eseri, siyaset fel-
sefesi tartışmalarında olduğu kadar geçmişteki ve günümüzdeki siyasal olayları 
anlayabilmek için de başvurulan temel kaynak olma ayrıcalığını hiç yitirmemiş-
tir. 

Platon’un, özellikle tek kişinin devleti kendi kişisel arzularına göre yö-
netmesi olarak tiranlık rejimi eleştirileri, Batı siyasal düşünce geleneği içinde 
kişiselleşmiş iktidarın doğası hakkında bir söylem yaratmış ve bu söylem farklı 
düşünürler tarafından yeni tarihsel-toplumsal gelişmelere göre her seferinde ye-
niden entelektüel dolaşıma sokularak yeniden üretilmiştir. Roma’da diktatörlük, 
18.yüzyılda Fransa’da Montesquieu’nun despotizm tasviri ve nihayet 20. yüzyıl-
da Hitler ve Mussolini ve daha sonraki tarihlerde ortaya çıkan otoriter ve totali-
ter tek adam rejimleri, Platon’un kişiselleşmiş iktidarın doğasını analiz ederek 
çerçevesini çizdiği tiranlık söyleminin paradigması içinde kalarak açıklanmaya 
çalışılmıştır.
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Platon’un tiranlık tasvirleri, tarihte görülen tiranlık örneklerini anlayabil-
mek için de ilk referans kaynağı olmuştur. Örneğin, Roma döneminde, gökyü-
zündeki ayı istemesi, atını senatör yapmak istemesi gibi sayısız çılgınlıklarıyla, 
cinsel sapkınlıkları, ensest ilişkisi, şaşalı yaşamı, korkunç zalimliği vb. özellik-
leriyle bilinen Caliğula gibi, kişiselleşmiş iktidarların en çarpıcı patolojik örnek-
leri olan yöneticiler Platon’un tiranlık hakkındaki açıklamalarına bakılmaksızın 
anlaşılamaz.

Platon’un demokrasilerin demagog politikacılar tarafından tiranlık rejim-
lerine dönüştürüleceği tezi de tarihsel olduğu kadar güncel siyasal gelişmeleri 
de anlayabilmek için son derece değerlidir. Hitler gibi demagog liderler, büyük 
bir kriz içine girmiş, istikrarsız ve yozlaşmış bir demokratik siyasal ortamdan 
yararlanarak büyük bir psikolojik travma yaşayan halkın acılarına, korkularına 
ve umutlarına hitap edip halkı kendisinin bir kurtarıcı olduğuna inandırıp halkın 
çoğunluğunun oyunu alıp faşist rejimlerini kurabilmişlerdir (Badiou, 2015: 165).

Platon’un demokrasilerin demagog politikacılar tarafından tiranlık rejim-
lerine dönüşeceği tezi, son yıllarda yeniden güncel siyasal tartışmaların odağı 
haline gelmiştir. Dünya, küreselleşmenin yol açtığı, ekonomik, toplumsal, siyasal 
vb. olumsuz sonuçlardan yararlanarak demagojik söylemlerle demokratik yol-
lardan iktidara gelen neredeyse bir örnek demagog politikacı figürlerine tanıklık 
etmektedir. İçinde bulunduğumuz tarihsel dönem, bu figürlerin ortak özellikle-
rini temsil ettiği ve en patolojik örneği olduğu kabul edilen ABD Başkanı D. 
Trump’ın adıyla anılarak Trump Çağı olarak nitelendirilmektedir. 

Antik Yunan’daki demokrasi ve 20.yüzyılın temsili liberal demokrasile-
rinin farklılıkları dışarda tutulmak kaydıyla Platon’u okumuş olan Amerika’nın 
kurucu babalarının Platon’un tüm yazdıkları nedenlere dayanarak demokrasiye 
şüpheyle baktıkları bilinmektedir. Amerikan anayasasını hazırlarken en temel en-
dişeleri ister çoğunluğun ister tek bir kişinin keyfi iktidarına karşı durabilmekti. 
Bu nedenle Platon’un demokrasi ve tiranlık çözümlemelerinden hareket ederek 
anayasada, halkın iradesi ile iktidarın işleyişi arasına denge ve fren sisteminden 
oluşan pek çok bariyer inşa edecek mekanizmalara yer vermişlerdir (Arruza, 
2017: 70-71). 

Ancak anayasada yer alan tüm bu önlemlere rağmen D. Trump gibi birinin 
demokratik yollarla halkın çoğunluğunun seçimiyle başkan olması büyük bir şaş-
kınlık yaratarak hem Amerikan siyasal sistemi yeniden mercek altına alınmaya 
başlanmış hem de ‘Trump neden seçildi ve bundan sonra ne olacak?’ gibi soru-
ların gündemde olduğu tartışmalar sürdürülmektedir. D. Trump‘ın yasak aşkları, 
zenginliği, yabancı düşmanlığı, megaloman kişiliği, agresif, küfürbaz ve sürekli 
düşman yaratan demagojik dili vb. özellikleri analiz edilmeye çalışılırken Pla-
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ton’un, demokrasi, tiranlık ve demokrasilerin tiranlığa dönüşeceği ile ilgili açık-
lamaları referans alınarak yeniden güncel entelektüel tartışmaların odağı haline 
gelmiştir (Arruza, 2017: 72). Platon’un tiranlığı ile Trump arasında kurulan ben-
zerlikler, “Demokrasi tiranlığa yol açar mı?” ya da “Platon D. Trump hakkında ne 
düşünürdü?” gibi çarpıcı soru başlıklarıyla yazılan makaleler üzerinden yaygın 
olarak tartışılmaktadır (Cheng ve Lim, 2016).

Platon’un özellikle kitleye dayanan çoğunluğun iktidarı olarak demokrasi-
yi ve tek bir kişinin kişiselleşmiş iktidarı olarak tiranlık rejimlerini, psikolojik ve 
siyasal-kültürel boyutlarıyla ele alan açıklamaları son paragraflarda da anlatılma-
ya çalışıldığı gibi siyasal olayları analiz etmede ilk referans kaynağı olagelmiştir. 
Bu çalışmanın temel amacı da demokrasi ve tiranlık rejimlerinin doğasını tasvir 
eden ilk kaynak olarak Platon’un her iki rejim ile ilgili düşüncelerini analiz ede-
bilmektir.

Bu çalışmanın siyaset felsefesi tartışmalarındaki önemi ise, Platon’un hem 
en iyi yönetim olarak gördüğü kendi ideal devletini hem de en kötü rejimler ola-
rak bunun tam karşısına yerleştirdiği demokrasi ile tiranlık rejimlerini, akıl ve 
arzu kavramları üzerinden okumak ve her üç yönetimi de bu kavramlarla diya-
lektik ilişkilerine vurgu yaparak analiz edebilmektir.
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