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BU SAYIDA

Kamu yönetimi bütün kimliğiyle ortaya çıktığı ilk günden itibaren reform olgusu
ile birlikte anılmaya başlamıştır. Ekonomik ve toplumsal değişiklikler ve
gereksinimler kamu yönetiminden yeni beklentilerin olmasına neden olmuş ve
kamu yönetimi de bu beklentilere göre şekillendirilmiştir. Bu perspektifte kamu
yönetiminde reform sadece bugünün konusu değildir. Kamu yönetiminin geçmişi
ne kadar eski ise kamu yönetiminde reform da o kadar eskidir. Geçmişi çok
eskilere dayanan kamu yönetimi reformu geçmişten günümüze gerek örgütlenme
gerekse de işlevsel boyutlarıyla birçok alanın sorgulanmasına, sorgulanan
alanların yeniden problem edinilmesine ve yeni yeni çözüm önerilerin
çıkarılmasına neden olmuştur.
Kamu yönetiminde gerek örgütlenme gerekse de işlevsel boyutta yaşanan bu
reform sürecinden il sistemi de payına düşeni almaktadır. Bu dönüşüm süreci
sadece bugünün değil, kapitalist sistemin kendisini yenileme aracı olarak
geçmişin de önemli bir konusu olarak belirmektedir. İl, hem mülki yönetimin
önemli bir basamağı hem de bir yerel yönetim birimi olması bakımından özel bir
öneme sahiptir. Bu önem il sisteminde yaşanan ve yaşanacak olan reform
sürecine daha yakından odaklanmamıza neden olmakta ve bu bakış açısının
sonucu olarak il iki niteliği ile birlikte değerlendirilmek zorunda kalmaktadır.
Memleket Siyaset Yönetim Dergisi’nin bu sayısında il sistemi örgütlenme ve
işlevsel boyutlarıyla birlikte değerlendirilmekte ve bu değerlendirmede taşra ve
yerel yönetim birimi olma özellikleri tarihsel bir kesit içinde dünden bugüne yan
yana ele alınmaktadır.
Bu bağlamda ilk olarak ele alınacak olan Ahmet Oğuz Aslan’ın Çevreleşme
Sürecinde İmparatorluğun Toprak Üzerinde Yeniden Örgütlenmesi: Vilayet
Nizamnamelerinin Doğuşu başlıklı çalışması il sisteminde yaşanan reform
sürecini anlayabilmek açısından oldukça önemlidir. Bu çalışmasında Aslan,
Osmanlı İmparatorluğu’nun dünya kapitalist sistemiyle bütünleşebilme çabası
içinde kamu yönetiminin örgütlenmesinde nasıl bir düzenlemeye gittiğini
sorgulamakta ve bu sorgulamada çözüm aracı olarak gördüğü vilayet
nizamnamelerini inceleme kapsamına almaktadır.
Sayının bir diğer çalışması da Erol Uğraş Öçal’ın kaleme almış olduğu Alan
Yönetimi ve Kent Yönetimi Temelinde Yerel Yönetim ve Mülki İdare Ayrışması
adını taşımaktadır. Bu çalışmada Öçal, alan yönetimi ve kent yönetimi
kavramlarını kullanarak aynı coğrafi yapıda neden farklı iki yönetsel yapının
ortaya çıktığını sorgulamaktadır. Böylece Öçal, mülki idare ve yerel yönetim
birimlerinin gelecekti nasıl bir hal alacağına ilişkin olarak da ışık tutmaya
çalışmaktadır.

v

Sayının üçüncü makalesi ise Meryem Çakır Kantarcıoğlu’nun Ortak Toprakların
Özel Mülkiyete Dönüşmesi Mi?: İngiliz Çitleme Hareketleri ile 1858 Arazî
Kanunnâmesi’ne Dair Bir Karşılaştırma başlıklı çalışmasıdır. Kantarcıoğlu,
19.yy reform hamlesi olarak belirmiş olan Arazi Kanunnamesi örneğinde
literatürün aksine devlet arazilerinin özel mülk haline getirilmediğini iddia
etmektedir. Bu iddiasını da kanıtlama çabasında karşılaştırmalı yönetim
temelinde İngiltere’de bu amaçla uygulanmış olan çitleme hareketine kendisine
karşılaştırma nesnesi olarak almıştır.
İl Özel İdaresi Personel Rejimi Üzerine Tarihsel Bir İnceleme: 1913-1980 başlıklı
çalışmasında Erdem Güven, 1913 Kanun-u Muvakkati temelinde il özel
idarelerinde personel rejimine odaklanmakta ve il özel idarelerinin içinden
geçtiği tarihsel süreç bu sınırlılıkla ele alınmaktadır.
Elif Tuğba Doğan ise Düzensiz Göçün Kentlerde “Düzenlenmesi”: Meksika’da
Göçmen Evleri başlıklı çalışması ile il yönetimi sistemine farklı bir açıdan
bakmamızı sağlamaktadır. Doğan, göç olgusunu Meksika örneğinde ele almakta
ve göçmenlerin kentlerdeki uğrak noktaları olan göçmen evlerini tartışmaya
açmaktadır. Türkiye açısından oldukça farklı bir deneyim sunan bu uygulama
günümüzde karşılaşılan ve gelecekte de muhtemel olası göçmen sorunları için
Türkiye’ye de önemli bir reform penceresi sunmaktadır.
Sayının son çalışması ise Zübeyde Erdoğan Çelikkın’e aittir. Steven Lukes’un Üç
Boyutlu İktidar Yaklaşımı: Kararsızlık Üretimi ve Kamu Politikası Analizi
Disiplini adını taşıyan bu çalışmasında Çelikkın, kamu politikası analizine
eğilmektedir. Bu analizde kararsızlık üretimi ve iktidar arasındaki ilişki
tartışmaya açılmış ve toplumdaki iktidar ilişkilerinin varlığı, iktidar uygulamaları
ve iktidarın nasıl kurulduğuna dair tartışmaların da önem kazandığı üzerinde
durulmuştur.
Doç. Dr. Barış ÖVGÜN
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ÇEVRELEŞME SÜRECİNDE DEVLETİN TOPRAK
ÜZERİNDE YENİDEN ÖRGÜTLENMESİ:
VİLAYET NİZAMNAMELERİNİN DOĞUŞU

Ahmet Oğuz ASLAN
Özet
Tanzimat reformlarının bir parçası olan Vilayet Nizamnameleri,
imparatorluğun devlet aygıtının, kapitalist dünya-ekonomi ile bütünleşmesi
sürecinde şiddetlenen kontrol kaybına verdiği hukuki cevaptır. Bir dünyaimparatorluk olan Osmanlı, dünya-ekonominin çevresi haline gelirken, toprak,
emek, sermaye ve şiddet aracı/ordu üzerinde denetim kurmasını sağlayan
kurumlarının işlevsiz hale gelmesi karşısında dönemin şartlarına uygun yeni
bir kurumsallaşmaya yönelmiştir. Pek çok alanda yeni döneme uygun
kurumsallaşma örneği görülürken, toprak üzerinde örgütlenmenin aracı da
vilayet nizamnameleri ile ortaya çıkan yeni mülki idare yapısı olmuştur. Bu
yapı, onlarca ülkeye bölünen imparatorluktan Türkiye’ye de aktarılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Bütünleşme,
Nizamnameleri, Mülki İdare.

Çevreleşme,

Tanzimat,

Vilayet

REORGANIZATION OF THE TERRITORIAL ADMINISTRATION IN THE PROCESS
OF PERIPHERALIZATION: GENESIS OF VİLAYET LAWS
Abstract
Vilayet Laws, part of the Tanzimat reforms, is a juridical response of the state
to the loss of control, which is exacerbated in the process of incorporation
into the capitalist world-economy. As a world-empire, the Ottomans tried to
found a new form of institutionalization in accordance with the conditions of
the new era when the institutions that provide the control of the land, labor,
capital and violence apparatus / army become dysfunctional while becoming
the periphery of the capitalist world-economy. While the forms of new
institutionalization have emerged in many fields, the instrument of the
territorial organization of the state has become the new structure of the
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territorial administration which created with the vilayet laws. This structure
is will be inherited from empire divided into dozens of countries to Turkey.
Key Words: Incorporation, Peripheralization, Tanzimat, Vilayet Laws,
Territorial Administration.

Giriş
İmparatorluk bakiyesi olan Türkiye Cumhuriyeti’nin toprak üzerindeki
örgütlenmesi İmparatorluğun 19. yüzyılındaki gelişmelerin ürünüdür. Öyle ki
1949 yılından bu yana yürürlükte olan 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 1839
yılında ilan edilen Tanzimat Fermanı ile başlayıp, Vilayet Nizamnameleri
(1864/1871) ile devam eden yeniden örgütlenme sürecinde ortaya çıkan
metinlerle benzerlik göstermektedir. 19. yüzyıl bu sürecin önemli bir parçası
olmakla birlikte, imparatorluktaki dönüşümün başlangıcı, Ortaylı’nın (2005:
13) da belirttiği gibi, “daha eskiye” uzanır1. Örneğin İnalcık’ın (2016: 10),
Osmanlı tarihinin dönemlendirilmesine ilişkin önerisinde, 1590’lı yıllar
“temel ayrım çizgisidir”. Zira bu tarihten sonra “yükselişe geçen” Avrupa’nın
etkisiyle tımar sistemi ve kul düzeni bozulmuş, nüfus artışına eşlik eden
“ekonomik çalkalanma” dönemi ile de “klasik çağ” kapanarak gerileme ve
çöküş dönemi başlamıştır. Bununla birlikte İmparatorluğun I. Dünya Savaşı
sonunda dağılması ile sonuçlanan dönüşümde, 19. yüzyılda zirvesine ulaşan
gelişmelerin payı büyüktür.
Bu gelişmelerin başında, İmparatorluğun kuruluş yıllarından beri
süreklilik gösteren Osmanlı-Avrupa ilişkilerinin niteliğindeki dönüşüm
gelmektedir. Avrupa’da 16. yüzyılda “eksenel işbölümüne” (Wallerstein,
2011: 160) dayalı kapitalist bir dünya-ekonomi olarak ortaya çıkan modern
dünya-sistem, izleyen yüzyıllarda yeni coğrafyaları içine alarak büyümüştür.
Osmanlı İmparatorluğu da tarihin bir döneminde, genişleyen dünya-ekonomi
tarafından içerilerek çevreleşmiştir (Wallerstein ve Kasaba, 1983: 336). Bu
tarihin ne olduğu konusunda bir uzlaşı bulunmamakla birlikte İslamoğlu ve
Keyder’e (1988: 43) göre modern dünya-sistem ve Osmanlı
İmparatorluğu’nun bütünleşmesinin “geçiş aşaması”, 16. yüzyılın ikinci
yarısının sonlarında başlamış ve 17. yüzyıl boyunca sürmüştür. Ancak
içerilme ya da çevreleşme, geniş İmparatorluk coğrafyalarının her bir
Ortaylı’nın “modernleşme” olarak ifade ettiği bu süreç, bize göre bir dünya-imparatorluk olan
Osmanlı’nın, Wallerstein (2015)’ın “uzun 16. yüzyıl” olarak adlandırdığı tarihsel dönemde Avrupa’da ortaya çıkan ve tedricen genişleyerek 20. yüzyılda dünyanın tamamını içeren kapitalist
bir ‘dünya-ekonomi’ye dâhil olması ile başlayan süreci ifade etmektedir.
1

2

Çevreleşme Sürecinde Devletin Toprak Üzerinde Yeniden Örgütlenmesi:
Vilayet Nizamnamelerinin Doğuşu

bölümünde farklı olmak üzere daha sonraki tarihlerde ortaya çıkmıştır.
Balkanlar’da çevreleşme, 18. yüzyılda başlarken, Mısır’da 19. yüzyılın
başında, Anadolu’da ise 1830’lardan sonra olmuştur (İslamoğlu ve Keyder,
1977: 53).2
İster modernleşme isterse bizim tercih ettiğimiz gibi çevreleşme süreci
olarak nitelendirilsin, Osmanlı İmparatorluğu’nun idari, mali ve askeri
sorunlarına çözüm arayışlarının 18. yüzyılda başlayıp 19. yüzyıl boyunca
devam etmesinin, bu süreçle örtüşüyor olması tesadüf değildir. Kasaba’ya
(1993:19) göre, 17. ve 18. yüzyıllarda, devlet, vergi ve üretim üzerindeki
kontrolünü kaybetmiştir.3 İmparatorluğun klasik çağ örgütlenmesinde hâkim
olan miri toprak rejiminin iki unsurundan biri olan tımar sisteminin yerini
tümüyle iltizam sistemine bırakması, imparatorluğun devlet aygıtının, tarımsal
üretim ve dolayısıyla toprak üzerindeki denetiminin niteliğinde esaslı bir
değişim anlamına gelmektedir. İltizam sisteminin uygulama alanının
genişlemesi ile ayanların nüfuzu artmış hatta 1808 yılına gelindiğinde
ayanların fiili iktidarı, padişah tarafından da kabul edilerek Sened-i İttifak
isimli belgeyle hukukileşmiştir (İnalcık, 2017: 337). İltizam sistemi, bir
taraftan devletin tarımsal üretim ve emek üzerindeki kontrolünü zayıflatırken,
diğer taraftan da şiddet aygıtı üzerindeki kontrolünde değişimlere neden
olmuş, ordunun tımarlı sipahi kanadı savaş teknolojisindeki yeniliklerin de
etkisiyle önemini kaybetmiştir. Böylece devletin taşradaki askeri/idari
örgütlenmesinin maddi temelleri kaybolmuştur. Üstelik devlet adına vergi
toplama yetkisini ele geçiren ayan, silahlı gücün de sahibi olmaya başlamıştır
(Kasaba, 1993: 18). Kırda tımar önemini yitirirken, şehirlerde emek ve
sermaye unsurlarının dolayısıyla da üretimin ve ticaretin denetim aracı olan
lonca sistemi bozulmaya başlamıştır. Hatta imalathaneler bazı bölgelerde fiyat
ve ücret denetiminden kurtulmak için şehirden kırlara taşınmıştır (Genç, 2016:
231). Sermaye unsurunu ve ticareti kontrol altına alma araçlarından bir diğeri
ise gümrük rejimidir. 19. yüzyılda imzalanan ticaret anlaşmalarıyla da bu
rejim önemli ölçüde değişmiştir.

Yukarıda da belirtildiği gibi Osmanlı-Avrupa ilişkileri daha eskiye dayansa da, 19. yüzyıldakine benzer bir niteliğe kavuşmamıştır. Örneğin Kasaba’ya (1993: 18) göre 16. yüzyılda Avrupa ile yapılan tarım ürünleri ticareti, dünya-ekonomi ile “ilk temas” olmakla birlikte, onunla
olan ilişkisinde niteliksel bir dönüşüme yol açmadığı için eklemlenme yani Osmanlı’nın dünyaekonomi tarafından içerilmesi olarak görülemez.
3 Bu duruma devlet aygıtının ilk tepkisi ayana vergi toplama ve idarecilik yetkileri vererek
ayana resmi statüler kazandırmak olmuştur (Kasaba, 1993: 19). Karasu’ya (2015: 351) göre,
iltizam hem bir özelleştirme uygulaması hem de merkezileşme stratejisidir ve bu süreçte mültezimler idari makamlarla bütünleşerek taşra yöneticisi haline gelmiştir.
2
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19. yüzyılda, dünya-ekonomi – İmparatorluk bütünleşmesinin hızlanması
kontrol kaybını şiddetlendirirken, imparatorluk ayan isyanları ve bağımsızlık
hareketlerine sahne olmuştur. Devletin kalkışmalara cevabı ise toprak, emek,
sermaye ve şiddet aygıtı üzerindeki denetimini yeniden ancak modern dünyasistem içindeki rolüne uygun biçimde kurmak olacaktır. Bu bağlamda 1839
Gülhane Hatt-ı Hümayunu, İmparatorluğun modern dünya-ekonominin çevre
bölgesi haline gelmesini ve işbölümü içindeki rolünü kabullenip
hukukileştirmesidir (Wallerstein vd., 1983: 47- 48). Gülhane Hatt-ı
Hümayunu ile başlayan Tanzimat döneminde ortaya çıkan Vilayet
Nizamnameleri, Ceza Kanunları ve Toprak Kanunnamesi gibi diğer
düzenlemeler de bu sürecin bir parçasıdır. Eski düzen yerini modern-dünya
sistemin sorunsuz işleyişini garanti altına alacak yeni normlar düzenine
bırakmıştır. Bu nedenle de Tanzimat kelimesi, yeni düzeni ve bu düzenin
hukukileştirilmesi dönemini ifade etmesi bakımından oldukça anlamlıdır.
Tanzimat düzenlemelerinin bir parçası olan Vilayet Nizamnameleri de,
devletin kontrol kaybına, toprak üzerindeki örgütlenmesini yeni düzene uygun
hale getirerek verdiği cevaptır. Bütünleşmenin görece erken başladığı
bölgelerde çözülme de erken başlamış, yeni toprak kayıplarına mahal vermek
istemeyen devlet, önce sorunlu bölgelere özel düzenlemeler yapmış (Cebel-i
Lübnan, Tuna ve Girit), sonra ise ülkenin tamamını kapsayan düzenlemeleri
hayata geçirmiştir.

1.

Bütünleşme Öncesinde İmparatorluk ve Devlet Aygıtı

İnalcık’a (2016:51) göre 16. yüzyılın sonlarına kadar sosyo-ekonomik
düzeni itibariyle durağan ve dengeli bir görünüm sunan İmparatorluk, 17.
yüzyılda “keşmekeş ve karmaşaya” sürüklenerek gerilemeye başlamıştır. Bu
keşmekeşin sebepleri ise, 16. yüzyılda görülen nüfus artışına eşlik eden
işsizlik ve tımar sistemi ile kul düzeninin bozulmasıdır. Celali isyanları ile
kendini dışa vuran bu durum, İmparatorluğun üzerinde yükseldiği kurumların,
16. yüzyılda “yükselişe geçen Avrupa” karşısında çözülmeye başlamasıyla
ortaya çıkmıştır. İnalcık’ın “dağılma” olarak adlandırdığı kurumsal yapı
dönüşümleri, Osmanlı tarihine ilişkin “klasik” 4 dönemlendirmeye göre,
gerileme aşamasının başlangıcına denk gelmektedir. Avrupa’nın yükselişe
geçmesinin işaretleri ise, Osmanlı’nın Akdeniz, Kızıl Deniz ve Hint
Okyanusu’nda hâkimiyetini kaybetmesi, Hindistan ticaretinin Hint
Okyanusu’ndan Atlas Okaynusu’na kayması ve Anadolu üzerinden işleyen
Burada “klasik” olarak adlandırılan, İmparatorluğun “klasik dönemlendirme anlayışının” da
bir örneği olan “klasik çağ” dönemini değil, İmparatorluk tarihinin dönemlendirilmesine ilişkin,
kuruluş, yükseliş, durgunluk ve gerileme/dağılma vb. kavramsallaştırmasıdır.
4

4

Çevreleşme Sürecinde Devletin Toprak Üzerinde Yeniden Örgütlenmesi:
Vilayet Nizamnamelerinin Doğuşu

İran ipek ticaretinin yeni güzergâhlar üzerinden yapılması girişimleridir
(İnalcık, 2016: 49-51).
Toplumsal düzendeki bozulma, tımar ve kul sisteminin aşınmasıyla
başlarken, İmparatorluğun devlet aygıtının 18. yüzyıl sonundan itibaren
sosyo-ekonomik düzen üzerindeki kontrolü kaybetmesi ile birlikte
şiddetlenecektir. Genç (2016: 39), imparatorluğun kuruluşundan 16. yüzyılın
sonuna kadar geçen dönemde yerleşik olan “iktisat düşüncesinin” 19. yüzyılın
başlarına kadar köklü bir değişiklik geçirmediğini söyleyerek 19. yüzyılın
önemini vurgulamaktadır. İmparatorluğun iktisat düşüncesinin 19. yüzyıla
kadar değişmeyen ilkelerinin (iaşecilik, gelenekçilik, fiskalizm) temelinde ise
üretim faktörlerinin (toprak, emek ve sermaye) denetimi bulunmaktadır
(Genç, 2016: 81). Toprak, emek ve sermaye üzerindeki devlet aygıtı kontrolü,
dünya-ekonomi ile bütünleşme öncesinde Osmanlı sosyo-ekonomik düzenin
temelini teşkil etmektedir.
Denetim altına alınan bu üç faktöre, şiddet aracının da dâhil edilmesi
modelin bütünlüğünü görmek bakımından önemlidir. Askeri kuvvetlerin
genişlemesinin ve bu kuvvete sahip olma biçimlerinin imparatorluğun gelişim
seyrindeki rolü önemlidir. Tilly’nin (2001: 204) deyimi ile “savaş araçları için
verilen mücadele daha önce kimsenin tasarlamadığı hatta özellikle
arzulamadığı devlet yapıları” üretecek ve “yöneticiler savaş yapmak için veya
savaş gereksinimlerini, tebaaları halktan elde etmek için -yalnızca ordu ve
donanmalar değil ama vergi daireleri, gümrükler, hazine, eyalet yönetimi ve
sivil halk içinde işleri yürütebilmeleri için silahlı kuvvetler gibiörgütlenmeler” yaratacaktır. Kısacası savaş araçları için verilen mücadele
askerileşmenin yanında sivilleşmeyi de getirmiştir. Nitekim Osmanlı
İmparatorluğu’nun devlet aygıtının hem merkezde hem de toprak üzerinde
yani taşrada örgütlenmesi, sürekli genişleme temayülündeki imparatorluğun
ihtiyaçları doğrultusunda oluşurken, bu genişlemenin gerekli kıldığı yeni
ihtiyaçlara göre de yeniden biçimlenmiştir. Savaşın örgütlenmesi süreci ve
şiddet aracının denetimi diğer üç faktörün denetimi ile üst üste binmekte ve
sistemi bütünlüklü kılmaktadır. Dünya-imparatorluğun, dünya-ekonomi ile
bütünleşmeden önce devlet aygıtının ekonomiyi uzmanlaşmış bir organ eliyle
yürütmemesi, pek çok ekonomik işlevi bulunmakla birlikte, bu işlevleri
doğrudan ekonomi ile bağlantısı olmayan kazasker, kadı, defterdar, darphane
nazırı, gümrük emini gibi pek çok görevlinin sorumluluğunda dini, politik,
askeri ve mali işlevlerle içi içe yürütmesi içsel bütünlüğünün bir göstergesidir
(Genç, 2016: 39). Bu durum tam da Polanyi’nin (2006: 101) ekonominin
toplumsal ilişkiler içine yerleşik (embeded) olmaktan çıkıp, toplumsal
ilişkilerin ekonomik sistemin içine yerleştiği 19. yüzyıla kadarki dönemi tarif
etmektedir. Başka bir deyişle toprak rejimi (tımar ve iltizam), zanaatlar (lonca
5
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sistemi), ticaret rejimi (iç ve dış gümrükler) üzerindeki denetim yalnızca
ekonominin denetimini değil şiddet aracı üzerindeki denetimi de içine alan bir
bütünün denetimini kapsamaktadır. Kısacası bütün bu fonksiyonlar bir bütün
olarak sosyo-ekonomik düzenin denetimini kapsamaktadır.
Literatürde, Osmanlı İmparatorluğu’nun toprak rejimi ve üretim biçimi
dolayısıyla da sosyo-ekonomik düzeni hakkındaki tartışmalar çeşitlilik
göstermektedir. Üretim biçiminin feodal mi, Asyatik mi yoksa kendine has mı
olduğuna ilişkin muhtelif görüşler mevcuttur. Örneğin Divitçioğlu (1981), 14.
ve 15. yüzyıl Osmanlı toplumuna ilişkin çalışmasında, Marx ve Engels’in
Doğu
toplumlarına
ilişkin
görüşlerinden
hareketle,
Osmanlı
İmparatorluğu’nun üretim biçiminin “Asya Tipi Üretim Tarzı”na (ATÜT)
yakın ve feodaliteden farklı olduğunu savunur. Divitçioğlu’na göre
feodalizmden farklılaştıran esas faktör tarım topraklarının mülkiyetidir.
Türkiye, Hindistan ve İran’da toprak mülkiyeti devlete aittir. Zira bu
coğrafyada tarımsal faaliyet ve verim ancak su yolları ve sulama kanalları ile
mümkündür. Yüksek maliyetleri nedeniyle sulama kanallarının yapımı
toplumun ortaklaşa çabasına dayanmakta ve bu durum da sulama tesisleriyle
tarım arazilerinin ortak mülkiyetini ya da devlet mülkiyetini gerektirmekte,
özel mülkiyeti ise olanaksızlaştırmaktadır (Divitçioğlu, 1981: 19). Timur
(2010: 188) ise, Osmanlı İmparatorluğu’nun üretim biçimini, ATÜT ya da
feodal olarak sınıflandırmak yahut Osmanlı’ya özgü ilan etmek yerine, Batı
Avrupa’daki Germen istilalarının Batı Avrupa’da neden olduğu gelişmelerle,
Doğu ve Güneydoğu Avrupa’daki Türk ve Slav istilalarının neden olduğu
gelişmeleri karşılaştırarak şu sonuca varır: Doğu ve Güneydoğu Avrupa’da
aşiret yapılarının çözülmesi ile oluşan komünal ilişkiler yaygınlaşıp süreklilik
gösterirken, böyle bir sosyo-ekonomik yapı üzerine kurulan devlet ise
antifeodal mücadelelerde bulunarak komünal-patriarkal üretim biçiminin
sürekliliğini sağlamıştır. Ancak bu üretim biçimi Osmanlı’ya has değildir ve
Hindistan’da, Rusya’da, Bizans ve Selçuklu İmparatorluğu’nda da egemen
olmuştur (Timur, 2010:185-186). Rus iktisatçı A. V. Chayanov ise, genel
olarak Asya’da ve özellikle Rusya’da hâkim olan sosyo-ekonomik düzenin,
kendine özgü özellikleri bulunduğunu ve feodalizm gibi başlı başına bir
üretim tarzı olduğunu savunmaktadır (Aktaran: İnalcık, 2017: 252). Barkan’a
(1956: 246) göre ise, çift bozma yasağı ve çift bozma resmi yani tazminatı,
köylüyü toprağa bağlama amacı taşıması itibariyle Batı Avrupa’daki serfliğe
benzer bir yapıyı doğurur gözükse de, tımarlı sipahinin reaya üzerindeki
yetkileri, feodal düzende olduğu gibi “şahsi ve hususi tabiiyetin” sonucu
değildir. Zira “toprak ve reaya” padişaha aittir ve sipahi reaya üzerindeki
yetkisini “devlet memuru” sıfatıyla ve “devlet namına” kullanmaktadır.
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Dolayısıyla Batı Avrupa’daki şekliyle “servaj” Osmanlı İmparatorluğu’nda
bulunmamaktadır (Barkan, 1956: 245)5.
Üretim biçimi konusunda bir uzlaşıdan bahsedilemese bile Osmanlı
İmparatorluğu’nda vergilendirmeye dolayısıyla ordunun finansmanına ve
idari teşkilata ya da devletin toprak üstünde örgütlenmesine esas teşkil eden
tarımsal üretimin, “mirî toprak rejimine” ve “çift-hane sistemine” dayandığı
söylenebilir. Çift-hane, Osmanlı İmparatorluğu’ndaki temel tarımsal
işletmedir. Çift, toprağı sürmekte kullanılan sabana koşulan bir çift öküzü,
hane ise karı-koca, çocuklar ve evli oğullarla onların çocuklarının oluşturduğu
patriarkal aileyi ifade etmektedir (İnalcık, 2017: 246). Dolayısıyla bir çift
öküzün sürebildiği ve çift-hane ünitesi tarafından işlenebilen tarımsal
işletmelerin -raiyyet çiftliklerinin- hâkim olduğu bir tarımsal üretim söz
konusudur. Geç-Roma İmparatorluğu’nda colon, Galya’da mansus, Bizans
İmparatorluğu’nda ise zeugarion ismini alan tarım işletmeleri de Osmanlı
İmparatorluğu’ndaki çift-hane sisteminin benzerleri tarımsal ünitelerdir
(İnalcık, 2017: 253).
Mirî toprak rejimi ise, Osmanlı İmparatorluğu’nun hububat tarımı
yapılan arazilerinin devletin mutlak mülkiyetinde olmasını (rakabe) ifade eder
(İnalcık, 2017: 247). Bağlar ve bahçeleri içine almayan bu toprak rejiminin
hedefi, başta başkent olmak üzere şehirlerdeki ve kırdaki nüfusla ordunun
iaşesini teminat altına almak üzere, tarımsal üretim üzerinde devlet kontrolünü
sağlamaktır (İnalcık, 2017: 247). İnalcık (2017:248), miri arazi rejiminin iki
türünün bulunduğunu belirtir: Tapulu topraklar ve mukata’alı topraklar.
Tapulu topraklar, babadan oğula bir bütün olarak geçen raiyyet çiftlikleridir.
Buradaki tapulu olma hali mülkiyet hakkı kapsamında bir tasarrufu içermez.
Bir raiyyet çiftliği, mirasa konu olmakla birlikte satılamaz, devredilemez ve
vakfedilemez özelliktedir (Divitçioğlu, 1981: 67). Mukata’alı araziler ise,
tapu sistemi dışında kalan belli bir bedel karşılığında geliri ihale edilen
topraklardır. İnalcık’ a (2017: 249) göre, mukata’alı topraklar, reayanın
bulunmadığı ya da terk ettiği toprakların gelirinden mahrum kalmamak için
ve buraları zamanla raiyet çiftliklerine dönüştürme hedefiyle devletin
şahıslara kiralamasıyla ortaya çıkmıştır. Mukata’alı arazi rejiminin diğer bir
sebebi ise, genişleyen imparatorluğun merkezi bürokrasisinin ve ordusunun
ihtiyaçlarının finansmanında kullanılan ayni vergilerin nakde dönüştürülerek
hazineye aktarılmasının zor olmasıdır (Genç, 2016: 96). Osmanlı
Barkan’a (1956: 245) göre, reayadan farklı bir statüye tabi olan, kayıtları farklı defterlerde
tutulan ve serfliğe benzer bir statü denilebilecek “ortakçı-kullar” 16. yüzyılın ortalarına kadar
varlığını korumuştur. Ancak 16. yüzyıldan itibaren bu grup ortadan kaybolduğu gibi var olduğu
dönemde de çiftçi nüfusun çok küçük bir kısmını temsil etmiştir.
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İmparatorluğu’nun devlet aygıtının, mirî toprak rejimi ile tarımsal üretim
üzerindeki dolayısıyla da kırsal nüfus üzerinde kurduğu denetim iki farklı
şekilde ortaya çıkmaktadır: Devlet, tapulu toprakları tımar sistemi ile denetim
altına alırken, mukata’alı toprakları iltizam sistemi ile denetim altına
almaktadır.
Bakım, ilgi anlamına gelen tımar, Bizans İmparatorluğu’ndaki pronoia
ile eş anlamlıdır ve benzeri kurumlar Batı Avrupa, İran, Arap ve Moğol
devletlerinde de görülmüştür (İnalcık, 2012: 168). Barkan’a (1980: 874) göre,
tımarın ortaya çıkışı “kuruluş devrine hâkim olan tarihi zaruretler ve kuvvetle
merkeziyetçi bir devlet idaresinin meydana çıkması” ile ilişkiliyken, önemi
imparatorluğun “askeri ve siyasi gücüyle olduğu kadar, sosyal ve ekonomik
bünye hususiyet ve gelişmeleriyle” ilgili olmasından kaynaklanmaktır.
Kısacası tımar sistemi, devletin hem vergi toplama hem toprak üzerinde
örgütlenme hem de şiddet aracı üzerindeki kontrolünün vasıtasıdır. Aynı
zamanda ekonomik ve toplumsal örgütlenmesi de tımar üzerine kuruludur.
Tımar sistemi, “para darlığının” hâkim olduğu başka bir deyişle sınırlı nakdî
ekonominin mevcut olduğu bir ortaçağ imparatorluğunda, ordunun
finansmanını sağlamak için, “mecburen” başvurulan bir idari-mali-askeri
sistemdir (İnalcık, 2016: 111) ve Osmanlı İmparatorluğu tarafından tımarlı
sipahi olarak adlandırılan süvari ordusunun örgütlenmesinde başarıyla
kullanmıştır (Barkan, 1980: 874). Tımar esas itibariyle, vergi kaynağının hem
hizmetin masraflarına karşılık hem de geçimini sağlamak üzere asker zatlara
teslim edilmesidir. Tımar sahibi, tımarının bulunduğu yerde yaşar, ayni olarak
toplanan öşürü toplar ve nakde çevirme sorumluluğunu üstlenir. Zira tımar
sahibi, elindeki tımarın büyüklüğüne göre belirlenen miktarda askeri, sefer
zamanı hazır etmekle mükelleftir. Tımar sahibi mülk sahibi değildir ve tımar
üzerinde tasarruf yetkisi bulunmamaktadır. Başka bir deyişle tımar sahibi
olmak, sipahiye, tam bir idari ve mali otorite sağlamaz. Aksine sipahi, kendi
sorumluluğuna bırakılan bölgede vergi toplama otoritesinin verildiği askermemurdur (Divitçioğlu, 1981: 33). Tımarlı sipahi görevi süresince
sorumluluğu altındaki vergi kaynağının bakımını ve geliştirilmesini
üstlenirken, menfaati icabı da reayayı korumakta ve birtakım kamu
hizmetlerini sunmaktadır (Genç, 2016: 96). Bir taraftan vergiyi toplarken
diğer taraftan asayişi sağlayarak devletin otoritesini, geniş bir coğrafyada,
kültürel ve dini farklılıkları bulunan topluluklar üzerinde en ücra köylere
kadar taşıyan bir sistemdir (Barkan, 1980: 875).
Fethedilen yerlere başkentten bir tahrir emini ya da il yazıcısı gönderilir
ve o yörenin bütün tarımsal toprak varlığı mufassal deftere kaydedilerek,
tımar, zeamet ve haslar gösterilir. Her köyün ödeyeceği çift vergisi resmi ile
öşür, gayrimüslimlerin ödeyeceği ispençe isimli çift vergisi ve para cezaları
gibi yükümlülükler burada kayıt altına alınır. Başında ise vergi ilkeleri ve
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şartlarını içeren bir kanunname bulunan bu defterin bir nüshası merkezde
nişancıda, bir nüshası beylerbeyinde bulunur. Vergilendirme, defterde
değişikliği gerektirecek bir durum olmadığı sürece bu deftere göre yapılır ve
bir uyuşmazlık çıkması durumunda kadılar ihtilafı bu deftere göre çözer
(İnalcık, 2016: 112-113). Tahrir defterinde, sultan ve başkent bürokrasisi ile
beyler için yıllık geliri yüz binden fazla olan hâslar ayrıldıktan sonra kalan
arazi sipahi arasında zeamet ve tımar olarak paylaştırılır. Sipahinin
seferberlikteki yükümlülüğü tımarın gelirine göre şekillenmektedir. 10002000 akçe arası geliri olan tımarlı sipahi, bir çeşit zırh olan cebe ile orduya
katılmak zorundadır. 2000 akçenin üzerinde gelir sahibi bir sipahi ise
kendisiyle birlikte bir de gulam asker hazır etmekle mükelleftir. 3000 akçeli
bir tımar cebeden daha nitelikli bir zırh olan bürüme giyip bir cebeli ve bir de
gulamla sefere katılmak zorundadır ve gelir arttıkça yükümlülükler de artış
göstermektedir (İnalcık, 2012: 171).
Verginin tımar sistemine göre toplandığı coğrafyalarda Osmanlı
İmparatorluğu’nun toprak üzerindeki örgütlenmesi de tımar sistemi üzerine
kurulmuştur. Fetih (genişleme) üzerine kurulu bir imparatorluğun şiddet
aracının ihtiyaçlarını karşılama merkezli mali düzeni toprak üzerinde askeri
ve idari bir kademelenmeyi de beraberinde getirmiştir. Tımarlı sipahiler,
kasabada oturan ve zeamet sahibi bir komutan olan subaşının komutası
altındadır ve birkaç subaşılık başında sancak beyinin bulunduğu sancağı
oluşturmaktadır. Birkaç sancağın oluşturduğu ünite ise eyalettir ve paşa
sancağı olarak anılan sancakta oturan beylerbeyi tarafından idare
edilmektedir. Savaş zamanı sipahiler subaşının komutasında sancak beyinin
sancağı altında, sancak beyleri ise beylerbeyinin sancağı altında toplanarak,
kendisine emredilen yerde orduya katılmaktadır.
Tımar sistemi ile devlet aygıtı toprakla birlikte reayayı ya da başka bir
deyişle üretim faktörü olan emek unsurunu da kontrol etmektedir. Tapu sahibi
köylü ile toprak ve tımar sahibi arasındaki ilişki bu kontrolün göstergesidir.
Köylü toprağı işleme garantisi vererek tapu sahibi olmakta ve yükümlüsü
olduğu vergiyi ödemektedir. Köylünün toprağı terk etmesi yani çift bozması
yasaktır (Barkan, 1980: 881). Terk ederse, tımar sahibi 15 yıl içinde köylüyü
geri getirmeye, kadı hükmü olması şartıyla, zorlayabilmekte ancak başka bir
köylünün gelip terk edilen toprağa yerleşmesi durumunda, terk eden köylüyü
dönmeye zorlayamamakla birlikte çift resmi alabilmekte yahut köylü bir
kentte yerleşmiş ise, çift bozma akçesi adındaki tazminatı ödeyerek serbest
kalabilmektedir (İnalcık, 2016: 115). Görüldüğü gibi tımar sistemi ile devlet
üretim faktörlerinden toprak ve emeği denetlerken, imparatorluğun şiddet
aracı olan tımarlı sipahi ordusunu finanse etmektedir.
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Tımar sistemi imparatorluğun bütün eyaletlerinde değil yalnızca sancak
sisteminin yerleştirildiği eyaletlerde uygulanmıştır (İnalcık, 2016:109). Mısır,
Bağdat, Habeşistan ve Elhasa eyaletlerinde vergi gelirleri tımar olarak
dağıtılmamış, atanan valiler, askeri ve idari harcamaları yaptıktan sonra yıllık
“salyane” isimli bir vergiyi hazineye ödemiştir. Valinin dışında, kadı ve
defterdarın da atandığı ve bir de yeniçeri garnizonunun yerleştirildiği salyaneli
eyaletlerden başka, farklı statüde bulunan, Doğu Anadolu’daki aşiret
reislerinin hükümet yönetimleri, Boğdan, Eflak, Erdel, Ragusa, Gürcistan,
Çerkezistan, Mekke Şerifliği, Kırım Hanlığı gibi tâbi beylikler ile
Trablusgarp, Tunus ve Cezayir beylerbeyliği gibi levent beylerin fethettiği
eyaletler de tımar sisteminin uygulanmadığı imparatorluk topraklarıdır
(İnalcık, 2016:111). İnalcık’ın aktardığı sayılara göre, 16. yüzyılda Mısır
eyaleti gelirleri dışarıda bırakıldığında tımar olarak tahsis edilen gelirler,
bütün imparatorluk gelirlerinin yüzde ellisini oluştururken (2012: 168) tımarlı
sipahi sayısı elli bin kadardır (2016: 112). Aynı yüzyılda toplam eyalet sayısı
ise otuz ikidir (İnalcık, 2016:109). Benzer bir oranı 1527-1528 mali yılı
bütçesi için veren Barkan’ a göre, 437.9 milyon akçe vergi gelirinin Rumeli
Eyaleti’nde % 49.8’i, Anadolu eyaletleri grubunda % 56’sı, Diyarbekir’de %
63’ü, Halep ve Şam vilayetlerinde % 38’i 37.521 tımar sahibinin
tasarrufundadır (Barkan, 1980: 874).
Miri toprak rejiminin yalnızca tapulu arazileri kapsamadığı yani tımarın
uygulanmadığı başka bir grup tarım arazisinin de bulunduğu yukarıda
belirtilmişti. Mukataa adı verilen bu topraklarda ise iltizam sistemi
uygulanmaktadır. Tarımsal üretimin dışındaki birçok vergi kaleminde de bu
yönteme başvurulmuştur. Sistem, tımar sistemi ile birlikte uygulanmıştır. İlk
örnekleri 15. yüzyılda ortaya çıkmakla birlikte, sistem 16. yüzyıldan itibaren
yaygınlık kazanmış ve 20. yüzyıla kadar uygulanmıştır (Genç, 2000: 155). Bu
durum Osmanlı merkez bürokrasisinin ve merkezde yerleşik ordunun
genişlemesi ile de paralellik göstermektedir. Merkezi bürokrasinin ve ordunun
finansmanının tımar sistemi ile sağlanması mümkün olmadığı için nakdi bir
ödemeyi mümkün kılan iltizam usulünün de önemi artmıştır (Genç, 2016: 96).
Kapıkulu askerlerinin (yeniçeri, topçu ve kapıkulu sipahisi) yıllar içinde artan
sayısı merkezdeki genişlemenin boyutlarını gözler önüne sermektedir. 1484
yılında 12.147, 1582 yılında 28.987, 1609 yılında 66.489 ve 1670 yılında
75.933 olmuştur (Agoston, 2017: 73). Savaşlarda taşınabilir ateşli silahların
kullanımının yaygınlaşması, Osmanlı ordusunda ateşli silahları genellikle
yeniçerilerin kullanması yüzyıllar boyunca yeniçeri ordusunun büyümesinde
önemli bir faktör olmuştur. İmparatorluk envanterinde tüfek 16. yüzyılın sonu
ve 17. yüzyılın başlarında yer almaya başlamıştır. Yeniçeriler tarafından
kullanılan tüfekler, yeniçerileri ordunun ateşli silah gücünün önemli bir
parçası haline getirmiştir (Agoston, 2006: 130-132). Bunun da ordunun daha
fazla yeniçeri merkezli hale gelmesine, sipahilerin öneminin azalmasına
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neden olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Öte yandan yeniçerilerin
önemindeki artışın ve sipahilere olan güvenin azalmasının bir başka nedeni de
Celali İsyanları ile Anadolu’da ortaya çıkan asayiş ve emniyet sorunlarıdır.
Anadolu’da kargaşa arttıkça, taşraya yerleştirilen yeniçeri garnizonu sayısı ve
mevcutları artış göstermiştir. Hem isyanlarda hem de taht kavgalarındaki
rolleri tımarlı sipahilere olan güveni azaltmış taşradaki yeniçeri varlığını
artırmıştır. Hatta tımarlı arazilerin bir kısmı taşradaki yeniçeri garnizonunda
görev yapan yeniçerilere dağıtılırken, diğer kısmı da merkezi ordunun
ihtiyaçlarına tahsis edilmiştir (Agoston , 2006: 80).
Devlet kırsal ekonomik faaliyeti miri arazi rejimi ile denetimi altında
tutarken, şehirdeki ekonomik faaliyeti esnaf teşkilatları yani loncalar
vasıtasıyla kontrol etmektedir. Loncalar Osmanlı İmparatorluğu’nda 15.
yüzyılın sonu ile 16. yüzyılın sonları arasında aşama aşama ortaya çıkmıştır
(Faroqhi, 2011: 82). Her meslek loncası, loncayı temsil etmek üzere bir
kethüda seçer ve dış dünyada loncayı bu kişi temsil ederdi. Kolay ve sık
değişmeyen kurallara göre işleyen loncalar ile devlet arasındaki ilişki fiyat ve
kalitenin belirlenmesine ilişkin ihtisab düzenlemelerinde kendisini
göstermekte, devlet ihtisab yasalarının uygulanmasına önem vermekte ve bu
denetim muhtesip vasıtasıyla yapılmaktadır (İnalcık, 2016: 160). Şehirlerde
uygulanan bu kontrol sistemine göre muhtesip, satışları denetler, çarşı
vergilerini toplar, satıcıların müşterileri aldatmasını önler, yetkililerin
belirledikleri ya da zanaatkarların aralarında anlaştıkları fiyatların (narh)
uygulanmasını ve kanunsuz eylemlerin para ya da fiziksel cezayla yaptırıma
bağlanmasını sağlar (Faroqhi, 2011: 90-91). Narh uygulaması, devletin
fiyatlar üzerindeki denetiminin göstergesidir. Narh, günlük ve mevsimlik
olabileceği gibi, savaş, kıtlık, abluka, tabii afet ve sikke ayarının değişmesi
gibi hallerde değişmekte; ekmek, et ve süt gibi gıda maddelerinin fiyatları
mevsime göre gözden geçirilmekte ve kadıya danışıp narh veren muhtesibin
sorumluluğundaki koloğlanları çarşı ve pazarı dolaşarak fiyatları sürekli
kontrol etmektedir (Kütükoğlu, 2006: 390).
İnalcık’a göre lonca örgütlerinin esas rolü, imalat sektöründe, özellikle
de ulaşım sisteminin ilkelliği nedeniyle ortaya çıkacak, hammadde ihtiyacının
lonca mensupları için dengeli ve adil bir şekilde karşılanmasına yöneliktir.
Hammadde kıtlığı hem fiyatların yükselmesine hem de işsizliğe neden olacağı
için devlet tarafından arzulanmayan bir sonuçtur. Hatta bunu önlemek için
bazı hammaddelerin ihracını engellemektedir (İnalcık, 2016: 162). Genç’in
(2016) iaşecilik ilkesi olarak adlandırdığı politika gereği devlet başkent ve
şehirlerin, ordunun ve tabii ki reayanın temel ihtiyaç maddelerini temin etmek
için ticareti de denetimi altında tutmaktadır. İhracata yalnızca iç talep
karşılandıktan sonra izin verilirken, ithalat serbesttir. Denetimin aracı ise iç ve
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dış gümrüklerdir. İaşecilik politikasının gümrük tarifelerindeki karşılığı ise,
ithalatın daha düşük, ihracatın bazı durumlarda yasak, serbest olduğunda da
daha yüksek vergiye tabi olmasıdır. Lonca sisteminin bir başka işlevi de
zanaatkârların ve halkın ihtiyaçlarının karşılanmasının dışında devletin
özellikle de ordunun ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetlerin arzının güvence
altına alınmasıdır (Faroqhi, 2011: 127). Bu zorunluluk da zanaatkârların
denetim altında tutulmasını önemli kılmaktadır.
Lonca sisteminin işleyişinde vakıflar da önemli bir diğer unsurdur. Vakıf
okul, kütüphane, mabet, hastane, misafirhane, darülaceze, yol, köprü, çeşme,
havuz, kuyu, kabristan gibi hayır kurumları ile bunlara gelir sağlaması için
vakfedilmiş han, hamam ve mağaza gibi yapıları içerir (Berki, 1940: 30).
Aletlerin sahibi zanaatkar iken vakıflar dükkan ve atölyelerin mülküne sahibi
olarak zanaatkarlığın alt-yapı hizmetlerini yerine getirmiş olmaktadır
(Faroqhi, 2011: 100) Böylece vakıflar zanaatkarlığı ve dolayısıyla da bir bütün
olarak lonca sisteminin işleyişini desteklemektedir. Vakıfların bir başka işlevi
ise günümüzün bankacılık faaliyetlerine benzer işlemlerinde ortaya çıkar.
Kredi kuruluşu olarak çalışan para vakıfları, zannatin ve ticari faaliyetlerin
desteklenmesinde rol almıştır.
Kısacası devlet aygıtı, bütünleşme süreci öncesinde, emek, toprak,
sermaye ve şiddet aracı üzerindeki kontrolünü, miri toprak rejimi (özellikle
tımar sistemi), loncalar ve gümrük rejimi ile sağlamaya çalışmış, toprak
üzerindeki örgütlenmesi bu temel üzerinde yükselmiştir. Ancak bütünleşme
sürecinde bu kurumlar işlevini kaybetmeye başlamıştır.
2. Bütünleşme Sürecinde İmparatorluk ve Devlet Aygıtı
Devlet aygıtının sosyo-ekonomik gelişmeleri kontrol altına alma çabası
imparatorluk dağılana kadar devam etmiştir. Bununla birlikte kontrol altına
almaya dönük tedbirler, özellikle 18. yüzyıldan itibaren önceki yüzyıllardaki
kadar etkili olmayacaktır. Kontrol kaygısı ile bunun kaybedilmesi ilişkisini
tarif etmek, bütünleşme öncesine dair yukarıda oluşturmaya çalıştığımız kadar
şematik bir kurguya izin vermemektedir. Elbette yukarıdaki kurgunun da
toplumsal gerçekliğin basitleştirilmiş hâli olduğu kabul edilmelidir ancak
bütünleşme süreci ile birlikte zaten sürekli değişim halinde olan pek çok
kurum tanınamaz hale gelecek hatta bazıları ortadan kalkacaktır.
Tımar sisteminin imparatorluk ordusundaki ağırlığı, ateşli silahların
önemindeki artış nedeniyle azalmaya başlamıştır. Avusturya ordusunun ateşli
silahlarla teçhiz edilmiş ordusu karşısında, savaşlarda etkisiz kalan sipahiler
yerine devlet, sürekli talim yapan, ateşli silah kullanabilen yeniçerileri ve yine
paralı askerler olan sekbanları kullanmayı tercih edecektir. Bu durumu 17.
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yüzyıldaki savaşlara katılan tımarlı sipahilerin sayısındaki düşüş
doğrulamaktadır: 1616’da 14.867, 1621’de 15.058, 1655’de 6.052 (İnalcık,
2012: 172). Sistemin yüzyılın sonlarında askeri fonksiyonunu kaybetmesi
nedeniyle devlet, tımarları merkezi hazineye aktarmaya başlamıştır. Tasfiye
süreci 1827’de başlarken tımarlı sipahilerin 5200’ü Asakir-i Masure sipahisi
olmuş ve tımarla geçimleri mümkün olmadığından aylıklı hale getirilmişlerdir
(İnalcık, 2012:172). İmparatorluğun klasik döneminin tarımsal üretimi,
tarımsal emeği ve bunların örgütlenmesinin araçlarından biri olan miri arazi
rejiminin tımar ayağı böylece ortadan kalkmıştır.
Tımar sistemi ile birlikte var olan iltizam sistemi ise tımar sistemine göre
daha karmaşık bir evrim yaşamıştır. İnalcık’ın (2017: 249), miri arazi
rejiminin ikinci ayağını mukataalı topraklar olarak nitelediğini yukarıda
belirtmiştik. Devletin, bir vergi kaynağına ait verginin toplanması işini, ihale
yoluyla özel kişilere vermesi olarak özetlenebilecek olan iltizam sistemi,
imparatorluğun mali ihtiyaçları doğrultusunda yüzyıllar içinde şekillenerek
19. yüzyıla kadar varlığını koruyacaktır. 16. yüzyılda vergilerin tımar ve
iltizam sistemleri arasındaki paylaşımı neredeyse yarı yarıya iken, bu oran
izleyen yüzyıllarda iltizamın üstünlüğü ile sonuçlanacaktır (Genç, 2016: 98).
Mukataalar mültezimlere başlangıçta kısa süreli verilirken, 1695 yılında
çıkarılan bir fermanla, kayd-ı hayat şartıyla verilmeye başlayacaktır. İltizamda
yeni ve önemli bir aşama olan malikâne sistemi yani mukataaların6 açık ihale
ile satışa çıkarılmasıdır. Genç’e göre kısa süreli iltizam sözleşmeleri, vergi
kaynaklarının gelişmine ve sürdürülebilirliğine zarar vermeye başlamış,
örneğin çiftçiyi nakdileşen vergileri ödeme konusunda zor durumda bırakarak
borca sürüklemiştir. Zira kısa süreli sözleşmeler, azami kârı elde etmeye
çalışan mültezim, çiftçinin (reayanın) refahının ve vergi kaynağının varlığının
koruması zaruretini ortadan kaldırmıştır. Oysa tımar sisteminde sipahi ömür
boyunca hatta miras yoluyla çocuklarına bırakacağı vergi kaynağına karşı
daha korumacı olmuştur. Bu yönüyle de malikâne sisteminin “tımar ve
iltizamın bir terkibi” olduğu söylenebilir (Genç, 2016: 102). Malikâne
sahiplerinin vergi kaynağının gelirine kayd-ı hayat yani ömür boyu bağlı
olmaları nedeniyle, aynı koruyucu gözetici tavrı sergileyeceği varsayılmıştır
(Genç, 2016: 108).
Malikâne sahipleri, genelde merkezi bürokrasi ve saray çevresinin
nüfuzlu kişileri olduğu için, uygulamada malikânenin yönetimi bir
yükleniciye yani mültezime bırakılmıştır. Vergi kaynağının bulunduğu yerin
ileri gelenlerinden seçilen mültezimler, gelir kaynağına zarar verme ya da
6
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gelirin verimini düşürme yoluna başvurduğunda, malikane sahibi yani ilk
yüklenici, mültezimi yani ikinci yükleniciyi daima değiştirme hakkına
sahiptir. Bu da yerel mültezimin kısa süreli sözleşmelerle gerçekleştirebileceği
istismarın daha az ortaya çıkması demektir (Genç, 2016: 108 ). Bununla
birlikte 18. yüzyıl boyunca ayan bir toplumsal tabaka olarak güçlenmeyi
başarmıştır. Öyle ki 19. yüzyılın başına gelindiğinde bu gücünün nişanı olarak
Sened-i İttifak ortaya çıkmıştır. İltizam sisteminde kontrolü kaybetme
tehlikesine karşı geliştirilmiş bir tedbir olarak malikane ayanın toplumsal bir
güç olarak ortaya çıkışına engel olamasa da imparatorluğun devlete aygıtının
kontrol girişimlerinden bir başkası olarak yorumlanabilir.
Malikâne sisteminin, hazine açısından önemi ise muaccele denilen ve
mukataanın yıllık gelirinin belirli bir oranına tekabül eden kısmının peşin
alınması uygulamasındadır. Devletin artan nakit ihtiyacı karşısında
başvurduğu gelir elde etme yollarından biri olmuştur. Muaccele miktarı yıllık
kârın 2 ila 10 katı arasında değişen miktarlarda bir gelirin peşinen hazineye
yatırılmasını içerdiği için, faizsiz bir iç borç mekanizması olarak görülebilir
(Genç, 2016: 102). Sistem bazı istisnaları dışında 1715 tarihinde lağvedilip,
muaccele ve yıllık gelirleri güncellenip tekrar 1717 yılında yürürlüğe
sokulmuştur. 1775 yılında yeni bir uygulama ile malikâne sisteminin
sınırlılıkları aşılmak istenmiş ve talep tabanı dar olan malikâne sisteminin yeni
bir uygulama biçimi olarak esham kurumu getirilmiştir (Genç, 2016: 187). Bu
sefer mukataanın yıllık gelirinin faiz adıyla anılan kesiminin yine kayd-ı hayat
şartıyla ihale edilmesi uygulamasına gidilmiştir. Muaccelenin bulunduğu bu
sistemde, malikâne sisteminin aksine çok daha küçük miktarlar söz konusu
iken asker-reaya, kadın-erkek, müslüman-gayrimüslim fark etmeksizin
herkesin ihaleye girebilmesidir. Zira burada sözkonusu olan verginin yönetimi
değil, vergi gelirinin belirli bir kesiminin elde edilmesidir (Genç, 2016: 187).
Tımar sistemi kaybolurken, iltizamın egemen sistem haline gelmesi
sürecini tamamlayan bir başka gelişme ise, büyük çiftliklerin ortaya
çıkmasıdır. Bu süreç, imparatorluğun bütünleşme öncesine ilişkin yukarıda
çizdiğimiz toprak rejimi tablosunun büyük ölçüde ortadan kalktığını gösteren
önemli bir gelişmedir. İnalcık’a göre (2017: 330), Anadolu’da görülen büyük
çiftlikler, Celali İsyanları sırasında dehşete kapılarak toprağını terk eden
köylülerin topraklarının yöredeki asker sınıfından nüfuzlu kişilerin ele
geçmesiyle ortaya çıkmıştır ve konuya ilişkin 1609 yılına ait bir adaletname
de bunun delilidir. Ancak büyük çiftlikler yalnızca Anadolu’da değil Balkan
coğrafyasında da ortaya çıkmıştır. Bunlar ise, boş veya köylüden alınan miri
arazinin, köyünü terk etmiş reayanın ücretle ya da yarıcılık usulü ile
çalıştırılmasıyla veya iltizam yoluyla elde edilen topraklar üzerinde ayanın
fiili kontrolünü mülkiyete yakın bir denetime dönüştürmesiyle yahut da vakıf
arazilerin çiftlikleştirilmesiyle ortaya çıkmıştır (İnalcık, 2017: 331-332).
14

Çevreleşme Sürecinde Devletin Toprak Üzerinde Yeniden Örgütlenmesi:
Vilayet Nizamnamelerinin Doğuşu

Stoianovich (1953: 398), Balkanlarda yarı-özel mülkiyetin ortaya
çıkışında köylülere ait küçük tarım işletmeleri karşısında, büyük tarım
işletmelerinin yani tımar rejimi dışında kalan ve iltizam ya da vakıf yoluyla
işletilen çiftliklerin genişlemesini vurgular. Balkanlarda iktisaden güçlenen
ayanların, bu güçlerini siyasi iktidara çevirme aracı ise “yarı-haydut” düzensiz
silahlı güçler olmuştur. Örneğin, Arnavutluk’ta Busatly Ailesi, Paşa unvanı
alarak 1752-1832 yılları arasında Scutari Sancağı’nın yöneticisi olmuştur
(Stoianovich, 1953: 401) Bu silahlı güçlerin bir başka rolü ise büyük çiftlik
sahibi ayanların ihtiyaç duyduğu emeği temin etmek, çiftliklerde
çalıştırılmasını sağlamak kısacası perakende olmak isteyen köylüyü zor
yoluyla toprağa bağlamaktır (Stoianovich, 1953: 408, İslamoğlu ve Keyder,
1977: 53). Bu çiftlikler 18. yüzyılın sonuna kadar Teselya, Epir, Makedonya,
Trakya, Bulgaristan, Kosova, Arnavutluk ve Bosna’da yayılarak Avrupa
pazarlarının talep ettiği pamuk ve mısır üretimine yönelecektir (Stoianovich,
1953: 403).
Timur (2010: 67) ise, 16. yüzyılın sonlarında ortaya çıkan ancak esas 17.
ve 18. yüzyıllarda etkisini gösteren büyük çiftlikleri, Elbe’nin doğusunda
ortaya çıkan ikinci serflik dönemine paralel gelişen bir olgu olarak ele alır.
Çiftlikler, imparatorluğun sarsılan düzeninin bir sonucu iken aynı zamanda
sarsıntıyı şiddetlendirmiştir. Celali İsyanları bu durumun dışavurumudur.
Tımarlarını kaybeden sipahiler ve toprağından olan köylüler ayaklanmanın
aktörleri olmuştur. Büyük çiftlikler pazara üretim yapan üniteler olarak
örgütlendikleri için Mısır, Makedonya, Teselya, Bulgaristan ve Tuna eyaletleri
gibi imparatorluğun buğday ambarlarından Mısır, Yunanistan ile Varna
Bölgesi 19. yüzyılda Avrupa’ya buğday ihraç etmektedir (Timur, 2010: 65).
Bu da Keyder ve İslamoğlu’nun (1977: 53), imparatorluğun çevreleşme
sürecinin Balkanlarda 18. yüzyılda başlarken, onu 19. yüzyılın ilk çeyreğinde
Mısır ve Doğu Akdeniz izlediği, Anadolu’da ise sürecin 1830’lardan itibaren
başladığı iddiasını desteklemektedir.
Genç’in Selanik-Makedonya bölgelerindeki pamuk üretimindeki artışla
ilgili verdiği rakamlar da bütünleşmenin Balkanlar’da 18. yüzyılda başladığı
tezini desteklemektedir. 1740-1790 yılları arasında bölgede üretilen pamuk,
2.2 milyon okkadan 7 milyon okkaya çıkarken, ipek, iplik, zeytinyağı gibi
sınai maddelerin üretiminde de önemli artışlar gerçekleşmiştir. Üretilen
pamuğun 2 milyon okkası iplik imalinde kullanılırken bu imalatın da yarısı ile
kalan beş milyon okka pamuk Orta Avrupa’ya ihraç edilmektedir (Genç, 2016:
230). Tarımsal üretimde görülen dış pazar odaklı üretim, imalat sektöründe de
gözlenmiştir. Aynı bölgede 18. yüzyılın ortalarında ortaya çıkan iplik, iplik
ağartma boyama ve basma yapma atölyeleri kırsal alana yayılıp şehirdeki
lonca sisteminin standartlarından, kısıtlamalarından kurtularak maliyeti
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düşürme ve vergiden kurtulma mücadelesi vermiştir. Devletin bu iki durum
karşısındaki tepkisi ise, kontrolü sağlama girişimi olmuştur. İhraç ürünleri
üzerindeki vergi % 50’lere çıkarılırken, vergi kaçırmanın cezası % 200’ e
çıkarılmış ayrıca imalathaneler kapatılıp, çalışanlar da kürek cezasına
mahkûm edilmiştir (Genç, 2016: 231). Yine devlet miri mübaya rejimi
kapsamında devletin özellikle de ordunun artan ihtiyaçlarını karşılamak üzere
pamuklu bez, kereste, zift, kendir gibi maddeleri üretenler üzerine
mükellefiyetler yüklerken, ayanlara ve tüccarlara askeri birlikler donatma
mecburiyeti getirmiş, hatta 1770-1810 yılları arasında zenginlerin terekelerine
el koyma yoluna gitmiştir (Genç, 2016: 232). Bütünleşme sürecinde, loncalar,
toprak rejiminin ve getirdiği denetim sisteminin pazara dönük tarımsal üretim
nedeniyle uğradığı dönüşüme benzer şekilde işlevini yitirecek ve 1912 yılında
kaldırılacaktır. Bıraktığı alan da esnaf cemiyetleri tarafından doldurulacaktır
(Göksu, 2003: 435).
18. yüzyılda başlayan bütünleşme süreci 19. yüzyılda hızlanarak devam
etmiştir. 1783 yılında İmparatorluğun Avrupa ile toplam ticareti 4.4 milyon
pound iken, 1845’te yalnızca Fransa ve İngiltere ile 12.2 milyon pounda
çıkmıştır. 1876’da ise toplam ticaret hacmi 54 milyon pounda7 yükselmiştir
(Wallerstein ve Kasaba, 1983: 336-337). 1840’lar ve 1870’lerde ihracatın
büyüme hızı ithalatınkini aşmış ve İngiltere’nin imparatorluğun ihracındaki
payı %27.2’ ye yükselmiştir. İmparatorluğun ticaretinde önemli diğer ülkeler
ise, sırasıyla Fransa, Avusturya, Rusya ve Birleşik Devletler olmuştur
(Kasaba, 1993: 77).
Dünya-ekonomi tarafından bütünleşme sürecinin izlenebileceği bir başka
alan ise liman şehirleridir. Doğu Akdeniz’in liman kentleri başka bir deyişle
Levant8 16. yüzyıldan beri “küresel ticaret çevrimleri”nde merkezi bir konuma
sahiptir (Kolluoğlu ve Toksöz, 2015: 2). 1450-1550 yılları arasında ortaya
çıkan Küçük Buzul Çağı kuzeyde yazların serin, kışların karlı geçmesine,
Akdeniz kıyılarında ise yağışların artmasına ve su baskınlarına neden olmuş,
tarım alanlarını genişleyen bataklıklar yutmuştur. Bu nedenle Akdeniz
ovalarındaki nüfus ve tarımsal üretim azalmıştır. Ancak 19. yüzyılda sulu
tarımı gerektiren pamuk üretimi için elverişli hale gelen ovalar Pax
Brittanica’nın ihtiyaç duyduğu hammadde deposuna dönüşecektir (Tabak,
2015: 40-45). Bu kentler serbest ticaret ve altın standardı üzerine kurulu
7 1829-1876

yılları arasında fiyat düzeyinde önemli bir değişiklik olmamasına, Avrupa’daki
toprak kayıplarına ve Mısır’ın verilerinin dışarıda tutulmasına rağmen ticaret hacminde böyle
bir genişleme kaydedilmiştir (Wallerstein ve Kasaba, 1983: 337).
8 Levant, Fransızca’da “yükselen” anlamına gelmekle birlikte Batı Avrupa için “güneşin
yükselmesi” ile özdeşleşmiştir. İşaret ettiği coğrafya ise 16. yüzyıl ile 20. yüzyıl arasında
Osmanlı İmparatorluğu hâkimiyetindeki Doğu Akdeniz Kıyılarındaki ülkeler yani günümüzün
Türkiye, Yunanistan, Suriye, Lübnan ve Mısır coğrafyasıdır (Mansel, 2011: 1).
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İngiliz ve genel olarak Avrupa yayılmacılığının sonuçlarından biri olarak
gelişmiş ve limanların iç bölgelerindeki üreticiler ile denizin diğer
yakasındaki tüketicileri birleştirmiştir (Keyder, 2015: 17-18).
19 yüzyılda dünya-ekonomi ile bütünleşmenin liman kentlerindeki
sonucu ticaret hacmindeki artış ve liman inşaatlarıdır. İskenderiye, Beyrut,
İzmir, İstanbul, Selanik ve Pire bu faaliyetlerin yoğunlaştığı ticaret merkezleri
olmuştur (Hastaoglou-Martinidis, 2015: 95). 1830 yılında İngiliz buharlı
gemilerinin bölgeye gelmesi ve 1845 yılında Marsilya’dan Malta, İskenderiye
ve Beyrut’a ilk düzenli buharlı gemi seferleri başlamasıyla limanların mevcut
altyapılarının yetersiz hatta tehlikeli olduğu anlaşılmıştır. Bu da gemilerin
açıkta demirlemesi ve taşımacılığın küçük teknelerle yapılması dolayısıyla
maliyet artışı demektir (Hastaoglou-Martinidis, 2015: 97). Örneğin bu sorun
karşısında Beyrutlu tüccarların 1860’larda liman talep etmesi üzerine 1879
yılında Vali Mithat Paşa liman konusunda girişimlerde bulunarak bir plan
hazırlatmış ancak inşaat 1890’da başlayıp 1893’te tamamlanmıştır.
(Hastaoglou-Martinidis, 2015: 95).
Bütünleşme sürecinin hem sonucu hem de hızlandırıcısı olan ve liman
yatırımlarının tamamlayıcısı niteliğindeki bir başka gelişme ise
demiryollarıdır. Hem demiryolları yatırımları hem de liman inşaatları ticareti
genişletmeye dönük altyapı yatırımları olarak
Avrupalı devletlerin
desteklediği süreçlerdir. Demiryolu ve liman inşaatları aynı zamanda
merkezden çevreye sermaye ihracı olarak ele alınabilir. Öyle ki 19. yüzyılda
merkezden çevreye yapılan sermaye transferinin yaklaşık % 40’ı borç
şeklinde iken, kalan kısmı da altyapı yatırımı şeklinde olmuştur ki bu tutar 75
milyon sterlindir (Pamuk, 2017: 104). Demiryolları ve liman yatırımları aynı
zamanda imparatorluk üzerinde nüfuz bölgeleri yaratma aracıdır. Örneğin
1850’lerin sonu ve 1860’ların başında İzmir-Aydın ve İzmir-Kasaba
demiryollarının yapımı Batı Anadolu da İngiliz sermayesinin ve nüfuzunun,
1880’lerin sonunda İzmit-Ankara, Eskişehir-Konya demiryolları hatları
bölgeye Alman sermayesinin ve nüfuzunun girmesi demektir. Ayrıca 20.
yüzyılın başında Güneydoğu Anadolu bölgesine kadar ulaşan Bağdat
demiryolu hattı ve Çumra’daki büyük sulama projesi de Alman sermayesinin
ürünüdür (Pamuk, 2017: 106). Dünya-ekonominin çevresinde iç bölgelerdeki
hammadde demiryolları ile limanlara taşınırken, inşa edilen limanlarla da
merkez bölgelere aktarılmıştır.
Bütünleşmenin önemli adımlarından birisi 16 Ağustos 1838 tarihli
Baltalimanı Osmanlı-İngiliz Ticaret Antlaşması’dır. Bu antlaşma daha önce
tabiyete ve dine göre belirlenen gümrük vergileri uygulamasına son verilmesi
itibariyle önemlidir. Ayrıca herhangi bir malın ticaretinin bir yörede herhangi
17

memleket Siyaset Yönetim (MSY), Cilt 13, Sayı 30, Aralık 2018, 1-32.

bir kişiye bırakılması anlamında yed-i vahit uygulaması sona ermiş ve devlet
savaş dönemlerinde getirdiği olağanüstü vergiler koyma yetkisinden
vazgeçmiştir (Pamuk, 2017: 98). İhracata uygulanan vergi oranı % 12 (md. 4),
ithalata uygulanan vergi oranı ise % 3 (md. 7) olarak belirlenmiştir. 9 İç
gümrük vergileri yerli tüccarla için devam ederken yabancı tüccarlar bu
vergilere tabi değildir. İngiltere ile imzalanan antlaşmayı izleyen tarihlerde
benzer koşulları taşıyan başka ticaret antlaşmaları da imzalanmıştır. Fransa
(1838), İspanya (1839), Bremen-Hamburg (1839), Felemenk (1840), Prusya
(1840), Rusya (1846) bu antlaşmalardan bazılarıdır (Kurdakul, 1981). Bu
antlaşmaların bir özelliği de Osmanlı İmparatorluğu’nun önceki yüzyıllarda
verdiği ticaret imtiyazlarından farklı olmasıdır. Yeni dönemin antlaşmaları,
padişahın tek yanlı irade beyanı ile değil, karşılıklı pazarlıkla oluşturulmakta
dolayısıyla padişahın tek yanlı irade beyanı ile ortadan kaldırılamamaktadır.
Görüldüğü üzere, 19. yüzyıla gelindiğinde tımar sistemi çoktan yok
olmuş, loncalar işlevini yitirmiş ve gümrük rejimi dünya-ekonominin merkez
ülkelerinin talepleri doğrultusunda şekillenmiştir. İltizam sisteminin
hâkimiyeti ayanı güçlendirirken, dış ticaretteki yeni olanaklar başta
gayrimüslimler olmak üzere yeni bir tüccar sınıfının doğmasına neden
olmuştur. İmparatorluk hatırı sayılır bir silahlı güce/yerel orduya da sahip olan
ayan isyanları ve dünya-ekonomi ile bütünleşen bölgelerde ise bağımsızlık
hareketleriyle çözülmeye başlamıştır. Tanzimat reformları da bu süreçte
devletin yeni koşullara uyum arayışının ürünü olarak ortaya çıkmıştır.
3. Devlet Aygıtını Tahkim Çabaları: Tanzimat Reformları ve Vilayet
Nizamnameleri
18. yüzyılda başlayan dünya-ekonomi ve dünya-imparatorluk
bütünleşmesi büyük bir yeniden dağıtımcı dünya-imparatorluğun doğmasına
değil, dünya-imparatorluğun çözülmesine neden olmuştur (Sunar, 2004: 64).
Çözülme geleneksel sosyo-ekonomik kurumların dağılmasının ötesinde
imparatorluğun toprak bütünlüğünün bozulmasına varmıştır. İmparatorluğun
Avrupa kıtasındaki topraklarında başlayan çözülmenin ilk işaretleri 1807 Sırp
isyanı, 1821 Mora (Yunan) isyanıdır. İmparatorluk kuvvetleri Yunan isyanında
yetersiz kalınca Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa’dan yardım istenmiş ve isyan
ancak böyle bastırılabilmiş fakat sonuç değişmemiş Yunanistan
Genç’e (2016: 89) göre, bu belgedeki vergi oranları 19. yüzyılda dahi imparatorluğun iaşecilik
ilkesine sıkı sıkıya bağlı olduğunu göstermektedir. Zira ihracata uygulanan % 12 oranındaki
vergi, İngilizlerin baskısı ile bu düzeyde kabul edilmiş, Osmanlı temsilcileri ise daha yüksek
bir oranda ısrar etmiştir. Üstelik bu ısrar, devlet mülkiyetinde 1830’lu yıllarda ilk defa buharlı
teknoloji ile kurulan sanayi tesislerinin varlığına rağmendir. Osmanlı yetkilileri bu endüstrileri
koruma gereği bile duymamıştır.
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bağımsızlığına kavuşmuştur. Yunan isyanını ise Mehmet Ali Paşa ile İstanbul
arasındaki çekişme izlemiş 1831’de isyan eden Mehmet Ali Paşa 1833’te
Kütahya’ya kadar gelmiştir. Rusya’nın yardıma çağrılması üzerine Avrupalı
devletler Rus nüfuzunun yayılmasından çekinerek, aracı olmuş ve Mehmet Ali
Paşa ile anlaşma imzalanmıştır.
Mehmet Ali Paşa’nın isyanı 10 ayanın imparatorlukta elde ettiği gücün
çarpıcı bir göstergesidir. İltizam sisteminin güçlendirdiği ayanlar 1808 Senedi İttifak’la statülerini resmileştirmiştir. Ancak bu belge ayanın konumuna
ilişkin geçici bir uzlaşı olarak yorumlanabilir. Sened-i İttifak, imparatorluğun
dağılma tehlikesine karşı ayana resmi statü ve görevler de verilerek sisteme
içerilmesidir. Nitekim 1812’de biten Rus savaşının ardından, II. Mahmut
Asya’daki eyaletlerde ayan kontrolünü kırıp, merkezin otoritesini
güçlendirmek için harekete geçmiştir. Örneğin Diyarbekir eyaletinde hâkim
olan Şeyhzade sülalesinin hâkimiyetine son vermiş ve Salzmann’ın “komün”
(1808-1819 arası) olarak adlandırdığı dönemi bitirmiştir. Sonraki hedef ise,
Halep’teki isyanı bastırmak üzere Suriye olmuştur (Salzmann, 2011: 261).
1820’de ise Yanya Ayanı Tepedelenli Ali Paşa isyan edecek ve isyan ancak 17
aylık bir çabanın sonunda bastırılabilecektir (Akşin, 2006: 21). Kısacası 19.
yüzyıl başlarken İmparatorluğun dünya-ekonomi ile bütünleşmesi hızlanmış
ve çözülme süreci de başlamıştır. Bu çözülmenin, imparatorluğun devlet
aygıtının üretim faktörleri, mal-sermaye dolaşımı ve şiddet aracı üzerindeki
kontrol imkanını kaybetmesi olduğunu başlarken belirtmiştik. Bu başlık
altında da çeşitli kurumlar üzerinden anlattığımız bu durumun en çarpıcı
göstergelerinden birisi de kuşkusuz devletin vergi toplama işlevini yerine
getirememesidir. Polonya ve Osmanlı İmparatorluğu 17. ve 18. yüzyılda kişi
başına en az vergi toplayan iki ülke olmuştur. Bunun bedelini Polonya 18.
yüzyılda Rusya ve Avusturya arasında paylaşılarak öderken, Osmanlı
İmparatorluğu, 20. Yüzyılın başlarına kadar ayakta kalabilmiştir (Pamuk,
2017: 59).
İmparatorluk dünya-ekonomi ile bütünleştikçe Avrupa devletler
sistemiyle daha fazla ilişki içine girmiş ve ilişkinin niteliği zamanla değişmeye
başlamıştır. Dünya-sistemin güçlü merkez aktörleri haline gelen İngiltere ve
Fransa gibi Avrupa devletleri ile birlikte ilişkiler daha da karmaşıklaşmış,
ağırlıklı olarak “savaş” şeklinde kendini gösteren Avrupa devletler sistemiOsmanlı İmparatorluğu ilişkilerinde “pazarlık” önemli bir faktör olmuştur.
Böylece 19. yüzyılda, Osmanlı İmparatorluğu’nun örgütlenmesinde ortaya
çıkan gelişmelerde savaş pratikleri ile birlikte pazarlık pratikleri de etkili
Tımar sistemi Mısır’da imparatorluğun hiçbir döneminde uygulanmamıştır (Barkan, 1980:
874). Bu da Mısır’ın imparatorlukla olan bağının hep “gevşek” olmasının nedenlerinden biridir.
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olmaya başlamıştır. İmparatorluk Avrupa devletler sistemi içinde giriştiği her
pazarlığın neticesinde devlet örgütlenmesinde yeniliklere gittiği gibi pazarlık
pratiklerinin bizatihi kendisi de imparatorlukta yeni örgütler yaratmıştır.
Pek çok yazar tarafından reform, modernleşme, batılılaşma, ilerleme,
asrileşme gibi birçok farklı isimlendirme ile anılan bir dönemin başlangıcı
olarak 19. yüzyıl, karşımıza, dağılan devlet aygıtının ve çözülen
imparatorluğun, içerildiği dünya-ekonomi içinde iş görmeye hazırlanma
çabalarının başlangıcı olarak çıkar. Ortaylı (2005: xıı-xıv) merkezileşme
olarak adlandırdığı bu sürecin ilk aşamasının II. Mahmut dönemi reformları
olduğunu söyler. Süreç Tanzimat reformları ve II. Abdülhamit devri reformları
ile devam etmektedir. Yazar merkezileşme sürecinin unsurlarını şöyle sıralar:
Bakanlıkların kuruluşu (Evkaf-ı Umumiye, Umur-u Hariciye, Dahiliye,
Maarif-i Umumiye nezaretleri) ve böylece vakıfların tekelden yönetimi,
eğitimin kamu hizmeti olarak örgütlenmesi, mali reformlar (devletin gelir ve
harcamalarının tek elden yürütülmesi), “ayanların hizaya getirilmesi”,
hukukun ve yargının laikleştirilmesi, gazete, bilimsel müzecilik ve modern
eğitim kurumları (Harbiye, Tıbbiye, Mülkiye, Darül Fünun ve Mekteb-i
Sultani vb.).
Aslında Tanzimat’la başlayan süreç İmparatorluğun devlet aygıtının
“iflasının” 19. yüzyılda başkent bürokratlarınca kabul edilmesi ve yeni
düzenin hukukileştirilmesidir. Bütünleşme süreci ile öne çıkan önemli ticaret
merkezlerinde oluşan toplumsal tabakalar ve bunların ilişkilerinin oluşturduğu
yeni örüntüler, bu şehirleri idari ve hukuki olarak imparatorluk bütününden
koparırken, liman kentleri ve sıkı bağlantısının bulunduğu art bölgeler dünyaekonominin işbölümü içinde işlemeye ve dünya-imparatorluktan çok dünyaekonominin parçası olmaya başlamıştır. Ticaret anlaşmaları yoluyla elde
edilen imtiyazlar, tebaa olmayan tüccarlar için özel mahkemeler, ticari
temsilcilikler, tüccar birlikleri yoluyla imparatorluk içinde ayrıcalıklı bir
ticaret zümresi doğurmuştur. Yabancı devletlerin elde ettikleri bu imtiyazları,
imparatorlukla yürüttükleri ticarette partner olarak seçtikleri azınlık
gruplarına da açmaları, devlet aygıtının zayıflığının göstergesidir (Keyder,
2015: 18). Bağımsızlıkla sonuçlanan Yunan isyanı ve Mehmet Ali Paşa’nın
Mısır’daki bağımsızlığa yakın konumundan başka, imparatorluğun farklı
bölgeleri için farklı idare biçimleri Avrupa devletlerinin garantörlüğünde
ortaya çıkmaya başlayacaktır.
İmparatorluğun 19. yüzyılın ilk yarısındaki önemli belgelerden biri
Osmanlı-İngiliz Ticaret Antlaşması (1838) iken diğeri de bir yıl sonra ilan
edilen Gülhane Hatt-ı Hümayünü ya da diğer adıyla Tanzimat Fermanı’dır.
İlki İmparatorluğun dünya-ekonomi ile bütünleşmesinin uluslararası sistem
tarafından onaylanması iken, ikincisi bütünleşmenin gereklerini yerine
getireceğinin ilanıdır. Başka bir deyişle bütünleşmeye karşı direnç kırılmıştır
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(Wallerstein ve Kasaba, 1983: 337). Tanzimat fermanı ile yaşam hakkı ve
mülkiyet hakkının korunacağı, vergilerin toplanmasında iltizam usulünün
terkedileceği, müslüman ve gayrımüslimlerin hukuken eşit oldukları ve askere
alma işlemlerinin kurala bağlanarak süresinin kısaltılacağı taahhüt edilmiştir
(İnalcık, 1958). Ferman ülke topraklarının tamamı üzerinde aynı anda
uygulanmamıştır. Başta merkeze görece yakın olan Edirne, Hüdavendigar,
Ankara, İzmir, Aydın, Konya ve Sivas eyaletlerinde nüfus ve mal sayımı
yapılarak uygulanmıştır. Trabzon ilk grupta yer almasına rağmen tepkiler
üzerine çıkarılmıştır (Çadırcı, 2017:188).
Fermanla başlayan dönemde “keyfilik hukukiliğe, kanunsuzluk
meşruiyete, emniyetsizlik emniyete” dönüşürken (Veldet, 1940: 140),
İmparatorluğun devlet aygıtı da “kanun devletine” dönüşmeye (Ortaylı, 2015:
xv) başlamıştır. Zira ilanı izleyen yıllarda fermanın vadettiği haklar hukuki
metinlerle düzenlenmiştir. Ceza hukuku alanında üç düzenleme ortaya
çıkacaktır. 1840 yılında hazırlanan Ceza Kanunnamesi’nin yerini 1851 yılında
Kanun-u Cedid alırken, 1858 yılında imparatorluk dağılana kadar yürürlükte
kalacak olan Ceza Kanunname-i Hümayunu ceza hukukunu düzenleyecektir
(Aydın, 1993: 482). Toprak mülkiyetini düzenleyen Kanunname-i Arazi
düzenlemesi de 1858 yılında çıkan bir başka önemli metindir. 132 maddelik
oldukça ayrıntılı bir düzenleme olan metin çeşitli değişikliklere uğramakla
birlikte Cumhuriyet dönemine kadar yürürlükte kalmıştır (Aydın, 1991: 347).
Tanzimat döneminde çıkarılan bir başka önemli kanun ise Mecelle-i Ahkam-ı
Adliye’dir. 1868-1876 yılları arasında derlenen kanun, borçlar, eşya ve şahıs
hukukunu ilgilendiren hükümler içerirken, aile hukukuna ilişkin hükümleri
içeren metin Hukuk-ı Aile Kararnamesi ismiyle 1917 yılında kanunlaşmıştır
(Aydın, 2003: 231). 28 Temmuz 1850 tarihli Ticaret Kanunu, 21 Ağustos 1863
tarihli Deniz Ticareti Kanunu, 15 Ekim 1861 tarihli Ticaret Muhakemesi Usulü
Nizamnamesi, 10 Haziran 1880 tarihli Hukuk Muhakemesi Nizamnamesi ve
25 Haziran 1879 tarihli Ceza Muhakemesi Usul Kanunu Tanzimat dönemi
“kanunlaştırma hareketinin” diğer önemli düzenlemeleridir (Veldet, 1940:
198-199).11
1840 yılında iltizamın kaldırılması, fermanın vergi adaletine ve verginin
toplanması usulüne ilişkin düzenlemelerin de hayata geçirilmesinin ilk adımı
olacaktır. Mültezimlerin yerini, devletin doğrudan atadığı muhassıllar
alacaktır. 1840 yılında Anadolu, Rumeli ve Adalarda 140 muhassıllık idaresi
kurulmuştur (Efe, 2015: 34). Muhassıllar, ilmiye ya da kalemiye mensupları
ile ayan voyvoda gibi yerel unsurlardan da atanabilirken, yanlarında doğrudan
Metinde hicri olarak verilen kanun tarihleri Türk Tarih Kurumu’nun çevrimiçi tarih dönüştürücüsü kullanılarak miladi takvime çevrilmiştir.
11
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merkezden gönderilen iki kâtip bulunmakta ve yaptığı işlemlerin tamamı kayıt
altına alınmaktadır. Sınırları, idari-askeri örgütlenmenin herhangi biri ile
çakışması gözetilmeden belirlenen muhassıllıkların bir başka organı ise
meclistir. Atanmışlardan ve yerel eşraftan oluşan mecliste, muhassıl, iki kâtip
üye, hâkim, müftü, asker zabiti ile memleket ileri gelenlerinden dört kişi ve
varsa gayrimüslim cemaat önderleri yer almaktadır (Önen ve Reyhan, 2011:
125-125). 1842 yılına gelindiğinde, muhassıllıklardan yeterli verimin
alınamayacağına karar verilerek, uygulama sona erdirilmiştir. Ancak bu kez
mülki taksimat yeniden düzenlenirken, eyalet-sancak-kaza kademelenmesine
gidilmiş ve verginin toplanması işinden mülki makamlar sorumlu tutulmuştur.
Mülki idarenin vergi konusundaki yetkileri süreç içinde artmaya devam
etmiştir (Tabakoğlu, 2016: 672).
Reformlar ilerlerken, çözülme süreci durmamış aksine hızlanmıştır.
Bosna-Hersek, Sırbistan, Niş, Suriye ve Lübnan’da ayaklanmalar başlamıştır.
Lübnan’daki ayaklanma 12 sonuçları itibariyle Osmanlı’nın mülki
örgütlenmesinde önemli bir aşamayı temsil etmektedir (Seyitdanlıoğlu, 2015:
48). İngiltere destekli müslüman Dürzîlerle, Fransa himayesindeki hıristiyan
Marunîler arasında 1841 yılında büyük bir çatışma çıkmış ve izleyen yıllar
boyunca devam etmiştir. Avrupalı devletlerin müdahalesinde çekinen
imparatorluk yöneticileri sorunu çift kaymakam modeli ile çözmek istemiştir.
Modelin işleyişini göstermek üzere de 30 Nisan 1850’de bir nizamname
çıkarılmıştır (Keleş, 2008: 144). Buna göre biri Marunî diğeri Dürzî olmak
üzere iki kaymakam ve iki meclisli sancaklar oluşturulacaktır. Başkanı
Kaymakam olan meclisler, etnik ve dini temelli temsiliyet ilkesine göre teşkil
edilmiştir. Meclislerin verginin toplanması ve adli yargılama olmak üzere iki
temel görevi bulunmaktadır. Bu model 1861 yılındaki Nizamnameye kadar
devam etmiştir (Keleş, 2008: 144). 1860’daki kanlı ayaklanma sonunda
İngiltere, Fransa, Prusya, Avusturya ve Rusya temsilcileri ile Osmanlı
temsilcisinin oluşturduğu bir komisyon çalışmalara başlamış ve bulunan
çözüm Cebel-i Lübnan’ın tek mutasarrıflık halinde hıristiyan bir kaymakamca
yönetilmesi olmuştur. Kaymakam, beş ülke ile görüşüldükten sonra Osmanlı
Devletince atanacaktır (Tural, 2005b: 83). Bu gelişme Avrupa devletlerinin
Osmanlı coğrafyasında benzer durumdaki diğer bölgelere müdahalesine kapı
Cebel-i Lübnan (Lübnan Dağı), 19. yüzyılda önemli bir koza ve ipek ipliği üretim bölgesi
haline gelmiştir. Öyle ki Cebel-i Lübnan ve çevresinde 1850'lerin başlarında yerli yabancı
toplam 15-16 olan fabrika sayısı, 1867'de 67'ye, 1890'da (sadece Cebel-i Lübnan) 190'a
çıkmıştır (Owen, 1983: 58). Ayrıca Cebel-i Lübnan liman şehri Beyrut'un da art bölgesinde
bulunmakta, dünya-ekonomi ile bütünleşmiş yerli ve özellikle yabancı tüccarların yerleşik
bulunduğu bir bölgede, dolayısıyla çıkar çatışmalarının da merkezinde yer almaktadır. Böylece
yörenin çok dinli ve etnili yapısı dünya-ekonominin çelişkileri ile de çakışarak poatansiyel bir
isyan bölgesine dönüşmüştür.
12
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aralamıştır. Lübnan olayları ve sonrasında ortaya çıkan yapı, buraya
bağımsızlığa yakın özerk bir statü kazandırmıştır. Lübnan'ın bu durumunun
diğer bölgelere örnek olması ihtimali başkent bürokrasisini harekete geçirmiş
ve ülke genelinde, Lübnan'daki model ölçüsünde özerklik taşımayan idari
örgütlenme çalışmalarının başlamasına neden olmuştur (Seyitdanlıoğlu, 2015:
48). Lübnan modelindeki seçimle işbaşına gelen etnik ve dini temsil esaslı
meclis ve atamayla işbaşına gelen mülki amir modeli sonraki düzenlemelerde
de görülecektir (Reyhan, 2015: 56).
İsyanlar Balkanlarda da devam etmiştir. 1861 yılında müslüman toprak
ağalarına karşı ayaklanan Hersekli hıristiyan halkın isyan gerekçesi vergi
uygulamaları ve inanç özgürlüğü olmuştur (Tural, 2004: 97). Sadrazam Fuat
Paşa 1863 yılında iç karışıklık olan diğer eyaletlerle birlikte Bosna-Hersek
eyaletine de sorunları yerinde görmek üzere teftiş heyeti göndermiştir. Teftişte
karşılaşılan sorunlara çare olarak 7 Kasım 1864 tarihli Tuna Vilayet
Nizamnamesi 13 yürürlüğe konulmuş ve uygulamak üzere de Mithat Paşa
görevlendirilmiştir (Tural, 2004: 109). Tuna Vilayeti’nde başarılı sonuçlar
veren 1864 Nizamnamesi, 1867 yılında çıkarılan Vilayet-i Umumiye
Nizamnamesi ile bütün imparatorlukta uygulanmaya başlamıştır (Önen ve
Reyhan, 2011: 183). 1867 Nizamnamesi ise, 22 Ocak 1871 tarihinde İdare-i
Umumiye-i Vilayet Nizamnamesi14 çıkarılana kadar yürürlükte kalmıştır.
1871 Vilayet Nizamnamesinin, 1864 tarihli Nizamnamenin
ayrıntılandırılmış hâli olduğu söylenebilir. Nitekim Nizamnamenin giriş
kısmında vilayetlerin teşkilatının 1864 Nizamnamesi ile tayin edildiği
belirtilmiştir. 1871 Nizamnamesine göre idari taksimat vilayet, liva, kaza,
nahiye ve karye (köy) şeklindedir. Ayrıca şehir ve kasabalarda belediye
kurulması hüküm altına alınmıştır. Vilayet idaresinin başında vali, livada
mutasarrıf, kazada kaymakam, nahiyede ise nahiye müdürü bulunmaktadır.
Ayrıca vilayet merkezinde meclis-i umumi ve vilayet idare meclisi olmak
üzere iki meclis bulunurken, liva ve kazalarda idare meclisi ve nahiyede
nahiye meclisi, karyelerde ihtiyar meclisi bulunmaktadır. 1864
Nizamnamesinden farklı olarak Vali Muavini kadrosu ihdas edilmiştir.

Nizamnamenin latin alfabesine çevrilmiş hali için bkz. Mehmet Seyitdanlıoğlu, "Yerel Yönetim Metinleri III: Tuna Vilâyeti Nizâmnâmesi", Çağdaş Yerel Yönetimler, C. 5, S. 2, 1996,
s. 67-81.
14 Nizamnamenin latin alfabesine çevrilmiş hali için bkz. Mehmet Seyitdanlıoğlu, "Yerel Yönetim Metinleri VI: 1871 Vilayet Nizamnamesi ve Getirdikleri", Çağdaş Yerel Yönetimler, C.
5, S. 5, 1996, s.89-103 ve
Mehmet Seyitdanlıoğlu, "Yerel Yönetim Metinleri VII: 1871 Vilayet Nizamnamesi ve Getirdikleri" Çağdaş Yerel Yönetimler, C. 5, S. 6, 1996, s.89-99.
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Nizamnamede valilerin görevleri ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Buna
göre valinin temel olarak mülki ve mali görevleri, eğitim ve bayındırlığa
ilişkin görevleri, zaptiye (kolluk) görevleri ile yargı (cezai ve hukuki)
kararlarının uygulanması görevleri bulunmaktadır (md. 4). Dördüncü madde
ile on yedinci maddeler arasında, valiye dördüncü maddede verilen görevler
ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Mülki görevleri, kanun ve kuralların
uygulanması, vilayet teşkilatını memurlarının gözetim ve denetimi ile
memuriyete ilişkin hukukun uygulanması (atama, tayin, terfi ve göreve son
verme gibi) ve vilayetteki teşkilatın denetlenmesini kapsamaktadır (md. 5-7).
Mali görevleri ise, verginin tahsiline ve bundan dolayı çıkabilecek
uyuşmazlıkların çözümü ile vergi memurlarının davranış ve tutumlarının
denetlenmesine ilişkidir. Verginin belirlenmesine ilişkin uyuşmazlıklar
Vilayet Umumi Meclisi ve Vilayet İdare Meclisi tarafından belirlenen
kurallara ve alınan kararlara göre çözülecektir (md. 8-10). Vali vilayet
sınırlarındaki eğitim hizmetlerinden sorumludur. Ayrıca ticaretin, sınai ve
tarımsal üretimin arttırılması; yolların, limanların, rıhtımların, su kanallarının
inşası ve tamiri; nehir ve göllerin temizliği ve korunması; terk edilmiş tarım
topraklarının tarıma kazandırılması; vilayetin durumuna ilişkin istatistiklerin
toplanması; yardımlaşma ve dayanışma sandıklarının kurulması; hastanelerin,
şirketlerin, fabrikaların ve maden ocaklarının açılması; orman varlığının
korunması ve genişletilmesi valinin birinci derece sorumluluğunda bulunan
ve vilayeti bayındır kılmayı hedefleyen görevlerdir (md. 11). Vilayetin kolluk
kuvvetleri valinin emrindedir. Vali emrindeki kolluk kuvvetiyle vilayet
sınırlarında emniyet ve asayişin korunmasından; devlet, ülke ve kişiler
aleyhine işlenen fiillerin soruşturulmasından sorumludur (md. 12 ve 13).
Ayrıca emrindeki kolluk kuvvetlerinin yetersiz kaldığı büyük çaplı emniyet ve
asayiş olaylarında, emri altında bulunmayan askeri kuvvetlerin kullanılmasını
da talep edebilir (md.14). Son olarak vali cezai ve hukuki yargı kararlarının
uygulanmasından sorumludur (md. 15 ve 16).
Bu görevleri yerine getiren valinin maiyetindekiler ise şunlardır: Vali
Yardımcıları, Mektupçu, Defterdar, Ziraat ve Ticaret Müdürü, Maarif
Müdürü, Tarik Emini, Defter-i Hakani Müdürü, Umûr-ı Ecnebiye Müdürü,
Emlâk ve Nüfus Memurları, Evkaf Müdürü, Tarik Emini ve Alay Beyi.
Bunların görevleri ise Nizamnamenin 17. maddesiyle 34. maddesi arasında
düzenlenmiştir. Ayrıca Ziraat ve Ticaret Müdürü, Maarif Müdürü, Tarik
Emini, Defter-i Hakani Müdürü her yılın sonunda görev alanları ile ilgili
hazırladıkları raporu “Bab-ı Ali’ye” gönderilmek üzere valiye sunacakları
belirtilmiştir.
Vilayet teşkilatının diğer önemli iki parçası ise Vilayet Umumi Meclisi ve
Vilayet İdare Meclisi’dir. Vilayet İdare Meclisi’nin, idari işlere ve idari
davalara ilişkin olmak üzere iki tip görevi bulunmaktadır. İdari görevi vilayet
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işlerine ilişkin satın almalara ve sözleşmelere; vergilerin tahsiline; kamu
binalarının inşasına; orman ve madenlerin işletilmesine; kolluk kuvvetlerinin
masraflarına; devlete ait taşınır ve taşınmazların korunmasına; livalar arası
yolların yapılmasına; genel sağlığın korunmasına; hastane, pazar, kabristan
için yer tahsisi gibi işlere ve vilayete ilişkin meclise havale edilen diğer
konulara ilişkin inceleme ve müzakerede bulunup valiliğe görüş sunmaktır
(md. 77). Genel olarak memurlara ilişkin davalar, kişilerle devlet arasında
devletin mallarına ilişkin doğan uyuşmazlıklar ve kişilerle devlet arasında
imzalanan sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin davaların
karara bağlanması ise yargısal görevidir (md. 77). Bu meclislerin nasıl
oluşacağına dair 1871 Nizamnamesinde hüküm bulunmamaktadır. 1864 Tuna
Vilayet Nizamnamesinde ise kaza, liva ve vilayet düzeyinde idare
meclislerinin, karye düzeyinde ise ihtiyar meclisinin kimlerden oluşacağı ve
seçimlerinin nasıl yapılacağı düzenlenmiştir. Uygulamada ise, temsil ve
seçime ne kadar özen gösterildiği tartışmalıdır (Reyhan, 2015: 216). Valinin
başkanlığında toplanan Vilayet İdare Meclisi’nin doğal üyeleri, müfettiş-i
hükkam, mektupçu, meclis-i hukuk ve meclis-i cinayetin dava memurları,
vilayet merkezi müftüsü ile kadısı ve gayrimüslimlerin ruhani reisleridir (md.
81). Vilayet Umumi Meclisi ise, çeşitli konulara ilişkin müzakerelerin
yürütüldüğü danışma organıdır. Yol ve köprülerin bakımı, sene içerisinde
yapılması gereken yollarınsa masrafları; ticaret ve sanayinin gelişmesine
ilişkin tedbirler, eğitimin kolaylaştırılmasına ve yaygınlaştırılmasına ilişkin
tedbirler; verginin genel toplamını azaltmamak üzere dağılımını; tahıl tohumu
ve hayvan cinsinin ıslahına ilişkin konuları; kamu binalarının değiştirilmesi
ya da yenilenmesi gibi konular müzakere edilir (md. 62). 1864
Nizamnamesine göre, valinin başkanlığında ikisi Müslüman ikisi ise
gayrimüslim olmak üzere livalardan gelecek üyelerden oluşacağı (md. 27) ve
bu üyeleri de, kazalardan gelen temsilcilerin livalarda toplanarak belirleyeceği
hüküm altına alınmıştır (md. 82). Görev ve sorumluluk bakımından
farklılaşmakla birlikte liva, kaza ve nahiyelerin de birer küçük valilik modeli
olarak kurgulanmış olduğu söylenebilir. Öyle ki, kaza, liva ve vilayet için
idare meclisi, nahiye için meclis, karye içinse ihtiyar meclisi oluşturulmuştur.
Ayrıca şehir ve kasabalarda kurulacak belediyeler için de belediye meclisi
kurulacağı hüküm altına alınmıştır (md. 111).
Vilayet idaresinin tamamlayıcı unsuru ise, valilik hiyerarşisine tabi
olmayan “lâik” mahkemeler olacaktır. 1856 yılında ilan edilen Islahat
Fermanı’nda yer alan “karma mahkemeler” (Seyitdanlıoğlu, 1996a: 67)
konusunda ilk önemli adım 1864 Nizamnamesinde öngörülen dava meclisleri
olmuştur (Kenanoğlu, 2007: 185 ). Vilayette şeri hükümlere göre hüküm veren
hâkimlerin yanında, müfettiş-i hükkâm başkanlığında üyelerinin üçü
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müslüman üçü ise gayrimüslim olan Meclis-i Temyizi Hukuk, Meclis-i Cinayet
ve Meclis-i Ticaret kurulmuştur. Kazalarda kurulan dava meclisleri de şer’i
hâkimin başkanlığında üç Müslüman ve üç gayrimüslim üyeden oluşmakta;
şer’i davalar, gayrimüslimlerin ruhani idarelerince görülen davalar, cinayet
davaları ve ticaret meclisinde görülecek davalar dışında kalan küçük suçlara
ve kabahatlere ilişkin davalara bakmaktadır. Livalarda ise, şeriye mahkemesi
hâkiminin başkanlığında üç Müslüman ve üç de gayrimüslim üyeden oluşan
temyiz meclisi kurulmuş, kaza meclislerinin bakamadığı ya da bu meclislerde
görülmekle birlikte tarafların istinaf yoluna başvurduğu davalara bakmakla
görevli kılınmıştır. Köy ihtiyar meclislerine dahi küçük çaplı yargılama
yetkisinin verildiği süreç, 1 Nisan 1868 yılında günümüz Yargıtay’ının ilk hali
olan Divan’ı Ahkam-ı Adliye’nin kurulması ve 11 Ocak 1872’de Nizamiye
Mahkemelerinin kurulması ile devam etmiştir (Kenanoğlu, 2007: 186).
Bu kısımda ele alınması gereken önemli ve son konu da yeni idari
teşkilatın üzerine oturduğu toprak rejimi yani “idare edilen mülkün”
niteliğidir. Yeni dönemde mülkün hukuki kavranışı değişmiştir. İbn Haldun’a
göre, “hüküm”, “kahr” ve “tagallüp” yoluyla örgütlenen medeni/hazeri
toplumda hükümdar boyun eğdirir, vergi toplar, egemenliği temsil eder,
sınırları korur ve daha da önemlisi coğrafi ve siyasi olarak çevresine ve
tebaasına hükmeder. İbn Haldun bunu “mülk siyasi” olarak adlandırır
(Aktaran: Hassan, 1982). Bütünleşme öncesinde Osmanlı'nın mülk siyasisi
güvencesiz bir mülkiyet anlayışına (sahiplik anlamında) imkân vermekte ve
mülk siyasinin gereği olarak da devlet özel mülkiyete izin vermemektedir.15
Yani siyasal egemenlik anlamında mülk ile sahiplik anlamında mülk yarış
halindedir. Başka bir deyişle yeniden dağıtımcı dünya-imparatorluğun devlet
aygıtı, emek, toprak ve sermayeyi sıkı bir kontrole tabi tutmakta (murakabe)
ve tarımsal artığa el koyarak tebaanın güvenlik ve adalet ihtiyacını
karşılamaktadır. Yine İbn Haldun’un kavramıyla söyleyecek olursak daire-i
adaleti 16 böyle işletmektedir. Ancak imparatorluk dünya-ekonomi ile
bütünleştikçe emek, toprak ve sermaye üzerindeki denetimi kaybolacaktır.
Özellikle tımarın ortadan kalkıp iltizamın yaygınlaşması ile toprak üzerindeki
denetimini yitiren devlet, önemli bir Tanzimat devri düzenlemesi olan 6
Haziran 1858 tarihli Kanunname-i Arazi ile bunu kabullenip hukuken de
tanıyacaktır. Kanun tarım arazilerinin bireysel tasarrufuna imkân vermiştir.
Kanunnamenin17 8. maddesi çiftçilerin işledikleri toprakların tapu senedine

Miri toprak rejimi ve kul sistemi bu durumun somut örnekleridir.
“Daire-i adalet” kavramı ile imparatorluğun devlet aygıtının sosyo-ekonomik bütün içindeki
yerini ifade eden “yeniden-dağıtım” kavramı arasındaki benzerlik ilgi çekicidir.
17 Kanunnamenin Latin harflerine çevrilmiş hali için bkz. Orhan Çeker, Arazi Kanunnamesi,
Ebru Yayınları, İstanbul 1985.
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bağlanarak kendilerine verilmesini hüküm altına almıştır.18 Böylece toprağın
ve reayanın “padişahın mülkü” olduğu düzen hukuken de sona ermiştir.
Genel Değerlendirme
Çalışmada Osmanlı İmparatorluğu’nun tarihi, dünya-ekonomi ile
bütünleşme öncesi ve sonrası olmak üzere iki döneme ayrılmış ve Tanzimat
düzenlemelerinin bir parçası olan Vilayet Nizamnameleri de bütünleşmenin
başladığı dönemde ortaya çıkan yeniden örgütlenme ihtiyacının ürünü olarak
ele alınmıştır. Devlet aygıtı, bütünleşme süreci öncesinde, emek, toprak,
sermaye ve şiddet aracı üzerindeki kontrolünü, miri toprak rejimi (özellikle
tımar sistemi), loncalar ve gümrük rejimi ile sağlamaya çalışırken, toprak
üzerindeki örgütlenmesi de bu temel üzerinde yükselmiştir. Ancak zamanla
başta tımar olmak üzere, loncalar ve gümrükler işlevini yitirmiş, dolayısıyla
devlet aygıtı da sayılan dört unsur üzerindeki kontrolünü kaybetmiştir.
17. yüzyıldan itibaren miri toprak rejiminin tımar ayağı işlevini yitirmiş,
böylece bir taraftan toprak ve kırsal emek unsurları üzerindeki devlet kontrolü
diğer taraftan şiddet aracının tımarlı sipahi kanadının dolayısıyla da toprak
üzerindeki örgütlenmesinin maddi temelleri ortadan kalkmıştır. İşlevini
kaybeden diğer kurumlar ise şehirli emek ve sermaye üzerindeki kontrolün
araçları olan loncalar ve gümrük rejimidir. 19. yüzyılda dünya-ekonomi ile
bütünleşme ilerledikçe imalat sektörü ve ticaretin denetimi dünyaimparatorluğun denetiminden çıkarak dünya-ekonominin dinamiklerine
teslim olmuştur. Loncalar yok olurken, gümrük rejimi de dünya-ekonominin
merkez ülkelerinin taleplerine göre şekillenmiştir.
Ayan, toprak üzerinde kurduğu özel mülkiyete yakın denetim ve vergi
toplama yetkisi ile taşrada bir zümre olarak temayüz etmiş, oluşturdukları
yerel ordularla devletin şiddet aracı üzerindeki tekeline son vermiştir. 19.
yüzyılda ayanın elde ettiği bu gücün en çarpıcı göstergesi ise Sened-i İttifak
olmuştur. Bu sözleşmeyle ayanın kazanımları geçici bir süre için de olsa
güvenceye kavuşmuştur. Öte yandan dünya-ekonomiyle bütünleşme, dünyasistemin merkez ülkeleri ile İmparatorluk ilişkilerine, savaş yanında
“pazarlığı” da dâhil etmiş, Avrupalı devletler imparatorluk içinde, başta
gayrimüslimler olmak üzere pek çok sorunu pazarlık konusu haline
getirmiştir. Gayrimüslim gruplar Avrupalı tüccarların ticaret ortakları olarak
Barkan (1940: 379), Kanunname ile miri arazi üzerinde çalışan köylüye tanınan tasarruf yetkisinin, “mülkiyet hakkına hakikaten yaklaştığını” kabul etmekle birlikte, “tam ve mutlak” olmadığını, bunun da vergi verme kabiliyetini azaltması tehlikesi karşısında belirli tasarrufların
memurların iznine tabi kılındığını söyler.
18
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iktisaden güçlenmiş ve tabi oldukları hukukun değiştirilmesini talep ederek,
özerkliğe varan ayrıcalıklara kavuşmuştur. Bu ayrıcalıklar Lübnan ve Girit
örneklerinde olduğu gibi toprak üzerindeki örgütlenmeye de yansımıştır.
Balkanlarda artan huzursuzluğun, bağımsızlık talebine dönüşmesinden
çekinen Tanzimat dönemi yöneticileri, Tuna Vilayeti Nizamnamesi ile Lübnan
ve Girit örneklerine benzeyen bir modeli uygulamaya koymuş ve 1867’de
bütün imparatorluğa teşmil etmiştir.
Vilayet nizamnameleriyle getirilen modelin iki unsurundan biri vali iken
diğeri meclislerdir. Modeldeki atanmış vali merkezin otoritesinin taşradaki
temsilcisi iken, atanmış ve seçilmiş üyelerden oluşan meclislerde ise
müslüman ve gayrimüslim cemaatlerle yöre seçkinlerinin temsili esas
alınmıştır. Verginin toplanması görevi mültezimden alınarak, merkezin
temsilcisi valinin görevi haline getirilmiş, iltizamla güçlenen mülk sahibi ayan
ise meclislerin parçası olarak yönetime dâhil edilmiştir. Ancak vergi toplayan,
yöneten ve hatta silahlı gücün sahibi olan ayan bu ayrıcalıklarından
arındırılmıştır. Süreçte ayanın en önemli kazanımı kuşkusuz toprak üzerindeki
fiili kontrolünün hukuk düzenince yani Arazi Kanunu ile tanınması olmuştur.
Aynı şekilde gayrimüslimlerin de yönetime meclisler yoluyla katılması
hedeflenmiş, Tanzimat fermanının eşit haklara sahip yurttaş vaadi yönetim
alanında da hayata geçirilmek istenmiştir. Gümrük antlaşmaları, ticaret ve
arazi kanunları gibi düzenlemelerle yeni düzen hukukileştirilmiştir.
Sekülerleşen hukuk düzeni, yeni mahkeme sistemi ile de tamamlanmıştır.
Böylece devlet, toprak üstünde yargı ve mülki teşkilatı ile yeniden
yerleşmiştir.
Kısacası 19. yüzyılda, çevreleşmenin sonuçları yöneticilerce kabul
edilmiş ve imparatorluğun parçası haline geldiği dünya-sistemin işleyişine
uyumlu bir yönetim modeli benimsenmiştir. Tanzimat dönemi düzenlemeleri
ile yeniden yapılandırılan imparatorluk, 19. yüzyılın sonlarına doğru anayasa
ve parlamentosuyla, dünya-sitemin Avrupalı örneklerine daha çok
benzemiştir. İmparatorluğun dağılması önlenemese de 19. yüzyılın pek çok
kurumu ve bu arada toprak üzerindeki örgütlenmesi Cumhuriyet Türkiye’sine
tevarüs etmiştir.
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İL ÖZEL İDARESİ PERSONEL REJİMİ ÜZERİNE
TARİHSEL BİR İNCELEME: 1913-1980*
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Özet
Bu çalışma, il özel idaresinin tarihsel gelişimine, bu idareye özgü personel
rejiminin hukuki ve yönetsel nitelikleri özelinde ışık tutmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda il özel idaresinin, onun organik kanunu niteliğindeki 1913
Kanun-u Muvakkati’nde yönetim ilkeleri bağlamındaki konumlanışı ve Cumhuriyet dönemi mülki teşkilat politikaları, personel boyutu üzerinden incelenmiştir. İnceleme kapsamında, özel idarenin Osmanlı’nın son döneminden
miras alınan ve Cumhuriyet’le birlikte tahkim edilen, bir yerel yönetimden
çok teknik hizmet birimi olarak edindiği öne sürülen yönetsel işlevin personel teşkilatı üzerindeki izdüşümleri gösterilmeye çalışılmıştır.
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A HISTORICAL OVERVIEW OF THE PERSONNEL REGIME OF SPECIAL
PROVINCE ADMINISTRATION: 1913-1980
Abstract
This article focuses on shedding light on the historical process of special
provincial administration in Turkey with a view to the legal and administrative status of its personnel regime. In this light, the unique status of provincial administration in its ‘organic law’ of 1913 (Kanun-u Muvakkat) and the
civil administration policies of the Republican period have been discussed.
It is ultimately argued that the function of provincial administration as a
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technical service unit rather than a local government had been inherited
from the late decades of the Ottoman Empire and later fortified by the Republican era, the repercussions of which could be followed from the
civil/personnel organization of provincial administration.
Key Words: Special Provincial Administration, Public Personnel Regime, Local Government, Deconcentration, Division of Tasks.

Giriş
İl özel idaresi, neredeyse Türk idare teşkilatına girmiş olduğu yüz yılı
aşkın bir geçmişten günümüze değin akademi ve bürokrasi ekseninde tartışma
konusu olmuştur. Yasal anlamda bir yerel yönetim birimi olarak kabul görmesine karşın idari, mali, örgütsel nitelikleri ve görev alanları itibariyle ‘tipik’
yerel yönetim işlevselliğinden uzak kalışı, özel idarenin merkezi idareyle ilişkisi hakkında kesin bir kanaate varmayı güçleştirmiştir. Öyle ki devlet sistemi
içindeki yönetsel konumu, kendisine ilişkin köklü reform düşüncelerinden
varlık nedenine dair sorgulamalara varacak genişlikteki tartışma yelpazesinde
çoğunlukla muğlak bırakılmıştır. İl özel idaresinin tarihsel gelişimini inceleyen yazında, söz konusu muğlaklığı gidermeye yönelik olarak siyaset-yönetim
bilimi çerçevesinde geliştirilen yaklaşımların, konuyu yerel yönetimler tarihi
çerçevesinde sorunsallaştıran çalışmaların göreli baskınlığı karşısında geri
planda kaldığı görülmektedir. Özel idarenin yönetsel mahiyetini tespit etmenin başlıca uğraklarından biri olması gereken özel idare personel teşkilatının
kamu personel rejimi içinde işgal ettiği konum da, özel idarelerin kendine
münhasırlığı üzerine neredeyse görüş ayrılığı olmamasına karşın, başlı başına
bir inceleme konusu olarak ele alınmayan boyutlardan birisi olmuştur.
Bu çalışma il özel idarelerinin içinden geçtiği tarihsel süreci, bu idarelerin temel beşeri unsuru olan personel rejiminin hukuki ve yönetsel statüsüyle
ilişkisi kapsamında incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışma, Cumhuriyet öncesi
ve sonrasındaki gelişmeler ışığında örgütlenmiştir. Cumhuriyet sonrası dönem, özel idarelere yönelik tekil tartışmaların büsbütün devlet ve toplumsal
mekânı merkezine alan neoliberal yapılanmanın içinde anlam kazanacağı
1980’li yıllara kadar sınırlanmıştır.1 Çalışmada öncelikle özel idarenin ona yasal hüviyet kazandıran metinlerde anılan ‘yetki genişliği’ ve ‘görev ayrımı’
1980-sonrası dönüşüm sürecinde, özel idare mevzuatına ilişkin iki temel düzenleme mevcuttur. Bunlardan ilki, bu çalışmada il özel idaresinin hukuki statüsüne ilişkin temel başvuru kaynağı olarak ele alınan 1913 Vilayet Kanun-u Muvakkati üzerindeki ilk kapsamlı değişiklikleri
getiren, Kanun’un çok sayıda hükmünü değiştiren/yürürlükten kaldıran 1987 tarihli 3360 sayılı
Kanun’dur. İkincisi, yerel yönetimlere 2000’li yıllara özgü birikim stratejileri doğrultusunda
‘işletme’ niteliği kazandıran düzenlemeler bağlamında düşünülmesi gereken 2005 tarihli 5302
sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’dur. 1987 tarihli değişikliklere kadarki sürecin, il özel idaresinin
1
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ilkelerinin birbiriyle ilişkisi bağlamındaki konumlanışı ve bu konumlanışın
özel idare personel sistemi, kaynak ve örgütlenmesinde hangi biçimlerde somutlandığı tartışılacaktır. Daha sonra, özel idareyle ilişkilendirilen yetki-sorumluluk kapsamı ve ona uygun personel teşkilatının Cumhuriyet’in kamu
personel rejimi yapılanması ve merkezileşme politikaları kapsamında geçirdiği dönüşüm, özel idarenin geleceği üzerine yapılan tartışmalarla desteklenerek incelenmeye çalışılacaktır. Çalışmada temel başvuru kaynağı olarak, ilgili
yasama süreçlerine ilişkin temel metinler (yasa, tasarı, encümen/komisyon incelemeleri, meclis görüşmeleri) ile özel idare teşkilat ve maliyesine ilişkin istatistiki verilerden faydalanılmıştır.
İl Özel İdaresine İlişkin Hukuki Düzenlemeler ve 1913 İdare-i Umumiyei Vilayet Kanun-u Muvakkati
İl özel idareleri ile ilişkilendirilen yetki ve sorumluluk konusunun kavramsal açıdan Osmanlı Devleti’nin idari örgütlenmesinde kendine yer buluşu,
ilk olarak 1864 yılında Tuna vilayeti için çıkarılan Teşkili Vilayet Nizamnamesi ile mümkün olmuştur. Tuna vilayetindeki deneyimlerden faydalanılarak
1867 yılı itibariyle kabul edilen Vilâyet-i Umûmiye Nizâmnâmesi ile tüm vilayetler için uygulanmaya başlanan (Ortaylı, 1974: 42-9) ve bu anlamda alanyazında Osmanlı taşra örgütlenmesinin esası olan eyalet sisteminden vilayet
sistemine geçişin ilk adımı olarak kabul edilen bu düzenlemede, vilayetteki
hiyerarşik yapı ve yetki dağılımı belirlenmiş, valinin yetki alanı genişletilerek
yasalar ve siyasal kararların yürütülmesi kendisine bırakılmıştır. Ayrıca vilayet genel idaresinin yanında, vilayetin umur-u hususiyesi ile ilgili görevlendirilen, vali başkanlığında bir meclis de (vilayet umumi meclisi) öngörülmüştür.
Bu meclisle her ne kadar bugünkü anlamıyla tüzel kişiliği haiz bir yerel yönetim birimi olarak özel idare modeli getirilmiş olmasa da, vilayet düzeyinde
genel ve özel idare ayrımıyla yapılanmaya başlayan idari yapının yasal içeriğinin söz konusu düzenlemede temellendiğini söylemek mümkündür.
Düzenlemenin dört yıllık bir uygulamadan sonra yerini bıraktığı 1871 tarihli İdare-i Umumiye-i Vilayat Nizamnamesi’nde de özel idare ile ilgili hükümler esas olarak korunmuş ve hatta vilayet umumi meclisinin görev alan ve
yetkileri genişletilmiştir. Bunun yanında, meclis kendisine özerk bir kimlik
kazandıracak olan tüzel kişilik, icrai karar alma yetkisi ve dolayısıyla ayrı bir
personel teşkilatından yoksun tanımlanmıştır. Bu açıdan, vilayet umumi meclisine kendisinin görev alanına izafe edilen bugünkü il özel idaresi işlevlerinin
kuruluşundan itibaren genel idari teşkilat içindeki özgün konumundan kaynaklı ‘muğlaklıklar’
bir yana bırakılırsa, kanunun genel insicamı açısından belli bir süreklilik arz ettiğini söylemek
mümkündür.
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yanında, bu işlevleri yerine getirme iktidarının kazandırılmadığı açıktır. Meclisin, adem-i merkeziyeti ifade eden bir birim olmaktan çok, vilayet düzeyinde
incelediği kimi bayındırlık, tarım ve maliye konularındaki görüşünü merkeze
rapor eden bir danışma meclisi olarak düşünüldüğü söylenebilir. Ancak yine
de, meclisin varlığını bugünkü il genel meclisinin kaynağı ve adem-i merkeziyet idarelerinin bir çekirdeği (Nadaroğlu, 1978: 282) olarak da görmek yanlış olmayacaktır.
Vilayetlerin özerk bir adem-i merkeziyet birimi olarak örgütlenme düşüncesi yasal düzlemdeki ilk karşılığını I. Meşrutiyet Anayasası olarak bilinen
1876 tarihli Kanunu Esasi’de bulmuştur. Bu, yaygın kanaate göre, öteden beri
türlü derecelerde dışarıdan ve içeriden gelen baskılara karşı Osmanlı’nın ıslahat adı altında ülkeyi bir bütün halinde tutma gayretine yönelik bir anayasal
adımdı. Anayasa’nın “Vilayat” Faslı ile vilayet işlerinin yetki genişliği (tevsii mezuniyet) ve –1961 Anayasası’na kadar anayasal temelini koruyacak olan–
görev ayrımı (tefrik-i vezaif) ilkelerine göre idare edileceği kabul edilmiştir.
Ayrıca, söz konusu fasıl altında yer alan 108. madde’de bu ilkelerin kapsamının ayrı bir kanunla belirleneceği hükmolunmuştur. Hazırlanması öngörülen
bu düzenleme Osmanlı Mebuslar Meclisi’nin kısa bir süre içinde kapatılmış
olması ile çıkarılamamış, bunun sonucunda Anayasa’da idari adem-i merkeziyetin ifadesi olarak yer alan görev ayrımı ilkesi için uygulanma olanağı bulunamamış ve illerin idaresi İdare-i Umumiye-i Vilayat Nizamnamesi hükümlerine göre yürütülmeye devam edilmiştir.
Yetki genişliği ve görev ayrımı ilkelerinin bir arada uygulanma olanağı
bulacağı yasal düzenleme 1908 yılında, II. Meşrutiyet’in ilanıyla birlikte yeniden gündeme gelmiş, hükümetin Vilayet Kanunu adıyla sunduğu tasarı mecliste görüşülmeye başlanmıştır. Ancak, II. Meşrutiyet ile birlikte gelen görece
özgürlük ortamı içerisinde azınlıkların konu ile ilgili tutumu ve kimi Batılı
ülkelerin artan baskısı neticesinde vilayetlerin idaresinin merkeziyet esasına
göre mi, adem-i merkeziyet esasına göre mi yönetileceği tartışması alevlenmiş, tasarı 1912 yılına kadar Meclis-i Mebusan tarafından oluşturulan özel bir
komisyon tarafından incelenip raporlanmasına rağmen mecliste bir sonuca varılamamıştır (Nadaroğlu, 1978: 283-4). Nihayetinde, İttihat ve Terakki hükümeti yeni tasarı çalışmalarının Balkan Savaşları’nı takiben kimi değişikliklerle son bulmasından sonra, Anayasanın kendisine verdiği yetkiye dayanarak
geçici kanun niteliğinde bir kararnameyle vilayetin genel ve özel idarelerine
ilişkin esasları düzenleyen İdare-i Umumiye-i Vilayet Kanun-u Muvakkati’ni
(İUVKM) 26 Mart 1913 tarihinde yürürlüğe koymuştur. Bu muvakkat (geçici)
kanunun genel esası bakımından İttihat ve Terakki’nin merkeziyetçilik anlayışına aykırı olduğunu savunan görüşler bulunsa da (Bayur, 1991: 304), ile-
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ride göreceğimiz üzere kanun içeriğinde hâkim olan anlayış, merkez-yerel arasında bir iktidar paylaşımındansa egemenliğin münhasıran merkezde tutulduğu bir idari işbölümüne işaret etmektedir.
Konumuz açısından söz konusu kanunun önemi büyüktür. Kanun 2005
yılına kadar muhtelif değişiklik ve eklemelerle yürürlükte kalmış olup bu süre
boyunca özerk bir yerel yönetim birimi olarak kabul gören il özel idarelerinin
statüsünü düzenleyen temel kanun olma özelliğini korumuştur. Kanun aynı
zamanda, vilayette (bundan böyle, ‘il’2) görev yapan çalışanların memuriyetlerini ilgilendiren ayrı bir memurin kanunu mevcut bulunmadığından, il özel
idaresi personel rejiminin yönetsel incelemesi için de başvurulması gereken
başat yasal kaynaktır. Bununla birlikte, kanunda il özel personel rejiminin
doğrudan doğruya düzenlenmemiş ve ayrı bir düzenlemenin öngörülmemiş
olmasından ileri gelen sınırlılıklardan da söz etmek mümkündür. Bu sınırlılıklar dâhilinde tarihsel bir çözümleme yapabilmek her şeyden önce söz konusu
kanunun metinsel içeriğine odaklanmayı gerektirir.
İl Özel İdaresi ve Personelinin Kanun-u Muvakkat’te Hukuki ve Yönetsel
Konumlanışı
1913 tarihli İUVKM ile il özel idaresi, kendine has görev ve yetkilerin
belirlenmesinin yanında geliri, gideri, bütçesi, personeli ve malvarlığı yönünden tüzel kişiliğe sahip bir kamu kuruluşu haline getirilmiştir. Kanunun giriş
bölümünde (“Mukaddime”) Kanuni Esasi’nin daha önce söz edilen 108. maddesine atıfla illerin idari usulünün yetki genişliği ve görev ayrımı ilkeleri üzerine tesis edileceği belirtilerek yerinden yönetim esasları fiilen kabul edilmiştir. Aynı bölümün bir diğer hükmü ile her memurun yasal yetki dairesi içinde
memuriyetiyle alakalı tüm işlerin yerine getirilmesiyle sorumlu tutulması, il
özel idaresi personeline ilişkin olarak da ilk ve en genel esasın altını çizmiştir.
Bu sorumluluğun aynı zamanda görev ayrımı ilkesince, memurların kendi
yetki dairesinde muktedir kılınmasını gerektireceği de düşünülebilir.
İl ölçeğine ilişkin personel rejiminin değerlendirilmesi açısından Kanunu Muvakkat’in önemli bir özelliği, kanun metninin ilin genel ve özel idaresine
Osmanlı Devleti ve Cumhuriyet’in taşra yönetiminde vilayet ve il terimlerinin karşılık geldiği
mekânsal ölçekler farklı olmakla birlikte her iki terim, merkezi idarenin taşra örgütlerinin teşkilatlandığı ve merkezi idare tarafından ve ona karşı sorumlu olarak atanan yöneticinin (vali)
emir, denetim ve gözetimi altında ‘yetki genişliği’ ilkesi uyarınca çalışan idari birimleri işaret
eder. Konumuz olan ‘il özel idaresine’ dair hukuki esasları düzenleyen 1913 Kanun-u Muvakkati’nin ilgili hükümlerinin (“idare-i hususiye-i vilayet”) ‘il’ temelinde idari bölümlenmeyi benimseyen Cumhuriyet döneminde de değişmeksizin yürürlükte kalmış olması, yazının geri kalanındaki adlandırmada –doğrudan yazılı metinlere atıflar haricinde– ‘il’ sözcüğünün tercih
edilmesini gerekli kılmıştır.
2
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özgü olmak üzere iki bölümde tasarlanmış olmasıdır. Buna göre, yetki genişliği ilkesine göre işleyen il genel idaresi kanunun ilk bölümünde (1-74 maddeleri), görev ayrımı ilkesine göre çalışan il özel idareleri ikinci bölümünde
(74-149 maddeleri) düzenlenmiştir. 3 İl genel idaresine ilişkin bölüm önce
1929 yılında kabul edilen 1426 sayılı Vilayet İdaresi Kanunu ile yürürlükten
kaldırılmış, sonra bu Kanun da yerini 1949 yılında kabul edilen 5442 sayılı İl
İdaresi Kanunu’na bırakmıştır.
Öyleyse, çalışmamızın konusu olan temel sorunsalın doğal alanı, il özel
idaresine ilişkin olan ve daha önce belirtildiği üzere 1987 tarihli değişikliklere
kadar olağan bütünlüğünü koruyan ikinci bölümdür. Ancak konuya yaklaşımımızın kendini yalnızca bu bölümle sınırlaması, kanunun hazırlanma süreci
ve nihai metninin kusursuz derecede tutarlı bir sistematik planlama arz ettiği
yanılgısıyla genel bağlamı görebilme açısından bir takım kısıtlara neden olacaktır. Zira kanun içeriğinin ikiye bölümlenişi, il genel ve özel idaresi arasındaki işlevsel ayrımın bu iki ölçekteki örgütlenmenin yasal zeminine düzenlilik
ve tutarlılık içinde yansıtıldığı bir işlemin ifadesi olarak gözükmemektedir.
Bunda, kanunun yetki genişliği ve görev ayrımı ilkelerine dayanan ikili yapısının, yerel olan parçanın merkezin temsilcisi olan parça tarafından denetlenebilir kılınması kaygısının bir ürünü olmasının (Güler, 2000: 18) payı olduğu
düşünülebilir. Diğer bir deyişle, merkezi hükümetin siyasal iktidarı yerel yönetim ile paylaşma düşüncesinden uzak oluşundan hareketle, bir yerel yönetim birimi olan il özel idarelerinin de esasen yetki ve fonksiyonlar açısından
merkezi idareye yardımcı organlar niteliğinde tasarlanmış olduğu öne sürülebilir. Nitekim personel teşkilatı açısından da düşünüldüğünde, il özel idaresi
personeli Kanun-u Muvakkat’ta ayrı bir örgütlenmeye işaret ediyor görünse
de, onu ilin diğer personel rejiminden (‘memurin-i vilayet’) ayıran organik bir
düzenleme mevcut değildir.
Bu noktada dikkatlerimizi kanunun hazırlık aşamasına yönlendirirsek bu
tür bir savı destekleyen ipuçlarına ulaşmamız mümkündür. 1910 Aralık
ayında kanun tasarısı (‘Umumiye-i Vilayat Kanunu Layihası’) Şura-yı Devlet
mazbatası ile meclise sunulduğunda (Önen ve Reyhan, 2011: 314) mebuslar
çeşitli ayaklanmalarla mücadele koşulları içinde mülki idarenin yapılandırılması ve taşra teşkilatının ölçeklendirilmesi konusunda yoğunlaşan hararetli
tartışmalar eşiğinde, kanunun hemen müzakere edilmesi ve yahut komisyona
Yetki genişliği-görev ayrımı kavram çiftinin, yer aldıkları anayasal düzenlemelerde kendilerine yüklenen anlamlar açısından tartışmalı ve farklı yorumlara açık niteliği dönem tartışmalarından takip edilebilmektedir. Ancak yaygın kullanım biçimlerine göre, ‘yetki genişliği’nin,
taşra birimlerinin yetki kullanımında hiyerarşik fakat hareket serbestliği esasınca örgütlenmesine, ‘görev ayrımı’ ilkesinin ise, tüzel kişiliği haiz yerel yönetimlerin merkezi idare karşısında
görevleri bakımından özerklik alanlarının belirlenmesine matuf yorumlandığı söylenebilir.
Kavramların 1876 Kanuni Esasi’den itibaren hukuki incelemesi için bkz. (Yayla, 1982).
3
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havale edilmesine ilişkin görüş ayrılığına düşmüşlerdir (Cahid, 1910). Nihayetinde, tasarının özel bir komisyon tarafından incelenmesinin kabul edilmesiyle, İdare-i Vilayat Kanununun mazbatası “encümen-i mahsus” tarafından
düzenlenmiştir. Mazbata, devrin bürokratlarının görüşlerinin altında yatan
haklılaştırmaları anlamak açısından önemli bir kaynak teşkil eder. Her şeyden
önce komisyon, Kanuni Esasi’nin il idarelerinin yetki genişliği ve görev ayrımı ilkelerine dayandırılacağını ve bu ilkeler arasındaki derece ilişkisinin ayrı
bir kanunla düzenleneceğini öngören 108. maddesine olumlayıcı bir atıfla, Osmanlı Devleti gibi geniş toprak bütünlüğüne sahip devletlerin sevk ve idaresinin tamamıyla merkezden gerçekleştirilmesinin devlet işlerini “verimsizliğe
mahkum edeceği” görüşünü beyan etmiştir (TBMM, 1992: 56). Ne var ki
mazbatada görev ayrımı ilkesi, bir siyasal iktidar paylaşımının ölçeklendirilmesine yanıt olarak düşünülmemiş, tersine, yetki genişliğinin uygulamada
karşılayamayacağı ‘lüzum ve ihtiyaç’lara yönelik merkezi hükümetin yükünü
hafifletecek idari bir görev paylaşımı izlenimi uyandırmaktadır. 4 Diğer deyişle, merkeziyetçiliğin kuramsal eleştirisine rağmen, komisyon yerele bırakılacak görev ve yetkileri genel çerçeve olarak çizilen merkeziyetçilik içinde
anlamlandırmaktadır. Yetki genişliğinin aksine, bu görev paylaşımının uygulamada ne ölçüde ve nitelikte olacağı ile bu yöndeki denetimin komisyon için
adeta üzerine titrenen bir konu teşkil ettiği mazbatanın devamındaki açıklamalardan anlaşılmaktadır:
“Fakat tefriki vezaif esası pek ciddi tetkik ve tetebbua değerlidir
(…)Tefriki vezaif olur ki memleketin terakkiyatı iktisadiye ve tekemmülatı fikriyesinin, binaenaleyh menafii umumiyenin en büyük saiki,
en metin istinatgahı olur. Ve yine öyle tefriki vezaif yapılabilir ki, hakikatte tefriki vezaif değil ademi merkeziyeti siyasiye teşkil eder (…)
Vezaifi devletten siyasi olanlar hiçbir suretle tefrik ve tecezzi kabul
etmez. Vatani Osmani yek vücut ve mümteniüttaksimdir”. (TBMM,
a.g.k.: 57, vurgu yazara ait)5

İlgili yazında adem-i merkeziyet ya da yerinden yönetimin esası olarak
kabul gören görev ayrımını siyasi yerinden yönetime meylettiği ölçüde olumsuzlayan komisyonun, devlet yönetimini siyasi ve idari olmak üzere, yönetim

“Tefrik-i vezaif hükümetin deruhte ettiği vezaifi ehemmiyetlerine göre aksam-ı müteaddideye
taksim etmek, bunlardan bir kısmını Hükümet-i merkeziyeye tahsis ile aksamı sairesini lüzum
ve ihtiyaç derecesinde Vilayetlere ve belediyelere tevdi ve tahmil eylemektir” (TBMM, 1992:
56).
5 Komisyon üyelerinin adem-i merkeziyetin sınırlarından duyduğu kaygı, aynı mazbatada yerel
halktan seçilmiş üyeliklerin idare meclislerinde yer almaması gerektiğine dikkat çekmesinden
de okunabilir. Komisyona göre, seçilmiş olsalar dahi, vilayet ahalisinin vilayet memurlarının
yanında tetkik ve teftiş yetkisine sahip bulunması bir tür “yönetsel anarşi”ye neden olacağından
kesin surette uygunsuzdur (TBMM, a.g.k.: 65).
4
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prensipleri açısından farklılaşan iki bağlamda düşündüğü görülmektedir. Komisyon üyeleri, devletin genel birliğini teşkil eden siyasi bağlamla ilgili olarak
hariciye, harbiye, bahriye, adliye, maliye ve zabıta işlerini sayar. Bunun yanında doğrudan siyasi olmayan, fakat arz ettiği ‘önem’ açısından “merkez-i
siyasiyye”ye tahsis edilen idari görevler de merkezin ildeki icra erklerine bırakılmıştır. Buna karşılık umur-ı nafıa-i mahalliye (yerel bayındırlık), ziraat,
sanat ve ticareti mevkiiye, ilköğrenim, belediye işleri ve hayır işleri, idari merkeziyetten zarar görmesi olası olan siyaset-dışı hizmetler olarak tanımlanır.
Böylelikle siyasi ve önem derecesi açısından siyasetten azade düşünülen idari
bağlam, devletin örgütlenişinde sırasıyla yetki genişliği ve görev ayrımı ilkelerine denk düşecek biçimde kavramsallaştırılmış, tam da bu sebepten bu iki
ilkeyi birbirine zıt değil, tamamlayan esaslar olarak bir araya getiren bir bütüncül gerçeklik olarak tasarlanmıştır. Dolayısıyla, benzer şekilde, iki ilkenin
birbirinden ayrı değil birbirini tamamlayıcı nitelikte olduğunu, hatta yetki genişliğinin idari adem-i merkeziyetin ifadesi olduğunu savunan Prens Sabahattin’in aksine, komisyon genel çıkara ve devletin manevi şahsına dair gördüğü
siyasi işlerin merkezi idareyle ele alınmasında yüksek hassasiyet göstermiştir.
Bu yorumlar ışığında, İUVKM’de devlet ve il idaresi arasında kurulan bu bütünselliği bir çıkarım ile tarif etmek gerekirse; valinin, meşruiyetini görev ayrımı ilkesinden alan il genel meclisini ilgilendiren konularda, yetki genişliği
ilkesi uyarınca merkezden izin almadan tasarrufta bulunabilecek biçimde konumlandırılması işaret edilebilir. Böylelikle il özel idaresinin de, merkezi
idare ile yerel ihtiyaç ve çıkarların vali kurumu aracılığıyla birbirine dolayımlandığı bir toplumsal ilişkiyi temsil ettiği ileri sürülebilir.
Komisyon üyeleri, mazbatada belli başlı kavramları yerli yerine oturtma
çabasına uygun şekilde tasarıyı düzenlemeye de girişmiştir. Söz konusu tadilatların önemli bir boyutu, İUVKM’deki ilin genel ve özel idaresi arasındaki
bölümlenmenin komisyonun siyasi ve idari bağlamlara ilişkin görev ve yetki
tanımlarının hükümetin teklifinde birbirine karıştırıldığı eleştirisine dayanılarak gerçekleştirilmiş olmasıdır (TBMM, a.g.k.: 61). Bu doğrultuda, kanun
metni komisyon tarafından iki kısma bölünmüş, 85. maddeden itibaren il özel
idaresini düzenleyen ikinci kısım yerel hizmetler, bütçe, il genel meclisi ve
encümenine ait hükümlere ayrılmıştır. Kanımızca, İUVKM’de il genel meclislerine yüklenen görevlerin yerine getirilmesini mümkün kılacak bir özel
idare personel teşkilatlanması hakkında açık bir düzenlemenin mevcut olmayışı, işlevsel bölümlemenin en baştan, tartışılan kavramların içeriğine yönelik
programatik ve yeknesak bir bütünlükle sağlanmasındansa, komisyonun eleştirisinde zikredildiği gibi nihai tasarı metninin genel biçimine (‘şekl-i umumi’)
yönelik gerçekleştirilmesinin bir sonucudur. Zira komisyonun yetki genişliği
ve görev ayrımı ilkelerine yönelik yaklaşımından anlaşılacağı gibi, ilin genel
ve özel idaresi arasındaki işlevsel ayrım, il ölçeği üzerinde merkezi hükümete
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özgülenen iktidar karşısında ilin görev ve yetki alanının kesin ve belirgin surette (diğer deyişle, ‘siyasi adem-i merkeziyete’ mahal vermeyecek ölçüde)
sınırlanma ihtiyacının (TBMM, a.g.k.: 61) hissedilmesiyle mümkün olmuştur.
Bu noktada ilin hem genel, hem özel idaresini ilgilendiren hizmetlerinde valinin emrindeki müdürlükler ve personel teşkilatı açısından bariz bir ayrımın
mevcut olmadığının komisyonca da kabulü, söz konusu hizmetlerin iki bölümde düzenlenmesini telkin eden eleştirilerden anlaşılmaktadır:
“Fakat münakaşa ve karar neticesinde Vilayete mevdu vezaif ile
Valiye, merkezi Saltanatın en büyük memuru olmak üzere havale
edilecek hidemat hududu katiyyen tefrik edilmelidir. Bu iki hizmetin memurini icraiyyesi ekseriyetle aynı adamlar olmakla beraber idarei umumiyyei Vilayette ve İdarei hususiyyei Vilayete ait
vazifeleri hududunun tayini idareten ve siyaseten elzemdir. Bu noktai nazardan Encümen kanun layihasını idarei umumiyyei Vilayat
ve İdarei hususiyyei vilayat namı ile iki babı mahsusa tefrik eylemiştir.” (TBMM, a.g.k.: 61, vurgu yazara ait)

Komisyonun gerek gördüğü tadilatlardan konumuz açısından bahse değer olan bir diğeri ise genel ve özel idare ayrımı gözetilmeksizin, ilde görevli
memurlarının tayin, azil, sorguya çekilme ve yargılanmalarına ilişkin maddelerin tasarıda yer aldığı haliyle yeterli olmadıkları ve konunun, birçok taraftan
hassasiyetle talep edilen geniş kapsamlı bir memurin düzenlemesinin parçası
olmayı gerektirmesi nedeniyle kanundan çıkarılmasıdır (TBMM, a.g.k.: 62).
Ancak daha sonra da göreceğimiz üzere, söz konusu gerekçedeki genel “memurin-i vilayet” ifadesine rağmen hem komisyonun hazırladığı kanun teklifinde, hem de 1912’de bu teklifin il özel idareleri ile ilgili kısmının yürürlüğe
konduğu kararnamede, ilin özel görevleriyle yükümlü personelinin tayin ve
azil işlemlerinin vali tarafından yerine getirileceğine hükmedilmiştir. Buradan, komisyon mazbatasında merkez adına ilde çalışan yüksek görevlilerin
tayin ve atama işlemlerinin merkezden mi, yoksa vali tarafından mı yapılacağı
meselesinin tartışma götürür olması dolayısıyla ayrı bir yasal düzenlemeye
işaret edildiği anlaşılmaktadır. Ancak bu tip bir yasal düzenlemeye yönelik
adımlar da 1926’da yürürlüğe konan 788 sayılı Memurin Kanunu’na kadar
somut bir sonuca ulaşmamıştır. Netice itibariyle, daha sonra yürürlüğe konulması kabul edilecek nihai Vilayet Kanunu’nda bu görevlilerin merkez tarafından atanmasında valilerin de görüşlerinin dikkate alınması uygun bulunmuş,
1910 tasarısındaki hükümler vali lehine kısmen de olsa yumuşatılmıştır.
Komisyon üyelerinin hazırladığı kanun tasarısının hükümet tarafından
incelenmek üzere meclisten iadesinin talep edilmesi mebuslar arasında sert
tepkilere yol açmış ve tasarı, çeşitli etnik gruplara ve her biri buna bağlı taleplere mensup mebuslar tarafından müzakere edilmeden Meclis-i Mebusan’ın
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tatil edilmesiyle kısa süre için gündemden düşmüştür (Göreli, 1952: 10). Sonunda, kanunun yalnızca il özel idaresiyle ilgili olan ikinci kısmı hükümet tarafından meclisin tatilde olduğu sırada, 13 Nisan 1912 tarihinde geçici kanun
olarak gazetelerde yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur. Ancak yükselen Arnavutluk olayları, Trablusgarp ve Balkan Savaşları gibi önemli siyasi meselelerin eşiğinde fiilen yürütülme fırsatı bulunamamış, il genel meclisleri kurulamamıştır. Hükümet, bu dönemde siyasi kargaşaların da fırsat bilinmesiyle bir
taraftan Rusya’nın Doğu illeri için özel yönetim kurulmasına yönelik baskıları, diğer taraftan Arap illerinde yükselen geniş özgürlük talepleriyle karşı
karşıya kalmıştır (Bayur, 1991: 304-5). Nihayetinde, Balkan Savaşları’nın sonuçlanmasından kısa bir süre önce, 26 Mart 1913 tarihinde il genel idaresi ile
ilgili bölümü de içermek üzere, Cumhuriyet’in uzun dönemleri itibariyle yürürlükte kalacak olan kanun (İUVKM) hükümet tarafından bir tür ‘ehven-i şer’
görülerek ilan edilmiştir.
Söz konusu düzenlemede il özel idare memurları ilk olarak, İdare-i Hususiye-i Vilayet başlıklı kısmın (75-149 maddeleri) birinci faslına ait Vilayet
başlıklı bölümünde anılmış olup, personelin görevlerine ilişkin uygunsuz eylemlerden dolayı yargılanmalarının devlet memurları hakkındaki usul ve mukarrerata tabi olacağı hükme bağlanmıştır (madde 77). Buradan özel idare memurlarının, dönem itibariyle kamu görevlilerinin yargılanmasını düzenleyen,
Vilayet Kanunu ile aynı yıl (1913) ve onun gibi uzun yıllar geçerliliğini koruyacak bir ‘muvakkat kanun’ olarak yürürlüğe konmuş olan Memurin Muhakematı Kanunu’na tabi olduklarını söylemek mümkündür. Bu, aynı zamanda
il özel idaresi memurunun devlet memuru hukuki statüsünden bağımsız değerlendirilmediğinin işaretini veren ilk kapsamdır.
Yine aynı faslın, “Vali-i Vilayet ve Memurini Hususiye-i Vilayet” başlıklı bölümü (87-102 maddeleri) vali ile birlikte il özel idaresi memurlarına
ayrılmış olsa da, daha önce belirtildiği gibi, özel idare görevleriyle yükümlü
bir personel teşkilatına özgü bir düzenleme içermemektedir. Bahsi geçen bölümün, gerek 1913 Kanunu’nda, gerekse bu kanuna kaynak teşkil eden ve ilgili bölümde fazladan yedi maddenin daha bulunduğu 1912 tarihli Kanun-u
Muvakkat’te valinin il özel idaresi ve il genel meclisine ilişkin görev ve yetkilerini saymakla yetinildiği görülmektedir. Kanun-u Muvakkat’te, ilin özel
idaresiyle yükümlü memurlar ile ilde merkezi hükümeti temsilen görev yapan
memurlar arasında yerel ve merkez arasındaki işlevsel işbölümünün ötesinde
bir organik ayrıma gidilmediği savını destekleyen nihai nokta da Dâhiliye Nezareti tarafından hazırlanan esbab-ı mucibe layihasında görülmektedir. Kanunun ana hatlarını ve onunla güdülen amaçları belirten bu gerekçede yetki genişliği ve görev ayrımı ilkeleri, yukarıda değinilen özel komisyon mazbatasındakinden dahi bir adım ötede bir tümleşik bağlamda düşünülmüştür. Öyle
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ki yetki genişliği, olağan koşullarda görev ayrımı ile ilişkilendirilmesi beklenen yerelin merkezi hükümete doğrudan bağlı olmayan çalışanlarını da içerecek biçimde tarif edilmiştir: “Tevsi-i mezuniyet, devair-i merkeziyyenin ittihaz ve icray-ı mukarrerat hususunda haiz oldukları kudret ve salahiyetten, kanun ile muayyen kısmın merkez-i hükümet haricindeki memurlara ve tefrik-i
vazaif kaidesi de hükümetin deruhde ettiği vazaifin mahiyet ve ehemmiyetlerine göre aksam-ı müteaddideye tefrik ile bunların bir kısmını hükümet-i merkeziyyeye hasr ve aksam-ı sairesini lüzum ve ihtiyaç derecesinde vilayet ve
belediyelere tevdi etmekdir.” (Bayur, a.g.k.: 305).
Yetki genişliği ve görev ayrımı ilkelerinin kanunda merkeziyetçilik ve
adem-i merkeziyetçilik arasında bir gerilimden çok siyasi merkeziyetçiliğin
yürütülmesindeki idari ölçeklendirme sorunuyla ilişkilendirilmesi, il memurlarına ilişkin hükümlerde de bir düzensizliğe neden olmuştur. Şöyle ki, il genel
idaresini düzenleyen bölümde birinci ve ikinci fasıllar ile il memurlarının seçilme, tayin, görevden alınma koşulları ve görev tanımları ayrıntılı biçimde
yasal hükme bağlanmıştır. İlde çalışan memurların hizmet birimleri tek tek
sayılmış olup yine tek tek zikredilen yüksek görevlilerin seçilme ve atanma
işlemleri valinin mütalaasının alınması kaydıyla merkeze bırakılmış (madde
9), geri kalan il personeli için ayrı bir memurin kanunu öngörülmüştür (madde
17). Bunun yanında il özel idaresinin muadil bölümünde, personelin özlük işleri ile alakalı tek hüküm bölümün son maddesinde (madde 102) yer almaktadır. Buna göre, ilin özel idaresiyle yükümlü tüm memurların göreve atanma
ve görevden alınma yetkisi valiye ait kılınmış, bunun dışındaki özlük işleri ve
dahi hizmet birimlerinin tanımları müphem bırakılmıştır. Söz konusu maddeyle aynı zamanda, maliye işlerinde uzmanlık sahibi olması gereken özel
idare muhasebe kalem müdürünün valinin tebliği üzerine Maliye Nezareti tarafından maliye personel havuzundan görevlendirileceği hükmü yer alır. Bu
bölümde personel rejimi ile ilgili kalan son madde de (madde 87), ilin özel
idaresine ilişkin mahalli hizmetleri yerine getirmek için gerekli daire amirleri
ve memurların istihdam edilmesine işaret ederek, yine, münhasıran özel idarenin değil, valinin özel idare yetkileri kapsamında yer bulabilmiştir.
Sözü edilen bölümün neredeyse tamamının valinin görev ve yetkilerine
ayrılmış olması dışında dikkat çekici olan bir diğer husus, il genel idaresi personelinin kanunla sayılanlar dışında kalan özlük işlerinin ayrı ve kapsamlı bir
memurin kanununda düzenlenmesi öngörülmüşken özel idare personeli için
bu tip bir öngörüye dahi gerek duyulmamış olmasıdır. Bu noktada özel hükümlerle belirlenen koşulların ötesinde, özel idare personelinin özlük, eğitim,
yükselme, emeklilik vb. işleriyle ilgili yasal tabiiyeti bir soru olarak karşımıza
çıkar. Buraya kadar olan tartışma, Kanun-u Muvakkat’te benimsenmiş olan
fikrin, özel idarelerinin yetişmiş personel bulma sıkıntısı çekeceği düşünülerek ayrı bir örgüt kurmaktansa merkezi idare personelinden faydalandırılması,
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ihtiyaca göre araç-gereç ve personel takviyesi yapılması yönünde olduğu
(Apan, 2006: 51) savını destekler niteliktedir. İl özel idaresinin teşkilatlanmasındaki bu belirsizlik, gerek Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte yerel hizmetlerin
merkeziyet yönünde ulusal kurumsallaşmaya eklemlenmesi, gerekse 1987 yılında yapılan kapsamlı değişikliklerden birinin (madde 87) özel idare görevlerinin yürütülmesini, özel idare müdürlüğünün yanı sıra merkezi idarenin ildeki teşkilatının yetki ve sorumluluğuna vermesiyle yasal zeminde de pekiştirilmiştir.
Ancak biz dikkatlerimizi Kanun-u Muvakkat’in yürürlüğe konulduğu ilk
metin üzerinde tutmaya devam edersek, özel idare personel teşkilatlanmasına
ilişkin buraya kadar bahsolunan ve esasen kanunun hazırlanma koşullarına
izafe edilen yasal düzensizlikleri anlamlandıran bir diğer noktayı il bütçesinin
düzenlenişinde de görebiliriz. İl (yahut kanundaki haliyle, vilayet) bütçesi,
bütçenin bir tüzel kişiliği haiz icrai organ unsurunu ifade etmesine uygun şekilde özel idare kapsamında düşünülmüş ve bu bölüm altında düzenlenmiştir.
Bunun yanında düzenlemenin olağan gelir kalemleri incelendiğinde (madde
80), genel bütçeden il için ayrılan bütçe ve ilin kanunlar çerçevesinde elde
ettiği gelirleri dikkat çekmektedir. Dolayısıyla her ne kadar kanunun il özel
idaresine ayrılan bölümünde düzenlense de, “vilayet bütçesi”nden kastedilen,
önceki hususlarda da aralarında organik bir ayrımın yapılmadığını çıkarsadığımız ilin genel ve özel idaresi için, diğer deyişle il idaresi için düşünülen
genel bütçedir. Nitekim ile ait olağan gider kalemleri de (madde 82) il memurları ve özel idare dairelerinin maaş ve masrafları (1. fıkra) ile muhtelif kademelerde okul yapımı, onarımı ve öğretmen maaş ve masraflarını (5. fıkra) içermekte olup, bütçe açısından da ilde görevli personel için bir ayrımın gerekli
görülmediği anlaşılmaktadır.
Tüm bu yorumlar ışığında 1913 Kanun-u Muvakkati’nde, özel hükümlerle sınırlanan durumlar dışında il özel idaresi memurlarının, maaşını kanunda tanımlanan il bütçesinden alan ‘memurin-i vilayet’ genel çatısı altında
düşünüldüğü söylenebilir. Bu sebeple her ne kadar yönetsel anlamda olmasa
da, kanunda belirtilmeyen özlük iş ve işlemleri açısından ilin diğer personeli
ile ortak hukuki zemine (yürürlükte olan personel kanunlarına) tabiiyetinin
uygun görüldüğünü öne sürmek mümkündür. Kanun tasarısına ilişkin komisyon mazbatası ve Dâhiliye Nezareti’nce yayımlanan esbab-ı mucibede değinildiği gibi, siyasi ve idari olarak ayrıldığı düşünülen devlet işlerinden yerel
yarara yönelik idari işlerin görece tali, teknik, ayrıntıya ilişkin –ve fakat geniş
bir yelpazede tanımlı6– olanlarının yüklendiği il özel idareleri, bu görevlerin

Fehmi Yavuz ve Halil Nadaroğlu’na göre, 1913 koşullarında il özel idarelerine tanınan geniş
görev ve yetki alanı, illerin bu hizmetleri yapacak imkanlara sahip olmasından çok, merkezin
yetersiz ve güçsüz durumda bulunmasına bağlanmalıdır. Yine Erik Zürcher, illere devredilen
6
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etkili şekilde yerine getirilmesini sağlayacak yeterlikte kendine ait bir örgüt
ve personele sahip bir özerk yerel yönetim biriminden çok, merkezi idarenin
yerel şubesi olarak işlev gören, kaynak ve personel teşkilatı bağlamında ilin
genel idaresinden ‘organik’ olarak ayrıştırılamayan bir örgütsel gerçekliği
ifade etmektedir. İl genel meclislerinin kurulup kanunun ilk kez gerçek anlamda yürütülmeye başlandığı Cumhuriyet itibariyle peyderpey yürürlüğe konan merkezi idarelerin kuruluş ve görev kanunları da bu durumu merkeziyet
yönünde bir adım daha ileri taşımış, kendine ait görev ve yetkilerin önemli bir
kısmının merkez örgütüne bağlandığı il özel idareleri kaynaklar ve personel
teşkilatı açısından daha da zayıf bir kimliğe bürünmüştür.
Kamu Personel Rejiminde Yeniden Yapılanma Kapsamında İl Özel
İdare Personeli
İl özel idare personel rejimine tarihsel akışı içerisinde şekil verecek olan
Cumhuriyet döneminin il idaresine yönelik merkezileşme politikalarına geçmeden önce, 1924 Anayasası ile başlanmak üzere, 1926 ve 1929 yılları arasında kamu personel rejimindeki yeniden yapılanma da devrim sürecinin bürokratik inşa düzleminde bahse değerdir. Öncelikle 1924 Anayasası’nın 92,
93 ve 94’üncü maddeleri ile getirilen ilkeler liberal rasyonalite temelinde bir
kamu personel rejiminin kurulmasına yöneliktir. 92’nci madde ile siyasal haklara sahip olan tüm yurttaşların kamu hizmetine girme hakları teminat altına
alınırken, 93’üncü madde ile memuriyete giriş, memur hak ve ödevleri, aylık
ve ödenekleri gibi konuların yasa ile düzenleneceği belirtilerek ayrı ve kapsamlı bir yasal düzenlemeye işaret edilmiştir. Bu bağlamda, sırasıyla 788 sayılı Memurin Kanunu (1926), 1108 sayılı Maaşat Kanunu (1927), 1452 sayılı
Devlet Memurlarının Maaşatının Tevhit ve Teadülüne Dair Kanun (1929) ve
1683 sayılı Askeri ve Mülki Tekaüt Kanunu (1930) erken Cumhuriyet döneminin Barem rejimi olarak adlandırılan personel düzenlemeleridir. Bu rejim
ile 1913 tarihli Memurin Muhakematı Kanunu hariç olmak üzere, Osmanlı
döneminin kamu personel rejimi bütünüyle tasfiye edilmiştir (Aslan, 2005:
246-247).
Söz konusu dönemde özel idare personeli için sorguya değer ilk husus
memuriyet statülerine ilişkindir. Cumhuriyet ile birlikte yaşama geçen yeni
kamu personel rejiminde Memurin Kanunu’nda tarif edildiği üzere iki temel
kamu çalışanı kategorisi bulunmaktaydı: memur ve müstahdemler. Kanuna
göre “kendisine Devlet hizmeti tevdi olunan ve sicilli mahsusunda mukayyet
geniş hizmet alanına rağmen, bu hizmetleri karşılayacak idari ve teknik teşkilatlanmanın tanınmamasının ancak kısmi bir adem-i merkeziyetçiliğin ifadesi olabileceğini öne sürer (Yavuz,
1966: 151; Nadaroğlu, 1978: 288; Zürcher, 1995: 177).
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olarak umumî veyahut hususî bütçelerden maaş alan kimse” memur; “Devlet
işlerinde ücretle kullanılan ve memurin sicillinde mukayyet bulunmayan ve
memurin hukuk ve salâhiyetinden müstefit olmayan kimse” ise müstahdem
olarak kabul görmüştür (madde 1). TBMM’de, 10 Aralık 1928 tarihinde, belediye memurlarının yürürlükte olan Memurin Kanunu’nun sözü geçen maddesine dâhil olup olmadıklarının tefsirine dair verilen önerge üzerine Dâhiliye
Vekaleti’ne bağlı olarak oluşturulan Memurin Muhakemat Encümeni’nin
Meclis’e sunulan incelemesi, dolaylı da olsa, il özel idare personelinin devlet
memuru statüsüne tabi olduğunu ifade etmektedir:
“[B]elediye işleri Devlet hizmetlerinde, ad ve itibar edilse de sicilli
mahsustan maksat Memurin Kanununun (10) ncu maddesinde beyan
ve izah edilen sicil olup belediyelerin böyle bir sicil tutmakla mükellef olmadıkları der'kâr olmakla beraber mezkûr maddedeki umumi
bütçe ile Devlet bütçesi ve hususi bütçe ile vilâyetlerin idarei hususiye bütçeleri kastedilmiş olup belediye bütçelerinin bu iki bütçeden
ayrı bulunmasına mebni belediye memurlarının Memurin Kanununun birinci maddesinde mezkûr Devlet memurları idadına dahil bulunmadıklarına…” (TBMM Zabıt Ceridesi, 1928: 12)

Encümen incelemesinde devlet memuru tarifi içinde kabul gören özel
idare personeli ile belediye personeli arasında bir ayrıma gidilmesi, il özel idaresinin ilde yükümlü kılındığı hizmet niteliği ve esası açısından yetki genişliğiyle zıt yahut ondan bağımsız değil, onunla tamamlayıcılık ilişkisinde düşünülen bir görev ayrımı yaklaşımına uygun olarak konumlandırıldığı savını
destekler niteliktedir. Bahsi geçen önerge üzerinde Memurin Muhakemat Encümeni’nden önce inceleme yapan Muvakkat Encümeni’nin de belediye personelinin statüsü hususunda belediyelerin “devlet hizmeti ifa edip etmediklerini” (TBMM Zabıt Ceridesi, 1928: 11) ölçüt alması, yine dolaylı olarak il
özel idarelerinin yerel ölçekte devlet hizmeti üstlendiklerinin kabul gördüğü
yorumunu olanaklı kılmaktadır.
Maaşını özel bütçeden alması itibariyle yürürlükteki Memurin Kanunu’nun kapsamında görülen özel idare memurlarının memuriyete giriş şartları için söz konusu kanunun 4’üncü maddesinde gösterilenler esastır. Memuriyet statüleri açısından bir diğer konu ise, özel bütçeden maaş alma dışında
hükmolunan ‘sicile kayıtlı olma’ durumudur. Kanun’a göre her memurun bir
sicil numarası bulunmakta (madde 11) ve bu sicillerin tasdikli bir sureti memurların kendilerine verilmektedir (madde 12). Atanmaları merkezce yapılan
memurların sicilleri bakanlık veya dairelerinde, atanmaları illere ait olan memurların sicilleri ise merkez veya illerde muhafaza edilmektedir. İÜVKM’nin
102. maddesine göre atanmaları valiye ait olan il özel idare personeli sicil kaydının, böylece, merkez veya illerde muhafaza edildiği anlaşılmaktadır.
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İl özel idaresi memurlarının da dâhil olduğu, atamaları ile ait olan memurlar hakkında disiplin cezalarına ilişkin kararlar her ilde konuşlanan vilayet
inzibat komisyonları tarafından alınır (madde 53). Vilayet inzibat komisyonları valinin başkanlığında savcı, defterdar veya muhasebeci ve diğer şube müdürlerinden oluşur (madde 52). İÜVKM’nin 77. maddesine göre il özel idaresi
memurlarının memuriyetlerine ilişkin fiil ve hareketlerinden dolayı yargılanmalarınınsa devlet memurları hakkındaki usul ve mukarrerata tabi olacağı
hükme bağlanmıştır. Dönem itibariyle memuriyet görevi sebebiyle olan suçların muhakeme usul ve mukarreratı 4 Şubat 1913 tarihinde yürürlüğe giren
Memurin Muhakematı Kanunu tarafından düzenlenmiştir. Yalnızca memuriyet esnasında ve memuriyetle ilgili işlenen suçlar hakkında yapılacak soruşturmayı özel hükümlere bağlayan bu kanuna göre, il memurları hakkında ilk
soruşturma gerek duyulduğunda bizatihi vali veya onun görevlendirdiği bir
başka memur tarafından Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu hükümlerine uygun olarak yapılabilir (madde 2). Muhakemat Kanunu, il özel idaresi memurlarını doğrudan zikretmeyerek onların aynı yıl yürürlüğe konan İUVKM’deki
birçok hüküm gibi il memurları çatısı altında düşünülmesini zorunlu kılmıştır.
Buna göre, illerde vali ve merkezi buyruk (iradei seniye) ile atananlar hariç
bütün il memurları hakkındaki soruşturma evrakı il idare meclisinde karara
bağlanacaktır (madde 4).
1926 tarihli Memurin Kanunu’nda il özel idaresi memurunu devlet memurlarının yanında doğrudan zikretme gereği duyan madde ise eğitim ve öğrenime ilişkindir (madde 64). Maddeye göre devlet, il özel idareleri veya belediyeler adına yurtiçinde meslek ve uzmanlık kurumlarında eğitim ve öğrenim görenlerden (öğrenimlerini tamamlamalarından itibaren üç ay zarfında
atanmak şartıyla), orta öğrenim görmüş olanlar beş, yükseköğrenim görmüş
olanlar sekiz sene meslek ve uzmanlıkları dâhilinde hizmete mecbur kılınmıştır. Zorunlu hizmet, öğrenimin yurt dışında yapılmış olması durumunda öğrenim süresinin iki katı ile belirlenmiş olup, üç ay içinde atanmış oldukları halde
zorunlu hizmetini tamamlamamış olanların istifa edemeyeceği hükme bağlanmıştır. Yine, devlet veya belediyeler bünyesinde görev yapanlar gibi, özel
idare doktorları, kuruluş çalışanları ve onların bakmakla yükümlü oldukları
aile fertlerini ücretsiz muayene etmekle yükümlü kılınmıştır. Bunlar dışında
kanunda tanımlı hak ve garantiler, özel idare memurları için merkezi idare
memurları ile ortaktır.
Son olarak Memurin Kanunu’nun geçici ikinci maddesi, devlet memurlarının sınıf, derece, unvan ve aylıklarında eşitlik ve bütünlük sağlamak için
özel bir kanun hazırlanacağı hükmünü getirmiştir. Bu hükümle işaret edilen
kanun 30 Haziran 1929 tarihinde 1452 numarasıyla yürürlüğe konulan Devlet
Memurlarının Maaşatının Tevhit ve Teadülüne Dair Kanun’dur. Memurin Kanunu ile devlet memuru kapsamına alınan özel idare memurları için bu hususta
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ayrı bir düzenleme bulunmaması nedeniyle bahsi geçen kanunun kendileri açısından bağlayıcı olduğu söylenebilir. Nitekim kanunda yer alan barem düzenlemeleri yalnızca merkez memurlarını (dolayısıyla öğretmenler, yardımcı öğretmen, idare memurları ve muhtelif memurlardan maaşları Maarif Vekâleti
bütçesine devredilen öğretim kademelerinde görev yapanları) kapsayacak şekilde hazırlansa da, kanunun 17. maddesi özel bütçe ile yönetilen daire ve teşkilatların, memurlarını bir sene zarfında bu kanun esasları bağlamında sınıflandırmaya tabi tutmalarını zorunlu kılmıştır. Buna göre, il özel idarelerinin,
memurlarının sınıflandırılmasına ait cetvelleri bir sene zarfında bizatihi tanzim etmeleri ve ilgili vekâletler ile İcra Vekilleri Heyeti (Bakanlar Kurulu)
tarafından bu düzenlenmelerin onaylanması gerekmektedir. İl özel idaresinden maaş almaya devam eden ilköğretim öğretmen, yardımcı öğretmen ve müfettişler için ise, 1930 yılında kabul edilecek olan 1702 sayılı İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun kapsamında 1452
sayılı Kanunda belirtilen cetvellere göre dâhil olacakları derece ve kıdem süreleri düzenlenmiştir.
Maaş ve Giderlerin Finansman Sorunu ile Yetki Dağılımı ve Personel Politikalarında Merkezileşme
Cumhuriyet dönemi itibariyle mülki teşkilatlanma ve il yönetiminde uygulanan merkezileşme politikaları, il özel idareleri tarafından yüklenen görev
ve hizmetlerle orantılı olarak istihdam edilen personel sayısını da doğrudan
belirleyen bir etkendir. Her ne kadar bu politikaların içeriğini oluşturan kimi
görev ve yetki birimlerine ait konuların Meclis gündemine taşınması Cumhuriyet’in ilanından öncesine dayansa da, ulus-devletleşme sürecinin mekânsal
ve kurumsal merkezileşmeyle ilişkisi dikkate alındığında yeni rejimin iller
üzerindeki denetimini olabildiğince muhafaza etme kaygısını anlamak zor olmayacaktır. Bu bağlamda İUVKM’de ilde geniş görev ve hizmet alanı tanınan
il özel idarelerinin merkezileşmeye dönük siyasal stratejilerin odağına alınmaları olağandır. Özel idarelerin bilhassa eğitimle ilgili tasarruflarının rejimin
ulusal birlik ve kimlik inşasıyla siyasal devrimi ivmelendirme kaygısının baskın olduğu yeni dönemde eskisi gibi devam etmesini beklemek gerçekçi olmayacaktır. Ancak bu kaygı yalnızca ulusal birlik ve kimlik inşasının gereklerinden kaynaklanmamıştır. Özellikle ayrılıkçı hareketlerin baş gösterdiği bir
dönemde il özel idarelerinin icra makamı olan valilere ilde tanınan geniş yetkilere duyulan güvensizlik, özel idarelerin kendilerine tanınan yetkileri kötüye
kullanma eğilimi iddiaları, özellikle eğitim, sağlık, bayındırlık gibi temel hizmetlerin yürütülmesinde halktan gelen ve Milli Mücadele döneminde Kurucu
Meclis gündemine taşınan şikâyet ve talepler de özel idarelerin yetki alanının
sorgulandığı ve nihayetinde ilgili giderlerin finansmanı üzerinde yoğunlaşan
tartışmaları fitilleyen başat etmenlerden olmuştur.
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Söz konusu tartışmalara geçmeden önce il özel idarelerinin 1913 yılı itibariyle eğitimle ilgili donatıldıkları önemli yetkileri hatırlamakta fayda vardır.
Öncelikle, İUVKM ile aynı yıl ilköğretimin yeniden yapılandırılmasına yönelik yürürlüğe konan Tedrisat-ı İptidaiyye Kanun-u Muvakkati’ne göre ilkokul
öğretmenleri ile diğer memurların atanma ve görevden alınma işlemleri valinin yetkisine bırakılmış, ancak daha önemlisi öğretmen ve diğer memurların
maaşları dâhil ilköğretimle ilgili tüm masraflar il özel idarelerinin konuşlandığı bölge halkına ‘zorunluluk’ olarak yüklenmiştir (madde 15). Kanun-u Muvakkat’in “Gelir, Gider ve Aylıklar”ı düzenleyen bölümünde İUVKM’ye koşut biçimde ilköğretime ilişkin tüm masraflarla öğretmen, memur, müfettiş
maaşları ve öğretmen okullarıyla ilgili giderlerin “vilayet bütçesi”nden karşılanacağı belirtilmiştir (madde 67). Dönem itibariyle üst dereceli okullara ilişkin herhangi bir düzenleme mevcut olmamasına karşın İUVKM, “ilköğretimin temini için genel ve ihtiyaç halinde kullanılmak üzere seyyar ilkokullar,
ortaokullar, liseler, öğretmen okulları, gece okulları yapmak ve bunları genel
eğitim kanununa uygun olarak yönetmek ve denetlemek” (madde 78, fıkra 9)
görevini il özel idaresine yüklemiştir. Bunun yanı sıra kanun, daha önce de
belirtildiği üzere, ilköğretim, orta ve lise kademelerindeki okulların yapım,
onarım ve çalışanların maaşlarını il bütçesinin olağan gider kalemlerinden
saymıştır (madde 82). Dahası, kabulü 1883 yılına dayanan Maarif Hisse İanesi
(Eğitime Katkı Payı) olarak alınan vergi, özel idaresinin başlıca olağan gelir
kalemi olarak sayılmıştır (madde 80, fıkra 1).
Bu yasal zemin ışığında kendilerine eğitim-öğretime ilişkin önemli yetkilerin tanındığı, prensipte bir yerel yönetim birimi olarak kabul gören özel
idarelerin merkez-yerel gerilimine dayanan siyasi tartışmaların odağında olması şaşırtıcı değildir. Kurucu Meclis’te Maarif Vekili Rıza Nur Bey’in cevaplaması için verilen yazılı ve sözlü önergeler birçok vilayet ve livada öğretmenlerin meslekten ayrılmalarına kadar yol açan, maaşların özel idareler tarafından ödenmemesi ya da çok geç ödenmesi meselesini konu alır. Meclis
gündemine taşınan konu üzerine tartışmalar sorunun özel idarelerin tahsilâtı
düzgün yapılamayan vergi gelirleriyle maaş giderleri arasındaki ölçüsüzlüğü
ifade eden genel bir mesele olduğunu ortaya çıkarır niteliktedir. Mebusların
konu üzerine tespitleri, vilayet ve livalara ait gelirlerin paylaşımı sorununda il
genel ve özel idaresi arasında, özellikle memur maaşlarının ödenmesinde bir
takım iltimaslarla ortaya çıkan bir gerilime ışık tutar. Meselenin öğretmenlere
ilişkin başlıca boyutu ise halktan alınan eğitim vergisinin çoğunlukla başka
hizmet alanlarına sarf ediliyor olmasıdır (TBMM Zabıt Ceridesi, 1920a: 3426) (TBMM Zabıt Ceridesi, 1920b: 88-9). Maarif Vekili’nin öğretmenlerin durumuyla ilgili incelemesi sorunun birden fazla kaynağına işaret eder. Özel idarelerin kaynak sıkıntısı, eğitim vergisinin tahsilâtıyla ilgili ihmaller ve sorumlu bürokratlar üzerinde yaptırım noksanlığı, mal sandığına aktarılsa dahi
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verginin eğitim alanına kullanılmadığı, kimi durumlarda eğitim payının tahsilâtıyla uyuşmayacak ve açık yaratacak şekilde bütçeye geçirilmesi, özel
idare gelirlerinin ancak kendi memurlarına yetecek düzeyde olması Vekil’in
dikkat çektiği nedenler olmuştur (TBMM Zabıt Ceridesi, 1920a: 344).
Şüphesiz, tek tek irdelenen tüm bu sorunlar münferit bir nitelik taşımaktansa odağı il özel idareleri olan bir tartışmanın gündemi olarak kavranmış
olmaktaydı. Bu nedenle sorunun çözümü, il özel idarelerinin görev ve yetki
tanımları ile personel sisteminde tanımlı hizmet birimlerinin gözden geçirilmesini gerektirmiştir. Maarif Vekili kendi deyimiyle ‘hastalığın’ tedavisini
Vekâleti tarafından Heyeti İcraiyeye arz edilen, özel idarelere bağlı okullara
ait maaş ve masrafların genel bütçeye bağlanmasını öngören bir kanun tasarısında aramıştır (TBMM Zabıt Ceridesi, 1920a: 345). Tasarının komisyona
gönderilmesinden birkaç ay sonra ise işgal altındaki illerde il özel idaresinden
maaş alan memurlara genel bütçeden yardım edilmesine dair verilen kanun
teklifi (TBMM Zabıt Ceridesi, 1920c: 410), il özel idareleri üzerine farklı görüşleri ortaya çıkarmıştır. Öncelikle, teklif üzerine inceleme yapan Muvazenei
Maliye Encümeni’nin il özel idaresine ait maaşlara yapılacak yardımı genel
bütçedeki gelirlerin uygun olması koşuluna bağlaması tartışılmış, meselenin
koşulsal hükümlere bağlanamayacak ölçüde vahim olduğu ve ‘Meclis’in şanına uygun düşecek biçimde’ tüm ülke genelindeki özel idare memurlarının
ödenmeyen maaşlarının Hazinei Umumiye tarafından bütçeye ayrılacak bir
‘yardım faslı’ ile finanse edilmesine yönelik öneriler getirilmiştir. Diğer yandan Maliye Vekili tarafından, yaygın görüşün aksine bunun genel bir sorun
olmadığı, özel idarelerden yalnızca işgal altındaki illerde bu sorunun acil çözüm gerektirdiği, özel idare memurlarının ya da öğretmenlerin topyekûn genel
bütçeye aktarılmasının il özel idaresine yüklenen yerel yönetim işlevleriyle
bağdaşmayacağı ileri sürülmüştür (TBMM Zabıt Ceridesi, 1920d: 580). Konunun ülke genelindeki tüm öğretmenlerin sorunu olduğunu, işgal altındaki
illerde görev yapan öğretmenlere geçici maaş sağlama meselesine sınırlanmaması gerektiğini savunan görüşler karşısında ise Vekil, sorunun yine, onun
kaynağı olan il özel idareleri lehinde çözülebileceğini, ‘halkın iradesini’ temsil eden bu idarelerin zayıflatılarak değil, idari ve mali yapısının güçlendirilerek kalıcı çözüme önayak olunabileceğini önermiştir (TBMM Zabıt Ceridesi,
a.g.k.: 581)7.
Görüşmeler neticesinde, işgal altındaki bölgelerdeki özel idare maaşlarına acil bir çözüm getirmesi için, iki maddeden oluşan Memaliki Meşgule
Muallimin ve Memurin Maaşatı Hakkında Kanun’un yürütmeye konulması
“Efendiler, yapılacak şey; idarei hususiye teşkilatımız nakıs [noksan] ise onu itmam etmek
[tamamlamak], idarei hususiye kanununun salâhiyeti mahdut [sınırlı] ise, onu tevsi etmektir
[genişletmektir], idarei hususiyeyi ilga etmek demek değildir. Halk Hükümeti başka türlü olmaz.”
7
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üzerinde uzlaşmaya varılmıştır. Ancak kanun teklifinde yer alan “memalik
meşguleden gelen ve devairi hususiyeden maaş alan memurin ve muallimin
maaşatı emvali umumiyeden ita olunur” maddesindeki “emvali umumiyeden”
ifadesi yerine, Maliye Vekili’nin önerisiyle, daha önceki müzakerelerdeki genel kanaate uygun şekilde “bütçede mevcut bulunan vilayata muavenet [yardım] faslından” ifadesi eklenmiştir. Böylece, uygun görülen çözüm
İUVKM’nin vilayet bütçesine gerektiğinde genel bütçeden yardım yapılmasına izin veren hükmüne (madde 80, fıkra 5) dayandırılmıştır (TBMM Zabıt
Ceridesi, a.g.k.: 586-7). Bu durumda Maarif Vekâleti’nin özel idaresinden
maaş alan öğretmenlerin genel bütçeye tabi olmalarını öngören ve incelenmesi
için komisyona gönderilen kanun tasarısı da bütçede yeterli kaynak bulunmadığından askıya alınmış olmaktadır.
Ne var ki yürütmeye konulan bu kanun da yurt genelinde soruna çare
olamamış, öğretmenler ne maaşlarını düzenli alabilmiş, ne de birikmiş aylıkları tahsil edilebilmiştir. Bunun üzerine kısa sürede, çeşitli kademelerde okul
çalışanları ve öğretmen grevleri önce Tokat’ta, 1920’nin sonlarına gelindiğinde de Anadolu’nun genelinde ve İstanbul’da baş göstermiştir (TBMM Zabıt Ceridesi, 1920e: 202-4). Bu dönemde, öğretime verilen ara nedeniyle velilerin çocuklarını özel okullara verme eğiliminin yanı sıra, İstanbul İl Genel
Meclisi de okul masraflarının karşılanmaması ve maaşların ödenememesi gerekçesiyle bir kısım okulun özel okula dönüştürülmesi kararını almış, ancak
karar Maarif Vekâletince onaylanmamıştır. Öğretmen maaşlarının zamanında
ödenmemesinin yanı sıra, il özel idarelerinin maaşları asgari düzeyde tutma
adına onların terfilerini geciktirme yolunu seçtiği de öne sürülmüştür (Akyüz,
1978: 172’den akt. Çakan, 2002: 95).
Sonuç olarak Milli Mücadele yıllarında il özel idare bünyesindeki okul
ve çalışanlarına ait giderlerin karşılanma sorununun kalıcı çözümüne ilişkin
somut adımlar ancak Milli Mücadele’nin resmen sonuçlanması ve Cumhuriyet’in kuruluş arifesi itibariyle eğitimde izlenen merkeziyetçi politikalarla atılabilmiştir. Öncelikle, yeni Maarif Vekili İsmail Safa Bey’in İdarei Vilâyat
Kanunu ve Tedrisatı İptidaiye Kararnamesinin Tadiline Dair Kanun önerisi
(TBMM Zabıt Ceridesi, 1923a: 393-5) 7 Nisan 1923 tarihinde Meclis’te komisyona gönderilmesine gerek görülmeksizin müzakere edilmiş ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 1913 Vilayet Kanunu ve Tedrisatı İptidaiye Kararnamesi’nin aykırılık teşkil ettiği hükümlerinin yürürlükten kaldırıldığı bu düzenleme ile getirilen yeniliklerden en çarpıcı olanı “Darülmuallimîn ve darülmuallimatlarla [erkek ve kız öğretmen okulları ile] bilûmum mekâtibi tâliye
[ortaokul ve liseyi kapsayan ortaöğretim] maaşat ve masarifinin” bundan
böyle Maarif Vekâleti bütçesinden karşılanmasıdır (madde 11). Giderleri genel bütçeden karşılanacak olan ortaöğretim idare ve eğitim kadrosunun tayin
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ve görevden alınma yetkisi de Maarif Vekâleti’ne verilmiştir (madde 13). Siyasal merkez ile özel idareler arasında eğitim alanındaki yetki paylaşımı söz
konusu düzenlemeyi takiben Anadolu’da birçok bölgede özel idareler tarafından yürütülen öğretmen okullarının Maarif Vekâleti’nce kapatılmalarıyla
merkeziyet yönünde gelişmeye devam etmiştir. Bu durumun özel idarelere yönelik bir yetki gaspı olduğuna yönelik itirazlara, Maarif Vekili bunun bu birimlerin elinde tavsamakta olan öğretmen yetiştirme hizmetine yönelik genel
bir ıslahat olduğunu ve kanuna dayandırılarak gerçekleştirildiği yönünde karşılık vermiştir (TBMM Zabıt Ceridesi, 1923b: 143-7). Devam eden süreçte
aynı merkezi yapılanma eğilimlerinin yasal ifadesi olarak, 3 Mart 1924’te kabul edilen Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile ülke dâhilindeki bütün bilim ve eğitim
kurumları Maarif Vekâleti’ne bağlanmıştır (madde 1). Yine, 20 Mart 1926’te
Meclis’te müzakere neticesinde kabul edilen ve 22 Mart itibariyle yürürlüğe
giren Maarif Teşkilatına Dair Kanun ile ilkokullar dâhil tüm okulların açılması
Maarif Vekâleti’nin onay şartına bağlanmıştır (maddeler 3, 4, 6) (TBMM Zabıt Ceridesi, 1926a: 270-281).
Yine de gerek fiili durum gerekse 1926 Maarif Kanunu kapsamında ilköğretim teşkilat ve personel miktarının büyük yükünün özel idareler tarafından üstlenilmesine devam edilmiş olmasını bu dönem için söylemek mümkündür. Nitekim yapılan yasal düzenlemeler sonucunda İUVKM’de il özel
idarelerine bu alanda tanınan yerel hizmetlerle ilgili (madde 78, fıkra 9) herhangi bir yasal değişikliğe gidilmemiştir. Öte yandan, eğitim-öğretimin finansmanının yanı sıra nitelik ve donanım açısından yetkinleşmesini sağlama
ve bunu diğer yandan yeni rejimin ulusal kültür birliğine dayalı ortak vatandaşlık kimliğinin inşa gereklerince anlamlandırmanın, merkezin bu hizmeti
olabildiğince üstlenme arzusunun altında yatan gerekçeleri ifade etmesi de
aynı ölçüde doğrudur. Özellikle feodal mülkiyet ilişkileriyle karşı-devrimci
hareketleri ilişkilendiren merkezi hükümet için ilköğretim konusundaki hassasiyet anlaşılabilirdir. 1925 yılında dönemin Maarif Vekili Hamdullah Suphi
Bey’in İlk Tedrisat Muallimleri Derneği’nde yaptığı konuşma (Suphi, 1929:
85-8), merkezi hükümetin gözünden il özel idarelerinin yerel iktidar ilişkilerinin yoğunlaştığı bir mekânsallığı ifade edişini ve bu gerekçeyle hükümetin
ilköğretim hizmetinin bu birimlerce yürütülmesinden yana isteksizliğini ortaya koyar niteliktedir.
Maarif Vekili’nin yereldeki egemen güçlerin halka yönelik suiistimalleri
ile ilişkilendirdiği il özel idarelerinin eğitim alanına kaynak aktarma konusundaki zafiyeti, sınırlı da olsa elde edilen kimi verilerden de anlaşılmaktadır.
Aşağıda, 1925 ve 1931 yılları arasında ülke genelinde eğitime katkı payı olarak alınan maarif vergisi ve eğitim alanı için harcanan paylar gösterilmiştir.
Buna göre 1926 hariç olmak üzere, eğitim vergisinin ancak yarısından azının
eğitime ayrıldığı görülmektedir:
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Tablo 1: İl Özel İdarelerinin Eğitim Gelir ve Harcamalar Çizelgesi
YIL

Maarif Tahsilatı
(lira)

Maarif Masrafı
(lira)

Tahsilat/Masraf
oranı

1925

5.867.000

2.922.000

% 49,8

1926

11.262.000

6.109.000

% 54,2

1927

12.868.000

6.394.000

% 49,6

1928

15.715.000

7.538.000

% 47,9

1929

16.756.000

6.313.000

% 37,6

1930

15.829.000

6.222.000

% 39,2

1931

10.095.000

2.822.000

% 27,9

Kaynak: DİE (1932: 133)

Ülke genelinde 1925 ve 1928 yılları arasında eğitim için tahsil edilen ve
alanda harcanan paylardan kişi başına düşen oranlar ise aşağıdaki gibidir.
Tablo 2: Kişi Başına Düşen Eğitim Tahsilat ve Harcamaları
YIL

Maarif Tahsilatı
(Kuruş)

Maarif Masrafı
(Kuruş)

1925

43

21

1926

82

45

1927

94

47

1928

115

55

Kaynak: DİE (1931: 70)

Eğitim gelir ve giderleri arasındaki söz konusu denksizlik, merkezin gözünden bir eğitim hizmeti sorunu olarak değerlendirilebilecek olduğu kadar,
il özel idareleri açısından da kanunla hasredilen yüklü görev ve hizmetleri karşılayabilecek yeterlikte gelir kaynağından yoksun olma durumunu işaret eder.
Bu yetersizlik ölçüsünde de gerek hizmetlerin yürütümünde merkezi teşkilata
bağlı ve bağımlı kuruluşlar olarak devam etmeleri, gerekse en önemli gelir
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kalemi olarak tahsil edilen eğitim vergisinin8 büyük oranda başka hizmet alanlarına aktarılması gibi sorunlar baki kalmış, uzun bir dönem boyunca il özel
idarelerinin, ekonomi dışında birçok toplumsal boyutu da içeren merkez-yerel
çatışmasının odağında bulunmalarında pay sahibi olmuştur. Ülke genelinde, il
özel idarelerinin 1925-1929 arasındaki dönemde maaş ve ücretler için ödedikleri payın toplam harcamalarının % 40’ına yakın olması, bu oranın birçok ilde
% 50’yi geçmesi (DİE, a.g.k.: 62-3) ise bu kuruluşlara yüklenen görev ve hizmetlerle tahsis edilen gelirler arasındaki denksizliği ifade eden bir başka husustur.
Sözü edilen denksizlik sorunu, Maliye Vekili’nin il özel idareleri lehinde
yasal düzenlemelerle çözülmesi gerektiği önerisinin aksine, eğitim konusunda
olduğu gibi diğer alanlarda da görev ve yetkilerin merkez örgütlerine devredilmesi ile özel idarelerin teşkilat ve kaynaklarından giderek kısılarak çözülmeye çalışılmıştır. Bunun için merkezi hükümetin, maaşların genel bütçeye
devri dışında izlediği yollardan bir tanesi de memurlar hakkındaki özlük işlemler yetkisinin valinin elinden alınması olmuştur. Bu yol, taşra idaresi altında çalışan ve “memurini taliye” olarak adlandırılan merkez memurlarının
yanı sıra il özel idaresi memurlarının da statülerini değiştirir nitelikte kullanılmıştır. Öte yandan 1926 tarihli Memurin Kanunu, memurların tayin ve terfilerine ilişkin resmi işlemlerin usul ve yetkili mercilerinin her vekâletin personel kanununda belirtileceğini öngörerek vekâletlere bu konuda düzenleme
yapma yetkisi sağlamıştır. Nitekim bu kanunun yürürlüğe konmasından çok
kısa bir süre sonra, yerel yönetimlere bağlı sağlık memurlarının atama, azil,
tebdil ve terfi yetkisinin Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâleti’ne taşınmasını öngören bir yasa tasarısı Meclis gündemine taşınmıştır (TBMM Zabıt Ceridesi, 1926b: 425-39). Tasarı üzerine mülahazalar, temel tartışmanın illerin
idari ve mali özerkliği odağında merkeziyet ile yetki genişliği/görev ayrımı
esaslarına ilişkin yürütüldüğünü ortaya koyar. Aynı dönemde yürürlüğe konan
Memurin Kanunu’nun memurların atanma yetkisini valilere de tanıması bu
bağlamda bir başka tartışma konusu teşkil etmiştir. Tasarı üzerinde inceleme
yapan Dahiliye Encümeni görüşünü tasarının hem yetki genişliğine, hem yerel
yönetimlere sağlanmış olan özerkliğe aykırı olmasından dolayı ret yönünde
kullanmıştır (TBMM Zabıt Ceridesi, a.g.k.: EK 2). Bunun yanında, Sıhhiye
Vekili Refik (Saydam) Bey’in tasarının kabulü yönünde diretmesi, dikkat çekici gerekçelere dayanmaktadır. Vekil, eğitim hizmetinin Maarif Vekâleti’ne
devredilmesine atıfla, sağlık hizmeti için de gerek niteliği, gerekse personel
statüleri açısından benzer bir standartlaşma ve eşgüdüme ihtiyaç olduğunu öne
sürmüştür. Sağlık personelinin maaşlarından özlük işlerine, mesleki yetkinliğe
Öyle ki aynı dönem verilerine göre, eğitim vergisi, yol vergisi ile birlikte il özel idarelerinin
toplam gelirlerinin yaklaşık % 70’ini temin etmiştir. Yalnızca 1928 yılında eğitim vergisi tek
başına toplam gelirlerin % 40.77’sini karşılamıştır. (DİE, a.g.k.: 29).
8
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dek bütünlükten yoksun bir teşkilat yapısına dayanması, özel idarelerin sağlık
hizmeti için bütçelerine yapılan katkıdan oldukça az bir miktarın bu hizmet
için kullanıldığının tespit edilmesi, yanı sıra özel idarelerin hizmette kişisel
yakınlık, ahbaplık ilişkilerine açık olması Vekil ve tasarıyı savunan kimi mebusların üzerinde durduğu temel sorunlardır (TBMM Zabıt Ceridesi, a.g.k.:
427-9, 435).
Sonuç olarak tasarı il özel idareleri, belediyeler ve şehremanetleri adına
çalışan sağlık memurlarının atama, azil, tebdil ve terfi yetkisinin Sıhhiye ve
Muaveneti İçtimaiye Vekâleti’ne devredilmesini öngören ve iki kez oylamaya
sunulan ikinci maddesi ile birlikte 1 Nisan 1926 tarihinde kabul edilmiştir. Bu
tarihten iki gün sonra ise Vilayet Kanunu’na göre atanma ve görevden alınma
yetkileri vilayete ait olan bazı yüksek maliye memurlarının doğrudan doğruya
Maliye Vekâleti’nce atanma ve görevden alınmalarına yönelik kanun tasarısı
sunulmuş, benzer tartışmalar eşliğinde 5 Nisan günü kabul edilmiştir.
Söz konusu düzenlemelerin Meclis’te merkeziyet ve yetki genişliği ilkelerine yönelik yoğun tartışmalarla ele alınması, yerel hizmetlerin merkeziyet
politikalarına konu olmasına gerek yürürlükte olan 1924 Anayasası, gerekse
Vilayet Kanunu’nca ne ölçüde cevaz verildiği gibi bir boyutu da ortaya çıkarmıştır. 5 Nisan 1926 tarihinde il özel idaresi ve diğer il memurlarının merkezi
idare tarafından atanma kararlarının Anayasa’nın 91. Maddesinde ilke olarak
benimsenen yetki genişliğini fiilen ihlal ettiği gerekçesiyle Teşkilâtı Esasiye
Encümeni’ne gönderilmesi yönünde bir önerge verilmiş, ancak önerge reddedilmiştir (TBMM Zabıt Ceridesi, 1926c: 55-8). Maliye Vekili Hasan Bey ise,
sıhhiye memurlarının durumunun görüşüldüğü oturumda, il maliye memurlarının atanma yetkisinin Vekâlete devrinin de gündemde olmasından söz açılması üzerine siyasal merkezin gözünden Vilayet Kanunu’na çarpıcı bir yorum
getirmiştir: Merkeze göre elverişsiz koşullarda ve ‘tuhaf’ mülahazalarla hazırlanıp yürürlüğe konan bu kanun, yönetim kuramı açısından ne merkeziyet, ne
de adem-i merkeziyet ile tanımlanabilirdir. Kanuna yakıştırılan kavram dekonsantrasyon, yani yetki genişliğidir (TBMM Zabıt Ceridesi, 1926b: 431-2).
Ancak yetki genişliği Maliye Vekili’ne göre görevlerin yerel yönetimlere terk
edilmesini değil, merkezi hükümetin doğrudan doğruya yürütmesiyle sorumlu
olması gerekli olan konular hakkında yetkili kılınması, bunun yanında “mahiyeti hizmet itibariyle mahallerine ait olan şeylerin de mahallerine bırakılmasını” ifade etmektedir. (TBMM Zabıt Ceridesi, a.g.k.: 433). Ne var ki Maliye
Vekili’ne göre mevcut durumda maliye memurlarının yaklaşık yüzde sekseninin vali ve özel idareler tarafından atanma ve görevden alınması, hele ki
devletin gelirlerini tahakkuk ve tahsil etmek gibi önemli bir görevle yükümlü
bu iş için, yetki genişliği ilkesine göre kabul edilebilir değildir (TBMM Zabıt
Ceridesi, a.g.k.: 432). Söz konusu yorum, il özel idarelerine siyasal merkez
tarafından bir yerel yönetimden çok, ile ait yerel hizmet sunumunda devlete
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yardımcı ve onu tamamlayıcı kuruluşlar olarak işlevsellik kazandırılmasına
yönelik daha önce yapılan tartışma ile tutarlı bir görüntü çizmektedir.
İl özel idaresi personel teşkilatlanmasını doğrudan etkileyen, özel idarelere ait yetki, görev ve hizmetlerin merkezi teşkilatlara devir süreci 1926’dan
sonra da kademeli biçimde devam ettirilmiştir. İUVKM’den il genel idaresi
ile ilgili bölümün yürürlükten kaldırıldığı yıl olan 1929’un 12 Haziran gününde yürürlüğe konan 1525 sayılı Şose ve Köprüler Kanunu ile “Türkiye
Cumhuriyetindeki bütün şoseler ile köprülerin inşa ve tamirlerine ve iyi bir
balde [düzeyde] muhafazalarına ait vazaifin tanzim ve idaresi” Nafia (Bayındırlık) Vekâleti’ne verilmiş (madde 1) ve illere bırakılan hizmetler ayrıca sayılmıştır (madde 7). İl özel idarelerinin İUVKM’de kendilerine yüklenen nafia
işlerinden önemli bölümünü Vekâletin yetki alanında tanımlayan kanun, aynı
zamanda bu hizmet alanı için gerekli planlama ve organizasyon yetkisini de
merkeze devretmiştir (maddeler 2-4). Bunun yanı sıra, tüm “fenniye memurları” Nafia Vekâleti tarafından atanacaktır (madde 26). İl özel idare bütçelerine bağlı ve nafia işleriyle ilgili katipler, hesap ve daimi ambar memurları,
tamirhane çavuş ve işçisi, makinistler, muavinleri ve şoförler ataması il özel
idaresince yapılacak olan çalışanlardır. İl özel idaresinin üstlendiği işlerde bedenen çalışacak işçilerin çalışması için gerek duyulacak geçici kâtip, mutemet,
inşaat ve araştırma çavuşları ile ambar memurları valiler tarafından atanarak
ücret ve giderleri ait oldukları tahsisattan verilecektir (madde 26). Bunun yanında, 26 Mayıs 1934 tarihinde çıkarılan 2443 sayılı Nafia Vekâletinin Teşkilat ve Vazifelerine Dair Kanun ile 1525 sayılı Kanunla il özel idarelerine bırakılan tüm yol ve köprülerin proje ve keşiflerinin yapılması, onaylanması ve
denetlenmesiyle yol ve köprüler dışında bina işlerine ait yapım, bakım ve onarımı da Nafia Vekâleti’nin sorumluluğuna verilmiştir (madde 9). Kanunun esbabı mucibesinde bu madde için il özel idarelerinde “fen kabiliyetinin mevcut
olmaması ve iş başında bulunanların bir iş yapmış olmak hevesi” (TBMM Zabıt Ceridesi, 1934: EK 3) nedeniyle kaynakların etkili kullanılamadığı gerekçesi dikkat çekmektedir. Kanun aynı zamanda daha önce tayin yetkisi valiye
ait olan, “Nafıa vekâleti bütçesinden maaş ve ücret alan diğer [vilâyet Nafıa
başmühendisleri dışındaki] bilumum memur ve müstahdemler”in tayin ve yer
değiştirmelerini de dairelerinin teklif ve inhası üzerine Nafıa Vekâleti’ne devretmiştir (madde 23).
Bayındırlık ve sağlık alanlarının yanı sıra, İUVKM ile il özel idarelerine
yüklenen ticaret ve sanayi odaları açma görevi ile odaların teftiş ve denetimi
22 Nisan 1925 tarihinde kabul edilen Ticaret ve Sanayi Odaları Kanunu ile
Ticaret Vekâleti’nin yetki alanında tanımlanmıştır (TBMM Zabıt Ceridesi,
1925: 429-30). 3 Nisan 1930 tarihinde kabul edilen Belediye Kanunu’nda ise
vilayet ve kazalarda sanayi ve ticarete ilişkin birçok görev ayrıntılı biçimde
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tanımlanarak belediyelerin yetki ve sorumluluğuna devredilmiş, il özel idareleri bu görevler için yetkili merciler olmaktan çıkarılmıştır. Ülke genelinde
sanayi ve ticarete ilişkin düzenleme, idare etme ve denetlemeye dair görev ve
yetkilerin büyük ölçüde İktisat Vekâleti teşkilatlarına aktarılması ise 27 Mayıs
1934 tarihinde kabul edilen İktisat Vekâleti Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında
Kanun ile gerçekleşmiştir (TBMM Zabıt Ceridesi, 1934: 303-6). Özel idarelerin tarım alanıyla ilgili görevlerinin merkezi idare kapsamına alınması ise
Tarım Bakanlığı’nın yetki ve sorumluluklarını düzenleyen 4 Haziran 1937 tarihinde kabul edilen Ziraat Vekaleti Vazife ve Teşkilat Kanunu ile gerçekleşmiş, ziraat, hayvancılık ve ormanlara ilişkin görevler tümüyle Vekâlet kapsamına alınmıştır (TBMM Zabıt Ceridesi, a.g.k.: 72-85).
Yine de bu dönemde il özel idarelerinin tarihsel işlevleri açısından en
önemli kırılma noktalarından birinin, 30 Ocak 1948’de kabul edilen 5166 sayılı Özel İdarelerden Aylık Alan İlkokul Öğretmen Kadrolarının Milli Eğitim
Bakanlığı Teşkilatına Alınması Hakkında Kanun olduğu görülmektedir. Düzenleme, müzakeresinde bir mebusun dediği gibi (TBMM Zabıt Ceridesi,
1948a: 75) merkezi hükümetin yirmi yılı aşkın bir süredir ihtiyaç gördüğü ve
gerçekleştirmek arzusunda olduğu bir gündem konusunu ele almaktadır. Tasarı üzerinde görüşmelerden, kanun için savunulan en önemli gerekçenin yıllardan beri maaş ve maaş farklarını zamanında alamayan ilkokul öğretmenlerinin, ilköğretim müfettişlerinin, enstitü mezunun öğretmenlerin maaş teminatını sağlamak ve mevcut ikiliği ortadan kaldırarak “ilkokul öğretmenlerine
ülke nezdindeki teşekkür ve takdir borcunu bir nebze ödemek” olduğu görülmektedir (TBMM Zabıt Ceridesi, 1948a: 107). Nitekim ilköğretimin sürekli
gelişim kaydediyor olmasına bağlı olarak masraflarının artması ve özel idarelerin bu masrafları karşılamakta çektiği güçlük de kanun gerekçesinde belirtilmiştir. Yanı sıra, düzenleme tüm çağdaş ülkelerde ilköğretimin yerel halkın
vergileriyle yürütülen ve genel bütçeye külfet olmayan bir hizmet olduğu yönündeki eleştirilere konu olmuş, ancak il özel idarelerinin bu hizmetin sunumundaki zafiyet konusunda hemen tüm vekiller hemfikir olduğundan bu tür
eleştiriler kanuna yönelik muhalefete dönüşmemiştir. Sonuç olarak tasarı, oylamaya katılan tüm vekillerin (295) kabulüyle kanunlaşmıştır. 2 Şubat 1948
tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 5166 sayılı Kanun farklı derecelerdeki
ilkokul öğretmenlerinin tamamının aylık ve her türlü kanuni istihkaklarının
genel bütçeden karşılanacağına hükmetmiştir (maddeler 1,2 ve 3). Bunun yanında ilkokula bağlı çalışan müstahdemlerin ücretlerinin ve ilkokulların yapım, onarım ve her çeşit genel giderlerinin il özel idarelerinde bütçesinde kalmasında karar kılınmıştır (madde 3).
Her ne kadar, bundan önce 1923 tarihli İdarei Vilâyat Kanunu ve Tedrisatı İptidaiye Kararnamesinin Tadiline Dair Kanun’da öğretmen okulları ve
ortaöğretim personel maaş ve giderleri Maarif Vekâleti’ne bağlanmış olsa da,
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o tarihte ilkokul maaş ve giderlerinin genel bütçeden karşılanma imkânı olmadığı için il özel idarelerinde bırakılması, bu öğretim kademesinin eğitim teşkilatı içindeki konumu göz önüne alındığında bu döneme kadar il özel idareleri açısından önemli bir hizmetin üstlenilmiş olunduğu anlamına gelmektedir.
Aşağıdaki tabloda, öğretmen okulları ve ortaöğretim kademelerine bağlı öğretmen ve çalışanların özel idare bütçesinden Vekâlet bütçesine devredildiği
1923 yılından, ilkokul öğretmenlerinin bakanlığa ve merkez bütçeye devredildiği 1948 yılları arasındaki ilkokul öğretmenleri ve diğer öğretim kademelerinde bakanlığa bağlı olarak görev yapan öğretmen sayıları gösterilmektedir:
Tablo 3: 1923-1948 yılları arasında İlkokul ve İlkokul Dışındaki Kademelerde Görev Yapan Öğretmen Sayıları
ÖĞRETİM
YILI

Resmi ve
Özel İlkokul
Öğretmenleri

Maarif Vekaleti Bütçesine
Bağlı Orta Öğretim Öğretmenleri
(Orta, Lise ve Öğretmen Okulları,
Meslek ve Teknik okulları vd.)

1923-1924

10.238

2.199

1924-1925

13.822

2.598

1925-1926

14.309

2.780

1926-1927

14.231

2.209

1927-1928

15.194

2.534

1928-1929

15.718

2.555

1929-1930

15.308

2.851

1930-1931

16.318

3.065

1931-1932

16.973

2.869

1932-1933

15.064

4.653

1933-1934

15.123

3.689

1934-1935

15.083

4.788

1935-1936

14.949

4.930

1936-1937

14.698

5.363

1937-1938

15.775

5.782

1938-1939

17.120

6.568

1939-1940

19.063

7.286
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1940-1941

20.564

7.733

1941-1942

22.042

7.865

1942-1943

21.613

8.428

1943-1944

22.387

9.382

1944-1945

25.687

9.996

1945-1946

27.317

10.962

1946-1947

30.206

11.797

1947-1948

32.081

12.145

Kaynak: DİE (1994: 70-74) ve DİE (1942: II-III)’teki verilerden elde edilmiştir.

Söz konusu tarih aralığında özel okullar dışında kalan resmi ilkokul öğretmenlerinin önemli bir bölümünün il özel idaresi bütçesine bağlı olduğu düşünüldüğünde, özellikle 1940’lara kadar ilkokul öğretmen sayısının öğretim
teşkilatı içinde işgal ettiği alan il özel idarelerinin dönem itibariyle yüklendiği
işlevler açısından dikkat çekicidir. Nitekim 5166 sayılı Kanunun müzakeresinde, 16 bine yakın öğretmenin kanun kapsamında yer aldığı belirtilmiştir
(TBMM Zabıt Ceridesi, 1948a: 107).
Eğitimle ilgili bu önemli düzenleme, merkeziyete dönük çıkarılan başka
teşkilat kanunları tarafından takip edilmiştir. 11 Şubat 1950’de kabul edilen
Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile yolların onarım ve yapım görevi Karayolları Genel Müdürlüğü’ne verilmiştir.
Kanunla üç sınıfa ayrılan karayollarından yalnızca ikincil derecede önemi haiz
olan il yollarının Karayolları Genel Müdürlüğünün teklifi üzerine Bayındırlık
Bakanı tarafından onandıktan sonra il özel idareleri tarafından yapılacağı belirtilmiştir (madde 16). Ancak il özel idarelerinin mali, teknik, personel kısıtlarından dolayı bu yolların yapımının da zamanla Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından üstlenildiği bilinmektedir. 1953 yılına gelindiğinde, il özel
idarelerinin işlevselliğini olumsuz etkileyen iki kanun daha göze çarpar. Önce,
kamuya ait hastanelerin idaresini merkezde toplamayı amaçlayan hükümetin
hazırladığı 4862 sayılı kanunla il özel idarelerine bağlı 47 il hastanesinin, il
genel meclislerinin onayı alınmak kaydıyla bedelsiz olarak Hazineye devir ve
tescil edilmesi hükme bağlanmıştır. Her ne kadar Kanun özel idare bünyesinde
çalışan sağlık personeline dair bir hüküm içermemiş olsa da, zamanla sağlık
tesislerini kurma ve harcamalarını karşılamanın ötesinde bir işlevi kalmayacak olan özel idarelerin bu alanda hizmet gören personeli de ‘yok denecek
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kadar az’ bir miktara düşecektir. Bunun yanı sıra, aynı yılın 18 Aralık tarihinde kabul edilen Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilât ve Vazifeleri
Hakkında Kanun ile de, il özel idare hizmet alanında sayılan köy içme suları
tesislerinin yapımı, göl ve bataklıkların ıslahı ve kurulması gibi görevler Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü’ne devredilecektir.
İl özel idareleri görev ve hizmetlerine ilişkin bahsi geçen düzenlemelerin
il özel idareleri personel sayılarına etkisi hakkında fikir kazandırması açısından aşağıdaki tabloda 1940’lı yıllardan 1960’lara doğru toplam personel adedi
gösterilmiştir:
Tablo 4: İl Özel İdareleri Toplam Personel Adedi
YIL

Memurlar

Sürekli
Hizmetliler

Geçici
Hizmetliler

TOPLAM

1939

20.277

10.348

2774

33.399

1940

19.135

11.345

3619

34.099

1941

20.646

11.328

3157

35.131

1942

20.772

10.447

3323

34.542

1943

20.957

9.910

3521

34.388

1944

21.148

11.059

3387

35.594

1945

21.648

9.966

3739

35.353

1946

21.150

11.697

2262

35.109

1947

21.034

10.222

3405

34.661

1948

21.240

8.998

2236

32.474

1949

5.348

8.254

2148

15.750

1950

5.148

1.134

7.877

14.159

1955

4.226

1.006

7.177

12.409

1960

5.049

1.176

9.498

15.723

1965

5.054

12.624

71

17.749

1970

6.094

17.453

20

23.567

Kaynak: DİE (1949: 70-74), DİE (1950: 128), DİE (1952: 347), DİE (1959: 380),
DİE (1965: 371), DİE (1975: 401)
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1949 ile 1948 yılları sonundaki toplam personel adedi arasında 16 bine
yakın bir fark vardır. Bu farkın tamamına yakınının 5166 sayılı kanunla memur statüsündeki ilkokul öğretmenlerinin genel bütçeye devri olarak düşünüldüğünde, 1955’e kadar olan azalmanın bu dönem için sözü edilen diğer kanunların yürütülmesiyle merkezi idareye devredilen memur ve hizmetlilerden
kaynaklandığı söylenebilir. Planlı kalkınmanın yılları olan 1960’lara gelindiğinde ise –geçici hizmetli kadrolarındaki azalmaya koşut olarak– daha çok
sürekli hizmetli istihdamından kaynaklanan bir artış gözlemlenmektedir. 1949
yılı ile başlayan süreçte il özel idare memur sayısı 5-6 bin dolaylarında seyretmiştir.
Buraya kadar yer verilen teşkilat kanunları ile yapılan değişiklikler için
bahse değer bir nokta da İUVKM’nin il özel idarelerine ilgili alanlarda yüklediği görev ve hizmetlerle ilgili yasal bir değişimin olmamasıdır. İl özel idarelerinin bu alanlardaki yetkilerinin önemli ölçüde merkeze devredildiği ve fiili
durumda da hizmet sunumu açısından oldukça tali bir konuma itildiği bir gerçeklik teşkil etse de, görev ve hizmetlerin hangilerinin merkez, hangilerinin il
teşkilatlarınca görüleceğini kanuni zeminde anlama olanağının kalmadığı söylenebilir. Bu durumda, aynı görevler için hem merkezi idare kuruluşları hem
özel idarelerinin hukuken yetkili gözüküyor oluşuyla İUVKM’nin il özel idareleri bölümünün ilk maddesi olan 75. madde uyarınca yapılan “işbu kanun
ile muayyen ve mahdut vezaifi hususiye ile mükellef bir şahsı manevi” tanımındaki muayyen olma niteliği dayanaksız kalmıştır. Bu belirsizlik bir yana,
kesin olan nokta ise söz konusu yasal düzenlemelerin yürütülmesini takiben,
bilhassa 1960’lar ile birlikte il özel idarelerinin tek başına görevli ve yetkili
olduğu bir hizmet alanının kalmamış olmasıdır. Bunun sonucu olarak ortaya
çıkan, özel idarelerin örgütü, kaynakları, personel teşkilatı açısından kısır,
merkezden gönderilen ödeneklerin harcamasını yapan birer emanet komisyonu olarak devam ettikleri izlenimi, bu kuruluşların varoluş meşruiyetinin
gerek bürokraside, gerek akademi dünyasında sıklıkla tartışılıp sorgulanmasına neden olmuştur.
Merkezileşme Sonrası Tartışmalar Kapsamında İl Özel İdare Personeli
İl özel idaresine ait görev ve hizmetlerin merkezi bürokrasinin mevcut
kuruluşlarına eklenen yeni idari birimlerce peşi sıra üstlenilmesi, bu birimlerin
yönetsel işlevselliğine dair tartışmaların yeniden yükselmesine neden olmuştur. Tartışmaların dayanak noktaları, aslında erken cumhuriyet dönemindekinden çok farklı bir nitelik göstermez. Ancak dönem tartışmalarından, özel idarelerin başta gelir ve personel teşkilatı olmak üzere il ölçeği için yetersiz kaldığı görüşlerini ilk defa bu kuruluşların gereksizliğine ve yeni bir ölçeklendir-
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meyle lağvedilmeleri savunusuna taşıdığı görülmektedir. Dolayısıyla bu görüşler için önemli bir referans noktası, diğer kamu idarelerinde memur sayısının zamanla artmasına karşın il özel idarelerinde azalan işlevlere orantılı biçimse düşüş eğilimi göstermesi veya nispeten çok daha az artış eğilimi göstermesi olmuştur. İl özel idaresinin işlevsel olmaktan çıktığı veya işlevlerinin
belirsizleştiği görüşünü paylaşan diğer konum ise soruna onun kuruluş ve görevlerinin yeniden tanımlanma ihtiyacı olarak yaklaşmaktadır (Gözübüyük,
1967: 99-100; Aytaç, 1970: 174-5). Nitekim birbirinden farklı hükümetlerce
de olsa, siyasal merkezin 1948 ve 1951 yıllarında özel idarenin örgütlenme,
gelir ve görevlerinin yeniden belirlendiği, ancak Meclise sunulmuş olmasına
rağmen kanunlaşamayan tasarıların konuya yaklaşımı bu konumun bir örneğini temsil etmektedir (TBMM Zabıt Ceridesi, 1948b; Gözübüyük, 1969: 25).
İdare için ‘merkezden yönetim’ ile birlikte ‘yerinden yönetim’ ilkesini ilk
kez anayasal düzlemde tanıyan 1961 Anayasası’ndan sonra ise yoğun bir faaliyet dönemine giren idareyi yeniden düzenleme çabaları, etraflı bir yerel yönetim reformu üzerine akademik meyveler vermiştir. Birinci Beş Yıllık Plan
Dönemi yeniden düzenleme çalışmaları kapsamında 1964 yılında DPT bünyesinde kurulan “İdareyi ve İdari Metotları Yeniden Düzenleme Komisyonu”,
hükümete sunulmak üzere “Mahalli İdareleri Yeniden Düzenleme Konusunda
Hazırlanacak Mevzuatla İlgili Genel İlkeler“ başlıklı bir metin hazırlanmıştır.
Metnin hazırlanma sürecinde Prof. Dr. Fehmi Yavuz tarafından yürütülen ve
1966 yılında yayımlanan araştırma, Anayasa’nın “mahalli idarelere görevleriyle orantılı gelir kaynakları sağlanması” hükmünü de (madde 116) dikkate
alarak özel idare görevleriyle ilgili karışıklığa bir açıklık kazandırma amacı
gütmüş, özel idareye merkezi idareye yardımcı görevler üstlenen bir koordinasyon kurulu işlevi kazandırmaya çalışmıştır (Yavuz, 1966: 152-7). Araştırma aynı zamanda bu görevleri üstlenebilecek nitelikli personel sayısının yetersizliğinin, personel içinde okuma yazma bilmeyenlerin yüksek oranının il
özel idareleri açısından önemli bir sorun olduğunun altını çizmiş ve meslek içi
eğitim programlarının gerekliliğine dikkat çekmiştir (Yavuz, a.g.k.: 167-8).
Gerçekten de öğretmenlerin özel idare personeli arasında yer aldığı dönem ve
sonrası arasında, personel teşkilatı içerisinde mesleki tahsil görenlerin oranı
oldukça değişmektedir. Aşağıdaki grafiklerden 1946 ve 1964 yıllarına ait il
özel idaresi personelinin öğrenim derecelerine göre dağılımı karşılaştırmalı
olarak gözlemlenebilir:
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1964 Özel İdare Personelinin Öğrenim Derecelerine Göre
Dağılımı
İlk Okul
Orta Okul

3299; 20%
7097; 44%

Lise
Meslek ve Öğretmen Okulu

2669; 16%

Üniversite ve Yüksek Okulları

141; 1%
557; 4%

58;
%0,03

Okuryazar olmayan diplomasız

2000;
12%

Okuryazar diplomasız

493; 3%

1946 Özel İdare Personelinin Öğrenim Derecelerine Göre
Dağılımı

3988; 14%

5057; 17%
İlk Okul

374; 1%

Orta Okul
4804; 17%
12828; 44%

Lise
Meslek ve Öğretmen Okulu
Üniversite ve Yüksek Okulları

1329; 5%

Diplomasız
Bilinmeyen

Kaynak: DİE (1946: 103-5); DİE (1964)
Görüldüğü gibi 1946 yılında diplomasız personel genelin % 14’ünü, ilkokul mezunu personel ise % 17’sini oluşturmaktadır. Bu yıl itibariyle mesleki tahsil yapmış olanların genele oranı ise % 45’tir. 1964 yılında diplomasız
personellerin genele oranı % 36 ve bunun yaklaşık olarak yarısını okuryazar
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olmayan personel oluşturmaktadır. Bu yıl itibariyle mesleki tahsile sahip olanların genele oranı ise yalnızca % 5’tir.
Yavuz’un kaleme aldığı araştırma raporu, il özel idarelerini de kapsama
alan 1960 tarihli Devlet Personel Dairesi Kurulması Hakkında Kanun’a atıfla
mahalli idarelerin personel konusunun merkezi idareninkine koşut olacak bir
sisteme bağlanması gerektiğini savunur. Ancak araştırmanın yürütüldüğü sırada 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile özel idare personeli ilk kez genel
devlet memuru düzenlenmesinden çıkarılmış ve bu personel hakkında kendi
özel kanun hükümlerinin uygulanacağı (madde 1), söz konusu özel kanun yürürlüğe girinceye kadar kendileri için 788 sayılı Memurin Kanunu dâhil olmak
üzere daha önce yürürlükte olan diğer memur kanunlarının geçerli olmaya devam edeceği belirtilmiştir (geçici madde 15). Bunun yanında Yavuz, Özel
İdare Kanun Tasarısının önemli bölümünün yeni Personel Kanunu’nun ışığı
altında düzenlenmesi, bu düzenlemeler gerçekleştirilinceye kadar da, meslekiçi eğitimin hızla ele alınması ve örgütleştirilme yollarının aranması gerektiğini salık vermektedir (Yavuz, 1966: 169).
İçişleri Bakanlığı söz konusu önerilerin yer aldığı çalışmaları dikkate alarak İUVKM’ye son vermek üzere ve söz konusu kuruluş kanunundan bu yana
en kapsamlı olan, 171 maddelik bir İl Özel İdaresi Kanun Tasarısı hazırlamıştır. Tasarının gerekçesi olarak, ile ait hizmetlerin merkezi idareye devredilmesi, diğer yandan özel idarelere bırakılmış olanların da gelir yetersizliği yüzünden iyi yürütülememesinin özel idarelerin itibar kaybetmesine neden olduğu ve bu idareleri merkezden yapılan yardımları sarfeden birer emanet komisyonu durumuna getirmiş olması işaret edilmektedir (İçişleri Bakanlığı,
1967: 2). Tasarı, bu eleştiriler ışığında 1961 Anayasasının esaslarınca idari
vesayetin sınırlarını daraltarak il özel idarelerin yerel yönetim özerkliğini genişletmek, ilin müşterek ve mahalli nitelikteki hizmetlerini bu kurumlara devretmek gibi hedefler tespit ederek İdareyi ve İdari Metotları Yeniden Düzenleme Komisyonu'ndan oldukça farklı bir çizgi izlemiştir. Görev sınırları belirlenen özel idare personel teşkilatının da bu idarelerin ihtiyacını karşılayacak
nitelikte yetişmelerini sağlayacak imkanların hazırlanması amaç edinilmiştir.
Tasarıya göre özel idare müdürü ve memurları, “il özel idaresi bütçesinden
maaş alan özel idare müdürü ile ihtiyaca göre teşkil edilecek servislerin amir,
memur ve hizmetlilerinden teşekkül eder” (madde 100). İl özel idaresinin şubesi olarak kurulacak ilçelerin şube müdürlüğü kaymakam tarafından üstlenilecek ve onların emirleri altında gerektiği kadar servis amirleri, memurlar ve
hizmetliler bulunacaktır (madde 101). Tasarı, il özel idaresini ilgilendiren hizmet konularında valiye, merkezi idarenin mahalli hizmetlerle ilgili idare şube
başkanlarını ve emrindeki memurları kullanma yetkisini vererek (madde 99)
il özel idaresinin kuruluşundan bu yana gözlemlenen fiili duruma kanuni açıklık getirmiştir. Söz konusu madde, tasarının yerel yönetim özerkliğine vurgu
yapan hükümlerine rağmen, İUVKM’de özel idare personeline dair özel bir
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düzenlemeye ihtiyaç duyulmaması gerekçesiyle uyumlu biçimde özel idare
teşkilatının ayrı ve bağımsız bir teşkilat olarak anlamlandırılmaması ile gerekçelendirilmiştir: “…bugün il özel idarelerimizde tekmil hizmetin yürütülmesi
görev ve sorumluluğunu il genel meclisi içinden seçilmiş bir başkana bırakmamıza memleketimizin şartları imkan vermediği gibi aynı şartlar merkezi
idareden tamamen ayrı bir il özel idaresi teşkilatı meydana getirmemize de
imkan vermemektedir.” (İçişleri Bakanlığı, a.g.k.: 44).
Buna rağmen sözü edilen mevzuat 657 sayılı Kanun’a uyumla, maaşını
özel idare bütçesinden alan memurları devlet memurları kanununun dışında
tutmakta ve bunların tüm özlük işlerini düzenlemek üzere ayrı bir kanunun
hazırlanmasını öngörmektedir. Ancak İçişleri Bakanlığının tasarıyı olgunlaştırma çabaları 1969 genel seçimlerine yetiştirilememiş olup (Gözübüyük,
1969: 34) genel seçimleri takiben siyasal ve toplumsal çalkantılar içerisinde
tasarının Meclise sunulma imkânı bulunamamıştır. Benzer şekilde, hem Devlet Memurları Kanunu’nda hem İl Özel İdaresi Kanun Tasarısı’nda atıf yapılan il özel idare personel kanunu hazırlanamamıştır. Bunun sonucunda, 15
Mayıs 1975’te kabul edilen bir madde ile 657 sayılı Kanun “il özel idareleri
ile bunların kurdukları birlikler memurlarını da” kapsayacak şekilde yeniden
düzenlenmiş (ek madde 15), böylece ayrı bir kanun gündemine nokta koyulmuştur. Aynı tarihte kabul edilen bir madde değişikliğiyle il özel idareleri ve
onlar tarafından kurulan birliklerin kadrolarının yetkili organlarca hazırlandıktan sonra İçişleri Bakanlığı tarafından onaylanması karara bağlanmış, daha
önce Bakanlar Kurulu’na ait olan onay yetkisi İçişleri Bakanlığı’na bırakılmıştır.
Sonuç Yerine
İl özel idaresine kurumsal bir yapı ve tüzel kişilik kazandırması itibariyle
bu idarelerin gelişim ve dönüşüm sürecinde en önemli kırılma noktasını, şüphesiz ki 1913 Tarihli İdare-i Umumiye-i Vilayet Kanun-u Muvakkati oluşturmaktadır. Söz konusu düzenleme, bir geçici kanun olarak kabul edilmesine
rağmen çok uzun yıllar hukuki hükmünü korumuştur. Hazırlanma evresinde
sunulan tasarı ve ortaya atılan tartışmalara hâkim bakış açılarıyla birlikte il
özel idaresinin Türk idare yapısı ve toplumsal süreçler bağlamındaki tarihsel
konumunu inceleme ve anlama çabasının başat kaynağıdır. Bu niteliği ile Kanun il özel idaresini kuran anlayışın merkez ve yerel arasında bir iktidar paylaşımından ziyade, egemenliğin münhasıran merkezde tutulduğu bir idari işbölümü arayışında olduğu gerçeğine ışık tutmaktadır. Bu tür bir arayışın sonucu olarak il özel idaresi, merkezi idareyle yerel ihtiyaç ve çıkarların valilik
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kurumu aracılığıyla birbirine dolayımlandığı bir toplumsal ilişkiyi temsil edecek şekilde kurgulanmıştır. Bu anlamda il özel idaresi il genel idaresi ile organik değil, işlevsel bir ayrım temelinde ilişkilendirilmiştir. Bu işlevsel ayrım,
idarenin iki temel esası olarak görülen yetki genişliği ve görev ayrımı ilkelerinin siyasal merkeziyetçi bir anlayış tarafından bütüncül bir bağlamda ele
alındığını; il özel idaresinin ilde yükümlü kılındığı hizmet niteliği ve esası açısından yetki genişliği ile zıt yahut ondan bağımsız değil, onunla tamamlayıcılık ve denetim ilişkisinde düşünülen bir görev ayrımı yaklaşımına uygun olarak konumlandırıldığını göstermektedir.
Bu durumun il özel idaresi personel, kaynak ve örgütlenmesine etkisi
doğrudan olmuştur. İl özel idaresi en başından beri yetki ve fonksiyonlar açısından merkezi idareye yardımcı, merkezi idare organlarıyla iç içe bir yerel
teknik hizmet kuruluşu olarak faaliyet göstermiştir. Bu durum, il özel idare
personeline ilişkin bağımsız bir hukuki düzenlemenin, yer yer bu doğrultudaki
öngörülere rağmen hiçbir zaman gerçekliğe kavuşamamasında belirleyici olmuştur. Özel idare personeli, 1913 Kanun-u Muvakkati’nde belirtilmeyen özlük iş ve işlemleri açısından, maaşını kanunda tanımlanan il bütçesinden alan
‘memurin-i vilayet’ genel çatısı altında, ilin diğer personeli ile ortak hukuki
zemine, başka bir ifadeyle, yürürlükte olan personel kanunlarına bağlı kılınmıştır. İl genel meclislerinin kurulup kanunun ilk kez gerçek anlamda yürütülmeye başlandığı Cumhuriyet itibariyle peyderpey yürürlüğe konulan merkezi idarelerin teşkilat kanunları da bu durumu merkeziyet yönünde bir adım
daha ileri taşımış, kendine ait görev ve yetkilerin önemli bir kısmının merkez
örgütüne bağlandığı il özel idareleri kaynaklar ve personel teşkilatı açısından
oldukça zayıf bir kimliğe bürünmüştür. Merkezileşme faaliyetlerinin büyük
ölçüde gerçekleştirildiği 1960’larla birlikte il özel idare memur sayısının
5.000-6.000 dolaylarında istikrarlı bir seyir yakalaması, kanunda tanımlı hizmet alanları ile birlikte düşünüldüğünde bu kuruluşun karşı karşıya bırakıldığı
işlevsizleşme süreci için önemli bir gösterge teşkil etmektedir.
Öte yandan merkezi idareye devredilen görev ve yetki konularının kanunla il özel idaresinden alınmayarak il özel idaresinin kurucu kanununda belirtilen görev, hizmet ve yetkileriyle ‘muayyen’ olma niteliğini kaybetmesinin
sonucu, bu kuruluşların varoluş meşruiyeti üzerindeki tartışmaları 1980’lere
gelinceye değin ivmelenmesi olmuştur. İl özel idaresinin yapısal bir kriz
içinde olduğu temelinde buluşan bu tartışmalarda bu birimlere yönelik köklü
bir reformun gerçekleştirilmesinden, onların bütünüyle kaldırılmasına kadar
pek çok öneri getirilmiştir; ancak bu hususta kısmi değişiklikler içeren 1987
tarihli 3360 sayılı Kanun dışında önemli bir adım atılamamıştır. Ancak 3360
sayılı Kanun da il özel idaresinin temel sorunu olan yeterli kaynaklara ve personele sahip olmama sorununu giderememiştir. Sonuç olarak kanunen bir yerel yönetim birimi olan il özel idaresi, yerel ölçeğin neoliberal yapılanışına
uyumlandırılması ve sonra büsbütün işlevsizleştirilip tasfiyesinin amaçlandığı
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2000’li yıllara değin görevli olduğu hizmetleri büyük ölçüde merkezi idare
personeli ve araç-gerecinden faydalandırılarak yürütmeye çalışan bir teknik
hizmet kuruluşu olma durumundan kurtulamamıştır.
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ALAN YÖNETİMİ VE KENT YÖNETİMİ TEMELİNDE
YEREL YÖNETİM VE MÜLKİ İDARE AYRIŞMASI
Erol Uğraş ÖÇAL
Özet
Bu çalışmada aynı tarihsel dönemde ortaya çıkan ve büyük ölçüde aynı görev
alanını paylaşan mülki idare ve yerel yönetim örgütlerinin nasıl ayrı gelişim
çizgileri izlediği incelenmektedir. Bu inceleme yapılırken iki yapı arasındaki ayrılığı anlamayı kolaylaştırması amacıyla gelişim çizgisi alan yönetimi ve kent
yönetimi ayrımı üzerinden takip edilmiştir. Çalışmanın temel sorusu aynı coğrafi alan üzerinde benzer işlevlere sahip iki yönetsel yapının ortaya çıkmasına
sebep olan tarihsel ve toplumsal sebeplerin ne olduğudur. Bu soruya verilecek cevabın, mülki idare ve yerel yönetim birimlerinin gelecekti formları hakkında akıl yürütülmesi için de gerekli olduğu düşünülmektedir. Çalışmanın bir
amacı da böyle bir akıl yürütmeye katkı sunabilmektir.
Anahtar Sözcükler: Yerel Yönetim, Mülki İdare, Alan Yönetimi, Kent Yönetimi.

THE DISTINCTION OF LOCAL GOVERNMENTS AND TERRITORIAL ADMINISTRATIONS ON THE BASIS OF AREA AND URBAN MANAGEMENT

Abstract
In this study, it is examined how local governments and territorial administrations, which share majorly the same realm of authority, follow the different
development lines in the same historical period. In order to facilitate the understanding of the distinction between the two structures, the line of development is followed in terms of the area and urban management distinction.
The main question of the study is what the historical and social causes that
bring forth the emergence of two managerial structures with similar functions on the same geographical area are. The answer to this question is also
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considered necessary for the reasoning about the future forms of the territorial administration and local government units. One aim of the study is to
contribute to such a reasoning.
Key Words: Local Government, Territorial Administration, Area Management, Urban Management.

Giriş
19. yüzyıl pek çok açıdan Osmanlı İmparatorluğu’nun önemli değişimler
yaşadığı bir dönem olmuştur. Mülkiyet biçimindeki değişiklikler, feodal ilişkilerin çözülmesi, geleneksel kurumların zayıflaması ve yüzyılın ortalarına
doğru başlayan yarı sömürgeleşme süreci Osmanlı’da kapitalizmin gelişmesinde etkili olmuştur. Ortaya çıkan yeni üretim ilişkileri ve yeni sınıflar taşra
ve merkez arasında artık paylaşımının yeniden düzenlenmesini gerekli kılmıştır. Ekonomik ve toplumsal hayatta yaşanan bu değişimler devletin ve taşranın
yeniden örgütlenmesini ve paylaşımı düzenleyecek yeni yasal ve kurumsal
düzenlemelerin yapılmasını beraberinde getirmiştir.
Taşraya ilişkin düzenlemelerin 19. yüzyıldan günümüze kadar olan serüveni incelendiğinde alan yönetimi ve kent yönetimi temelinde yükseldiği görülmektedir. Bir yandan alanı yönetmek diğer yandan kenti yönetmek için kurulan yapılar bu dönemde ortaya çıkmaya başlamıştır. Başlangıçta aynı örgütsel yapının sorumlu tutulduğu alan ve kent yönetimi zamanla farklı örgütsel
yapıların sorumluluğuna verilmiştir. Alan yönetimi büyük oranda mülki idarenin sorumluluğunda yürütülürken kent yönetimi yerel yönetimler tarafından
üstlenilmiştir. Bu çalışmada mülki idare yerel yönetim ayrılığı alan yönetimi
ve kent yönetimi ayrılığı ile birlikte değerlendirilmeye çalışılmıştır.
Burada alan yönetiminin ve kent yönetiminin neyi ifade ettiğini açıklamak faydalı olacaktır. Alan yönetimi ile ifade etmeye çalışılan şey sadece
kentsel alanı değil kırsal alanı da kapsayan, ölçek itibariyle daha geniş bir coğrafyayı kapsayan, bu coğrafya içerisinde başka yönetsel birimleri koordine
eden ve yürüttüğü hizmetler itibariyle merkezi yönetim işlevlerine yaklaşmış
olan yönetim birimlerini ifade etmektedir. Kent yönetimi bu noktada daha anlaşılır bir kavramdır. Kent, büyük bir nüfusa sahip, tarım dışı üretimin olduğu
ve mübadele ilişkilerinin yoğunlaştığı yerleşim yeridir. Kentin bu özellikleri
kent yönetiminin işlevini ve tanımını belirlemektedir. Kent yönetimi, yerleşim
yerini imar ve altyapı faaliyetleri ile düzenlemekte, kolluk gücü ile mübadele
ilişkilerinin yani pazarın güvenliğini sağlamakta ve kente özgü diğer sorunlar
ile ilgilenmektedir.

72

Alan Yönetimi ve Kent Yönetimi Temelinde Yerel Yönetim ve Mülki İdare Ayrışması

Tarihsel olarak bakıldığında mülki idare ve il özel idaresinin alan yönetimi, belediyenin ise kent yönetimi birimi olduğu görülmektedir. Kent yönetime özgü yerel yönetim birimi olan belediye örgütlenmesi daha farklı bir gelişim çizgisi izlediğinden mülki idareden ayrışması daha kolay olmaktadır.
Ancak mülki idare ve il özel idaresinin aynı coğrafi alan üzerinde yükselmesinden kaynaklı olarak birbirlerinden ayrışmasını açıklamak zor bir durum yaratmaktadır. Bu nedenle çalışmada mülki idare ve yerel yönetim ayrışması
alan yönetiminin iki birimi olan mülki idare ve il özel idareleri üzerinden incelenmektedir.
Taşrada 1800’lü yılların başlarında başlayan yeni kurumsal yapılanma
bugünkü mülki idare ve yerel yönetim birimlerinin köklerini oluşturmaktadır.
Alan yazında mülki idare ve yerel yönetimlerin tarihsel gelişimini konu edinen çalışmalarda her ikisinin de başlangıç noktası aynı tarihlere referans vermektedir ve genellikle muhassıllık ve muhassıllık meclisleri başlangıç olarak
kabul edilmektedir. Muhtemelen bugünkü kavram sınırlılığından kaynaklanan
sebeplerle henüz mülki idare ve yerel yönetim olarak adlandırılamayacak bu
erken dönem kurumlar genellikle mülki idarenin gelişme çizgisi içinde tutulmakta ancak yerel yönetimlerin de bu kurumlar içinde geliştiği ileri sürülmektedir. Bununla birlikte Türkiye’de yerel yönetimlerin mülki idare içinde doğduğu yönünde ifadeler de bulunmaktadır. Ancak böyle bir değerlendirme kanımızca tartışmaya açıktır. Öyle ki mülki idarenin kendisinin de henüz olgunlaşma döneminde olduğu bir evrede kendi içinden yerel yönetim kurumlarını
çıkarması incelenmeye değer bir konudur.
Taşrada, mülki idareye ve yerel yönetimlere dönüşecek olan ancak her
ikisi ile de adlandırılamayacak durumdaki kurumlar yüzyılın ortalarına gelindiğinde işlevsel bir bölünme yaşamıştır. Bu işlevsel bölünme Vilayet Nizamnamesi ile yasal zemine oturmuştur. Merkezi idarenin taşradaki işlerini yürütecek olan vilayet idare meclisleri ve taşranın kendine ait işlerini yürütecek
olan vilayet umumi meclisleri ile bu işlevsel ayrılık somutlaşmıştır. 1913 yılına gelindiğinde ise vilayet hususi idaresinin tüzel kişilik kazanması ile bu
işlevsel ayrılık kurumsal ayrılığa dönüşmüştür. 1929 yılında illerin genel idaresini düzenleyen Vilayet İdaresi Kanununun çıkarılması ile birlikte ilk defa
her iki yapı ayrı ayrı kanunlar ile düzenlenmiş ve böylece mülki idare ile yerel
yönetim arasındaki ayrım keskinleşmiştir.
Alan yönetimini temel alan kurumsal yapılarda bu gelişmeler yaşanırken
yerel yönetimler içinde kent yönetimine özgü yönetim birimleri olan belediye
örgütlenmeleri de özellikle ticaretin geliştiği yerlerde ortaya çıkmaya başlamıştır. Kapitalist gelişme, ticaret, sanayi ve kentleşmenin sürekliliğine bağlı
bir şekilde belediyecilik bazen yavaş bazen hızlı ama her halükarda yerel yönetim sistemi içerisinde ağırlığını sürekli olarak artırmıştır. Kır-kent dengesinin ters düz oluğu 1980 sonrası dönemde ise belediyelerin yerel yönetimler
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içindeki başat konumu tartışmasız olarak belirginleşmiştir. Kırın ve kentin yeniden tanımlandığı ve sermayenin kentlerin -hatta ulus devletlerin- sınırlarını
zorladığı günümüzde ise kent yönetimine özgü belediye örgütlenmesinin alan
yönetimine dönüştürülmesi sürecinin somut örnekleri görülmeye başlanmıştır.
Bu çalışmada yukarıda kısaca değinilen gelişmeler şu sorular sorularak
daha ayrıntılı incelenmeye çalışılacaktır: Aynı coğrafi alanı temel alan iki
farklı kurumsal yapının ortaya çıkışında hangi tarihsel koşullar etkili olmuştur? Bu ayrılık işlevsel, kurumsal ve yasal olarak nasıl ortaya çıkmış ve nasıl
bir gelişim çizgisi izlemiştir? Bu gelişim çizgisinin kırılma noktaları nerelerdir
ve bu kırılmalara sebep olan dinamikler nelerdir? Kent yönetimine özgü bir
yerel yönetim birimi olarak ortaya çıkan ve gelişen belediye örgütlenmesi
hangi tarihsel kazanımlarla günümüzde alan yönetiminin köklü iki kurumsal
yapısını tehdit eder hale gelmiştir? Kent yönetimi biriminin alan yönetimi birimine dönüşmesinin tetikleyicileri nelerdir? Bu son gelişmeler coğrafi alan
üzerindeki ikili ayrışmanın sona erme sürecinin başlangıcı olarak yorumlanabilir mi?
1. 19. Yüzyılı Hazırlayan Koşullar
Bir ülkedeki yönetsel yapılar birdenbire ve kendiliğinden ortaya çıkmamaktadır. Yönetsel yapıların ortaya çıkmasını, gelişmesini ve yeniden şekillenmesini gerekli kılan ekonomik ve toplumsal koşullardır. Her ülkenin ayrı
bir ekonomik ve toplumsal gelişim hikayesi olduğu düşünülürse her ülkenin
birbirinden farklı bir yönetsel yapılanmaya sahip olacağını söylemek zor olmayacaktır. Osmanlı’dan günümüze, taşrada ve yerelde ortaya çıkan yönetsel
yapıların konu edinildiği bu çalışmaya bahsi geçen yapıların yönetsel yapı içerisinde belirmeye başladığı 19. yüzyılın toplumsal koşullarını inceleyerek başlamak faydalı olacaktır. Ancak kendine özgülüğü daha net anlamlandırmak
için ayrıntılı olmamakla birlikte farklı ülke örneklerine de değinmek gerekmektedir. Bu noktada İngiltere’nin ve Fransa’nın konumuz açısından elverişli
iki örnek olduğu düşünülmektedir. Öyle ki İngiltere mülki idarenin gelişimine
gerek duymayan bir ekonomik toplumsal gelişim hikayesine sahipken Fransa
Osmanlı ile benzerlikler taşıyan bir gelişme çizgisi izlemiştir.
Yukarıda da değinildiği gibi her ülkenin kendine özgü yönetsel yapısına
o ülkedeki ekonomik ve toplumsal gelişmeler şekil vermektedir. Ekonomik ve
toplumsal gelişmeleri yani mülkiyet ve üretim ilişkilerindeki gelişmeleri anlamadan yönetsel yapıların çözümlenmesi zor görünmektedir. İngiltere’de
mülki idare ve yerel yönetim ayrımının hiçbir zaman gelişmemesinin ve bu
ülke için yalnızca yerel yönetim geleneğinden bahsedilmesinin nedenleri de
ancak böyle bir sorgulamayla anlaşılabilecektir.
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İngiltere’de bugünkü toplumsal ekonomik ilişkilerin oluşumu feodalizmin çözüldüğü ve kapitalizmin gelişmeye başladığı 15. yüzyıla dayanmaktadır. 1455-1485 tarihleri arasında süren otuz yıl süren Güller Savaşı İngiltere’de feodalizmin sonunu hazırlamıştır. Kurthan Fişek’in deyimiyle bir çeşit
sınıf intiharının yaşandığı bu süreçte iki kampa bölünen feodal lordlar birbirlerini yok etmişlerdir (Fişek, 2016: 66).
Feodalizmin çözülüşünün ardından feodal lordların yerine gelenler burjuva kültürünü benimsemiş, sermayenin değerini anlamış ve çitleme hareketi
ile rantlarını artırmışlardır (Fişek, 2016: 66). Böylece İngiltere’de aristokrasi
aynı zamanda ülkenin ilk burjuvazisi olma özelliğini kazanmış ve kapitalizme
yumuşak bir geçiş yaşanmıştır. 17. yüzyılda yaşanan iç savaş ve büyük isyan
burjuvazi ile aristokrasi arasında ayrıcalıklı bir anlaşmanın kurulmasıyla sonuçlanmıştır. Böylece çatışma uzlaşıya dönüşmüş ve burjuvazinin devlet iktidarını kolaca ele geçirmesine sebep olmuştur. Bu sürecin burjuvazi açısından
uzlaşı içerisinde yürümesi devlet iktidarının elde tutulmasının bir aracı olan
bürokratik yapılara olan ihtiyacı azaltmıştır (Fişek, 2016: 68).
15. ve 17. yüzyıllarda yaşanan gelişmeler sonrasında İngiltere’de toprak
giderek artan bir şekilde merkezileşmiştir. Bunun sonucunda büyük toprak
mülkiyeti İngiltere’de ekonomik örgütlenmenin temel birimi haline gelmiştir.
Büyük toprak mülkiyeti piyasa içerisinde üretkenliğe bağlı bir artığa el koyma
mekanizmasının gelişimine izin vermiştir. Böylece ekonomi dışı artığa el
koyma araçlarına olan gereksinimi ortadan kaldırmıştır (Wood, 2003: 111).
Özetlemek gerekirse, İngiltere’de burjuvazi ile aristokrasi arasındaki ilişkinin çatışmadan çok uzlaşıya dayanması ve ekonomik hayatın temel biriminin büyük toprak mülkiyeti olması, mülki idare gibi merkezi iktidarın kontrol
aracı olarak kullanılan bir yapıya ihtiyacı ortadan kaldırmıştır. Bu nedenledir
ki İngiltere’de mülki idare gelişmemiştir. Ancak Fransa’ya bakıldığında bu iki
unsurun tam tersi olduğu görülmektedir. Hem aristokrasi ve burjuvazi arasında devlet iktidarını ele geçirmek için süren amansız mücadele hem de küçük toprak mülkiyetinin yaygınlığı Fransa’da farklı bir idari örgütlenmeyi gerekli kılmıştır.
Burjuvazi ile aristokrasi arasındaki ilişki Fransa’da İngiltere’deki gibi uzlaşıya değil çatışmaya dayanmaktadır. Çatışmanın kaynağı burjuvazinin ilerlemesinin önünde önemli bir engel olarak duran feodal üretim ilişkilerinin yok
edilmesi gerekliliğidir. Burjuvazinin feodalizme karşı olan bu mücadelesi
Fransız devrimi ile zirveye ulaşmış ve geçmişin tüm feodal kalıntılarını ortadan kaldırmıştır (Fişek, 2016: 30). Devlet iktidarını ele geçiren burjuvazi mutlak monarşi döneminde başlayan devlet iktidarının merkezileşmesi sürecini de
Devrim sonrasında tamamlamıştır (Fişek, 2016: 30).
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Fişek, Devrim sonrasında Fransa’da hakim olan Bonapartçı yönetim biçiminin anlaşılmasının sadece Fransa’yı değil küçük toprak mülkiyetinin hakim olduğu Kıta Avrupası ve Türkiye’nin yönetim yapılarının anlaşılması için
de gerekli olduğunu ileri sürmektedir. Kısaca, Bonapartçı düşüncenin; küçük
mülkiyet, güçlü hükümet, her yerde ve her zaman olan bürokrasi, ruhban sultası ve ulusal onurun simgesi ordu olmak üzere beş ilkeye dayandığı söylenebilir. Bu ilkeler içinde mülki idareyi anlamak için özellikle küçük toprak mülkiyetine daha dikkatli bakmak gerekmektedir. Öyle ki küçük ve ufalanmış toprak mülkiyeti Bonapartçılığın ekonomik temelini oluşturmakta ve yönetsel
karşılığını da dar alanda örgütlenmiş küçük yönetim birimlerinde bulmaktadır
(Fişek, 1976: vii).
Fişek, küçük toprak mülkiyeti sisteminin işleyişi ile mülki idare arasında
kurduğu ilişkiyi aşağıdaki gibi açıklamıştır;
Karşılıklı toplumsal ilişkilerin kapsamından dolayı, küçük-toprak sahipleri doğal olarak kendi ortak çıkarlarının peşinde koşma ve uygulama becerisinden yoksundur, yani kendisini temsil edemez fakat temsil
edilmelidir… burada köylü mantığı işler sınırsız hükmetme gücü veya
güçlü hükümet, kaldırılan feodal lordun yerine geçmiş bir temsilci olarak, itaatin karşılığında bir koruma ve destek sağlayıcısı olarak kabul
edilir. Sonuçta, köylüler sınıfının en geniş katmanının toplumsal görünümü (yani küçük-toprak sahipleri), somut siyasi ifadesini, devlet iktidarının her yerde bulunan ve her şeye gücü yeten yürütme organında
bulur (Fişek, 2016: 398).

Fişek, Türkiye’deki yapının da benzer olduğunu ve 19. yüzyıldan bu yana
Türkiye’de devlet sisteminin Bonapartist bir çizgide ilerlediğini belirtmiştir.
Fiili olarak iki yüzyıldır var olan toprak mülkiyetinin 1858 Arazi Kanunnamesi ile yasal zemine oturtulması ile birlikte küçük toprak mülkiyeti ekonomik hayatın temel örgütlenme birimi olmasının yanında devlet yönetiminin de
maddi ve teknik temelini oluşturmuştur (Fişek, 2016: 397). Daha açıklayıcı
olması bakımından Osmanlı’da 19. yüzyıla ve onu hazırlayan koşullara biraz
daha ayrıntılı bakmak faydalı olacaktır.
19. yüzyıl pek çok açıdan önemli değişikliklerin yaşandığı bir yüzyıl olmuştur. Bu değişimlerin nedenlerine sadece 19. yüzyılı inceleyerek ulaşmak
zordur. Bu nedenle önceki yüzyılların toplumsal ve ekonomik ilişkilerine bakmak gerekmektedir. Osmanlı İmparatorluğu’nun 16. yüzyılından 19. yüzyılının başlarına kadar olan süreçte merkezi otoritenin güç kaybına ve taşrada
yeni güç odaklarının ortaya çıkmasına şahit olunmuştur. Bu dönemler, tarımsal işletmelerin yerli sanayinin oluşmasını destekleyecek derecede karmaşıklaşmadığı ve kapitalizmin henüz yerleşik ekonomik düzen olmadığı dönemlerdir. Ancak merkez ve taşra güçleri arasındaki ilişkileri belirleyen ve üretim
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ilişkilerini yeniden tanımlayabilecek potansiyele sahip iltizam adı verilen bir
“merkezi artık sağma” sistemi bulunmaktadır (Oyan, 2016: 238).
Bu dönemler üretim faaliyetlerinin ve toplumsal hizmetlerin devlet dışı
yapılar eliyle yürütülmesinin bir sonucu olarak kamu hizmeti alanının da gelişmediği ve dolayısıyla devletin taşra düzeyinde yapılanmasının zayıf kaldığı
dönemlerdir. Merkezin taşra ile olan ilişkisi devletin birliği, bütünlüğü, asayişi
ve hazine gelirlerinin toplanması ile sınırlı kalmıştır (Karasu, 2015: 348).
18. yüzyılda merkezi askeri ve dini bürokrat ile taşradaki ayan, eşraf ve
tüccarın çıkarları pek fazla çatışmamıştır. Her iki sınıf da servet biriktirmek
ve bu serveti güvence altında tutmak istemiş ki bunu da iş birliği içinde yapabilmişlerdir. Bu servet biriktirme süreci taşra egemenlerinin oldukça güçlenmesine sebep olmuştur. Hatta resmi seremonide padişahın üstün otoritesi ile
çelişen davranış kalıplarında bulunacak kadar ileri giden taşra egemenleri dahi
görülmüştür (Reyhan, 2008: 136). 18. yüzyıl sonrasında kalemiye sınıfının
gücünün artması, liberal modernleşme anlayışının gelişmesi, taşra egemenlerinin Senedi İttifak yolu ile bölgesel hakimiyetlerini hukukileştirme çabasına
girişmeleri ve artık ürün üzerinde egemenlik kurma mücadelesi eş zamanlı
olarak gelişmiştir (Reyhan, 2008: 140-141).
Bir feodal aşırı sömürü düzeni olarak iltizam sistemi ademi merkeziyetçi
bir yapı yaratmıştır. Bununla eş zamanlı olarak toprak mülkiyetinin yaygınlaşması, taşra eşrafının ve ayanın yeni bir sınıfsal tabaka olarak belirginleşmesini sağlamıştır. Bu tabaka hızla taşrada mültezimlere dönüşerek idari, mali
ve adli işlerin görülmesini de üstlenmiştir (Oyan, 2016: 238). 1694-1695 yıllarında çıkan bir fermanla mali malikane sistemine geçilmiştir ve iltizam hayat
boyu tanınan bir ayrıcalığa dönüşmüştür. 1768-1774 yıllarına gelindiğinde ise
bu ayrıcalığa ırsi bir hak tanınmış ve babadan oğula geçen bir yapıya kavuşmuştur. Bu durum yeni türeyen bu sınıfın toprağa iyice kök salmasına izin
vermiş ve yerel hanedanlıkların ortaya çıkmasına sebep olmuştur (Oyan,
2016: 243). Son olarak, merkezi otoritenin zayıflamasıyla ordunun örgütlenme yapısındaki değişim taşradaki güçlerin daha da güçlenmesine sebep olmuştur. Ayanlar sadece büyük bir ekonomik güce değil aynı zamanda sosyal,
politik ve askeri güçlere sahip olmuşlardır (Oyan, 2016: 245). Bununla birlikte
voyvoda, vali, paşa hatta vezir gibi pek çok statüyü bünyelerinde barındırabildikleri için ekonomik güçleri gittikçe pekişmiştir (Oyan, 2016: 245).
19. yüzyıla girerken taşra egemenleri güçlerinin zirvesine ulaşmışlardır.
Öyle ki III. Selim’i tahttan indirip II. Mahmut’un tahta çıkmasını sağlayacak
güce sahiptirler. Taşrada ayanların güçlenmesinden rahatsız olan merkezi yönetim, otoritesini yeniden sağlamlaştırmak için çeşitli yönetim stratejileri arayışına girmiştir. 19. yüzyılda merkezin otoritesini yeniden tesis etme çabası
ve yerel güçlerin direnişi ile oldukça gelgitli bir manzara ortaya konmuştur.
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Merkezi otoritenin gücünü yeniden elde etme yönündeki ilk girişim ise 1808
tarihli Sened-i İttifak olmuştur. Senedi İttifak, klasik dönemin padişah merkezli yapısının 17. ve 18. yüzyıllar boyunca belirsizleşmesi problemini çözmeye ve değişen üretim tarzının yaratmış olduğu yeni sınıfları sisteme katacak
şekilde merkez ile taşra arasında mutabakatı yeniden inşa etmeye çalışmıştır
(Reyhan, 2008: 142).
Her ne kadar Senedi İttifak feodal bir ufalanma olarak görünüyor olsa da
daha geniş bir zaman aralığına bakıldığında bunun geçici bir karakteri temsil
ettiği anlaşılmaktadır. Tabi ki ayanın gücünün azalması ve merkezin yeniden
güç kazanmasındaki hızlı dönüşüm kendiliğinden olmamıştır. Bu dönemde
çok sayıda iç çatışma da yaşanmıştır. Özellikle 1815 sonrasında en kontrol
dışı olanlara savaş açılmış ve bazı durumlarda ayanlar arası çıkar çatışmaları
da kullanılarak merkezi otorite kurulmaya çalışılmıştır (Oyan, 2016: 251). Denilebilir ki merkezkaç güçler güçlerinin doruğuna çıktıkları anda hızlı bir düşüşe geçmişlerdir. Yine de yerel güçlerin siyasi ve ekonomik güçleri her zaman etkili olmuştur. 19. yüzyıl ortalarında ayanların siyasi ve ekonomik güçleri arasında bir ayrışma yaşanmış olsa da ekonomik gücün siyasi güce dönüşmesi yolu hep açık kalmıştır. Öyle ki 1876’da Meclisi Mebusanda bile taşradan gelen eşraf hakim olmuştur (Oyan, 2016: 252).
Geleneksel monarşilerde yönetilenlerin yönetime katılması yerel yönetimlerin ortaya çıkışı ile gelişmiştir. Ancak buradaki katılım taşra yönetiminde
ve kentlerde ekonomik olarak güçlenen yeni sınıfın mevcut iktidar sahipleri
ile iktidara ortak olması anlamına gelmektedir. Batı Avrupa’da geleneksel yönetici olan toprak soyluları çok daha erken bir dönemde özellikle kentlerde
ticaret ile zenginleşen burjuva sınıfına iktidarı bırakmışlardır. Bu durum Osmanlı coğrafyasında da benzer şekilde gelişmiş olmasına karşın araştırmacılar
tarafından gözden kaçırılmıştır. Osmanlı coğrafyasında yaşanan gelişmeler
araştırmacılar tarafından kendine özgülük adı altında incelenmiştir (Ortaylı ve
Tekeli, 1978: 3).
Osmanlı’da Senedi İttifak ile başlatabileceğimiz merkezileşme süreci
aynı zamanda modernleşmenin de başlangıcıdır. Modernite, Orta Çağ sonlarında Batı Avrupa’da başlayan ticaret sermayesinin önderlik ettiği ve siyasi
merkez ile güçlü feodalitenin çatışmasının ürünü olan bir ilerleme sürecidir.
Bu çatışma ekonomik, siyasi ve hukuki merkezileşmenin ve ulus devlet inşasının belirleyicisi olmuştur. Bu nedenle modernite aynı zamanda geniş çaplı
bir merkezileşme anlamını da içermektedir (Çakan, 2006: 45). Taşra idare sistemine ilişkin düzenlemeleri tek başına bir merkezi iktidar tarafından açıklamak eksik bir açıklamadır. Bunula birlikte merkezi yönetim ve siyasal iktidar
dışındaki yapı ve aktörlerin var olma ve özneleşme çabasını da içermektedir
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(Karasu, 2015: 347). Takip eden bölümlerde taşra yönetiminin yaşadığı dönüşüm siyasi, ekonomik ve hukuki gelişmelerle birlikte kavranmaya çalışılmıştır.
2. Tarımsal Üretim ve Alan Yönetiminin Yeni Araçları
Osmanlı’da taşra yönetimi kapitalistleşme süreciyle birlikte gelişmiştir.
Özellikle 1938 Baltalimanı Ticaret Anlaşması ile hız kazanan bu süreçte ticarileşmenin ve özel mülkiyetin gelişimini destekleyen yasal ve kurumsal düzenlemeler yapılmıştır. Hukuki rejimin tek tipleştirilmesi, yönetsel yapı ve süreçlerin standartlaştırılması da bu kapitalistleşme süreciyle birlikte düşünülmelidir (Karasu, 2015: 357).
Hukuki rejimin tek tipleştirilmesi yeni ekonomik ve toplumsal yapının
bir gereği olarak ortaya çıkmıştır. Bu gereklilik sonucunda 19. yüzyılda Senedi İttifakla başlayan; Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı, Arazi Kanunnamesi ve vilayet nizamnameleri ile devam eden uzun ve çalkantılı bir kanunlaşma süreci yaşanmıştır. Kanunlaşma bir tek tipleşme aracı olarak merkezileşmenin gereklerinden ve kurucularındandır. Daha önce İmparatorluğun
farklı eyaletlerinde farklı yönetim pratikleri görülürken 19. yüzyılın hukuki
metinlerinde İmparatorluk genelinde mümkün olduğunca tek tip uygulamalar
amaçlanmıştır.
Merkezi iktidarın kendi gücünü artırmadaki ön koşullardan biri güçlü bir
mali yapıya sahip olmaktır. Dolayısıyla merkeze aktarılan gelirlerin artışını
sağlayacak yöntemlerin bulunması gerekmektedir. Bu açıdan 19. yüzyılda
merkez ile taşra güçleri arasında yaşanan mücadeleyi artık paylaşım mücadelesi olarak görmek mümkündür. 19. yüzyılın ilk yarısı biterken oluşturulmaya
başlanan meclisler bu mücadelenin kurumsal boyutta görüldüğü yerler olmuştur. Tanzimat döneminin yerel meclis sistemi bireysel ayrıcalıkların sınıf ayrıcalığına dönüşmesinin aracı olmuştur. Devletin kapitalizmle karşılaştığı ve
eklemlendiği aşamada ticaretin yoğun olduğu liman kentlerinde eşrafın ve
ayanın bulunduğu ticaret meclisleri kurulmuş ve bu meclisler aracılığıyla taşra
merkezle bütünleşerek merkezi etkileme şansını elde etmiştir (Reyhan, 2008:
144).
Tanzimat Fermanını takip eden süreçte taşra idaresine ilişkin yapılan ilk
düzenlemeler vergi sisteminin düzene konulması ile ilgilidir ve bu amaçla iltizam usulü kaldırılarak muhassıl adı verilen görevliler taşraya gönderilmiştir.
Vergi gelirlerinin toplanması görevi mültezimlerden alınıp muhasıllara verildiğinde mültezimlere yardımcı olan ayanlar yerine de bir yapı oluşturulması
düşünülmüş ve muhassıllık meclislerinin kurulması kararlaştırılmıştır (Çadırcı, 2013: 212). Tanzimat reformcularının istedikleri merkeziyetçi sistemin
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kurulmasında yeterli yönetici kadrosunun bulunmaması önemli bir engel oluşturmuştur. Bu nedenle klasik kurum ve yöntemlere başvurulduğu da görülmektedir ki meşveret bu yöntemlerden biridir. Muhassıllık meclisleri tam da
bu işlevi görmüş ve mali merkeziyetçiliğin gereklerini karşılamıştır (Ortaylı
ve Tekeli, 1978: 8).
Muhassıllar gittikleri yerlerde birer muhassıllık meclisi kurmakla görevlendirilmişlerdir ki bu durum Osmanlı yönetim sisteminde bir ilktir (Reyhan
ve Önen, 2011: 124). Muhassıllık Meclislerinin iki katip, hakim, müftü, asker
zabiti ve yöre ileri gelenlerinden oluşması öngörülmüştür. Bölgede gayri müslim halk bulunuyorsa onları temsilen metropolit ve kocabaşlardan iki kişi de
meclise üye olması düzenlenmiştir. Muhassıllık meclisleri haftada iki veya üç
gün toplanması vergi yazımı ve diğer bölge sorunlarını belirli kurallar çerçevesinde tartışılması, karara bağlanması ve uygulanması öngörülmüştür. Meclisin başkanı ise muhassıl olarak belirlenmiştir. Muhassıllık meclislerinin yanında eyalet merkezlerinde müşir başkanlığında büyük meclisler, sancak dışında gerekli görülen kasabalarda da küçük meclisler kurulmuştur (Çadırcı,
2013: 212).
Küçük meclisler 1841’de vergi artışı beklentisini karşılamadığı gerekçesiyle kapatılmıştır. 1842’de ise Muhasıllık uygulaması kaldırılmış ve iltizam
sistemine geri dönülmüştür. Ancak meclisler varlıklarını sürdürmüşlerdir.
1842’de muhassıllık kalkınca meclislerin adı memleket meclisi olarak değiştirilmiştir. Yedi yıl boyunca bu isimle görev yapan meclisler 1849’da eyalet
meclisi adını almıştır. Aynı düzenleme ile sancaklarda da küçük meclisler kurulmuştur (Çadırcı, 2013: 215).
Muhassıllık makamı kaldırılmış olsa da muhassıllık meclisleri varlıklarını farklı isimlerle sürdürmüşlerdir. Muhassıl, merkez tarafından görevlendirilmiş ve artığa el koymanın ekonomi dışı aracı olarak taşrada üretilen artığın
merkeze aktarılması amacına yönelik yetki ve görevlerle donatılmıştır. Hazineye ait bütün gelir defterlerinin muhassıla verilmiş olması, mal, emlak ve
nüfus kayıtlarını tutması, kaydı olmayanları kayıt altına alınması gibi görevler
bu amacın açık göstergeleridir. Taşra egemen güçleri ise merkezin artığa el
koyma yönündeki bu girişimine direnmiş ve bu durum kuruluşundan iki yıl
sonra muhassıllık uygulamasının kaldırılmasında önemli bir rol oynamıştır.
Yerel egemen güçler çıkarlarının zarar göreceği düşüncesiyle vergi vermekten
kaçınmışlar bunun için sayımlar sırasında eksik gelir gösterme gibi usulsüzlüklere başvurmuşlardır. Bunların yanında bilgisizlik ve ulaşımın zorluğu gibi
etkenler de muhassıllık uygulamasını zora sokmuştur. Bunun sonucunda
1840-1841 yıllarında hazine gelirlerinde önemli bir düşüş yaşanmış ve
1842’de muhassıllık kaldırılarak vergi toplamada eski usule dönülmüştür (Çadırcı, 2013: 210).
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1849 yılında çıkarılan bir yönetmelikle büyük meclisler kaldırılarak yerine eyalet meclisleri kurulmuş ve bu düzenleme 1864 Vilayet Nizamnamesine kadar yürürlükte kalmıştır. Eyalet meclislerinin başında hükümetçe atanan bir başkanın olması öngörülmüştür. Bununla birlikte meclisler, katip, ulemadan bir üye, eyalet valisi, defterdar, hakim, müftü ile halk tarafından seçilen
dört Müslüman ve Müslüman olmayan cemaatlerden birer temsilciden oluşturulmuştur (Çadırcı, 2013: 221).
Meclisin, iç güvenlik, mali, bayındırlık, eğitim-öğretim ve yargı gibi pek
çok alanda görevleri bulunmaktadır. Bunlardan en ayrıntılı düzenlenen görev
alanının mali işler olması dikkat çekicidir. Defterdar toplanan vergi miktarı ve
nerelerden geldiği konusunda meclise bilgi vermek zorundaydı. Zamanında
toplanmayan vergiler için meclisin soruşturma başlatma yetkisi bulunmaktaydı (Çadırcı, 2013: 222). Görülüyor ki taşrada oluşmaya başlayan yeni kurumsal yapının başlıca görevi vergi rejiminin düzenlenmesi başka bir değişle
taşrada oluşan artığı merkeze aktarmaktır. İnalcık bu konu hakkında idari
alanda yapılan düzenlemelerin aslında mali merkeziyetçilik sisteminin kurulması için bir araç olarak kullanıldığı yorumunu yapmaktadır (İnalcık, 1964:
627). Bu tespit kurulan ilk yapıları merkezi yönetimin uzantısı olarak gören
yorumları güçlendirmektedir. Ancak yine de bu dönemde yerelden gelen talep
ve direnci göz ardı etmemek gerekir. Öyle ki yeni oluşturulan yönetsel yapıların bu kadar kısa zaman diliminde kurulup kaldırılması veya biçim değiştirmesinin sebebi bu talep ve dirençtir.
Yerelden gelen talebin ve direncin görünür olduğu kurumsal mekan ise
meclisler olmuştur. Yukarıda değinildiği gibi muhassıllık kaldırılmış olsa da
meclislerin varlığı bir şekilde devam etmiştir. Çünkü meclisleşme taşradaki
egemen güçlerin çıkarlarını tehdit etmenin dışında bir yandan da bireysel çıkarların sınıfsal çıkara dönüşmesine hizmet etmiştir. Meclisin temsil gücü sayesinde kısıtlı da olsa daha fazla taşra egemeninin yönetime katılmasına olanak sağlanmıştır. Böylece taşradaki güçlerin yönetimde söz sahibi olma talebi
ile merkezin kendine aktarılan gelirin artırılması yönündeki talebi arasındaki
çatışma meclis bünyesinde uzlaşıya dönüşmüştür.
Feodal kalıntıların devam ettiği ancak bir yandan da özel mülkiyetin gelişerek tarım kapitalizmin boy verdiği “alanın” yönetiminde bu yapısal değişimler yaşanırken kapitalizmin ticari boyutuyla gelişmeye başladığı kentlerde
de ayrı yönetsel yapılar gelişmiştir. Takip eden bölümde kente özgü yönetim
birimlerinin gelişimi incelenecektir.
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3. Kent Yönetiminin Kurumsallaşması: Belediyeciliğin Doğuşu
Tanzimat öncesinde Osmanlı kentlerinde belediye hizmetlerinin hükümet temsilcisi yöneticiler, esnaf dernekleri, kadılar ve kent ileri gelenleri tarafından karşılanmıştır. Belediye hizmetlerine ilişkin ayrıca bir yönetsel yapılanma bu dönemde henüz oluşmamıştır (Çadırcı, 2013: 273). 19. yüzyılın ortalarında doğru Osmanlı kentleri sanayileşememiş olsa da klasik kent yapısının da dışına çıkmıştır (Ortaylı, 2012: 435). Kent yönetiminde eski yönetim
tarzının çökmesiyle birlikte yeni bir arayışın içine girilmiştir. Osmanlı kentlerinin alt yapı eksiklikleri ve kamusal hizmetlerin yetersizliği ekonomik ve kültürel etkinliğin gelişiminin önünde engel oluşturmuştur. Bu sorunların aşımında Tanzimat paşalarının Avrupa öykünmeciliğinin etkisi oldukça yüksektir. Öyle ki Tanzimat hareketinin öncülerinden Reşit Paşa Avrupa’da geçirdiği
dönemlerde Batı’daki kentleşme anlayışına ilişkin raporlar hazırlamıştır (Ortaylı, 2012: 435). Ancak daha gelişmiş bir kent düzeni hayali kuran Tanzimat
yöneticilerinin konunun özünü yakalayamamış olmaları yanlış uygulamalara
sebebiyet vermiştir. Örneğin kentin gelişimi için bulunan çözümler arasında
surların yıkılması devlet dairelerinin kent dışına taşınması gibi uygulamalar
yer almıştır (Ortaylı, 2012: 435).
Ancak belediye örgütünün ortaya çıkışını yalnız öykünmecilik ile açıklamak yeterli değildir. Belediyelerin ortaya çıkışını kırın çözülüşü ve yarı sömürgeleşme süreciyle birlikte düşünmek gerekmektedir. Osmanlı ile ticareti
hızla gelişen Avrupa devletleri ekonomik faaliyetlerini daha hızlı yürütebilmek için özellikle liman şehirlerinde ulaşım, su, kanalizasyon, aydınlatma ve
sağlık gibi hizmetlerin örgütlenmesi talebinde bulunmuşlardır (Ortaylı, 2012:
436). Bu talep o kadar nettir ki bunun sonuçlarını belediyelerin ilk kuruldukları yerlerden dahi anlamanın mümkün olduğu söylenebilir. 1877 yılında hazırlanan Dersaadet Belediye Kanunundan çok daha önce Vilayet Nizamnamesi hükümlerine dayanarak İstanbul, İzmir, Beyrut ve Selanik gibi ticaretin
yoğun olduğu liman kentlerinde ilk belediyeler kurulmuştur. Hatta İstanbul’da
ilk belediye örgütlenmesi şehrin liman ve iş bölgesi olan Galata ve Beyoğlu
bölgesinde Altıncı Belediye Dairesi adı ile kurulmuştur (Ortaylı, 2012: 436).
İzmir’de belediyenin kurulmasında da benzer etkiler görülmüştür. İzmir-Aydın demiryolu imtiyaz sözleşmesi yapılırken İngiliz tüccarlar İzmir’de bir belediye kurulmasını talep etmiş ve bunun sonucunda da İzmir’de belediye örgütü kurulmuştur (Ortaylı, 2012: 436).
İlk belediye örgütlenmesi 16 Ağustos 1854 tarihinde yayınlanan bir tebliğ1 ile İstanbul’da kurulmuştur. Bu tebliğ ile İhtisap Nezareti kaldırılmış bu-

Şehremaneti unvaniyle bir memuriyet-i cedide yapılması ve icap idenlerden mürekkep Şehir
Meclisi namı ile bir meclis dahi teşkil olunması
1
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nun yerine şehremaneti adında bir kurum oluşturulmuştur. Kurumun temel görevleri arasında, zaruri ihtiyaç maddelerinin kolaylıkla sağlanması ve bulunmasını gözetmek, şehrin temizlik işlerini yönetmek, yol-kaldırım yapım ve
onarımını üstlenmek, çarşı-pazar ve esnafı kontrol ederek fiyat, kalite, ölçü,
tartı denetimini yapmak, İhtisap Nezaretince toplanan vergileri toplayarak maliyeye teslim etmek gibi maddeler sayılmıştır (Çadırcı, 2013: 274). Şehremanetin başına hükümetin önerisi ile padişah tarafından bir şehremini atanması
öngörülmüştür. Bununla birlikte on iki üyeden oluşan bir de şehir meclisi oluşturulmuştur. Ancak bu uygulama yeterince başarılı olamamış ve beklentiyi
karşılayamamıştır. Bunun üzerine bir komisyon kurularak yeni bir belediye
örgütlenmesi için çalışmalara başlanmıştır.
Yeni bir örgütlenme modelinin geliştirilmesi amacıyla 1855 yılında İntizam-ı Şehir Komisyonu kurulmuştur. Bu komisyonda, yabancı dil bilen, Avrupa’ya gitmiş Müslüman ve gayri müslüm kişiler bulunmaktaydı. Komisyonun dikkat çeken bir özelliği üyelerinin banker ve sarraf gibi ticaret ile zenginleşen nüfuzlu kişilerden oluşmasıdır (Ortaylı, 1985: 126). Bununla birlikte
komisyonun, kurulduktan bir süre sonra Ticaret Nazırlığına devredilmiştir.
(Ortaylı, 1985: 127). Bu durum belediye ile ticaret arasında kurulan ilişki bakımından dikkat çeken diğer bir ayrıntıdır. Komisyon, 1857 yılında kaldırım
ve kanalizasyonların yapılması, sokak temizliğinin sağlanması, cadde ve meydanların aydınlatılması, yolların genişletilmesi ve başarılı işleyen bir muhasebe bürosunun kurulmasını öneren bir raporu Bab-ı Aliye sunmuştur (Ortaylı, 1985: 127). Raporda yer alan konulardan birisi de İstanbul’un on dört
belediye dairesine ayrılması olmuştur. Yukarıda da bahsettiğimiz Beyoğlu
Galata bölgesinde kurulan altıncı Belediye Dairesi bu rapor sonucunda kurulan ilk belediye olmuştur.
Belediyecilik ilk dönemlerde tebliğlere dayanarak kurulmuş daha sonra
Vilayet Nizamnamelerinde kendine yer bularak daha kapsayıcı hukuki metinlerle düzenlenmiştir. 1864 Vilayet Nizamnamesinin dördüncü maddesi “her
köy bir belediye dairesi” sayılır diyerek belediyelere yer vermiştir. Daha sonrasında belediye meclislerinin oluşumuna ve görevlerine ilişkin talimatnameler yayınlanmıştır. Bu talimatnamelerde belediye reisinin hükümet memurları
arasından vali veya mutasarrıf tarafından belirleneceği hükmüne yer verilmiştir (Çadırcı, 2013: 275).
1871 Vilayet Nizamnamesinin bir faslı belediye örgütüne ayrılarak çok
daha ayrıntılı ele alınmıştır. Bu düzenlemeyle belediye vilayet içinde ayrı bir
yer almıştır. Nizamnamede, mutasarrıf ve valinin bulunduğu her yerde bir belediye kurulması ön görülmüştür. Ayrıca Nizamnamede başkanın seçiminin
eskiden olduğu gibi hükümet memurları arasından yapılacağı, mutasarrıf tarafından atanacağı ve valinin onaylayacağı belirtilmiştir (Çadırcı, 2013: 275).
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1876’da Meşrutiyetin ilanı sonrasında kurulan ilk Osmanlı parlamentosunda kabul edilen ilk yasa 1877 tarihli Dersaadet Belediye Kanunu olmuştur.
Bu yasa ile birlikte belediyeler açıkça adı konmasa da bir tüzel kişilik olarak
değerlendirilmiştir. Öyle ki belediye meclisinin belediye aleyhine açılan davalarda taraf olduğu belirtilmiştir (Ortaylı, 2012: 440). Yasa ile belediyelere,
imar işlerini düzenleme ve denetleme, bayındırlık hizmetleri, aydınlatma, temizlik, belediye mallarının yönetimi, emlak tahriri, nüfus sayımı, pazar ve
alışveriş kontrolü, hijyenik tedbirler almak, mezbaha, okul açmak ve itfaiye
görevleri verilmiştir (Ortaylı, 2012: 440).
Görüldüğü üzere Osmanlı döneminde belediyelerin kurulmasının temelinde komünal bir özerklik istenci değil düzenli şehirler yaratma arzusunun
yattığı söylenebilir (Ortaylı, 2012: 435). Altıncı Daire de bir yerel demokrasi
örneği temsil etmekten çok bayındırlık endişesi ile yönetilen bir merkezi hükümet bürosu niteliği göstermekteydi (Ortaylı, 2012: 438). Geleneksel kentin
örgütsüzlüğü ve düzensizliğine karşı da tabandan gelen bir tepki ve beledi hizmetlerin düzenlenmesi yönünde bir talep bulunmamaktaydı (Ortaylı, 2012:
439). Bu durumun sebeplerinin başında kentleşmenin gelişmemesi gelmektedir. Öyle ki az gelişmiş kent örgütlenememiş kent demektir (Ortaylı, 2012:
441). 19. yüzyılda Osmanlı henüz modern belediyeciliğin gelişimine alt yapı
oluşturacak düzeyde endüstrileşme ve kentleşme sürecine girememiştir. Kırsal ekonomik ve toplumsal yapının egemen olması özellikle taşra kentlerinde
belediyeye bırakılan gelirlerin toplanamamasına neden olmuş ve güçsüz bir
mali yapı ortaya çıkartmıştır (Ortaylı, 2012: 438-439).
Yerel yönetimler içinde belediyenin gittikçe artan önemi sanayileşme ve
kentleşmenin gelişimi ile paralel ilerlemiştir. Ekonomik ilişkilerin yoğunluğu
ve üretim biçimi kente kaydıkça kente özgü yerel yönetim birimi olan belediye
önem kazanmıştır. Bu durumun belediyenin bir kentsel alan yönetimi özelliğinin ötesine geçtiği 2012 yılına kadar gözlemek mümkündür. 2012 yılında
belediyeciliğin anlamında yaşanan kırılmanın ise farklı sebeplerine ilerleyen
bölümlerde değinilecektir.
4. Alan Yönetiminde İşlevsel Ayrılık: Vilayet Umumi Meclisleri ve Vilayet İdare Meclisleri
19. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı ekonomik yaşamı tarımsal üretime
dayanmaktadır. Dolayısıyla 19. yüzyılda tarımsal üretimin yayıldığı geniş
coğrafi alanların yönetimi meselesi önemini korumuştur. Taşranın yönetiminde esas mesele kentsel alanın değil üretimin yayıldığı geniş coğrafyayı
kapsayan vilayetin yönetimi konusu olmuştur. Bu dönemde kendine yetecek
kadar büyük fakat merkeze karşı gelemeyecek kadar küçük bir ölçeğin saptanması oldukça zaman alan bir süreç olmuştur. Sıklıkla değişen sınırlar ve
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yönetsel kademelenme bu arayışın yansımaları olarak karşımıza çıkmaktadır.
Nihayetinde 1860’lı yıllarda bu konularda yapılan düzenlemeler İmparatorluğun sonuna kadar geçerliliğini büyük oranda korumuştur.
Tanzimat Fermanı sonrasında başlayan mülki yapıyı düzenleme çalışmaları 1860’lı yıllarda da devam etmiştir. Tanzimatın ilanı ile kurulan memleket
meclislerinin beklenen sonucu vermemesi taşranın yeniden düzenlenmesini
gündeme getirmiştir. Bunun sonucunda memleket meclisleri kaldırılırken
merkez tarafından daha sıkı kontrol edilebilen ve valilerin yetkilerini kısıtlamaktan çok ona yardımcı olan yeni meclisler kurulmuştur (Ortaylı, 1985: 68).
Osmanlı’nın kapsamlı, detaylı ve kalıcı olması hedefiyle giriştiği bu yeniden düzenleme çabasının sebeplerinden birinin de çok etnikli, dinli ve mezhepli toplum yapısı olduğu söylenebilir. Yapılan düzenlemelerde bu karmaşık
toplumsal yapıda ortaya çıkan iç karışıklıkların, düzensizliklerini ayaklanma
ve çatışmaların yaşanmasının önüne geçilmesi hedeflenmiştir (Reyhan, 2011:
155). 1858 Arazi Kanunnamesi merkezin çevre üzerindeki etkinliğini artırmaya yönelik bir girişim olarak değerlendirilebilir. 1864 Vilayet Nizamnamesini de Arazi Kanunnamesinden bağımsız düşünmemek gerekir. Reformun
amacı, yerel egemen güçlerin etkisini kırarak merkezi yönetimin otoritesini
güçlendirmek yönündedir (Reyhan, 2011: 159).
1864 Vilayet Nizamnamesi ile eyaletlerin adı vilayet olarak değiştirilmiş
mülki yapı yeniden düzenlenerek hiyerarşik yapı, vilayet, liva, kaza ve karye
biçiminde kurulmuştur (Reyhan, 2011: 160). Eyalet sistemi yerine daha geniş
ölçekte örgütlenen vilayet sistemine geçilmiştir. Böylece sayıları otuz ikiden
kırka kadar değişen eyaletlerin yerine yirmi altı vilayet kurulmuştur (Keskin,
2009: 186). Fransız departman sistemi örnek alınarak hazırlanan bu düzenlemeyle en üst taşra yönetim birimi olarak eyaletler yerine vilayetler kurulmuştur. Vilayetler sancaklar yerine kurulan livalara bölünmüştür. Livalar da taşra
örgütlenmesinin üçüncü kademesi olan kazalara ayrılmıştır. Kazaların altında
ise köyler taşra yönetiminin en alt basamağı olarak kurgulanmıştır. Yönetici
olarak ise vilayetlerin başına valiler, livaların başına mutasarrıflar atanmıştır
(Sencer, 1986: 79). Kazaların başına ise 1842’den beri taşra egemenleri tarafından seçilen kaza müdürleri yerine kaymakamlar görevlendirilmiştir (Keskin, 2009: 186). 1870/1871 yılında ise nahiyeler yönetsel sisteme eklenmiştir.
Son kademe olarak ise eskiden olduğu gibi köyler varlıklarını sürdürmüşlerdir.
Vilayet Nizamnamesine kadar varlığını sürdüren Eyalet Meclisleri ise yerini 1864’ten sonra Vilayet İdare Meclislerine bırakmıştır. Tanzimatın ilanından sonra farklı adlarla eyalet ve sancak merkezlerinde kurulan meclisler yöneticilerle birlikte karar alma mekanizmalarına etki etmeye başlamışlardır. Bu
görev bölüşümü özellikle 1864 Vilayet Nizamnamesi ile ayrıntılarla yeniden
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belirtilmiştir. Tanzimat sonrasında muhassıllık meclisleri ile başlayan atanmışlarla birlikte seçilmişlerin de yer aldığı yönetim yapısı 1864 Nizamnamesinde de devam etmiştir. Vilayet, vali, nezaretlerin atadığı görevliler ve meclisler tarafından yönetilmekteydi (Reyhan, 2011: 165). Vali, hükümeti temsil
eden ve çeşitli birimlerin gördükleri hizmetleri denetleyen üst düzey yönetici
konumundaydı. Kent ileri gelenlerinin de yer aldığı meclisler ise valiyi görev
ve yetki bakımdan sınırlandırarak valiyi daha toleranslı ve demokrat olmaya
zorlamıştır (Çadırcı, 2013: 254).
1864 Nizamnamesi ile her vilayette meclis-i umumi vilayet ve her yönetim kademesinde ayrıca meclis-i idare kurulmuştur (Reyhan, 2011: 165). Vilayet idare meclisleri ile vilayet umumi meclisleri oluşturularak görev ve işlevsel ayrım biraz daha belirginleşmiştir. Valinin başkanlık ettiği vilayet idare
meclislerinin üyeleri, defterdar, mektupçu, müfettişi hükkamı şeriye (Şerii işler müfettişi), umurı ecnebiyye müdürü ve ikisi Müslüman, ikisi gayri müslim
olmak üzere seçimle iş başına gelmiş dört üyeden oluşmaktadır. Dikkat çeken
bir ayrıntı daha öncekilerden farklı olarak müftü ve diğer dini liderlerin meclis
üyesi olarak belirlenmemiş olmasıdır (Apan, 2014: 81). Diğer meclislerden
farklı olarak seçilmiş üyeler ile atanmış üyelerin sayısının denkliği meclislere
daha demokratik bir nitelik kazandırmaktadır ki dikkat edilmesi gereken bir
noktadır (Çadırcı, 2013: 255).
Vilayet idare meclislerinin görevleri; “umurı mülkiye, adliye, hariciye,
nafia ve ticarette ait mevadın icraatına ait olan müzekerat’tır”. Bunun haricinde hukuk işlerine müdahale etmeyecekleri de Nizamnamede düzenlenmiştir. Bu düzenleme ile vilayet idare meclisleri memleket meclislerinin yerini
almıştır (Reyhan, 2011: 168).
1864 düzenlemesiyle oluşturulan ikinci meclis vilayet umumi meclisleridir. Vilayet umumi meclisinin tamamı seçilmiş üyelerden oluşmaktadır ve
başkanlığını vali yapmaktadır. Üyeler sancakları temsilen umum meclisinde
bulunurlardı ve her sancak ikisi Müslüman ikisi Müslüman olmayan toplam
dört üye ile umumi mecliste temsil edilirdi (Reyhan, 2011: 165). Umumi meclisler, vilayet sınırı içinde devlet yollarının, kaza ve köyleri birbirine bağlayan
özel yolların onarımı, bakımı ve yapımı için gerekli olan harcamaları ve nerelerden sağlanacağı yönünde öneriler getirerek hükümete sunmak, tarım ve ticaretin geliştirilmesi için öneriler getirmek, önlemlerin alınmasını sağlamak,
halktan alınacak vergiler konusunda görüş ve önerilerde bulunmak görevlerine sahiptir. Ancak bu konularda karar alma ve uygulama yetkisine sahip değildiler. Umumi meclislerin toplantıları herkese açık değildi, özel bir bütçesi
yoktu ve tüzel kişiliği de bulunmamaktaydı. Daha sonra kurulacak olan ve
ardılı olarak nitelendirilen il özel idarelerinin sahip olduğu olanaklardan yoksundular (Çadırcı, 2013: 262).
86

Alan Yönetimi ve Kent Yönetimi Temelinde Yerel Yönetim ve Mülki İdare Ayrışması

Vilayet umumi meclisi Osmanlı yönetsel sisteminde tamamı seçilmiş
üyelerden oluşan ilk yönetim organıdır. Bu özelliği ile yönetsel sistemde
önemli bir kırılma noktasına işaret etmektedir. Ancak vilayet umumi meclisinin kararlarının sadece tavsiye niteliğinde olması düşünüldüğünde bu meclislerin birer “ricacı” yönetim organı olduğu yönünde yorumların yapılmasına
yol açmaktadır (Ortaylı, 1985: 84). Meclislerin yetkileri danışma niteliğinde
olmakla birlikte kimi zaman taşra eşrafının hükümet memurlarını baskı altına
aldığı da görülmektedir. Esasında bu meclislerin amacı merkezi hükümet ile
taşra eşrafını bütünleştirmektir. İlk başlarda yeni yapılara direnen taşra eşrafı
zaman sonra bu yönetsel yapı içerisine girerek devlet memurları ile bir anlaşmaya varmış ve uyum sağlamışlardır (Ortaylı ve Tekeli, 1978: 11).
Bir yandan merkezi otoritenin taşrada güçlendirilmesi diğer yandan tamamı seçilmişlerden oluşan bir meclisin oluşturulması ilk bakışta çelişki gibi
görünebilir. Ancak daha dikkatli bakıldığında bu durumun bir merkezileşme
stratejisi olabileceğini görmek mümkündür. Öyle ki merkezi yönetim taşradaki egemen güçleri meclis çatısı altında toplayarak kendi kontrol alanını parçalılıktan kurtararak yoğunlaştırmıştır. Diğer yandan meclisin yetkilerini oldukça kısıtlayarak sadece birer danışma organı statüsünde tutmakta ve valiyi
meclis üzerinde denetleyici olarak kurgulanmıştır. Merkez, taşra egemenlerini
yönetime bu şekilde dahil etmiş veya dahil etmiş gibi yapmıştır (Reyhan,
2011: 168).
Seçilmiş üyelerden oluşması ve yerel nitelikli ihtiyaçların karşılanması
konusunda görevli olması düşünüldüğünde vilayet umum meclislerinde yerel
yönetimin niteliklerini görmek mümkündür. Ancak tüzel kişiliğinin olmaması, kararlarının tavsiye niteliğinde olması, idari ve mali özerkliğinin bulunmaması düşünüldüğünde tam olarak bir yerel yönetim tanımı yapılamamaktadır. Böyle bir tanımlama ancak 1913 tarihli düzenleme ile yapılabilmektedir.
5. Alan Yönetiminde Kurumsal Ayrılık: 1913 Vilayet İdaresi
1913 “İdarei Umumiyye-i Vilayat Kanun Muvakkatı” II. Meşrutiyet döneminin en önemli idari reformu kabul edilmektedir. Kanun iki kısıma ayrılmış ve birinci kısımda mülki idare birimi olan vilayeti ikinci kısım yerel yönetim olan vilayeti düzenlenmiştir. Yasanın diliyle konuşmak gerekirse birinci
kısım vilayetin genel işlerinden sorumlu yapı olan idare-i umumiyye-i vilayeti
düzenlenmiştir. İdare-i umumiyye-i vilayet, merkezin temsilcisi olarak vali ve
vilayet idare kurulu olmak üzere iki organa sahiptir. Yasanın ikinci kısmı
idare-i Hususiyye-i Vilayat başlığını taşımaktadır. Vilayetin hususi işleri vilayet-i hususiyye-i vilayetin üç organı tarafından yürütülmesi ön görülmüştür.
Bu organlar, idare-i hususiyei vilayetin temsilcisi ve yürütme organı olan vali,
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karar organı olan meclis-i umumiyye-i vilayet ve yürütmede valiye yardımcı
sürekli organ niteliğindeki encümeni-i vilayettir (Reyhan, 2000: 131).
Bu kanunla birlikte vilayet hem merkezi idarenin taşra örgütlenmesinde
bir mülki idare birimi hem de tüzel kişiliğe sahip bir yönetim olarak karşımıza
çıkmaktadır (Reyhan, 2000: 130). Vilayetin organları, vilayet umumi meclisi,
vilayet encümeni ve vilayet idare meclisidir. Kanun 1864 Nizamnamesindeki
vilayet idare meclisi ve vilayet umumi meclisinden oluşan iki meclisli yapıyı
korumakla birlikte bu ayrımı kurumsallaştırmıştır (Apan, 2014: 89). Daha önceki durumdan farklı olarak vilayet umum meclisleri tüzel kişilik kazanarak
bir karar organı durumuna gelmiştir.
1913 kanununun karakterini büyük ölçüde meşrutiyet hareketi etkilemiştir. 1908 Kanuni Esasisinde yer alan tefriki vezaif ve tevsii mezuniyet ilkelerine kanunda yer verilmiş ve bu iki ilke kanuna şeklini vermiştir denilebilir.
Mazbatada yer alan ifadelerde, tevsii mezuniyet üzerinde anlaşmazlıkların olmadığı bunun daha çok yetkiyi kullanan memuriyetle bağlantılandırıldığı görülmektedir. Ancak tefriki vezaif üzerinde ayrıntılı olarak durulmaktadır.
Hangi görevlerin ayrılacağı hangilerinin merkezde hangilerinin yerel yönetimlerde olması gerektiğinin belirlenmesi önemli bir noktadır. Bunun için devletin siyasi görevleri ile idari görevlerinin belirlenmesi gerekmektedir. Siyasi
görevlerde merkeziyet şarttır ancak idari görevlerde görevlerin ayrılmasında
fayda vardır (Keskin, 2009: 213).
Görevler ayrılığı ilkesi meşrutiyet döneminde halkın siyasal eğitimi açısından da faydalı bulunmuştur. Vilayet ve nahiye yerel yönetimlerinde halkın
seçimlere katılarak meşrutiyetin yararlarını anlaması ve meşruti bir millet haline gelmesi hedeflenmiştir. Kısacası yerel yönetimlerin siyasi anlamda vatandaşın okulu olması amaçlanmıştır (Keskin, 2009: 213). Amaç yine merkezi
yönetimin küçük işlerle uğraşarak vakit ve güç kaybetmemesini sağlamak ve
böylece merkezi yönetimi güçlü kılmaktır (Keskin, 2009: 213).
Kurulan meclislerin üye yapısına bakıldığında da geçmiş dönemin devamı niteliğinde olduğu görülmektedir. 1914 yılında vilayet yönetimine ilişkin durumu gösteren bir rapor hazırlanmıştır. Bu raporda vilayetlerdeki genel
meclislerin üyelerinin sosyoekonomik durumuna ilişkin bilgiler de yer almıştır. Buna göre vilayet genel meclisleri, tüccar, büyük toprak sahibi, yerel bürokrat ve eşraf gibi toplumsal egemen grupların temsilcilerinden oluşmaktadır
(Keskin, 2009: 214).
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6. Alan Yönetiminde Merkezi ve Yerel Yönetimin Kanuni Ayrılığı: 1929
Vilayet İdaresi Kanunu
Cumhuriyet döneminde mülki idare ve yerel yönetim örgütlenmesi büyük
oranda Osmanlı’dan devralınan mirasın üzerine kurulmuştur. 1864, 1871 ve
1913 yıllarındaki düzenlemelerde yer alan idare meclisleri ve vilayet umumi
meclisleri Cumhuriyet döneminde de varlığını sürdürmüştür (Çakan, 2006:
50). Hatta büyük oranda taşra egemenlerinin temsil edildiği yerel meclisler
Kurtuluş Savaşı sürecinde de önemli bir yere sahiptir. Öyle ki kökenini vilayet
meclislerinden alan ve bir kısmı devletleşmeye kadar varan yerel kongreler
Kurtuluş Savaşının temel aktörlerinden olmuşturlar (Tanör, 2013: 227). Bu
durum elbette ki merkezi siyasi otorite eksikliğinden kaynaklanmış ve savaş
sürecinin otorite boşluğunda hazırlanan 1921 Anayasasının ademi merkeziyetçi yapısının temelini oluşturmuştur.
Savaş sonrasında Ankara’da oluşmaya başlayan ve hakimiyetini giderek
artıran siyasi otorite hızla bir ulus devlet inşasına girişmiş ve 1921 Anayasasının ademi merkeziyetçi yapısının tersine merkezileşme eğilimleri göstermeye başlamıştır. Nüfuz azlığı, gelir sorunları ve üniter devlete karşı faaliyetleri engellemek amacıyla mülki teşkilat üzerinde değişiklikler yapılmış ve ilk
çözümler vilayet sayısının azaltılması yolunda aranmıştır (Çakan, 2006: 52).
1921 Anayasasının ademi merkeziyetçi yapısına karşı 1924 yılında daha
merkeziyetçi bir yapı öngören yeni Anayasa kabul edilmiştir. 1929 yılına gelene kadar öngörülen merkeziyetçiliğin kurulabilmesi çeşitli nedenlerle pek
mümkün olmamıştır. Bu dönemde 1924 Anayasasına uygun bir vilayet kanununun olmaması, 1913 tarihli kanunun hala yürürlükte olması ve valilerin yetkilerinin çeşitli nedenlerle azaltılmış olması vilayetlerin genel idaresindeki ve
merkeziyetçiliğin kurulmasındaki sorunların temelini oluşturmuştur (Çakan,
2006: 58).
Bununla birlikte, 1924-1929 yılları arasında mülki teşkilatın düzenlenmesi, bazı yetkilerin ve vergilerin merkeze çekilmesi, vilayet idare kurullarındaki seçilmiş üyelerin varlığına son verilmesi gibi merkeziyetçi eğilimin
ürünü olan düzenlemeler yapıldığı görülmektedir. Özellikle vilayet idare meclislerinde seçkinlik statüsünün kaldırılması merkezileşme açısından önemli bir
kırılmayı ifade etmektedir (Çakan, 2006: 60). Mülki idarenin kuruluşundan
beri mülki idare içinde kendine yer bulmuş olan yerel egemenlerin bu değişiklikle ilk defa mülki idarenin dışına çıkarılmıştır. Böylece yerel egemenlerin
söz söyleyebilecekleri tek yer, görev alanları mahalli müşterek ihtiyaçlar ile
çizilmiş olan yerel yönetim meclisleri olarak sınırlanmış. Bu gelişmelerin sonucunda 1924 Anayasasıyla uyumlu güçlü bir mülki idare sistemi kuran temel
kanunun çıkması ancak 1929 yılında mümkün olmuştur (Görgün, 2014: 77).
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1929 Vilayet İdaresi Kanunu o güne kadar birlikte ele alınan mülki idare
ve yerel yönetim teşkilatlarını tamamen birbirinden ayıran ilk kanun metni
olmuştur. 1913 tarihli Geçici Kanunun içinde yer alan Vilayet Umumi İdaresi
başlıklı ilk kısmı kanundan çıkartılmış ve 1929 Vilayet İdaresi Kanununun
çatısını oluşturmuştur. İşlevsel ve kurumsal olarak büyük oranda birbirinden
ayrılmış olan bu iki yönetim yapısının ayrı ayrı hukuki metinlerde düzenlendiği ve böylece artık birbirinden tamamen ayrıldığı bu tarihsel kırılmaya neden olan gelişmelere bakmak gerekmektedir.
1929 yılına gelindiğinde hem Türkiye’de hem de dünyada önemli gelişmeler yaşanmıştır. 1929 yılı özellikle ülke ve dünya ekonomisinde önemli bir
tarihtir ve sonraki on yıllarda devlet örgütlenmesinin yapısını belirleyen gelişmeler yaşanmıştır. 1929 Büyük Buhranı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de
de etkilerini göstermiş ve liberal ekonomi politikaları uygulamayı öngören
Cumhuriyetin kurucu kadrolarının bu politikaları sorgulamasına sebep olmuştur (Boratav, 2015: 61). Çözüm olarak merkezi, planlı devlet eliyle sanayileşme formülünde bulunmuş ve devletçilik ilkesi gelişmeye başlamıştır. 1929
yılında çıkarılan Vilayet idaresi Kanunu devletçilik uygulamaları için gerekli
görülen taşra idaresinin merkezileşmesi isteğinin hukuki metnini oluşturmuştur (Güler, 2007, 13).
1929 Vilayet İdaresi Kanununu ile alan yönetimi olarak ele alabileceğimiz il yönetiminde güçlendirilmiş merkeziyetçi bir mülki idare kurulmuştur.
Kanun görüşmeleri sırasında vekillerin mülki idarenin güçlendirilmesi konusunda olumlu tepkileri dikkat çekicidir. Bu memnuniyeti dile getiren isimlerden biri de dönemin İktisat Vekili Mustafa Şeref Özkan olmuştur. Özkan, Kanunu “devlet idaresinin illerde uygulama biçimi” olarak tanımlamış ve Kanunun devletin birliği ve yetki genişliği olmak üzere iki ilkeye dayandığını belirtmiştir. Yetki genişliği ilkesinin ise kesinlikle merkeziyet olduğunu ifade
etmiştir (Görgün, 2014: 77). Devletçilik uygulamalara geçiş döneminde İktisat Vekilliği gibi önemli bir görevde bulunan ve bu süreçte kilit isimlerden
biri olan Özkan’ın Vilayet İdaresi Kanununun merkeziyetçi yapısını heyecanla karşılamış olması devletçilik politikaları ile güçlü bir mülki idare yaratma çabası arasında kurulan bağı destekler niteliktedir.
Vilayet idaresi kanunu yürürlüğe girmesinden sadece yirmi yıl sonra yeniden ele alınmış ve 1949 yılında İl İdaresi Kanunu çıkarılmıştır. Yirmi yıllık
kısa sayılabilecek bir dönemde hangi gelişmeler yaşanmış ve mülki idareyi
düzenleyen yeni bir kanunun çıkarılmasına ihtiyaç duyulmuştur? Bu soruya
ilişkin cevapların büyük oranda tek parti iktidarından çok partili hayata geçiş
sürecinin sancılarında arandığı görülmektedir. Kanunun meclis görüşmeleri
sırasında söz alan muhalefet partisi milletvekilleri bu konuya dikkat çekmişlerdir.
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Müstakil grup adına mecliste söz alan Eskişehir milletvekili Ahmet Oğuz
yaptığı konuşmasından 1929 tarihli Vilayet İdaresi Kanununun tek parti iktidarının koşullarına göre hazırlandığını bu Kanun ile 1946 seçimlerinin yapıldığını ve bunun üzücü sonuçlarının halkın zihninden silinemeyeceğini söylemiştir. 1948 yılında toplanan İdareciler kongresi toplandığında millete ve
memlekete demokratik zihniyeti yerleştirecek bir görüş ile il idaresi kanununun yeniden düzenlenmesinin amaçlandığını düşündüklerini ancak yeni kanun
tasarısının eskisine de taş çıkaracak nitelikte olduğunu belirtmiştir (TBMM
Tutanak Dergisi, 1949: 934). 1929 Vilayet İdaresi Kanununun merkeziyetçiliğini pekiştirme niteliği taşıyan 1949 İl İdaresi Kanununun amacının seçimleri kaybedeceğini anlayan CHP’nin, hükümeti kurma gücünü kaybetse de
kendi iktidarını mülki idare yoluyla sürdürme çabası olarak yorumlanabilir.
7. Kent Yönetiminde Kilometre Taşı: 1930 Belediye Kanunu
19. yüzyıl boyunca feodalizmin tasfiye edilmesi devlette merkeziyetçi bir
yapılanmanın kuruluşunda başlıca sebep olmuştur. Kapitalizme geçiş sürecini
destekleme görevini üstlenmiş bir devlet yapılanması özü itibariyle merkeziyetçidir ve bu nedenle yerel yönetimler güçsüzdür önermesi yanlıştır. Çünkü
yerel yönetimler de bu sürecin organik bir parçası olarak ortaya çıkmış ve gelişmişlerdir. Yerel yönetimler de kapitalist üretim ilişkilerine dayalı oluşumu
düzenlemeyi üstlenecek kurumlar ve karar mekanizmaları olarak karşımıza
çıkmaktadırlar (Güler, 2013: 158). Türkiye’de 2000’li yıllara kadar belediyeciliğin temelini oluşturacak 1930 tarihli 1580 sayılı Belediye Kanunu da bu
anlayışın bir yansımasıdır.
1929 Büyük Buhranının toplumsal, siyasal ve yönetsel açılardan pek çok
sonuçları olmuştur. Tıpkı mülki idarenin dönüşümünde rol oynadığı gibi belediyeciliğin gelişiminde de krizin etkilerini görmek mümkündür. Öyle ki
krizi atlatmak için Türkiye’nin seçmiş olduğu ekonomide devletçilik modeli
belediyeciliğe de etki etmiş ve pek çok kamu hizmeti belediyeleştirilmiştir
(Ortaylı ve Tekeli, 1978: 46).
Tek parti iktidarının varlığı parti ile devlet örgütünün iç içe geçmesine
sebep olmuştur ve siyasi iktidarın ideolojisi belediyeciliği yakından etkilemiştir. Parti ilkelerinden olan halkçılık ilkesinin de belediyeciliğin gelişiminde
etkisi olduğu görülmektedir. Cumhuriyetin kurucu kadrosu çağdaş uygarlık
düzeyinde bir halk yaratmak yani aslında burjuva yaşamını halka yaymak istemiştir (Ortaylı ve Tekeli, 1978: 46). Bu nedenle burjuvanın ana mekanı olarak kentin yönetim birimi olan belediyelere büyük görevler yüklenmiştir.
Son olarak bu dönemde Türkiye’de kentleşme hızının oldukça düşük olması belediyeciliğin gelişiminin belirleyicilerinden olmuştur. Ankara dışında
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yüksek oranda kentleşmenin yaşanmaması belediyeciliğe daha ideolojik bir
çerçevede sağlıklı ve medeni kentler yaratarak sanayi öncesi nitelikler taşıyan
kentleri dönüştürme işlevinin yüklenmesine sebep olmuştur (Ortaylı ve Tekeli, 1978: 48).
Batı Avrupa’da 18. ve 19. yüzyıllarda yaşanan sanayileşmeye bağlı kentleşme Türkiye’de 1950 sonrasında başlamış 1960’lı yıllarda da artarak devam
etmiştir. Kentleşmeye bağlı olarak artan sorunların çözümüne ilişkin talepler
ise 1970’li yıllar itibariyle giderek yoğunlaşmaya başlamıştır. 1970’li yıllarda
kentlerin ekonomik ve toplumsal yapısında yaşanan değişim kentin yönetim
birimi olan belediyelerin de değişmesine ve o güne kadar olduğundan çok
daha fazla siyasal içerik kazanmasına sebep olmuştur (Kazancı, 1982: 237).
Kentin düzenli konut alanlarında yaşayan seçmenlerin yönetime katılma isteği
ile gecekondu bölgelerinde yaşayan seçmenin alt yapı talepleri birleşince yeni
bir belediyecilik anlayışının doğması kaçınılmaz olmuştur (Kazancı, 1982:
241). Bu arayışa cevap ise dönemin sosyal demokrat belediye başkanlarından
gelmiştir. Dönemin CHP’li belediye başkanları Toplumcu Belediyecilik adını
verdikleri ve beş temel ilkeye dayandırdıkları yeni bir belediyecilik anlayışı
ortaya koymuşlardır.
Devletçilik uygulamalarının duraksamasını takiben mülki idarenin uykuya geçtiği dönemde sanayileşmenin yükselişi ve kırın çözülüşü ile birlikte
artan kentleşme büyük kenti ve kent yönetiminin önemini artırmış buna bağlı
olarak da yönetsel sistem içerisinde belediyeciliğin özgül ağırlığı artmıştır.
Bazen daha yatay bir eğri ile bazen daha dik bir eğri ile ancak hep yukarıya
doğru bir yükseliş grafiği çizen belediyecilik özellikle 1970’ler sonrasında çok
daha hızlı bir yükselişe girmiştir. Bu yükselişin en önemli itici gücü büyük
şehirler olmuştur. Özellikle hızlı kentleşmeye bağlı olarak belediye sınırları
dışında gelişen düzensiz ve plansız yerleşim alanları imar ve planlama konusunda kapsayıcı bir yönetsel yapıyı gerekli kılmıştır. Bu sorunlara, 1965’te
İmar ve İskan Bakanlığına bağlı Metropoliten Planlama Büroları ve 1970’li
yıllarda Bakanlıklararası İmar ve Koordinasyon Kurulu gibi merkezi yönetim
içinden çözümler üretilmeye çalışılmıştır (Keleş, 2014: 327-328). Bu sorunların çözümünün yerel yönetimlere bırakılması ise ancak 1980’li yıllarda gerçekleşmiştir.
1984 yılında büyükşehir belediyelerinin kurulması ile birlikte belediyecilikte yepyeni bir sürecin başladığı söylenebilir. Günümüze kadar geçen sürede mülki idare üzerinde önemli değişikliklere yapılmamış olsa da yerel yönetimler ve özellikle belediye ve büyükşehir belediyeleri üzerinde pek çok yasal düzenleme yapılmıştır. Kent ve özellikle büyük kent yönetimine ilişkin
düzenlemelerin 2000 sonrası dönemde hız kazanarak devam ettiği görülmektedir.
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8. Mülki Sınırlarda Büyükşehir Belediye Örgütlenmesi: Kentsel Yönetimin Alan Yönetimine Dönüşümü
Yerel yönetim kuramı üzerinde adeta bir hegemonya kurmuş olan Batı
Avrupa yerel yönetim geleneği bu ülkelerin son otuz yıldır yaşadıkları gelişmelere paralel olarak değişim yaşamıştır. Son dönemlere kadar yerel yönetimlerin meşruiyet kaynağı olarak görülen demokrasi kavramı gittikçe önem kaybetmiş ve adeta etkinlik kavramına kurban edilmiştir. Bu nedenle son yıllarda
yerel yönetime şeklini veren kavramın etkinlik olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Etkinliği artırabilmek için yerel yönetimlerin sayılarında ve ölçeklerinde yeniden yapılanma gündeme gelmiştir. Bu gerekliliğin nedenleri
arasında, sanayi ötesi toplumlarda kent-kır ayrımının kaybolduğu bu nedenle
bölgesel ölçekte kentsel planlama gereksinimi arttığı, küçük ve parçalı yerel
yönetim yapısının sosyoekonomik gelişmenin temposuna ayak uydurabilecekleri yeterli uzman ve kaynak yoğunlaşmasına engel olmaları gösterilmiştir
(Güler, 2013: 165). Çözüm olarak ise pek çok farklı ülkede yerel yönetim birimlerinin sayıları azaltılarak yeniden ölçeklendirme düzenlemeleri yapılmıştır. Bu gelişmelere, sınırların genişlemesiyle demokratik temsil sisteminde bunalım yaratıldığı, vatandaşların ortak karar alma süreçlerinden uzaklaştırıldığı
ve yerel yönetimlerin vatandaşlara karşı sorumluluğunun zayıfladığı noktalarında eleştiriler getirilmiştir (Güler, 2013: 167).
Yerel yönetimlerin sayılarının azaltılması ve yeniden ölçeklendirilmesi
sermayenin mekan üzerinde yeni bir örgütlenme arayışının bir sonucu olarak
yorumlanmaktadır. Bu yorumun altında yerel yönetimin, mal, hizmet ve para
alımı yoluyla kaynak aktararak, rant yaratıcı kararlar alarak ve fiziksel altyapı
yatırımları yoluyla sermaye birikimine dolaylı veya doğrudan katkıda bulunma niteliği yatmaktadır. Bununla birlikte yerel yönetimin nüfusun fiziksel
ve kültürel varlık koşulları için gerekli asgari temeli sağlayarak işgücünün yeniden üretimine katkıda bulunması, yönetim olgusuna içsel olan düzenliliği
sağlama ve koruma işlevini görmesi de bu yorumu güçlendirmektedir. (Güler,
2013: 189). Yerel yönetimler içinde ise kentin yönetim birimi olan belediyelerin önemi gittikçe artmaktadır. Castells, Harvey ve Lefebvre gibi yazarlar da
kentlerin metanın üretimi, dolaşımı ve tüketimi için en önemli dayanak noktaları olmaları sebebiyle kapitalizm koşullarında metalaşma süreci içinde stratejik mekanlar olarak işlev gördüklerini belirtmektedirler (Brenner vd, 2014:
18). Kentin bu stratejik durumu belediyelere de stratejik bir önem kazandırmaktadır.
Kapitalizmin yeni bir evreye girdiği 1980 sonrasında başlamış olan yeniden ölçeklendirme tartışmalarının dünyada ve Türkiye’de günümüzde de hala
sürdüğü, mülki idare ve yerel yönetimler gibi teritoryal örgütlenme birimlerinin dönüşümünün bu tartışmalar doğrultusunda gerçekleştiği söylenebilir.
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Benzer içeriklere sahip olmakla birlikte bu dönemde teritoryal örgütlenmelerin yaşadığı dönüşümü açıklayan farklı kavramlar kullanılmaktadır. Can
Umut Çiner, Türkiye’de 2002 sonrasında yerel yönetimlerdeki dönüşümü incelediği makalesinde Fransız yazar Pontier’e atıf yaparak bu süreci rekompozisyon kavramı ile açıklamaktadır. Söz konusu makalede reformun, belirli bir
kademeye ilişkin değişimi ve dönüşümü anlattığı buna karşılık rekompozisyonun reforma ek olarak yapının dönüşümüne etki eden yerelleşme, bölgeselleşme, metropolleşme gibi kamu politikalarını da incelediği belirtilmiştir. Bu
yönüyle rekompozisyon kavramı, teritoryal örgütlenmedeki dönüşümü çözümlemede reformdan daha kapsamlı ve açıklayıcı bir içerik taşımaktadır (Çiner, 2017: 33).
Koray Karasu da 2002 sonrasında yaşanan değişmeleri “topraktan bağımsızlaşma” “deterritorialization” olarak tanımlamaktadır. Karasu’ya göre modern devlet, üretim artışını sağlamak ve sermayenin hareketliliğini kolaylaştırmak için farklı dönemlerde farklı çözümler geliştirmiştir. Bu yöntemlerden
biri, ekonomik ve toplumsal ilişkilerin belirli bir coğrafya ile sınırlandırılarak
hukuksal ve yönetsel olarak toprağa bağlanmasını ifade eden topraksal sabitliktir (Karasu, 2015: 361). 20. yüzyıl itibariyle bilgi, iletişim ve ulaşım teknolojilerinde gelişmeler yaşanmış ve dünya ekonomisi giderek daha bütünleşik
bir hale gelmiştir. Kapitalist sistem içindeki gelişmeler modern devletin bulmuş olduğu kimi çözümleri işlevsiz hale getirmiş bunun sonucunda da devletin toprakla bağı zayıflamıştır. Bu dönemde ekonomik ve toplumsal ilişkilerinin yerleşik coğrafi mekanlar ile bağının kopması ise “deterritorialization”
yani topraktan bağımsızlaşma olarak açıklanmaktadır (Karasu, 2017: 90).
Topraktan bağımsızlaşma, yeniden ölçeklendirme ve esnek yeni mekânsal çözümler yoluyla devletin toprakla yeniden bağ kurma çabası ortaya konmuş ve
modern dönemde topraksal sabitlik üzerinde örgütlenen yerel yönetimin ve
mülki idarenin dönüştürülmesi hedeflenmiştir (Karasu, 2017: 108).
Uygulamaya bakıldığında ise Türkiye’de yerel yönetimlerin sayılarının
azaltılması ve yeniden ölçeklendirilmesi tartışmalarının Avrupa’ya göre biraz
daha geç bir tarihte, 2000’li yıllarda yoğunlaştığı görülmektedir. 2003 yılında
bu konuda ilk önemli değişiklik gündeme gelmiş ve kamuoyuna pergel düzenlemesi olarak yansıyan ve büyükşehir belediyelerinin sınırlarını yeniden düzenleyen kanun2 önerisi meclisten geçerek dönemin Cumhurbaşkanına sunulmuştur. Cumhurbaşkanı söz konusu kanunu meclise geri göndermiş ve meclisin ısrar etmemesi üzerine Kanun yürürlüğe girmemiştir. Ancak aynı düzenleme 2004 yılında çıkarılan 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu içerisinde yer alarak uygulamaya konulmuştur.
5019 sayılı Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
2
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Pergel düzenlemesi nüfus büyüklüklerine göre büyükşehir belediyelerinin sınırlarını nüfus büyüklüklerine göre merkezi valilik binası olan 20-30-50
km yarıçapta daireler olarak belirlenmiştir (Zengin, 2014: 100). Bu düzenleme
pek çok sınır belirsizliği sorununa yol açmıştır. Büyükşehir belediyelerinin
sınırlarının genişletilmesi eğilimi takip eden yıllarda da devam etmiş ve nihayetinde 2012 yılında çıkarılan 6360 sayılı Kanun ile birlikte büyükşehir belediyelerinin sınırları mülki sınırlar olarak belirlenmiştir. Sınırların il mülki sınırları olması ile birlikte il çapında 750.000 nüfus şartını taşıyan on dört ilde
daha büyükşehir belediyesi kurulmuş ve toplam büyükşehir belediyesi sayısı
otuza yükselmiştir.
6360 sayılı Kanun ile birlikte alan yönetimini esas alan il özel idareleri
otuz ilde varlığını yitirirken belediyecilik kendi tarihsel evrimi içerisinde büyük bir kırılma yaşamıştır. Bilindiği gibi belediye kelimesi Arapça “beled”
kökünden gelir ve anlam itibariyle yerleşim yerine/kente ait olan demektir
(Sami, 2014: 237). Dolayısıyla belediye kentsel alanın ihtiyaçları ve sorunlarıyla ilgilenen bir yönetim birimi olarak ortaya çıkmış ve kentin gelişimi ile
birlikte gelişmiştir. Ancak 6360 sayılı Kanun ile birlikte ilk defa belediye
kentsel yönetim birimi olma niteliğini aşarak bir alan yönetimi modeline dönüştürülmüştür.
Büyükşehir belediyelerinin kuruluş amacı metropoliten kent özelliği gösteren kentlerin kendilerine özgü sorunlarının çözülmesi için gerekli olan koordinasyon ve hizmet sunma gücüne sahip bir belediye örgütlenmesi ihtiyacını
karşılamaktır. Ancak 6360 sayılı Kanun ile birlikte büyükşehir belediyesi kurulan illere baktığımızda pek çoğunun metropoliten kent özelliği göstermediğini görmek çok zor değildir. Öyleyse bu illerde de büyükşehir belediyesi kurulmasını gerektirecek durumun ne olduğu anlamlı bir soru olarak karşımıza
çıkmaktadır. Bu soruya verilecek cevapları siyasal, yönetsel ve ekonomik açılardan incelemek mümkündür.
6360 sayılı Kanunun siyasi sebeplerini siyasi iktidarın seçim beklentileri
ile ilişkilendirilmesi kamuoyunda sıklıkla dile getirilen bir konu olmuştur. Kamuoyunda dönemin siyasi iktidar partisinin kırsaldaki oy potansiyelinin yüksek olduğu konusunda yaygın bir kanı vardır. Büyükşehir belediyelerinin sınırlarının il mülki sınırlarına genişletilmesi aynı zamanda seçim çevresinin de
il mülki sınırlarına genişletilmesi anlamına gelir ki bu durum da kırsalda yaşayan seçmenin yerel seçimlerde etkisinin artması anlamını taşımaktadır. Seçim çevresindeki bu değişiklikle siyasi iktidar partisinin yerel seçim sonuçlarını büyükşehir belediyelerinde kendi lehine çevirmeyi hedeflediği yönünde
eleştiriler bulunmaktadır.
Yönetsel nedenleri arasında yerel yönetim birimlerinin sayılarını azaltarak ve ölçeklerini büyüterek ölçek ekonomisinden yararlanma amacı taşındığı
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söylenebilir. Kaynakların mümkün olduğunca az yönetim birimine bölünmesi
ve bu sayede yerel yönetim birimlerinin maliyelerinin güçlendirilerek hizmet
sunabilme ve yatırım yapabilme kapasitelerinin artırılması hedeflenmiştir.
Daha az seçilmiş yönetici ve daha güçlü bir teknik ekip yaratılarak hizmet
sunumunda hızın ve etkinliğin artırılması hedeflenmiştir.
Ekonomik nedenleri ise sermayenin taleplerine göre değerlendirmek gerekmektedir. Öyle ki sermayenin krize girdiği dönemlerde coğrafi yayılma ve
mekânsal yeniden örgütlenme krizi aşma konusunda bir seçenek olarak sunulmuştur (Harvey, 2004: 23). Böyle dönemlerde özellikle küresel sermaye
akımları, mekânsal düzenlemeler yoluyla kentsel rantı hedefleyen politikalar
talep etmektedir (Şahin, 2017: 9). Özellikle coğrafi yayılma pek çok zaman
uzun erimli olarak ulaşım, iletişim, eğitim ve araştırma gibi fiziksel ve toplumsal altyapı yatırımlarını gerekli kıldığından yeniden ölçeklendirme politikaları sermayenin yeniden üretimi için önemli bir araç olarak görülmektedir.
Burada aynı coğrafi alan üzerinde örgütlenmiş merkezi yönetimin uzantısı olan mülki idare ve bir yerel yönetim birimi olarak il özel idaresi zaten
mevcutken neden bu genişlemenin aracı olarak büyükşehir belediyelerinin tercih edildiği sorulabilir. 1930’lar sonrasındaki devletçi ekonomik anlayıştan
uzaklaşılmış ve serbest piyasa ekonomisinin hakimiyetinin oldukça yüksek
olduğu bir dönemde mülki idarenin sermayenin taleplerini karşılamada bir
araç olarak yeniden kurgulanmaması anlaşılır bir durumdur. İl özel idareleri
açısından bakıldığında ise yerel yönetimler içerisinde sahip oldukları kaynaklar, ilişkide oldukları aktörler ve kendi organlarında yerel egemen güçlerle tarihsel olarak kurdukları ilişki bakımından dağıtım mekanizmasının en iyi kullanıldığı birimin belediyeler olması il özel idareleri karşısında belediyeleri birincil konuma getirdiği söylenebilir.
Aslında 2002 yılında göreve gelen siyasi iktidar partisi bu dönem yayımlamış olduğu politika metinlerinde yerel yönetimler içerisinde özellikle il özel
idarelerinin güçlendirileceğini dile getirmektedir. 2003 yılında yayınlanan
Acil Eylem planında il özel idarelerine ilişkin şu ifadelere yer verilmiştir:
Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi çerçevesinde, bakanlıkların ve bağlı
ve ilgili kuruluşların politika belirleme, standart oluşturma, denetleme
ve eğitim faaliyetleri dışındaki uygulamaya yönelik görev, yetki ve kaynakları valilikler3 ve il özel idareleri ağırlıklı olmak üzere mahalli idarelere devredilecektir (58. Hükümet Acil Eylem Planı, 2003: 31).

Siyasi iktidarın burada birincil önceliğinin alan yönetimi temelinde yükselen bir yerel yönetim sistemi kurma istenci içerisinde olduğu görülmektedir.
Acil Eylem Planında valilikler yerel yönetimlerle aynı başlık altında ele alınmıştır. Merkezi
yönetimin taşra örgütlenmesi olan valiliklerin yerel yönetim başlığı altında ele alınması hatalıdır.
3
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Bu amaca dönük çabanın yasalaşma sürecine girmesi de bir yıl gibi kısa bir
sürede tamamlanmış ve 2004 yılında 5197 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu mecliste kabul edilmiştir. Söz konusu kanunda il özel idaresinin “ilin ve il sınırları
içindeki halkın mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere”
kurulduğu belirtilmektedir. Bura il ve il halkının ayrı ayrı nitelenmesi önem
taşımaktadır. İl yönetimi merkezi yönetimin taşra teşkilatına karşılık gelmektedir. Güler, ilin yönetiminin bir yerel yönetim birimine verilmesi ile taşra teşkilatının kaldırılmasının amaçlandığını ileri sürmektedir (Güler, 2005: 100).
Böylece 1864 Vilayet Nizamnamesi ile işlevsel ayrılıkları belirginleşen ve
1929 yılında da yasal olarak kesin bir şekilde ayrışan yerel yönetim ve mülki
idare ayrımının yerel yönetim bünyesinde yeniden birleştirilmesi sonucunu
doğuracak bir yasalaşma süreci yaşandığı söylenebilir. Ancak bu yasa dönemin Cumhurbaşkanı tarafından yeniden görüşülmek üzere Meclise geri gönderilmiştir. Meclis Kanunda bazı değişiklikler yaparak yeniden Cumhurbaşkanının onayına sunmuştur. Cumhurbaşkanı, yeni haliyle 5302 sayısını alan
Kanunun belirli maddelerinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurmuştur (Güler, 2005, 97-98). Nihayetinde 2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel
İdaresi Kanunu yürürlüğe girmiştir.
Ancak 2005 yılında çıkarılan İl Özel İdaresi Kanunu ile il özel idareleri
güçlendirilmeye çalışılmış olsa da beklenen sonuçları verememiştir. Bunun
sonucunda ise tarihsel olarak alan yönetimine özgülenmiş olan il özel idaresine alternatif olarak büyükşehir belediyeleri alan yönetimine dönüştürülmüştür.
Ayrıca son birkaç on yılda devlet örgütlenmesini oldukça etkileyen küreselleşme olgusu da büyükşehir belediyelerinin öne çıkmasında etkili olmuştur.
Büyük şehirler, sahip oldukları yüksek nüfus hem yüksek bir iş gücü potansiyelini ve büyük bir pazarı bünyesinde barındırması hem de sermayeye ev sahipliği yapan mekan olması açısından küreselleşme sürecinde gittikçe artan
bir öneme sahip olmuştur. Küreselleşme iş gücünün, sermayenin ve malların
serbest dolaşımı anlamına gelmektedir ve bu üç unsur da büyük şehirler de
mevcuttur. Büyük şehirlerin yönetim örgütlenmesi olan büyükşehir belediyeleri ile küreselleşme arasında kurulan ilişkinin bir boyutunu bu oluşturmaktadır.
Siyasi rant beklentisi, ölçek ekonomisinden yararlanma isteği ve küresel
ekonomik sistemdeki stratejik konumu nedeniyle belediyeler içinde büyükşehir belediyeleri gittikçe önem kazanmıştır. 2000’li yıllarda sürekli olarak ölçeklerinin büyütülmesi meselesi gündemde kalmış ve sonuçta büyükşehir belediyelerinin sınırları il mülki sınırlarına genişletilmiştir. Böylece kent yönetimine özgü bir yönetim birimi ilk defa alan yönetiminin yönetsel birimine
dönüştürülmüştür. Bu gelişmeler sonucunda büyükşehir belediyelerinin aynı
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coğrafi alanda örgütlenen il özel idarelerinin varlığına son verirken mülki idareden de rol çalarak alan yönetiminin baş aktörü haline geldiği söylenebilir.
Sonuç
19. yüzyılda yaşanan ekonomik ve toplumsal gelişmeler yönetsel yapının
da dönüşümüne sebep olmuştur. Bu dönemde merkez yönetsel sistemin odak
noktasına yeniden oturmaya çalışırken taşra egemen güçleri de yönetime ortak
olma çabası içindedirler. Bu sürecin bir sonucu olarak merkeziyetçiliği destekleyecek bir taşra yönetiminin kurulması kaçınılmaz olmuştur. Bu nedenle
19. yüzyılın en önemli tartışmaları taşra yönetiminin kurumları, ilkleri ve ölçeği üzerine yapılmıştır.
Bugün yönetsel sistemimizde yer alan iki kurumsal yapı bu dönemde gelişmeye başlamıştır. Bunlar mülki idare ve yerel yönetimlerdir. Alan yazında
yerel yönetimlerin mülki idarenin içinde doğduğu yönünde yaygın bir kanı
vardır. Bu savın ne ölçüde doğru olduğunu sorgulamaya çalıştık. Mülki idarenin bugünkü formunu yerel yönetimlerin bugünkü formundan çok daha önce
oluşmuştur. Bu öncelik sonralık ilişkisi yerel yönetimlerin mülki idare içinde
doğduğu savını desteklemektedir. Ancak burada adı geçen yerel yönetim birimi mülki idare ile aynı coğrafi alan üzerinde yükselen il özel idareleridir.
Yerel yönetimin diğer birimleri olan köy ve özellikle belediye için aynı şeyi
söylemek ne kadar doğrudur? Öyle ki bu iki birim de temelde bir yerleşim
yerinin yerel-yönetsel birimleridir. Dolayısıyla alan yönetiminden sorumlu
olan mülki idare ve il özel idaresinden farklı bir gelişim çizgisi izlemişlerdir.
Bu durumda yerel yönetimlerin mülki idare içine doğduğu savı yanlış olmamakla birlikte eksik bir ifade şeklidir. İl özel idareleri mülki idare içine doğmuştur ifadesi daha doğru görülmektedir.
19. yüzyılda olgunlaşmaya başlayan ve 20. yüzyılda işlevsel, kurumsal
ve yasal olarak tamamen birbirinden ayrılan yukarıda bahsettiğimiz yönetsel
yapıların farklı sebeplerle yeniden birleşmesi veya kimilerinin ortadan kalkması söz konusu olabilir mi? Bu sorunun cevabının yerel yönetimlerin varlık
sebeplerinden olan müşterek ihtiyaçların ve sermayenin ihtiyaçlarının yeniden
düşünülmesi ile verilebileceği kanısındayız
Müşterek ihtiyaç sadece kentin ya da daha geniş anlamıyla bir yerleşim
yerinin sınırlarında ortaya çıkmaz. Kimi zaman birbirine yakın ve etkileşim
halinde olan yerleşim yerlerinin de müşterek ihtiyaçları oluşmaktadır. Bu durumun en görünür örneği, etkileşim halindeki yerleşim yerlerinin bu etkileşimi
sürdürmelerinin aracı olan ulaşım ağlarının yapımı, bakımı ve onarımı yerleşim yeri dışında ama mahalli düzeyde müşterek ihtiyaçtır. Bu tür müşterek
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ihtiyaçların karşılanması amacıyla alan yönetiminden sorumlu bir yerel yönetim örgütlenmesine ihtiyaç duyulur. İl özel idarelerinin kuruluşunun temelinde
bu ihtiyaç yatmaktadır. Bu işlevi bugün yürürlükte olan il özel idaresi kanununun 6. maddesinde geçen “il sınırları içinde belediye sınırları dışında” ifadelerinde görmek mümkündür.
Bugün bu işlev ortadan kalkmış değildir ancak 2012 yılı itibariyle otuz
ilde bu işlevi büyükşehir belediyelerinin üstlendiği görülmektedir. Kente özgü
sorunların çözümü ve ihtiyaçların karşılanması amacıyla kurulmuş ve istikrarlı bir şekilde yönetim sistemi içinde ağırlığını artırmış olan belediyeler
2012 yılı itibariyle kent yönetimine özgü yönetsel birim olmanın ötesine geçmişlerdir. Bu eğilimin nüfus kriteri ile büyük şehir olarak tanımlanan otuz il
ile sınırlı kalmayacağı ve diğer iller için de uygulanacağı siyasi iktidar tarafından kamuoyuna yapılan açıklamalardan anlaşılmaktadır. İlerleyen günlerde
belediyelerin birer il yerel yönetim birimi olarak kurgulanması, böylece mülki
idareyi kaldırmasa bile bypass etmesi bununla birlikte köy ve il özel idaresi
gibi yerel yönetim birimlerinin de varlığına son vermesi muhtemel görünmektedir.
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ORTAK TOPRAKLARIN ÖZEL MÜLKİYETE DÖNÜŞMESİ Mİ?:
İNGİLİZ ÇİTLEME HAREKETLERİ İLE 1858 ARAZÎ
KANUNNÂMESİ’NE DAİR BİR KARŞILAŞTIRMA
Meryem ÇAKIR KANTARCIOĞLU*1
“Bu mülkler ona buna dağıtıldı, gülünç fiyatlarla satıldı ya da düpedüz gasp edilerek özel
mülklere katıldı. Bütün bunlar en ufak bir yasal
formalite gözetilmeksizin yapıldı.”
Karl Marks, Kapital 1. Cilt
Özet
Bu makalede, ortak toprakların özel mülk konusu haline gelişi açısından kapitalist üretim biçimi ve onun tamamlayıcısı olan modern devletin ilk ortaya
çıktığı İngiltere örneği ile bu geçişin farklı bir biçimde, farklı bir zamanda gerçekleştiği Osmanlı arasında Arazî Kanunnâmesi çerçevesinde bir karşılaştırma yapılması hedeflenmiştir. Toprağın özel mülk konusu haline gelmesi,
aynı zamanda özel mülk olmayan topraklara el konulmasına yol açmış; iki
süreç birbirine paralel olarak ilerlemiştir. İngiliz çitleme hareketleri bu sürecin ilk ve özgün örneğini oluştururken Osmanlı açısından sürecin genel olarak Arazî Kanunnâmesi ile başladığı kabul edilmektedir. Oysa miri toprak rejimini düzenleyen kanunname metni incelendiğinde, metruk ve mevat araziler ile birlikte miri arazilerin özel mülk haline getirilmediği; aksine bu toprakların özel mülkiyet konusu olmayan hukuki statülerinin sağlamlaştırıldığı
gözlemlenmiştir. İngiliz Çitleme hareketleri ile başlayan ve modern devletin
oluşumunda önemli bir adım olan toprakta mutlak özel mülkiyetin yaygınlaşması olgusu, Osmanlı açısından Arazi Kanunnâmesi ile başlatılabilir bir nitelikte değildir.
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Mevat Arazî
Arş.

Gör., Dicle Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, ORCID: 0000-0002-9833-

0280
1Yazı

ile ilgili değerli önerileri, düzeltmeleri ve kıymetli emeği için Levent Demirelli’ye teşekkür ederim.
Makale gönderim tarihi: 04.10.2018
Makale kabul tarihi
: 04.12.2018

memleket Siyaset Yönetim (MSY), Cilt 13, Sayı 30, Aralık 2018, 103-140.

THE TRANSFORMATION OF COMMON LANDS INTO PRIVATE PROPERTY ?:
A COMPARISON OF THE BRITISH ENCLOSURE MOVEMENTS AND THE LAND
CODE OF 1858 IN THE OTTOMAN EMPIRE
Abstract
In this article, it is aimed to make a comparison between the example of the
capitalist mode of production and the modern state first emerged in terms
of the development of common land as a private property and the Ottoman
where this transition took place in a different time and at a different time.
The emergence of land as a property subject led to the the confiscation of
non-private lands; both processes proceeded in parallel. While British enclosure movement is recognized as a process the original instance of the first,
the case of Ottoman in the process generally is begun with the Land Code
of 1858. However, when the text of the law regulating the miri land regime
is examined, it has been observed that the legal status of these lands has
been strengthened instead of making the miri lands as private property, together with the lands of metruk and the mevat. The phenomenon of the
spread of absolute private property in the land, which is an important step
in the formation of the modern state, starting with the British enclosure
movements and for Ottoman this movement can not be started with Land
Code of 1858.
Key Words: Ensclosure, Land Code, Miri Land, Metruk Land, Mevat Land.

Giriş
Devlet egemenliği altındaki ya da toplulukların ortaklaşa kullanımına
ayrılmış toprakların özel mülkiyet konusu haline gelmeleri bir süreç olarak
günümüze kadar devam etmiş olsa da geçişin bugünkü biçimini alması, temel olarak parçalı siyasal egemenlik yapısının (Wood, 2003b: 181) hâkim
olduğu feodaliteden modern devletin siyasal alanı bütünleşik olarak tahakkümü altına aldığı kapitalist toplumsal yapıya geçişle birlikte başlamıştır. Bu
dönüşümün temel belirleyicisi, üretim biçiminin ve üretim ilişkilerinin niteliksel, yapısal ve tarihsel olarak aldığı konum olmuştur. Toprağın modern
anlamda özel mülkiyet konusu haline gelmesi, özel mülkiyet konusu olmayan ortak toprakların da hızla bu kapsama girmesi, üretim biçimindeki dönüşümle yakından ilgilidir.2 Feodal üretim biçiminin temelini oluşturan geçimlik/öztüketim için üretme niteliği, bu dönüşüm süreci içerisinde tarımsal
İlksel birikim, köylülüğün mülksüzleşmesini beraberinde getirmiş, kırsal ve kentsel alanlarda mülksüz proleterler sınıfının ortaya çıkışını hızlandırmıştır. Kırda dönüşen üretim ve
2
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kapitalizm çerçevesinde sermaye birikiminin sürekliliği adına toprak soylularının kiracı çiftçilerden kiralama yoluyla rant elde etmesine ve kiracı çiftçilerin de özgür emeğe başvurarak artı değer çekmek üzere emek üretkenliğini geliştirmelerine evirilmiştir (Akbulut, 2007: 262). Emek üretkenliğinin
geliştirilmesi daha çok kullanılabilir tarımsal toprağın üretim faaliyeti içerisine dahil ettirilmesini zorunlu kılmış; bu da devlete ya da toplulukların ortak kullanımına ayrılmış toprakların çitlenmesi ile sonuçlanmıştır. Fakat bu
süreç kapitalist üretim biçiminin ve ulus devletin ilk ortaya çıktığı İngiltere
örneği dışındaki diğer mekân ve zamanlarda aynı yolla gerçekleşmemiştir.
Osmanlı Devletinde bu dönüşümün izinin aranması için toprak mülkiyetinin
ortak mülkiyetten çıkarak özel mülkiyete dönüştüğü ilk biçim olan İngiliz
örneği ile karşılaştırmak gerekmektedir.
19. yüzyılda hummalı reform hareketlerine girişen Osmanlı Devleti yöneticileri, miri topraktaki düzenlemeleri Arazi Kanunnamesi ile gerçekleştimeye çalışmışlardır. İngiltere’de tarımsal kapitalizm, çitleme ve ıslah hareketleriyle birlikte devlet/parlamento destekli olarak mutlak özel mülkiyete
geçiş sonucunu doğurmuş; ortak toprakların geleneksel kullanım haklarından sıyrılarak mülkiyet ilişkilerinin de yeniden biçimlenmesine yol açmıştır.
Fakat 19. yüzyıl Osmanlı Devleti’nde ortak toprakların mülk haline gelmesi
Arazi Kanunamesi aracılığı ile bizzat devlet tarafından engellenmeye çalışılmıştır. Bu çalışmanın temel kaygısı, İngiltere’de ortak toprakların emek
yoluyla üretkenlik artışı ve kâra yönelikliği çerçevesinde tarımsal kapitalizmle uyumlu hale getirilme sürecinin Osmanlı açısından aynı biçimde gelişip gelişmediği; Arazi Kanunnamesi’nin ortak toprakların geleneksel kul-

mülkiyet ilişkileri toplumsal yapıda meydana getirdiği kırılmalarla kapitalist üretim biçimine
geçiş için zorunlu olan emek hareketliliğini doğurmuş, kırsal sanayi ve büyük çiftliklerde
ücretli olarak çalışan özgür emekçi sınıfını yaratmıştır. Diğer taraftan kapitalist tarım mülkiyet ilişkilerindeki dönüşümü, üretkenlik artışını ve emeğin kârlı kullanımını temsil etmektedir. Bu çerçevede ortaya çıkan bütünleşik iç piyasa koşulları, sanayi üretiminin bu piyasa
zorunluluklarına göre- örneğin kitlesel üretime yönelik malların üretimi- biçimlenmesi sonucunu doğurmuştur. O halde sanayileşme için zorunlu olan hem mülksüz bir proleter sınıfın
hem de emeğin kârlı kullanımı yoluyla elde edilen sanayi ürünlerinin bütünleşik bir piyasa
içerisinde dolaşımının ortaya çıkmasının motoru kapitalist tarımdır. Nihayetinde, “sanayileşmeyi olanaklı kılan tarım kapitalizmidir” (Wood, 2003b; 155). Benzer bir yaklaşım Kaymak
(2010: 96) tarafından da dile getirilmektedir. Buna göre: “İngiltere'nin gelişen iç pazarının
taleplerinin karşılanması sanayi üretimini teşvik etmiştir. Çitlemeler sonucu kırdaki üretim
ilişkilerinin değişmesi, özellikle 17. yüzyıldan itibaren kentlerdeki loncaların sınırlamalarından kaçan tüccar kapitalistlerin yoğun bir şekilde kıra yönelmelerine yol açmıştır. Kırda serfliğin bağlarından kurtulmuş ve ucuz işgücünün varlığı sanayinin kıra yönelmesinin koşullarını yaratmıştır.” Metinde sanayileşmenin karşılaştırmanın birincil değişkeni olarak ele alınmaması, olgunun kapitalizme geçişte bir neden olarak değil; bir sonuç olarak görülmesi ile
ilişkilidir.
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lanım haklarını sağlamlaştırması sebebiyle emeğin kârlı kullanımı ve üretkenliğe yönelik bir geliştirme amacının güdülüp güdülmediği sorunlarına
yanıt üretebilmektir.
“Mülkiyet, insanlar arasında (ve insanlarla devlet arasında) belli nesneler- bu durumda tarımsal arazî- üzerinden kurulan birtakım ilişkileri belirleyen haklar” (Arıcanlı, 1998: 128) anlamına gelmektedir. Fakat mülkiyeti niteleyen en önemli unsur, onun toplum tarafından kabul edilmesi şartının sağlanmasıdır. Toprağın alınır satılır bir nitelik kazanması, kullanım değerinden ziyade değişim değerinin nesnesi haline gelmesi/metalaşması, onun modern döneme özgü bir mülkiyet biçimi olması süreciyle paralellik göstermektedir.3 Miri arazînin Arazî Kanunnâmesi ile metalaşma sürecine girip
girmediği ya da devlet toprağının özel mülkiyet haline getirme yolunda Kanunnâme’nin bir anlam ifade edip etmediği hayli tartışmalı bir konudur.
Metnin temel tezi, iradi olarak ya da olmayarak Arazî Kanunnâmesinin mülkiyet ilişkileri bakımından köklü bir değişim yaratmadığı; İngiliz tarımsal
kapitalizminin parlamento destekli ilk aşaması olarak çitlemeye benzer bir
ilkel birikim yaratmanın devlet tarafından desteklenmediği, bu sebeple de
Arazî Kanunnâmesi’nin ortak alanların çitlenmesine ya da özel mülkiyete
geçişine izin vermediği ya da en azından kanunnamenin temel amacının özel
mülkiyet rejimine geçişi sağlanmak olmadığıdır.
Arazî Kanunnâmesi’nin metruk ve mevat arazî olarak sınıflandırdığı
kamusal ve devlete ait ortak toprakların İngiltere’ye benzer şekilde çitlemeye maruz bırakılıp bırakılmadığını, ortak alanların çitlenmesinde Arazî
Kanunnâmesi’nin bir meşruiyet zemini hazırlayıp hazırlamadığını tartışmak,
ortak toprakların kapitalist toplumsal yapıya uygun bir zeminde mutlak özel
mülkiyet konusu olup olmadığına dair bir değerlendirme yapma imkanı sunmaktadır. İngiltere ile karşılaştırmanın sebebi ise tarımsal kapitalizmin ortaya çıktığı mekân ve teritoryal zemin4 olarak Osmanlı’da tarımsal kapitalizmin ortaya çıkmamasının ya da daha geç bir dönemde bu olguya ilişkin
E. M. Wood’un (2003a: 44) çizdiği çerçevede düşünülürse: “Mutlak özel mülkiyet, üretici
ile sömüren arasındaki bağlayıcı sözleşme ilişkileri, meta değiş tokuş süreci; bütün bunlar
yasal koşulları, baskıcı mekanizmaları ve devletin asayişi sağlama işlevlerini gerektirir.”
Böylece hem toprağın metalaşma süreci hem de mutlak özel mülkiyet olarak kabul edilmesi,
modern bir devlet aygıtını da gerektirmektedir. Hem hukuk dolayımı (Akbulut, 2009: 221223) hem de devletin hukuk dolayımını sürekli kılmak için kullandığı baskı aygıtlarının işlerliği olması gerekmektedir. Bu sebeple Arazî Kanunnâmesi’nin bir hukuki metin olarak uygulanmaya konulmuş olması, tek başına modernleşme iddiası için yeterli değildir.
4 Karasu (2015: 361) bu zemini şöyle ele almaktadır: “Ekonomik ve toplumsal ilişkilerin giderek belirli bir coğrafya ile sınırlanması, hukuksal ve yönetsel boyutlarıyla toprağa bağlı bir
biçimde tanımlanması toprağa sabitleme ya da teritoryal sabitlik (territorialized) olarak adlandırılabilir. Teritoryal sabitlik, mekanın standartlaştırılmasına ve mekan içi yapı ve ilişkilerin türdeşleştirilmesine yönelik düzenlemeler ile sağlanmaktadır.”
3
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nüvelerin görülüp görülmemesi açısından değerlendirmenin yapılabilmesidir. Bu açıdan ilk bölümde kamusal toprak mülkiyetinin niteliği, feodal dönem ve mutlak özel mülkiyetin doğduğu dönemler olarak sınıflandırılacak,
ikinci bölümde de devlet toprakları ve ortak topraklar Arazî Kanunnâmesi
açısından birinci bölümdeki çerçeveye göre değerlendirilecektir.
1. Kamusal Olanın ya da Devletin Toprak Mülkiyetinin Niteliği
Öncelikle hem toprak mülkiyeti hem de iktidar biçimleri üretim araçlarının sahipliği temelinde ortaya çıkıp biçimlenmişlerdir. Temel bir üretim
aracı olarak toprak, onu elinde bulundurana aynı zamanda bu toprak üzerinde belirgin bir tahakküm kurma ve iktidar olabilme gücüne de sahip olma
olanağı verir. Devlet de bu iktidar biçimlerinden birisidir; fakat tıpkı toprak
mülkiyetinin kendisi gibi, evrensel ve tarih-üstü bir nitelik taşımaz. Devletin
ya da kamusal olanın toprak mülkiyeti ise birtakım zorunlulukların sonucu
olarak ortaya çıkmıştır.
Modern toprak mülkiyetinin yaratıcısı sermayenin kendisidir. Bu sebeple eski toprak mülkiyeti biçimini ortadan kaldıran, mutlak toprak mülkiyetini yaratan ve mülkiyeti kapitalist üretim biçimine uygun olarak düzenleyen, sermayedir. Modern toplumsal mülkiyet ilişkilerinin temelinde sermaye
bulunur (Marks, 2013: 184). İlk aşamada mevcut bir sermaye bulunmazken,
onu yaratan koşul ve varsayımların ortaya çıktıkça sermaye belirginleşir.
Sermayenin oluşum aşaması tamamlandığında ise bu ilksel birikim biçimi,
yavaş yavaş ortadan kalkar. İlksel birikim, sermaye oluşmasının önkoşulu,
ön varsayımıdır (Marks, 2012: 422). “Sermaye, sermaye olarak bir kez oluştuğunda, kendi ön varsayımlarını, yani yeni değerler yaratma sürecinin nesnel koşullarının bedelsiz mülkiyetini, bizzat kendi üretim süreci aracılığıyla,
kendisi yaratır” (Marks, 2012: 423). Toprak, ilksel birikimin temel araçlarından birisi olarak, sermayenin oluşum aşamasında kullanım değerinden
sıyrılıp bir değişim nesnesine, değişim aracına dönüşür- metalaşır. Bu dönüşüm süreci içerisinde ister devlet mülkiyetinde olsun, ister mutlak bir özel
mülke dönüşmüş olsun, toprak değişim değerine sahip meta üretiminin temel
nesnelerinden birisi haline gelir. Fakat bu dönüşüm evrensel değildir, tüm
zamanlarda ve tüm mekânlarda aynı biçimde ortaya çıkmaz.
Kapitalist üretim tarzının öncesinde de mülkiyet biçimleri bulunmakla
birlikte temelde bu biçimler, içerisinde toplumsal olarak anlam kazandığı
üretim biçiminin niteliğini taşırlar. Tarihsel aşamaların her birinde, insanın
yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için yaşamsal araçların üretilmesi konusundaki hüneri, doğa üzerinde hem bir üstünlük hem de bir egemenlik
kurmasını sağlamıştır. Temel yaşamsal faaliyetlerin sürdürülmesine yönelik
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gereksinimlerin karşılanması için bunların üretimi üzerinde mutlak bir egemenliği, yalnız insan kurabilmiştir. Beslenme kaynaklarındaki genişleme
dönemlerinin insanlığın gelişimiyle paralel olması, bu mutlak egemenliğin
sürdürülebilmesiyle ilişkilidir (Engels, 1979: 23-24). Yaşamsallığı üreten
araçların başında yerleşikliğe geçilmesiyle birlikte toprak gelir. Fakat onun
mülkiyet haline getirilmesi de yine belli bir tarihselliğin ürünüdür. Morgan
(1986: 72) mülkiyet meselesi ile ilgili olarak şöyle demektedir:
Mülkiyet fikri insan düşüncesinde çok yavaş ortaya çıkmış; çok uzun
bir dönem bu fikir (idea) örtülü ve belirsiz bir durumda kalmıştır. Yabanıllık döneminde ortaya çıkan mülkiyet fikrinin tohumları bu dönemin ve ardından gelen barbarlık döneminin bütün yaşam deneyimlerinden geçerek, toplumun ilk olgunlaşmasını sağlamış; mülkiyetin denetleyici etkilerini kabul etmesi için insan düşüncesinin hazırlanması
da ilk kez bu dönemde olmuştur. Bir tutku olarak, mülkiyetin tüm diğer tutkulara egemen duruma gelmesi ise uygarlığın ilerlemesini gösteren bir belirtken olmuştur. Mülkiyet fikri, insanın uygarlığa geçişini
geciktiren engelleri aşmasına yol açmakla kalmamış, ülke-toprağı ve
mülkiyete dayalı siyasal toplumun kuruluşunda da rol oynamıştır.

Morgan Mülk kavramının ikili bir anlamı bulunduğunu tespit etmiştir.
Mülk bir yandan taşınmaz malların sahipliği anlamına gelirken; diğer taraftan devletin egemenliği altında bulunan toprakların bütününü ifade etmektedir (TDK Sözlüğü, 2018). Devletin mülkü olan topraklar da belirli bir tarihsel gelişme çerçevesi içerisinde ortaya çıkmış ve kapitalist devletin toprak
mülkiyetine konu olmuştur. Kapitalist toplum, kendisinden önce gelen mülkiyet biçimlerini de dönüştürerek içermiştir. Bu içerme tarihsel bir süreklilik
içerisinde gerçekleşmiş; devlet ya da kamu mülkü olan topraklar da süreklilik çerçevesinde mutlak nitelikler kazanmışlardır.
1.1. Feodal Toprak Mülkiyetinin Niteliği
Siyasal toplumun kuruluşundan sonraki dönemde mülkiyet fikri, modern dönemdeki mutlak mülkiyet anlayışından farklıdır. Toprak mülkiyetinin ilk biçimlerinde kan bağına dayalı toplumsal örgütlenmelerin, tarımsal
üretimin ve işbölümünün gelişmesiyle toprak temelli hale geldiği; yaşamın
ve kendi kendini yeniden üretip nesneleştiren yaşam faaliyetlerinin nesnel
koşullarının mülk edinildiği görülmektedir (Marks, 2013: 445). Nesnel koşulların temeli olarak toprak, toplumsal örgütlenmenin yerleşme yerini ifade
eder; topluluğun toplum olarak kendini yeniden üretmesinin mekânıdır.
Toprak, aynı zamanda artık ürünün ortaya çıktığı mekânı da ifade etmektedir. Kapitalizm öncesi toplumlarda birey, topluluk üyesi olması hasebiyle
mülk sahibi olabilir, aynı sıfatla topluluğun mülkü üzerinde de hak sahibidir.
Buna göre toprakta ilk kez mülkiyet hakkını tanıyan ve güvence altına alan
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Roma İmparatorluğu olmuştur. Bundan sonra ise 16. yüzyılda Batı Avrupa’da kapitalizmin gelişimiyle toprak, mutlak mülkiyet olarak tekrar tanınmıştır. Aradaki dönem ise feodal toprak mülkiyeti biçimini temsil etmektedir. Krallık toprakları, kilise toprakları ve kamusal topraklar ile toprakta
tasarruf yoluyla üretim yapma, feodal dönemde öne çıkan mülkiyet biçiminin niteliğini oluşturmaktadır (Köymen, 2012: 28).
Toprak mülkiyeti üretimden kaynaklanmaz, zira toprak üretim için bir
önkoşul olabilir, var olan üretim biçiminin sürdürülmesinde bir üretim aracı
niteliği taşır. Bu niteliği itibariyle salt toprağa dayanan ve doğal koşulların
etkisi altındaki bir üretim biçimi, geçimliğe/öztüketime yönelik ekonomidir.
Geçimlik ekonomideki mülkiyet ilişkisi ise diğer tüm üretim biçimlerinde
olduğu gibi gerçekliğini, mülkiyetin yeniden üretiliş tarzından alır. Üretim
biçimi feodal tarzda ise mülkiyetin yeniden üretiliş tarzı kolektiftir; topluluk
tarafından yeniden üretilir. Ekonomik ve siyasi zorun bütünleşmesi ve bireysel mülkiyetin olmadığı statik bir yapı ortaya çıkarır.
Topraktan elde edilen ürünün bölüşümü de topluluk yapılanışına uygundur. Hiyerarşik olarak kademelenmiş bir toplumsal yapıda en üstte bulunan hükümdar ya da lord, artık ürüne el koyar. Artık ürüne el koyma biçimi
de bu açıdan farklılaşır. Kapitalizm öncesi dönemde artık ürüne iktisat dışı
koşullarda; siyasi, hukuki ya da askeri baskı yoluyla el konulur. Geleneksel
bağlar ve görevler artık ürünün toprak beyine ya da devlete angarya, rant,
vergi ve benzeri yollarla devrini sağlar (Wood, 2003: 42). Toprak ise bir
değişim değerine tam olarak sahip değildir. Alınıp-satılabilmesinden ziyade
kullanım hakkının kimde olduğu önem kazanır. Bu bakımdan toprağın kullanım değeri önemlidir. Toprağın kendisinin bir meta olarak kendi değiş tokuşunun değil, toprak üzerinde yetişen ürünün meta olarak değiş tokuşu ilişkisine aracı olduğu görülmektedir. O halde toprağın emek yoluyla ortaya çıkarılan bir meta değil, doğa tarafından “verili” bir kaynak olduğundan onu
mülkiyet haline getirmenin daha en başında bir işgal ya da çitleme eylemini
içerdiği söylenebilir. Köymen (2012: 34), feodal dönem mülkiyet ilişkilerinin oluşumunu şöyle açıklamaktadır:
Feodalizm olarak adlandırılan sistem, İngiltere’de 14., Fransa’da 18.,
ve Rusya’da 19. yüzyıla kadar sürmüştür. Bu sistemin temel özellikleri şöylece sıralanabilir: Koşullu ve hiyerarşik toprak mülkiyeti düzeninde, ülkenin sahibi sayılan kral, belirli koşullar/yükümlülükler
karşılığında (savaş zamanı kralın ordusuna askerle katılmak gibi) toprağın kullanım hakkını soylulara verir ve nihayet üretici serflere kadar
bu zincir sürerdi. Yükümlülükler yerine getirilmediği zaman topraklar
geri alınabiliyordu. Yani feodal mülkiyet karşılıklı hak ve görevlere
dayanıyordu. Ayrıca neyin, ne zaman ekileceği ve benzeri konularda
malikane sahibi ve geleneksel hukuka göre köy toplumu söz sahibiydi. (oysa mutlak mülkiyetin egemen olduğu kapitalizmde, toprak
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sahibi toprağını dilediğince kullanabilir ya da satabilir.) Serf yasal
olarak toprağa ve lorda bağımlıdır; bunları terk edemez; köleden
farklı olarak lord da serfi ailesinden ayırıp satamaz. Lordun yargılama
hakkı vardı; kurallara uyduğu sürece onun güvenliğini sağlamakla yükümlüydü ve toprağın kullanım hakkı serfin çocuklarına da geçiyordu.

Osmanlı tımar rejimi5, Avrupa feodalizmiyle karşılaştırıldığında toprağın mülkiyeti açısından birtakım benzerlikler taşımaktadır. Toprakların mülkiyetine sahip bir padişah, savaş zamanı asker toplamak üzere topraklarını
tımar biçiminde tahsis ederek sipahilere dağıtmakta, sipahi de köylülere toprakları işlemeleri için kullanım hakkı vermektedir. Topraklar üç yıl boş bırakıldığında geri alınmaktadır. Köylülerin toprağa bağlılıkları ilkesi burada
da görülmekte ve ölen köylünün yerine oğlu toprakların tasarruf hakkını ele
geçirmektedir. Osmanlı Devleti’nin feodal dönemde Avrupa feodalizminden
farklı olarak geniş bir coğrafyada merkezi idare aygıtı kurabilmiş olması ve
tımarlıların lordlardan farklı olarak asil olmamaları belirgin farklılıklar olsa
da, devletin modern anlamda doğrudan hükmedebildiği alan sınırlıdır (Köymen, 2014: 78) ve topraksal sabitliğin gerçekleşmemiş olmasından dolayı
bir kesinlik içermez. Tımarlı sipahiler ve toprağa dolaylı yoldan sahip olan
devlet görevlileri de yalnızca doğuştan asil olmayıp yine büyük toprakların
tasarrufunu elde edebilmişlerdir. Feodal dönemin koşullarından kaynaklanan bu özellikler, Avrupa açısından zaman içinde yok olmuştur. Osmanlı
Devleti açısından ise, 16. yüzyıldan itibaren savaş gelirlerinin ve transit ticaret gelirlerinin azalması sonucunda miri arazîlerden elde edilen gelirler,
iltizam ve mukataa yoluyla satılmaya başlanmıştır (Köymen, 2014: 79). Fakat toprak mülkiyetinin modern biçimini temsil eden esaslı bir dönüşüm
meydana gelmemiştir.
Feodal üretim biçiminin son döneminde ortaya çıkan İngiliz Çitleme
hareketleri de toprağın bir ortaklık mülkü olmasından çıkarılıp 6 kapitalist

İngiltere’de tımar sisteminin bir benzeri mevcuttur. Copyhold/er terimi, feodal toprak tasarrufunun varlığını ifade etmektedir. “Bir manora ait olan toprağın bir kısmına, lordun siciline
düşülen kayda uygun olarak bu hakka sahip olan kişi tarafından tasarruf edilmesidir. Copyholher belki şartlı ya da sınırlı malik olarak tanımlanabilecek bu hakka sahip olan kişidir.”(
Hill, 2016: 405).
6 Modern anlamda birey, yurttaş, mutlak özel mülkiyet gibi kavramların en baştan beri var
olmadığı muhakkaktır. Zaten Felsefe’nin Sefaleti adlı eserinde Marx, “Her tarih çağında mülkiyet, farklı olarak ve tamamen değişik bir sosyal ilişkiler dizisi altında gelişmiştir. Böylece,
burjuva mülkiyetini tanımlamak, burjuva üretiminin bütün sosyal ilişkilerinin tam bir açıklamasını vermekten başka bir şey değildir. Mülkiyeti bağımsız bir ilişki, ayrı bir kategori, soyut
ve ölümsüz bir fikir olarak ele alıp tanımlamaya çalışmak metafiziğin veya hukuk biliminin
[yarattığı]bir hayale kapılmaktan başka bir şey değildir.”demektedir. (Marks, 2011: 140).
5
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üretim biçiminin mülkiyet anlayışına uygun bir şekilde mülkiyet ilişkilerinin
yeniden biçimlenişini ifade eder. Cemaaten tasarruf edilen meralar, ormanlık alanlar ve ortak mallar üzerinde toplu mülkiyetin aşınması meselesi İngiltere’de belirginleşir.7 İngiltere’de ormanlar ve diğer ortak arazîler üzerindeki kadim tasarruf haklarının aşınması (Terzibaşoğlu, 2006: 129), mutlak
özel mülkiyetin yolunu açmıştır.8 15. yüzyılın sonu 16. yüzyılın başlarındaki
tabloyu Marks (1986: 616) şöyle çizmektedir:
Kral ve parlamento ile çetin bir çatışmaya giren büyük feodal beyler,
köylüleri, tıpkı kendileri gibi feodal haklara sahip bulundukları topraklardan zorla söküp atarak ve ortak topraklara el koyarak, çok daha
fazla proleter yarattılar… Şurasını da unutmamamız gerekir ki, serf
bile harç veren bir mülk sahibi olmakla birlikte, yalnız evine ait bulunan toprak parçasının değil, ortak toprakların da ortak sahibiydi.

Ortak toprak mülkiyetini günümüzdeki devletin toprak mülkiyeti olarak
yorumlamak anlamlı mıdır? Ya da özel mülkiyet olarak bir hakka konu olmamış toprakların devlet mülkiyetine geçtiği söylenebilir mi? Bu sorulara
cevap verebilmek için devletin toprak mülkiyetine sahipliğinin niteliğine karar vermek gerekmektedir. Gerçekten de kapitalist devletin sahip olduğu toprak mülkiyeti önceki dönemlerdeki kolektif mülkiyet biçimine benzemekle
birlikte niteliksel olarak farklılaşır. Bu niteliksel farklılaşma, Marks’ın mülkiyeti toplumsal bir ilişki olarak tanımlamasıyla da paraleldir. Kapitalist toplumsal ilişkilerin öncesindeki yapılarda toprak sahibi olarak bireylerin ya da
özel mülkiyetin basitliği yoktur. Sahipliğin kime ve neye ilişkin olduğu,
hatta sahipliğin olup olmaması meselesi belirgin değildir (Sayer, 2011: 8890). Zira Marc Bloch (2014: 197), modern mülkiyet kavramının ortaçağ Avrupası’na dair bir kavram olmadığını ifade ederken şöyle demektedir:
Aslında başka nedenlerle de bir taşınmaz için kullanılan mülkiyet sözcüğü hemen hemen boş bir anlama sahipti… Genel olarak babadan
Böylece modern mülkiyet ilişkilerinin verili olmadığı, onun bir burjuva üretiminden kaynaklandığı; böylece modern öncesi dönemde İngiltere de dahil olmak üzere kapitalist üretim ilişkilerinden önce mutlak özel mülkiyetin belirginleşmediği ifade edilebilir.
7 Yönetmenliğini Raoul Peck’in yaptığı, senaryosunu Raoul Peck ile birlikte Pascal Bonitzer’in yazdığı 2017 yapımı “Le Jeune Karl Marx (Genç Karl Marx)” filminin giriş sahnesi,
İngiltere’de ormanlık alanların çitlenerek özel mülk haline getirilmesinin doğurduğu sonuçlar
açısından fikir vermektedir. Ortak alan olarak ormanlardan eskiden beri odun toplayan köylülerin üzerine atlı polislerin saldırması ile başlayan filmde, ortak alanların çitlenmesi ve özel
mülk haline getirilmesi yansıtılmaktadır.
8 Bu konuda daha ayrıntılı bilgi için bkz: Thompson, Edward P., Avam ve Görenek, (çev:
Uygur Kocabaşoğlu), Birikim Yayınları, İstanbul, 2006. Thompson ortak arazîlere ilişkin şu
saptamayı yapmaktadır: “köy nizamnamelerinde, boş alanlardaki genel haklar, mahkemelere
yapılan müracaatlar dışında çoğu kez -kimi zaman bütün tasarruf edenler ya da kayıtlı malikler, kimi zaman “manorun içindeki herkes” ya da “sakinler”, ya da “rençperlere”, ya da “parish ahalisi” gibi- gevşek ve belirsiz terimlerle ifade edilmektedir.”
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oğula geçmiş bir yolla toprağı işleyen ve ürünü toplayan tasarruf
hakkı sahibi; bu tasarruf hakkı sahibinin belirli vergiler ödediği ve
bazı durumlarda ekili arazîye el koyabilen doğrudan senyörü; bu senyörün senyörü ve bu şekilde uzayıp giden tüm feodal hiyerarşik yapıda yer alan bunca insanın her biri, aynı biçimde geçerli nedenlerle,
aynı toprak parçasına “benim tarlam” diyebilirdi!

O halde feodal dönemde toprak mülkiyetinin mutlak anlamda bir özel
mülkiyeti ifade etmediği, devlet mülkiyeti denilen toprak mülkiyetinin de
modern anlamdaki devlet mülkiyeti olmadığı görülmektedir. Mutlak özel
mülkiyetin diğer biçimlerden ayrı olarak içinde barındırdığı özellikleri açısından bazı özgüllüklerinin mevcut olduğu çıkarsaması yapılabilir. Böylece
devlet mülkiyeti ve ferdi toprak mülkiyeti arasındaki ayrımda belirginleşmiş
olur.
1.2. Mutlak Toprak Mülkiyetinin Niteliği
17. ve 18. yüzyıllara gelindiğinde İngiltere’de ortak kullanım alanları
çoktan çitlenmeye başlanmıştır. Hatta mahkemeler artan oranda lordun boş
arazîsinin ve toprağının görenek tarafından sınırlandırılmış ya da engellenmiş olmasına rağmen lordun kişisel mülkü olduğuna dair karar vermektedirler. Bu kararlar, köylerdeki fiili uygulamaları doğrudan etkilemese bile topraksız avam mahkemede görülen bir davada ya da çitleme meselesiyle her
türlü haklarından mahrum kalmaktadır. Tasarruf ya da kullanma hakkı ortak
kullanımdan bir kişiye geçmiş olmakta; fakat yeni biçim tasarruf hakkı olarak değil mülk olarak transfer edilmektedir (Thompson, 2006: 167-168).
Arazi Kanunnamesi’nin ortak alanlar açısından getirdiği düzenlemeler çerçevesinde verilen mahkeme kararları ise İngiltere’den farklılaşır. Arazi Kanunnamesi’nin uygulamalarını konu alan bir tez çalışmasında şöyle denilmektedir (Akan, 2015: 105)9:

Mahkemelerin içeriklerine ve anlaşmazlık konularına dair daha ayrıntılı bir inceleme tezde
yer almaktadır. Örneğin Kocaeli Sancağı’na bağlı Adapazarı Kazası’nın yedi köy ahalisi, önceden beri tasarruf ettikleri 1500 dönümlük mera üzerinde hak iddiasında bulunan ve ortak
alanı “fuzûli ve bigayr-ı hakk zabt” eden Yakup Bey ve etrafını kaza idaresine şikayet ederler;
zira Yakup Bey zabt ettiği alanı köylülerin kullanımına kapatmış, kendisi tasarruf etmektedir.
Kaza idaresi, meranın ortak kullanım alanı olduğunun ispatlanmasını isteyince köylüler diğer
köy ahalisini şahit gösterek kadimden beri bu arazinin mera olduğunu ispatlarlar, böylece
Arazi Kanunnamesi’nin 97. maddesi gereğince mera köy halkının ortak tasarrufu kabul edilir.
Divan-ı Humayun da bu kararı onaylar (Akan, 2015: 106-108). Öyle ki bazı durumlarda mahkeme kayıtları, ortak kullanım alanı olmasından dolayı yerel eşraf tarafından zabt edilmesi
oldukça mümkün olan yerlerin dahi merkezi devlet makamlarınca Arazi Kanunnamesi’ne dayanarak hemen karşı konulduğu ve eski haline geri getirildiğine dair işaretler sunmaktadır
(Akbulut, 2007: 54).
9
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Kırsal hayatın önemli hayat kaynaklarından biri olan meralarla ilgili
yaşanan anlaşmazlıkların çözümünde “kadîmî” uygulamanın başat
rolünden bahsedilmişti. Arazi Kanunnâmesi‟nin doksan yedi ilâ yüzüncü maddeleri bir veya birden fazla köy ahalisi tarafından ortaklaşa
kullanılan meraların tasarruf şeklini düzenlemiş olup bu konuda mevcut “intifâ” pratiklerinin devamından yana tavır koymuştur. Meralarla
ilgili yapılan toplam yirmi dört şikâyetin on yedisi meraların kullanım
şeklini düzenleyen doksan yedinci maddeye, bir tanesi ise üzerinde
mandıra ve ağıl gibi mülk binaların yer aldığı mîrî arazilerden bahseden seksen ikinci maddeye atıfla çözülmüştür. Diğer altı şikâyet konusunda çıkan hükümlerde ise henüz yürürlüğe girmediği için kanunnâme maddelerine atıf yapılmamıştır. Ancak şikâyetlerin çözümünde izlenen usul açısından kanunnâme öncesi ve sonrası arasında
bir fark yoktur. Her iki durumda da çözümü belirleyen eski intifa pratikleridir. Anlaşmazlığa konu olan mera “kadîmî” olarak hangi köy
veya köylere aitse, karar bu köy ahalisinin lehine olacaktır. Meralardan yararlanma usulleri de bahsi geçen eski geleneğin sınırları tarafından çizilmiştir. Kanunnâme bu sınırları daraltacak ya da genişletecek yeni adımlar atmamış, mevcut intifa pratiklerini teyit etmekle yetinmiştir.

O halde siyasi ve iktisadi zorun bütünleşikliğine dayalı toplumsal yapıdaki toprağın tasarruf biçimleriyle, siyasi ve iktisadi zor ayrımına dayanan
toplumsal yapıdaki hukuki forma bürünmüş mutlak toprak mülkiyeti, niteliksel olarak birbirinden farklılaşır. Bu farklılığı yukarıdaki karşılaştırma örneğinde görmek mümkündür. Toprak üzerindeki üretim ilişkileri ve mülkiyet biçiminin dönüşümü, kapitalist-liberal dönüşümün altyapısal niteliğini
oluştururken, hukuki metinler liberal siyasi düzeni yerleştirilmesinde üst yapısal birer meşruiyet aracı olmuştur (Reyhan, 2008: 146). Fakat Arazi Kanunnamesi’nin uygulanış biçimi bu zeminle örtüşmemektedir.
Toprakta mutlak özel mülkiyetin ortak kullanıma ayrılmış toprakların
bölünmesi, çitlenmesi ve sarılması yoluyla edinildiği görülmektedir. 10
Locke‘nin mülkiyet kuramı, ortaklaşa mülkiyetin giderek parçalandığı ve

Çitlemeden önce de toprakta özel mülkiyet oluşmuştur. Zira üretim araçlarının gelişip de
tarımın özellikleriyle birleşmesi, ortaklaşa üretimin yerine aile üretimini ortaya çıkarmış,
böylece ortaklaşa mülkiyet kısmen aile mülkiyetine dönüşmüştür. Tarımsal komünlerin mülkiyete geçiş biçimleri farklılaşsa da ortaklaşa mülk denilen bazı arazîler özel mülke tâbi olmamaktadır. Erdost, 2005: 267). Örneğin Osmanlı toplumundaki metruk arazîler, germenlerde otlaklar, av alanları, ormanlar ortaklaşa mülkken, Roma’da da ager publicus denilen
devlet mülkleri bulunmaktadır. Ager publicus, Roma Cumhuriyeti’ne özgü devlet mülkiyetindeki bir toprak biçimidir, bu toprak biçimi çeşitli yollarla Roma yurttaşlarının özel mülkiyetine geçirilebilir. (Johnson, 2013: 178).
10
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mutlak anlamda özel mülkiyetin geliştiği yapının kuramsal temelini oluşturmuştur.11 Ona göre, doğadaki her şey bütün insanların ortaklaşa olarak kullanımına açıkken insan, kendisi ve kendi emeği üzerinde bir mülkiyete sahiptir. İnsanın bu kendi mülkiyetinde kendisinden başka kimsenin hakkı
yoktur.12 O halde insan bedeninin emeği de kendisinindir. Böylece,
“insanın, doğanın kendisine verdiği ve onda bıraktığı şeyleri, emeğini
katarak ve kendi özüne ait olan şeyleri karıştırarak bu durumun içinden çıkarması, bu şeyleri, kişinin mülkiyeti yapar. Bu şey, içine emek
eklemlenerek ortak doğa durumundan çıkarıldığından, diğer insanların müşterek hakkı bu şeyden dışlanmış olmaktadır. Emek, emekçinin
sorgulanamaz mülkiyeti olduğundan, bu kişi (emekçi) dışında hiç
kimse, bir kez emeğini katmış olduğu şeye sahip olma hakkına sahip
olamaz. Bu söylenenler, en azından, başkaları için de ortaklaşa biçimde, yeterli ve aynı nitelikte iyi şeylerin kaldığı yerde geçerlidir…
Dolayısıyla, şu ya da bu bölümü almak, bütün ortakların açık bir onayına bağlı değildir. Böylece, diğerleriyle birlikte müşterek bir hakka
sahip olduğum atımın ısırmış olduğu otlar; hizmetlimin kesmiş olduğu çimenler; herhangi bir yerde kazmış olduğum maden filizi;
başka birinin onayı ya da rızası olmaksızın mülkiyetim olur. Bana ait
olan emek, bu şeyleri, içinde bulundukları müşterek durumdan çıkararak, mülkiyetimi onların içine yerleştirmiş bulunmaktadır” (Locke,
2012: 23-24).

Locke emek yoluyla müşterek, kolektif olanın bireysel mülkiyet haline
getirilebileceğini ifade etmektedir. Ortak alanların çitlenme yoluyla başkalarının kullanımına kapatılarak işlenmesi, işlenirken de geliştirme yoluyla
daha fazla ürün alınması, çitleyenin mülkiyet hakkını doğurmuştur. Keza ortak toprak mülkiyetini Locke buna mukabil biçimde değerlendirmektedir.
Topluluğun sahip olduğu topraklar tanrı tarafından verilmiş olsa da, tanrı
İngiliz çitleme, ıslah ve mülkiyet ilişkilerindeki dönüşümünün izi, net biçimiyle Locke’nin
mülkiyet kuramında açığa çıkar. Diğer doğal hukuk kuramcılarının da (Grotius, Hobbes ve
Rousseau gibi) mutlak mülkiyete geçişe dair kendi bağlamlarına uygun düşünceleri mevcut
olsa da yazının incelenme alanı çerçevesinde Locke’nin toprağa ve mülkiyete ilişkin fikirleri
aydınlatıcı olmaktadır. Toprağın üretken ve kârlı hale getirilebilmesi ile emek kaynaklı özel
mülkiyetin ortak mülkiyete üstün gelişinin kuramını oluşturan Locke (Wood, 2003b: 122),
bu çerçevede Fransız tipi mülkiyet ilişkilerinin üzerinde duran Rousseau’dan farklı olarak
tarımsal kapitalizmin ilk ve özgün örneği olan İngiltere bağlamını mutlak özel mülkiyeti ortaya çıkaran süreç açısından temsil etmektedir.
12 Her ne kadar Locke kişinin bedeninin emeğine yalnızca o kişice sahip olunabileceğini, insanın kendi bedeni üzerinde yalnız kendi mülkiyetinin bulunabileceğini ve kişinin bedeninin
emeği ile ellerinin yaptığı işin kendisine ait olması sayesinde doğal olanı dönüştürüp mülkiyet
haline getirebileceğini belirtse de hizmetlisinin emeğinin üretmiş olduğu ürüne de el koyabileceği ve ürünün el koyanın mülkiyeti sayılacağını kabul etmektedir. Bu da Locke açısından
mülkiyeti oluşturanın doğrudan emekçilerin üretmiş olduğu değerin kendisi değil, bu değerin
kârlı biçimde kullanılması olduğuna işaret etmektedir (Wood & Wood, 2008: 203).
11
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emek yoluyla insanın yaşamsal faaliyetlerini idame ettirebilmesini ve varlığını sürdürmesini buyurmuş; ekip, değerlendirip, sürüp ve ürünlerinden yararlanabildiği ölçüde toprağın kişinin mülkiyeti olabileceğini ifade etmiştir
(Locke, 2012: 26). İnsanın emeği aracılığıyla toprağı ortaklaşa olandan ayırabileceği, bunu yaparken de ortaklaşa topraklar üzerinde hakkı bulunan herkesten onay almanın gerekmediği fikri, özel mülkiyete temel oluşturmuştur.
Böylece insan, yaşamının faydası için kendi emeğini kullanarak ve tanrının
emirlerine uyarak yeryüzünün belli bir bölümünde egemenlik kurmuş, toprağa tohum ekerek ve işleyerek emeğiyle ona yeni bir şeyler eklemiş ve mülkiyeti haline getirmiştir. Başkalarının üzerinde hak iddia edemediği bu toprak kişinin özel mülkiyeti olmuştur (Locke, 2012: 26-27).
Mutlak özel mülkiyete geçiş, İngiltere’de, ortak arazîlerin kullanımı
aleyhine bir sonuç doğurmuştur. Diğer bir deyişle ferdi toprak mülkiyetinin
genişlemesi kolektif kullanılan toprakların yağmalanmasıyla birlikte gerçekleşmiştir. Bu geçiş yalnızca İngiltere ile sınırlı kalmamıştır. Türkiye için de
kolektif toprakların özel mülkiyete geçiş süreci kapitalistleşme mantığı çerçevesinde gerçekleşmiş; fakat bu dönüşüm belli açılardan farklı nitelikler
taşırken ve İngiltere ile karşılaştırıldığında çok daha sonraki bir tarihsel süreçte gerçekleştirilirken, aynı dönemde İngiltere açısından bu süreç çoktan
bitmiştir. Sürecin niteliksel farklılığı şöyle açıklanabilir:
Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasında temel bir fark bulunmaktadır.
Avrupa’da, 18. yüzyıldan itibaren toprağın bir meta olarak üretimi ve
oluşan rantın paylaşımı kapitalistler arasındaki özel mülkiyet ilişkileri
ve toprağa aktarılan sermaye miktarı bağlamında gerçekleşmiştir.
Yani burada farklılık rantı esastır. Türkiye’de ise bu ilişki devletin
mülkiyetindeki toprağın özel mülkiyete geçişi şeklinde gerçekleşmekte ve bu şekli ile mutlak rantın konusu olmaktadır (Yırtıcı, 2011:
362).

Diğer taraftan Osmanlı Devleti’nde de büyük çiftliklere rastlanmasına
rağmen özel mülkiyetin doğmayışı ile ilgili farklı düşünceler bulunmakla
birlikte Keyder, âyânın devletin toprakları üzerindeki mülkiyet hakkını kısmen ihlâl etmesine rağmen bunu kalıcı bir özerkliğe dönüştüremediğini,
merkezi devlete karşı hiçbir zaman hakiki bir tehdit oluşturamadıklarını,
âyânın elde ettiği gücün merkezi otoritenin boşluklarına göre doldurulabildiğini ve devlet güçlendiği zaman ayan gücünün sönümlendiğini belirtmektedir (Keyder, 1998: 10). Böylece ayanlar, toprakta özel mülkiyetin yerleşmesi ile değil; iktidar boşluklarını kullanarak tefecilik, faizcilik vs. gibi doğrudan toprağın geliştirilmesine dayalı olamayan yolları tercih etmişlerdir.
Böylece Locke’nin geliştirme kuramı kendini gerçekleştirecek üretkenliğe
ve emeğin kârlı kullanımı amacına dayalı bir mülkiyet rejiminin varolmamasından dolayı Osmanlı açısından geçersiz kalmıştır.
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2. Sahipliğin El Değiştirmesi/Çitleme (mi)?
Arazî Kanunnâmesi’nin tek başına hukuksal bir metin olarak toprakta
sahipliğin el değiştirmesinde belirleyici olduğunu ya da mutlak özel mülkiyet biçiminin oluşturucu öğesi olduğunu söylemek oldukça zordur. Miri
arazî üzerinde kimi haklar açısından bir genişleme getirip özel mülkiyete
yakınlaştırdığı çokça dile getirilse de, kanunnâmede bu iddiaları tersine çevirecek hükümler bulmak da zor değildir. Literatürde genel olarak ferağ ve
intikal haklarının özel mülkiyet biçimini getirdiği söylenmekte, Arazî Kanunnâmesi’nin muhtelif maddeleri, ferağ ve intikal haklarının birer bölüm
olarak kanunnâmede düzenlenişi bu tezlere dayanak olarak gösterilmektedir.
Oysa ferağ hakkı toprağın mülkiyetinin satışı değil, tasarruf hakkının satışı
anlamına gelirken, intikal olarak gösterilen miras hakkı, daha önceki dönemlerde de mevcuttur.13 Arazî Kanunnâmesi yalnızca mirasçı sayısını arttırmaktadır. Bu açılardan ele almak üzere Arazî Kanunnâmesi’nde ortak olarak
nitelenen toprakları bakmak gerekmektedir.
2.1. Miri Arazînin Özel Mülkleşmesi (mi)?
Arazî Kanunnâmesi Tanzimat döneminde hızlanan reform hareketleriyle birlikte toprakta da bir düzenleme yapmanın gereği olarak ortaya çıkmıştır.14 Kanunnâme Ahmet Cevdet Paşa’nın başında bulunduğu bir komisyon tarafından hazırlanmış, komisyonun diğer üyeleri Tahsin, Arifi ve Mehmed Rüşdi Beyler’den oluşmuştur (Barkan, 1999: 369; Yıldırır ve Kadıoğlu,
2010: 159; Yıldırımer, 2015: 139). Kanunnâmeden önce her eyalet için farklı
arazî ve toprak düzenlemeleri mevcutken, Kanunnâme ile bu farklılıkların
bir metin altında toplanarak yok edilmesi amaçlanmıştır. Zira daha öncesi
için Cevdet Paşa (1991: 164) şöyle demektedir:

Kavramların kullanımı üzerinde bir mutabakatın olmayışı, Osmanlı toprak düzenine dair
yaklaşım biçimlerinin de farklılaşması sonucunu doğurmaktadır. “Örneğin rakabe kavramı,
literatürde yüksek mülkiyet, gerçek mülkiyet ya da çıplak mülkiyet olarak farklı biçimlerde
tanımlanmaktadır. Çiftlik kavramı için de aynı şey geçerlidir” (Aytekin, 2005: 742). Fakat
rakabe kavramı nasıl kullanılırsa kullanılsın modern anlamda mutlak özel mülkiyeti temsil
etmesi beklenemez. Zira Osmanlı Devleti’nin hem iktisadi hem de toplumsal yapısı birlikte
düşünüldüğünde mülkiyet ilişkilerinin de kapitalist nitelikli bir yapıya dayanmadığını belirtmek gerekmektedir. Bu bakımdan ferağ ve intikal kurumlarının her ikisi de kapitalist mülkiyet ilişkilerinden değil, feodal tasarruf biçimlerinden kaynaklanır.
14 Arazî Kanunnâmesi üzerine yazılmış kapsamlı bir doktora tezi için bkz: Kenanoğlu, M.
Macit, 1858 Arazi Kanunnamesi’nin Osmanlı Siyasal ve Toplumsal Yapısı Üzerindeki Etkileri (1858-1876), Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2002.
13
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Memâlik-i devlet-i aliyye hiç bir devletin memâlikine benzemez. Bir
vilayet diğer bir vilayete, belki bir vilayetin bir sancağı diğer sancağına uymaz ânın için devletçe mevzu olan usulün her yerde muttarid
[aynı şekilde, devamlı olan] olarak icrasınâ kabildir.

Meclis- i Muvakkat Komisyonu, Arazî Kanunnâmesini hazırlayarak
önce şeyhülislamın sonra da padişah onayına sunmuştur. Böylece Kanunnâme, 09.10.1274 (1858) yılında Takvim-i Vakayi’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Her eyalet, liva ve kaza meclislerine ve mahkemelere birer
adet gönderilmek üzere 7500 adet nüshası basılmıştır. Arazî Kanunnâmesi
Bosna ve Niş dışında neredeyse tüm ülke topraklarında uygulanma olanağı
bulmuştur15 (Kenanoğlu, 2006: 124).
1858 Arazî Kanunnâmesi’ne dair tartışmalar genel olarak kanunun modern bir mülkiyet rejimini getirip getirmediği üzerine yoğunlaşmaktadır. Öncelikle kanunun modern anlamda bir hukuki metin olarak tüm imparatorluk
coğrafyasını kapsayıcı biçimde getirdiği düzenlemelerin, önceki biçimlerden farklı olduğunu kabul etmek gerekmektedir.16 Arazî Kanunnâmesi 132
madde ve 3 bölümden oluşmaktadır. Bu bölümlerle önceden yapılmış düzenlemeler17 geçersiz kılınmaktadır.18 Fakat elbette yalnızca hukuki bir metin olarak kanunnâme önceki düzenlemeleri tek başına geçersiz kılamaz.
Ahmet Cevdet Paşa (1986: 142) Tezakir adlı eserinde şöyle demektedir: “Ez-cümle Bosna
vilâyeti çiftlikleri bir nizâmnâme-i mahsûs ile kavânîn-i umûmiyyeden istisnâ olunduğu gibi
Niş tarafındaki çiftlikler için dahi bir nizâmnâme yapılmış ve Niş mülhakatından olan ba’zı
mahâllerdeki çiftlikler maktû’a merbût olarak te’âmül-i kadîmi vechile tasarruf olunmakta
bulunmuştur. Arazi Kanunnamesi’nin Bosna ve Niş topraklarını düzenlememesinin, bu topraklar için ayrıca bir düzenleme yapılmasından kaynaklandığını ileri süren görüşler A. Cevdet
Paşa’ya bu ifadeler üzerinden atıf yapmaktadırlar. Kenanoğlu Bosna ile ilgili Arazi Kanunnamesi’nin uygulanmamış ve Bosna için başka bir Kanunname yapılmış olmasının sebebini
şöyle açıklamaktadır: “Bosna çiftlikleri hakkında ayrıca bir nizamnâme yapılmasının bir sebebi, bölgedeki mültezimlerin suistimallerinden dolayı bölgedeki çiftçilerin isyan derecesine
ulaşan memnuniyetsizliklerini önlemektir” (Kenanoğlu, 2006: 124).
16 Arazî Kanunnâmesi’nden önceki döneme dair de kapsamlı tartışmalar mevcuttur. Osmanlı
Devleti’nin üretim biçimi ve toprak düzeni üzerindeki tartışmalar yine toprakta özel mülkiyetin bulunup bulunmadığı ile ilgilidir. Bu yazıda mevzubahis tartışmalara genişçe yer verme
imkânı bulunmamakla birlikte, mutlak özel mülkiyetin yalnızca Osmanlı için değil, feodal
dönemde hiçbir yerde mevcut olmadığı, metnin ilk bölümünde tartışılmıştır.
17 “Tanzimat devrine kadar Osmanlı Devleti’nde modern anlamda bir kanunlaştırma hareketine rastlanmaz. Arazî hakkında müstakil bir kod bulmaya imkân yoktur. Arazî hakkındaki
mevzuat muhtelif eyaletler için çıkarılmış bulunan kanunnamelerin baş kısmına bir mukaddime şeklinde konuyordu… Bu konuda konulan kanunların en meşhuru Kanuni Sultan Süleyman zamanında Ebussuud Efendi tarafından vücuda getirilmiştir. Ebussuud Efendi, Üsküp
ve Selanik livalarını tahrire memur il kâtibi olarak hazırladığı defterlerle, Budin’in fethinden
sonra hazırladığı Budin Defterinin başına koymuş olduğu mukaddimede miri arazînin hukuki
rejimini sarih bir şekilde izah etmektedir.” (Cin, 1969: 13-14).
18 İmparatorluk ve toplumsal ilişkiler bütünü birlikte düşünüldüğünde, mekân üzerinde hem
iktisadi bir gerçeklik olarak bütünleşik piyasanın kurulmamış olması hem de politik bir inşa
15
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Çünkü önceki düzenlemeler de tıpkı 1858 Kanunnâmesi gibi toplumsal bir
gerçekliğe ve üretim ilişkilerinin biçimlenişine göre şekillenir.
Arazî Kanunnâmesi üzerine yapılmış çalışmalar, büyük oranda hukuksal metin incelemelerine ya da görevlendirilmiş kişilerin yazdıklarını karşılaştırmaya dayanmaktadır. Bu yaklaşım, devlet merkezli bir anlayışı temsil
etmektedir.19 Bütün değişimin devlet eliyle yapılmış olduğunu kabul eden
yaklaşım, toplumsal ilişkiler ve mücadeleler ağını görünmez kılmaktadır.
Böylece arazînin bölüşümü ve mülkiyet biçimi yalnızca devlet ricalinin istekleri doğrultusunda şekillendirilmiş gibi görünmektedir. Oysa belirleyici
olan yalnızca devlet değil, toplumsal ilişkiler bütünüdür. Keza Osmanlı tarihindeki isyanların bir kısmının da toprak düzenlemeleri nedeniyle ya da toprak düzeninin bozulmasıyla ilgili olduğu göz önüne alındığında devletin tek
belirleyici olmadığı ortaya çıkmaktadır.20 Tanzimat fermanı ile birlikte Anadolu’nun kırsalında iltizam uygulamasının vali ve diğer devlet görevlilerine
yasaklanması, yerel eşrafın ilksel birikime yönelmesini mümkün kılmıştır.
1858 kanunnâmesiyle bu kesim, elindeki toprakları genişletmeye başlamış,
özel mülkiyete benzer biçimde dönüşen miri arazî üzerinde, hak sahibi olmuştur. Böylece bir taraftan mültezimlik yoluyla diğer taraftan elde ettiği
topraklarla zenginleşen, ilksel birikimden kaynaklı zenginliğini de toprakta
geliştirme ve üretkenliğe yönelerek değil; ticaret ve tefeciliğe yatıran, aynı
zamanda da köylü sınıfını sömüren asalak bir sınıf ortaya çıkmıştır (Önal,
2010: 51). Fakat bu miri arazîde özel mülkiyetin tanındığı anlamına gelmemektedir. Daha sonraki dönemde toprak ağası olarak tanımlanacak bu sınıf
üçlü terazinin bir kolunu, Osmanlı devleti ve köylüler ise diğer kollarını
olarak ulus- devlete özgü örgütlenme biçimlerinin yerine feodal üretim biçimine özgü parçalı
siyasal iktidar yapısının belirgin olması, bütünleşik ve tek bir toprak düzenlemesi veya tekil
bir hukuki bütünlükten azade olmanın gerekçesi olarak görülebilir. Bu temelde feodal üretim
biçimine özgü kurumlar - örneğin tımar ve iltizam gibi-, daha önceki düzenlemelerin temelini
oluşturmuştur. Arazî Kanunnâmesinde tımar ve iltizam usulleririnin de kaldırıldığı zımnen
ifade edilmektedir.
“Arazî-i mîriye rakabesi cânib-i beytü'l-mâle aid olarak ihale ve tefvîzi taraf-ı Devlet-i Aliyye'den icra olunagelen tarla ve çayır ve yaylak ve kışlak ve korular ve emsali yerlerdir ki
mukaddemâ ferâğ ve mahlûlât vuku‘unda sahib-i arz itibar olunan timar ve zeamet ashâbının
ve bir aralık mültezim ve muhassılların izin ve tefvîzıyla tasarruf olunur iken muahharan bunların ilgâsı hasebiyle el-hâletü hâzihî taraf-ı Devlet-i Aliyye'den bu hususa memur olan zâtın
izin ve tefvîzıyla tasarruf olunup mutasarrıfları yedlerine bâlâsı tuğrâlı tapu senedleri verilir.
Tapu hakk-ı tasarruf mukabilinde verilen mu‘acceledir ki cânib-i mîrî için memuru tarafından
ahz ve istîfâ kılınır” (Kanunnâme-i Arazî, 1858).
19 Devlet merkezli yaklaşımların Türkiye’deki yansıması olarak görülebilecek “güçlü devlet
geleneği” tezinin bir eleştirisi için bkz: Yılmaz, Ahmet, “Neo- Liberal Dönüşüm Sürecinde
Türkiye’de Devlet Toplum İlişkileri, Toplumsal Sınıf Merkezli Bir Yaklaşım”, M.Ü, İİBF
Dergisi, C:10, S:1, 2005, s.107-140.
20 Bu konuyla ilgili bir örnek olması bakımından bkz: Barkey, Karen, Eşkıyalar ve Devlet,
(çev: Zeynep Altok), Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2015.
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oluşturmaktadır. Arazî Kanunnâmesinin yayımlandığı dönemde Osmanlı
köylüsünün durumuna bakıldığında, hukuki metinlerin düzenleyiciliklerinin
üst yapısal olduğu netleşmektedir. Zira Karal (2003: 242-244), Osmanlı köylüsü açısından kanunnâmenin getirdiği düzenlemelerin etkili olmadığından
şöyle bahsetmektedir:21
Köylünün, toprak üzerindeki bu tahdidi mülkiyet hakkı da emniyet
altında değildi. Gülhane Hattı ile ilân edilmiş olan hayat ve mal masunluğu köylü için henüz gerçek haline gelmiş bir prensip değildi.
Memleketin her tarafında türeyen eşkıya, köylüye musallat olmakta
ve onun alın teri mahsulüne ortak olmakta idi. Köylü, eşkıya takibine
çıkan jandarma ile hayvanlarını da beslemek zorunda kaldığı için hükümetin asayişi temin hususundaki faaliyetinin de masrafını yüklenmiş oluyordu… Orta Anadolu'da kuraklık yüzünden sık sık kıtlık oluyordu. Halk ayrık otu, ağaç kabuğu yiyor ve açlıktan kırılıyordu. Bu
durum karşısında, başka bölgelerden hububat getirmek mümkün olamıyordu. Böylece, zengin servet kaynaklarına sahip bir imparatorluk
halkı aç ve sefil yaşıyordu.

Diğer taraftan geçimlik ekonominin büyük oranda tasfiyesinin gerçekleştirilmeye başlandığı bu dönemde köylü sınıfı tasfiyeye karşı direnç göstermiştir. 19. yüzyılda Bulgaristan’daki Müslüman ağalara devlet tarafından
köylü toprakları üzerinde mülkiyet hakkını tanınmış; geçimlik hakklarının
ihlâl edilmesine karşı ayaklanan köylüler, bu haklarının iadesini istemişlerdir (İslamoğlu, 1998: 62).
Devletin toplumsal ilişkiler bütününün bir parçasıdır; hukuksal metinlerdeki dönüşüm de bu çerçeve içerisinde bir anlam kazanmaktadır. Salt hukuki metinler üzerinden Osmanlı toprak sistemindeki dönüşümü anlamak oldukça zordur. Zira hukukun ideoloji hali, tarif ettiği gerçekliğin maddi/nesnel gerçekliğe uygun olmamasından kaynaklanmaktadır. Böylece salt hukuki kavramlarla açıklanan toplumsal ilişkiler tarif ettikleri toplumsal ilişkileri yansıtmazlar, hatta çarpıtırlar, norm ile olgu arasında bir açıklık ortaya
çıkar (Akbaş, 2015: 183). Osmanlı’da toprak düzeninde miri arazînin mülkiyet olmayışı, toprak mülkiyetinin özel hukuk biçiminin Osmanlı Devletinde bulunmayışı ya da salt hukuki metin olarak Arazî Kanunnâmesi metni
Karal, toprak mülkiyetinin 1858 kanunnamesinde getirildiğini kabul edip, kanunun getirdiği bir yenilik olarak tasarruf edilen toprak üzerinde miras hakkının, ölen kişinin çocuklarına, çocukları yoksa ana ve babaya meccanen geçtiği hükmüne vurgu yapmaktadır. Bu mirasçıların yokluğu halinde kanunnamede geçen diğer akrabalara tasarruf hakkının geçebileceği fakat bunların tapu harcı vermek zorunda olmaları maddesine yönelik olarak bu koşulun
yerine getirilmesinin zor olduğundan kısa zamanda toprakların tekrar devlete geçmesi ile sonuçlandığını belirtmektedir. Bu sebeple 1867 düzenlemesi ile arazîde veraset hakkı yedinci
derece akrabalara kadar masrafsız olarak aktarılmıştır. (Karal, 2003: 249). Tam da bu sebeple
Arazî Kanunnâmesi tek başına hukuksal bir metin olarak gerçekliği gösteremez.
21

119

memleket Siyaset Yönetim (MSY), Cilt 13, Sayı 30, Aralık 2018, 103-140.

üzerinden okunduğunda özel mülkiyete geçemeyişin perçinlenmesi yorumları yapılabilir. Fakat kanunnâmenin yapıldığı dönemin toplumsal gerçekliği
ile kanunnâme metni arasındaki açıklık belirginleşmez. Bu bakımdan kanunnâme çıkarıldığı dönem bağlamında, somut bir gerçekliğe oturur. Devlet
topraklarının özel mülkiyete dönüşümünün arazî kanunnâmesi ile bağı ancak
bu somutluklardan ve ilişkiler bütününden çıkarılabilir. Fakat kanun metni
de bu açıdan bütünüyle anlamsız kalmaz. Kanunnâme metni, devlet iradesini
yansıtır. Bu bakımdan yapılan düzenlemeler, eski biçimlerin korunmasından
öte bir anlam ifade etmemektedir. Modernleşme eğilimini bu sebeple Arazî
Kanunnâmesinden okumak fayda sağlamamaktadır. Küçük köylülüğün korunmasından yana tavır takınan Kanunnâme, bu yönüyle, mülkiyet edinebilme yahut özel mülkiyet hakkına dair bir ipucu vermemektedir. Terzibaşoğlu’na göre, 1858 kanunnâmesi ve daha sonrasında gelen tapu nizamnameleri, yeni tahrir uygulamalarıyla yapılan düzenlemeler toprak üzerindeki
tasarruf hakları düzeninin hem içeriğini hem de mülkiyet biçimini temelden
dönüştürmüş, daha sonrasında gelen düzenlemelerle birlikte bu dönüşüm
sürdürülmüştür (Terzibaşoğlu, 2006: 122). Fakat Arazî Kanunnâmesi metnine bakıldığında önceki dönemlerde de bir devlet politikası olarak korunan
küçük köylülük düzeninin korunmasına devam edilme çabası göze çarpmaktadır. Tasarruf haklarında kısmi olarak düzenlemeler yapılmış olsa da mülkiyet biçiminin temelden dönüşümüne dair bir ize rastlamak mümkün değildir. Amaçsal olarak Kanunnâme, toprakta beş yüz yıldır uygulanagelen
farklı kanun ve nizamnameleri bir araya getirmiştir. Mülk topraklara ilişkin
düzenlemeler daha sonra, yine Ahmet Cevdet Paşa tarafından hazırlanan ve
özel hukuk alanını düzenleyen Mecelle ile gerçekleşmiştir. Arazi Kanunnamesi özel mülk topraklardan ziyade miri toprakların düzenlenişi ile ilgilidir.22
Öncelikle kanunun ilk maddesi Osmanlı’daki toprak bölümlenişini beş
kısma ayırmaktadır. Buna göre, birinci kısım doğrudan mülk olan arazîlerdir. İkinci kısım miri arazî, üçüncü kısım vakıf topraklar, dördüncüsü metruk

Arazi Kanunnamesi’nin getirdiği yenilikler, özellikle de özel mülkiyeti tanıyıp tanımadığına ilişkin bakış açılarını değerlendiren farklı yaklaşımların uzunca bir değerlendirmesi Kenanoğlu tarafından yapılmış ve sonuç olarak Kanunname’nin özel mülkiyeti perçinlemediği
ifade edilmiştir. Kenanoğlu (2006: 136) şöyle demektedir: “1858 Arazi Kanunnâmesi özel
hukuk münasebetlerini (ortakçılık, kiracılık vs.) değil, kamu hukuku ile ilgili münasebetleri
ele almak suretiyle, mülkiyeti devlete ait olan toprağın kullanım biçimini düzenlemektedir..
Yani Kanunnâme’nin amacı devlet ile onu kullanacak kişiler arasındaki ilişkileri tanzim etmektir. Bunun dışındaki ortakçılık, kiracılık gibi hususlar özel mülkiyet münasebetleri olup
özel hukuk mevzuatı çerçevesinde (fıkıh kuralları/Mecelle) değerlendirilecek hususlardır.
Mecelle’nin getirdiği düzenlemeler Kanunnâme açısından uygulanacak hükümlerdir. Nitekim Arazi Kanunnâmesi hakkında yazılan şerhlere bakılacak olursa Mecelle ile bağlantılı hususların genişçe ele alındığı ve Mecelle’ye atıflar yapıldığı görülecektir.”
22
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arazî ve sonuncusu mevat arazîdir (Kanunnâme-i Arazi, 1858: 103-104). Birinci biçimdeki toprak mülk arazîdir. Fakat Osmanlı’daki mülk arazînin doğrudan kapitalizmin ortaya çıktığı ülkelerde ortaya çıkmış olan mutlak mülkiyete denk düştüğü söylenemez. Fakat mutlak özel mülkiyetin yolunu açma
anlamında miri arazîlerin zamanla mülk arazîlere yalnızca benzemesi açısından 1858 kanunnâmesi önemlidir. Diğer taraftan konu açısından önemli olan
metruk ve mevat arazîdir. Ortak kullanımın Osmanlı’daki biçimi olarak bu
arazîlerden metruk arazî, kullanımı bulunduğu yer ahalisinin ortak hakkı olarak kabul edilen yollar, caddeler, meralar, yaylak, kışlak, harman yeri, baltalık gibi alanları kapsamaktadır. Mevat arazî ise kimsenin tasarruf ve mülkiyetinde olmayan genellikle şehir ve kasabalara uzak boş yerlerdir (Ergenç,
2012: 224). Diğer bir deyişle üzerinde tarım yapılan arazîler ya da mülk edinilmiş arazîler değillerdir.23 Miri arazînin bir biçimi olarak metruk ve mevat
arazîler devlet mülkiyetidirler. Üzerlerinde kişisel bir tasarruf hakkı da kurulmuş değildir ve metruk arazî üzerinde bir tasarruf hakkı kurulamayacağı
da zaten kanunnâmede hükme bağlanmıştır.
2.2. Arazî Kanunnâmesi ve Metruk Arazî
Arazî kanunnâmesine göre metruk arazî iki kısma ayrılmıştır. İlki kamunun kullanımına açık yerler olarak yollar, köprüler, namazgâhlar, mesire
yerleri, pazar yerleri, panayır yerleridir. Diğer kısım olan metruk arazî ise
bir veya birkaç köy ve kasaba halkının kullanımına bırakılmış mera, yaylak,
kışlak ve harman yeri gibi yerleri kapsamaktadır (Kanunnâme-i Arazî, 1858:
m.5, 93, 94, 95). Metruk arazî, bir mülkiyet veya tasarruf konusu olmamakla
birlikte tahsis edildiği köy veya kasaba halkının müşterek kullanım alanlarıdır. Bu yerler alınıp satılamaz, ayni bir hak olarak devredilemez, devlet tarafından bir şahsa veya cemaate terki mümkün değildir (Kanunnâme-i Arazî,
1858: m. 96, 97, 101; Cin, 1969: 35). Metruk arazîyi kendi kullanımına ya
da mülkiyetine alan kişi hakkında o arazî üzerinde eyleyen köy ve kasaba
halkının dava açma ya da men etme hakkı mevcuttur (Kanunnâme-i Arazî,
1858: m. 96). O halde Locke’nin bahsettiği üzere ortak alan üzerinde emek
Osmanlı döneminde, kişiler başkalarının hakkını gasp etmediği ve ortak kullanım açısından
zarar doğurmadığı müddetçe kendi mülkünü bağımsız biçimde kullanma hakkına sahiptirler.
Şehirler ve kasabalar içindeki arsalar ve bahçeler “mülk” sayılmıştır. Yalnızca tarım üretimine açık topraklar ekonomik açıdan kıt meta sayıldığından (mutlak rant konusu) ve bu topraklardan alınacak vergi tımar sistemiyle düzenlendiğinden özel mülkiyet sayılmamış, devlet
mülkiyeti olarak görülmüştür. İlkesel olarak “saban giren yerde mülk olmaz” anlayışı ile mülkiyet hakkı değil fakat kullanım hakkı reayaya aittir. Belirli özel koşulların gerçekleşmesi
şartıyla ve kullanım hakkının sürekli kılınmasıyla, zaman içerisinde tasarruf hakkı mülkiyet
hakkına çevrilmiştir. Ergenç, 2012: 240). Bu özel koşullar Arazî Kanunnâmesinde de sayılmıştır.
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yoluyla “geliştirme” ya da ihya etme metruk arazî üzerinde bir anlam ifade
etmemektedir. Tarımsal alanlar için düşünüldüğünde ortak kullanılan meralar, otlaklar vb. yerler emek yoluyla bir kişi tarafından dönüştürülmüş olsa
bile, bir mülkiyet hakkı doğurmamaktadır.
Arazî Kanunnâmesi, bu bakımdan kadim olanın devam etmesine katkı
sağlamaktadır. Fakat diğer taraftan yollar, köprüler, pazar alanları gibi yerler
kapitalist ekonomide ortak pazarın bütünleşikliğini sağlamaktadır. Yine de
yollar, köprüler ve pazar alanlarının kapitalizmle birlikte ortaya çıktığı söylenemez. Wood’a göre, feodal ekonomide de kısmi olarak pazar alanlarına
ihtiyaç vardır. Feodal üretim biçiminde mevcut olan pazarlar, genel olarak
gıda pazarlarıdır ve köylülerin artık ürünlerini diğer metalarla değiştirebilmesi bu pazarlar aracılığı ile sağlanmaktadır. Fakat bunlar yerel ölçekli pazarları oluşturmaktadır. Diğer taraftan uzak pazarlara da kısmi olarak tarım
ürünleri götürülmektedir ve bu ürünler kentli nüfusu beslemektedir. Ticaret
ilkeleri ise mal üretimi ilkeleriyle benzeşmektedir, kâr, düşük maliyetli ve
rekabetçi üretimden daha çok dolaşım süreçlerindeki avantajdan sağlanmaktadır (Wood, 2003b: 89-90). Osmanlı açısından bakıldığında ise feodal dönemde köylülerden alınan verginin bir kısmını nakdi vergiler oluşturmakta,
bu sebeple köylüler geçimliğin dışında üretilen artık ürünün bir kısmını pazarlarda satmak zorunda kalmaktadırlar. Tımar sahiplerinin de kendi ihtiyaçlarından ve besledikleri askerlerin ihtiyaçlarından fazla artık ürüne el koymaları da pazarları gerektirmiştir. Bazı kanunnâmeler bu ürünlerin en yakın
pazara götürülmesini ve bu yolculuğun belli bir süre içinde yapılmasını zorunlu kılmıştır (Faroqhi, 2000: 69).24 Özellikle 16. yüzyılın ikinci yarısından
sonra köylülerin pazarlara yönelik ticari üretimlerinde bir artış olmuş, hem
kendi üretemedikleri mamul malları satın almak, hem de nakdi vergileri ödeyebilmek için pazarlara ihtiyaç duymuşlardır (İslamoğlu, 1998: 72). Pazar
yerleri ve yolların25 mülkiyete konu olmaması bakımından bu yerler, kapita-

Faroqhi (2000: 70), 16. yüzyılda da Osmanlı’daki köyden kente getirilen malların oluşturduğu bir pazarın varlığını ifade ederken şöyle demektedir: “16. yüzyılda Batı ve Orta Anadolu'nun pek çok yerinde köy pazarlarının sayısı önemli ölçüde arttı. Kent nüfuslarının da hızlı
arttığını göz önünde tutarak köy pazarlarının kırsal ürünü çoğalan kentsel tüketicilere aktarmaya hizmet ettiğini varsayabiliriz. Bu iki kesim arasındaki bağlantının nasıl sağlandığına
gelince, en azından bazı durumlarda kentlilerin köylüleri yolda karşılayıp tahıl ya da meyvelerini satın aldıkları ve kent pazarına getirdikleri anlaşılmaktadır. Bazen, özellikle de yeniçerilerin ve diğer idari görevlilerin bu ticarette rol oynadıkları durumlarda bu satışlar gönüllü
değil, zorba olur, bazense düpedüz soygun biçimini alırdı.”
25 Arazî Kanunnâmesinin 93. maddesi doğrudan yolların da mülkiyet konusu olamayacağını
şu hükümle düzenlemiştir: “Tarikiam üzerine bir kimse ebniye ihdas veya escar gars edemez.
Edecek olur ise hedim ve kal’ olunur. Velhasıl tarikiamda bir vechile kimse tasarruf edemez.
Tasarruf eden olur ise menolunur.” Burada tasarrufun özel mülkiyetle benzer biçimde kulla24
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list üretim biçimine geçişte esaslı bir dönüşüm geçirmemiştir. Fakat gördükleri işlev ve üretim ilişkilerine katkısı açısından bu yerler, başka bir niteliğe
bürünmektedir. Metaların dolaşım sürelerinin kısaltılması gerekliliği kapitalist üretim biçiminin temel özelliklerinden birisidir.26
“Dolaşım zamanı ile üretim zamanı karşılıklı olarak birbirlerini dışlarlar. Dolaşımı sırasında sermaye, üretken sermaye işlevini yerine
getirmez ve bu nedenle de, ne meta, ne de artı-değer üretir… Dolaşım
zamanının genişlemesi ve daralmasının, bunun için, üretim zamanının
daralması ya da genişlemesi üzerinde ya da belli büyüklükte bir sermayenin üretken sermaye olarak işlev yapmasının boyutları üzerinde
olumsuz sınırlandırıcı bir etkisi vardır. Bir sermayenin dolaşımındaki
başkalaşımlar ideale ne kadar yaklaşırsa, yani dolaşım zamanı sıfıra
ne derece eşitse ya da sıfıra yaklaşıyorsa, sermaye o kadar fazla işlev
yapar, üretkenliği ve değerini genişletmesi o kadar artar.”

Genç’in (2015: 42-43) Osmanlı klasik dönem iktisadi ilkeleri bağlamında yaptığı sınıflandırmada iaşe ilkesi olarak tabir ettiği anlayış pazar yerleri açısından önemlidir. Zira bu ilke çerçevesinde zirai üretimin başlıca tüketim birimi kazalardır. Merkezinde 3000-20000 nüfus barındıran bu birimler, etraflarındaki köy ve kasabalardan oluşur, kendi çevresinde 40-60 kilometrelik bir alanı kapsamaktadır. Topraktan sağlanan ürünün öncelikle bu
alanın ihtiyaçlarını gidermesi gerekmekte, bu ihtiyaç karşılanmadıkça ürünlerin satılmak üzere kaza dışına götürülmesine izin verilmemektedir. Böylece pazaryerleri yerel ölçekte önem kazanmaktadır.
Metruk arazînin ilk biçimi bütün kamunun kullanımına açıkken, ikinci
biçimi bir veya birkaç kasaba ve köy halkının kullanımına tahsis edilmiştir.
Mera, yaylak, kışlak ve harman yeri gibi mahaller bu biçime örnektir. Bu
alanlar belirli bir halkın dışında kullanılamaz. Arazî Kanunnâmesinin 91.
maddesine göre, eskiden beri belli bir karyeye veya kasabaya kullanım açısından ayrılmış ya da kullanma hakkı verilmiş ise ormanlık ve baltalık olarak
anılan koru ve ormanların faydalanma hakkı, yalnız o karye ve o kasaba aha-

nıldığı görülmektedir. Zira toprak rejiminde tasarruf hakkı kullanım hakkına denk düşmektedir, fakat yolların kullanımı herkese açık olduğu halde mutlak mülkiyet hakkı hiç kimseye ait
değildir.
26 Kapitalist üretim için dolaşım sürecinin işlevini Marks’ın (1979: 135-136) şu sözlerinden
çıkarsayabiliriz: “Dolaşım alanında sermaye, meta-sermaye ve para-sermaye olarak bulunur.
İki dolaşım süreci, meta-biçimden para-biçime, para-biçimden meta-biçime dönüşümünü
kapsar. Metaların paraya dönüşümünün burada aynı zamanda, metalarda somutlaşan artı-değerin gerçekleşmesi, ve paranın metalara dönüşmesinin ise aynı zamanda, sermaye-değerin,
üretim öğelerinin biçimine dönüşmesi ya da yeniden dönüşmesi durumu, bu süreçlerin, dolaşım süreçleri olarak, metaların basit başkalaşımı süreçleri olması olgusunu hiç değiştirmez.”
O halde metaların değişiminde dolaşım süreci, aktarımı sağlayan yolların ve mübadele alanı
olarak pazarın var oluşunu gerekli kılar.
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lisince kullanılıp başka karye ve kasaba ahalisinin kullanma salahiyeti bulunmamaktadır (Kanunnâme-i Arazi, 1858: m.91, 97). İkinci tip metruk
arazîler bu bakımdan kamunun tümüne değil, belli bir halkın kullanımına
özgülenmiştir. Buradaki kullanım hakkı bir özel mülkiyet biçimi değildir,
reaya bu alanların zilyetliğine sahiptir. Bu zilyetlik, devlet tarafından adeta
özel mülk gibi koruma altına alınmış; kanunnâmenin 96. maddesinde şöyle
denilmiştir (Kanunnâme-i Arazi, 1858):
Bir kariyenin umumen ahalii müçtemiasına [köy ahalisinin hepsine]
minel-kadim [eskiden beri] terk ve tahsis kılınan harman yeri alınıp
satılmaz ve sökülüp ziraat ve haraset [çift sürme] olunmaz ve üzerine
bir güna ebniye [çeşitli binalar/yapılar] ihdas ve inşasına ruhsat verilmez ve müstakillen veya müştereken tapu senediyle tasarruf kılınmaz.
Tasarruf eden olursa ahali meneder ve bu makule harman yerine diğer
kariye ahalisi mezruatını [ekili ürünler] naklederek dökemez.

Bu madde ve kanunnâmenin 97. maddesinde geçen kadimi mera yerlerinin alınıp satılamaması, üzerlerine mandıra, ağıl, ebniye gibi yapıların kurulamayacağı, bağ ve bahçe yapılamayacağı ve kimse tarafından sökülüp
üzerinde ziraat yapılamayacağı ifadesi birlikte düşünülmelidir. Metruk
arazînin üzerinde fertler ya da başka köy ahalisi tarafından hiçbir biçimde
tasarruf veya mülkiyet hakkı kurulamayacağı belirtilmiştir. Kurulduğu takdirde arazî üzerinde zilyetliği bulunan ortaklaşa kullanım hakkına sahip köylüye buradan men etme yetkisi verilmiştir. Dışarıdan gelip bu köye yerleşecekler açısından da yalnızca belli bir miktar hayvan tedarik ederek bu meralardan yararlanabilme hakkı tanınmıştır. Böylece hem köyün kendi içerisinden hem de dışarıdan gelenlerin meraların kullanımı ve yeterliliği açısından
zarar verici olmaması gerekmektedir (Kanunnâme-i Arazi, 1858: m.100).
Barkan’a göre bu tip topraklarının statüsünün korunuyor olmasının, toplumun zararına ve ferdi toprak mülkiyeti teşekkül ederek köylüyü mera ve orman gibi en gerekli ve hayati ihtiyaçlarını karşılamak için beylerin iktisadi
ve siyasi tahakkümlerine sokmaması açısından önemi büyüktür. Karye ya da
kasabaya yakın olan yerlerdeki çiftlik sahiplerinin, köylünün yararlanmasına
bırakılmış bu meraları istila etmesi bu kanunnâmeye göre imkânsız kılınmıştır. Fakat çiftlik sahiplerinin yalnız kendi hayvanlarını otlatmak için tapuyla
tasarruf olunan yerler bu meralardan farklıdır. Barkan’ın (1980: 337-338)
asıl dikkat çektiği nokta özellikle Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde bu
nevi meraların ve ormanların çoğalmış olmasıdır.
Hukuki metne göre imkânsız kılınmış olan ortak alanları istila etme meselesi, toplumsal gerçeklik açısından bakıldığında başka bir biçim almaktadır. Örneğin daha 17. yüzyılın başlarından itibaren sipahilerin ve diğer güçlü
kişilerin mevcut koşullardan faydalanıp reayanın çiftlerine, otlaklarına, meralarına, ormanlara ve kadimden beri köylülerin ortak kullanımına açılmış
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topraklara el koyduğu görülmektedir. Fakat neredeyse her dönemde bu uygulamalar kanunlara aykırı bir biçimde işlemiş, hükümetin kadılara gönderdiği fermanlarla bu uygulamalara göz yumulmamasını istemiştir (Veinstein,
1998: 43). Arazî Kanunnâmesinin düzenlenmesinden önce köylülerin ortak
kullanım alanları olarak metruk arazîlere el koyma (mutlak özel mülkiyet
olmasa da tasarruf altına alma) biçimi yaygınlık kazanmıştır. Elbette ki köylülerin ve çiftlik sahiplerinin arasındaki ilişki ve sınıfların kendi içlerindeki
koşulları metruk arazîlere yasal olmayan el koymaların temelini oluşturmuştur. McGowan’ın (1998: 43) “ismi mülksüzleşme” ve “cismi mülksüzleşme” kavramlarıyla açıkladığı biçimde el konulan arazîlerdeki köylüler
toprağı işleyen köylünün yerinden ayrılmadığı ama öncekine nazaran daha
ağır koşulların dayatıldığı biçim ve köylülerin herhangi bir sebeple kaçması
nedeniyle boş kalan yerlere el konulması biçimidir. El koyucuların hareket
alanlarını genişleten cismi mülksüzleşme biçimi, topraklarını terk eden köylülerin aynı zamanda metruk arazîleri kullanım haklarından da feragat ettiklerini göstermektedir. Toprağa bağlı köylülüğün çözülmesi ya da daha doğru
bir kullanımla köylünün mülksüzleşmesi27 aynı zamanda bir kısım metruk
arazînin de belli ellerde toplanmasına yol açmış olabilir. Miri toprak üzerindeki bu dönüşümün metruk arazî açısından da benzer sonuçlar ortaya çıkaracağı beklenmektedir. Zira metruk ve mevat toprakların da miri arazî içerisinde değerlendirilmesi (Barkan, 1980: 335) bu bağlantıyı zorunlu ve anlamlı kılmaktadır. Arazî Kanunnâmesinden önce Tanzimat döneminde dirliklerin kaldırılması28 ve Arazî Kanunnâmesinde metruk arazînin sıkı bir şekilde özel mülkiyete dönüşmesinin engellenmeye çalışılması, Osmanlı Devleti’nin küçük köylüğü korumak ya da taşrada güçlenen yerel güçlerin geriletilmesini sağlama amacı güttüğüne dair bir ipucu olmaktadır. 29 Nitekim
Osmanlı açısından toprak sahipleri sınıfını oluşturan ayanlar, 1807-1839 yılları arasında yenilgiye uğramıştır (Arıcanlı, 1998: 133). Fakat devlet yapılanmasındaki idari bozuklukların arttığı bu dönemde büyük miktarda miri
kökenli arazî vakıflara ve özel kişilere ait çiftliklere dönüşmüş, borcu olan
birçok köylünün borcu karşılığında yerleşik sipahi ya da ulemalar bu toprakların tasarruf haklarına el koymuşlar ve zamanla bu topraklar, mülk haline
Buradaki mülksüzleşmeyi tasarruf hakkından mahrum olma olarak algılamak gerekir.
Tımar sisteminin hangi tarihte kaldırıldığına dair net bir uzlaşıya varılamamış olsa da 19.
yüzyılın başından itibaren başlayıp Arazî Kanunnâmesi’nin kabulüne kadar geçen süre, tımar
sisteminin kademeli olarak lağvedilği bir süreçtir. Bu konuda farklı görüşlerin bir derlemesi
olarak bkz: Aydın, H. Veli, “Timar Sisteminin Kaldırılması Süreci Ve Bazı Değerlendirmeler”, Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, Yıl:
2001, Sayı: 12, s.65-104.
29 Zira Barkan da Arazî Kanunnâmesinin köyce yapılan müşterek tasarruflara, köylerin varlığı için sahip oldukları öneme atıfla layık oldukları mevkii verilmiş olması ile kanunnâmenin
esas olarak kabul ettiği tasarruf şeklinin müstakil küçük çiftçi işletmesi halindeki ferdi tasarruflar olmasını birlikte değerlendirmektedir. (Barkan, 1980: 339).
27
28
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dönüşmüştür. Üstelik 1600’lü yıllardan itibaren mali sorunlarla karşılaşan
hazine, giderek daha fazla miri arazîyi kişilere önce kiralama yöntemiyle
daha sonra da miras bırakma hakkı vererek mukataa yoluyla elden çıkarma
yoluna gitmiştir (İnalcık, 1998: 23). Yine de bu politikanın merkezdeki çıkarlar tarafından arzu edilmediği söylenebilir. Osmanlı Devleti 19. yüzyılda
iskân politikaları çerçevesinde kişilere tapularla birlikte geniş topraklar verip
(bu topraklar üzerinde yerleşim sınırlıdır) aşiret reislerinin aracılığıyla gönüllülük temelinde iskânı teşvik etmiştir. Bu politikanın amacı devletin gelir
tabanının genişletilmesidir (Arıcanlı, 1998: 133-134). İskân politikası, ortak
kullanım alanlarının korunmasıyla birlikte düşünüldüğünde, metruk alanların adeta bir ödül olarak görüldüğü de söylenebilir. Zira Arazî Kanunnâmesinde metruk arazînin kişisel mülkiyet olmayışı ve mera, çayır ve otlakların
kullanımının köy ahalisinin müctemian kullanımına verilmesi yerleşme açısından caziptir. Daha çok hayvancılıkla uğraşan bu kesimin mera, otlak ve
çayır ihtiyacı bu alanların korunma altına alınışında önemli bir etken olarak
görülebilir. Aynı zamanda küçük köylü mülkiyetini koruyan Arazî Kanunnâmesi daha sonraki dönem politikaları açısından da takip edilen bir düzenleme olmuştur. Fakat uygulamada bu korumacılığın ne kadar etkili olduğu tartışılır niteliktedir.30
Meralar, ormanlar, otlaklar yalnızca Osmanlı Devleti içindeki çiftlik sahiplerinin kısmen el koydukları alanlar olmamıştır. Örneğin İngiltere açısından bakıldığında Thompson (2006: 131-132, 221) şöyle demektedir:
Orman berbat bir şekilde istismar edilmektedir. Ağaçlar üstünkörü kesilmekte ve hayvanlara yedirilmekte; hiç kimse eğlencelere ve fidan
dikmeye gelmemekte; yetkili olmayan korucular tarafından kesilmekte, çevrede satılmaktadır: Özellikle Burford Kasabası oradan beslenmektedir. Toprak sahibi Nash bu yıl Bull’da on yük satın almıştır;
kısaca rezilliktir!... “Eskiden” çayırların ve otlakların ve onların üzerindeki çiftçilerin karşılıklı yararından söz edilmektedir; şimdi bunlar
sırf çitlemecilerin çıkarı için viraneye döndürülmüştür.

İngiltere’de metruk arazîlere el koyma meselesi çok daha önceden halledilmiş bir mevzudur. Wood’un erken tarım dönemi olarak adlandırdığı bu
dönem, geliştirmenin başladığı ve tarımsal tekniklerin ve yöntemlerin o
vakte kadar geleneksel olarak köy cemaati tarafından çıkarılan düzenleme-

Çukurova bölgesi için bakıldığında, bazıları zorunlu iskâna tabii tutulan aşiretlere bu ovadan arazî verildiği görülmektedir. Aşiretlerin ortak kullanımında olan bu toprakları zamanla
aşiret reisleri kendi adlarına, mülk olarak tapuya kaydetmiştir. Bu sürecin sonucunda aşiret
reisleri toprak ağası haline gelirken aşiret mensupları da ortakçı olarak yeni bir statü edinmişler, topraklardan kolektif yararlanma hakları yok edilerek serf benzeri bir niteliğe bürünmüşlerdir. (Gerber, 1987: 87).
30
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lere göre ekilen ortak arazîler kadar çok sayıda küçük toprak sahibinin gereksinim duyduğu yakacak odun toplama için bağımlı olduğu ekilmemiş ve
ortak arazîler çitlemelerle sonlanmıştır (Wood, 2008: 34). Çitlemenin özünü
oluşturan geleneksel olana dayalı hakların ve ortaklaşa toprağa el koymayı
düzenleyen geleneksel hukukun kaldırıldığı görülmektedir (Wood, 2008:
34). 1621 yılında feodal dönemin kalıntılarından kaynaklı krizin derinleşmesiyle devlet arazîlerinin özelleştirilmesine dair ilk yasa çıkarılmıştır. Saray
ise, çitlemeler yoluyla kaybettiği haklarını ve vergi gelirlerini ceza ile durdurmak yerine bizzat devlet topraklarını çitleme hareketine katılmıştır (Hill,
2015: 96). Kaymak (2010: 89) da bu dönüşümü şöyle açıklamaktadır:
İngiltere’de 15. yüzyıldan başlayarak köylüler, topraklarından atılarak işledikleri topraklar ve ortak alanlar (mera, orman) çitlenerek özel
mülk haline getirilmiştir. Çitleme hareketi diye bilinen bu süreç,
18.yüzyıla kadar fiilen gelişirken 18. yüzyılda Parlamento yasaları ile
ortak toprakların çitlenmesiyle köylü mülkiyeti neredeyse tamamen
ortadan kaldırılmıştır. Yine bu süreçte toprak üzerinde köylüye koruma sağlayan ve feodalizmin mirası olan geleneksel haklar tümüyle
ortadan kaldırılmıştır. Bu geleneksel hakların en önde gelenleri, köylünün toprak üzerinde kalıtsal zilyetlik haklarına ya da sabit rant karşılığı uzun süreli kiralama güvencesine sahip olması, ortak topraklardan otlak ve av sahası olarak yararlanma haklarıdır. Bu gelişmeler sonucunda İngiltere’de tarımsal kapitalizmin klasik modeli hayata
geçirilmiştir.

Ortak alanlara giren hayvanların başıboş bırakılması, mülkiyetli
arazîlere hayvanların girişi, aynı yerlerde atların otlaması,31 gibi sorunlar küçük köylülerle çiftlik sahiplerini karşı karşıya getirmiştir. Köylülerin kendi
sahip oldukları arazîlerde boş kalan yerleri de çayır haline getirmesi bu kıtlıktan kaynaklanmakla birlikte çitleme hareketiyle bu yerler bir kişinin kullanımına açık bütünleşik bir yer haline gelmiştir. Çitlemeden önce ise İngiltere’nin farklı yerlerinde farklı uygulamalar mevcuttur. Ama büyük oranda
bu alanlar yoksullar için bir avantaj sağlamaktadır. Örneğin Thompson’un
(Northampton Mercury, 2006: 185) aktardığı şu metinde bu alanların önemi
görülmektedir:
…evlerinden başka bir şeyi kiralamadıkları halde ortak kullanma hakkına ya da göreneğine sahip bir tür köylüler vardır ve eğer boş alanda
Buradaki hayvanlar genelde atlardır. Atların ortak alanlardaki çayırların tüketilmesi açısından daha çok anlaşmazlığa sebep olması, bu hayvanların küçükbaşlara göre daha çok tüketmesidir. Locke’nin “diğerleriyle birlikte müşterek bir hakka sahip olduğum atımın ısırmış
olduğu otlar; hizmetlimin kesmiş olduğu çimenler; herhangi bir yerde kazmış olduğum maden filizi; başka birinin onayı ya da rızası olmaksızın mülkiyetim olur.” fikri ortak alanlardaki, meralardaki bu çatışmanın tezahürüdür. Locke’e göre bu anlaşmazlık özel mülkiyete
konu olma, mutlak rantın yararlanana tahsis edilmesi anlamına gelmektedir.
31
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bir baraka inşa edilmiş olsa, yoksul bir adamı bir kuzu ya da dişi koyun ya da yavrusu olmayan küçük bir inek beslemekten kim alıkoyabilir? Çünkü bunlar ürün devşirilene kadar otlağa girebilir, yollar ve
geçitlerde dolaşabilir ve daha sonra ortak tarlalara geçilir... Kimi yerlerde bu avantaj sayesinde birçok yoksul aile iyi bir şekilde desteklenmiş olur.

Ortak alanlardan yararlanılması İngiltere ve Osmanlı köylüsü açısından
benzer sonuçlar doğurmakla birlikte,32 bu alanların özel mülkiyet haline geliş biçimleri açısından İngiltere’de bu süreç çitleme hareketlerinden sonra
büyük oranda gerçekleştirilmiş, fakat Osmanlı açısından nitelik ve verimlilik
açısından farklı olsa da bu toprakların ortaklığı durumu uzunca müddet devam etmiş ve bu statü günümüze kadar gelmiştir. İlksel birikimin kendi doğası ile ilgili olarak bakıldığında ise, İngiltere’de toprak mülkiyeti ve ortak
alanların büyük oranda çitlenerek bir sermaye aracına dönüştürülmesi çok
daha uzun zaman önce gerçekleştirilmiş ve farklılık rantına dayalı kâr anlayışı yaygınlaşmışken, Türkiye açısından ortak alanların ilksel birikim aracına dönüştürülmesi meselesi günümüze kadar hukuki metinlere yansır biçimde gelişmemiştir; süreç genel olarak fiili el koyma yoluyla gerçekleşmiştir. Mutlak mülkiyet rantına dayalı toprak mülkiyeti sahipliği (ki bu rantın
en ilkel biçimidir) ancak son dönemde dönüşmeye başlamıştır.
1998 yılına kadar meraları, yaylak ve kışlakları özel olarak düzenleyen
bir kanun hükmü bulunmamakla birlikte, Arazî Kanunnâmesinde belirlenen
şartların bazı küçük değişikliklere rağmen bu tarihe kadar devam ettiği görülmektedir.33 Fakat yukarıda değinildiği üzere hukuksal metinlerin toplum-

Küçük boyutlarda da olsa çitleme hareketi Fransa’da meraların mülkiyet haline getirildiğini
göstermektedir. Huberman Cheffes köylülerinin 1790’da Eta-Jenenoro’ya sundukları bir dilekçeyi buna örnek göstermektedir. Dilekçede şöyle yazmaktadır: “Anjou’daki Cheffes köylüleri… kimi zengin veya nüfuzlu veya açgözlü bazı kişilerin haksızca el koydukları mera ile
ilgili istek, dilek ve şikayetlerini sunarlar… bu köy halkı Konsey’in Cheffes senyörleri lehine
bir kararıyla bundan yoksun kaldılar. Sığırlarını otlatmak için başka meraları yoktur ve bu da
ellerinden alındığı için çaresizdirler ve büyük yoksulluğa düşmüşlerdir. İktisatçıların yarattığı
yeni bir sistem insanları meraların tarım için elverişli olmadığına inandırmaya çalışıyor; nüfuzlu beyler, parası olanlar ortak toprakları işgal ve zapt ederek köylerin servetini alıp zenginleşiyorlar…” (Huberman, 2015: 186).
33 Arazî Kanunnâmesinde korunan metruk arazîlerin, ekonomiye kazandırma biçimi olarak
özel mülkiyete konu olmaması günümüze kadar düzenlenen meralarla ilgili hukuki metinler
açısından da devam etmiştir. Farklı hukuksal metinlerde meraların statüleri korunmuş olmakla birlikte hüküm bulunmayan konularda Arazî Kanunnâmesi yol gösterici olmuştur. Fakat 1998 yılında 4432 sayılı Mera Kanunu ile bu alanda düzenleme yapılmıştır. Yalnızca bu
kanunun getirdiği hükümlere bakıldığında meraların özel mülkiyete konu olmayacağı çıkarsaması yapılabilir. Ama diğer kanunlardaki hükümler ve değişikliklerle birlikte meraların statüsünün ve mutlak toprak rantı açısından mülkiyetlerinin durumunun değişebileceği ve daha
32

128

Alan Yönetimi ve Kent Yönetimi Temelinde Yerel Yönetim ve Mülki İdare Ayrışması

sal gerçekliği açıklamada yetersiz kalışına örnek gösterilebilecek uygulamalar da mevcuttur. Örneğin Şereflikoçhisar ilçesine bağlı Karabük köyü ile
ilgili yapılan bir araştırmada 1970’li yıllarda artan traktör sayısı ile zaten
kısıtlı olan tarım alanlarının yanı sıra meralara tecavüzlerin başladığı, günümüzde ise bu köyde 1.000 dönüme yakın mera alanının işgal altında olduğu
tespit edilmiştir (Yücel ve Bulur, 2010: 228). İngiltere ile karşılaştırıldığı
zaman bu uygulamaların Osmanlı ve Türkiye açısından uzun bir süreci kapsadığı görülmektedir.34
2.3. Arazî Kanunnâmesi ve Mevat Arazî
Bir toprak biçimi olarak mevat arazî, Arazî Kanunnâmesi’nin altıncı
maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre mevat arazî “bir kimsenin tasarrufunda olmadığı ve ahaliye terk ve tahsis kılınmadığı hâlde cehîru’s-savt [çok
kuvvetli sesi] olan kimsenin aksâ-yı umrândan [meskun mâhallerin bittiği
kısım] sayhası [bağırışı] istimâ olunmayacak [duyulmayacak] derecelerde
kurâ ve kasabâtdan ba‘îd [uzak] bulunan yani aksâ-yı umrâna tahminen bir
buçuk mil yani yarım saat mikdarı mesafe bu‘diyeti olan hâlî mahallerdir”
(Kanunâme-i Arazî, 1858: m.6) Mevat arazînin türleri ise aynı kanunun 103.
maddesinde kûhî [ıssız] ve taşlık ve kıraç ve pırnallık [çalılık] ve otlak gibi
mahaller olarak sayılmıştır. Kanunnâmenin bu maddelerine dayanarak mevat arazînin bir kısım nitelikleri ortaya konulabilir. Mevat arazî kimsenin
tasarrufunda ve temellükünde değildir. Mevat arazî üzerinde mülkiyet ya da
tasarruf hakkı kurulmuş ise bu toprak mevat arazî olmaktan çıkar, miri ya da
mülk arazî halini alır. Diğer taraftan bu toprak üzerinde kurulmuş bir ortaklaşa kullanımdan da söz edilemez. Eğer ortak kullanım hakkı olsaydı, bu
esnek şartların konulduğu görülmektedir. Örneğin 4706 sayılı kanunun ilk maddesindeki Hazine’ye ait taşınmazların kısa sürede ekonomiye kazandırılma amacı belirtilmiş, 4/b maddesinde Belediye ve mücavir alan sınırları dışında, köy ve mezraların yerleşme alanı içinde bulunan ve yüzölçümü beş bin metre kareye kadar olan Hazineye ait taşınmaz mallar kullanıcılarına satılabileceği hükme bağlanmıştır. Meraların sahipliğinin el değiştirmesi açısından diğer önemli kanunlar 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 6360 sayılı On Dört İlde
Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunlardır. Büyükşehir Belediye Kanunları
ile büyükşehir belediyesi sınırları içinde bulunan köylerin kamu tüzel kişilikleri kaldırılmış,
bu köylerin taşınmaz malları belediyelere devredilmiştir. Şu halde ortak alanların çitlenmesinin günümüze kadar engellendiği söylenebilir.
34 Örneğin Barkan daha Kanuni dönemine ait birtakım kayıtlarda devrin nüfuzlu vezirlerinden bazılarının kendi hayvanları için çiftlik veya mandıra ittihaz edebilmek üzere satın almak
istedikleri topraklar için civar köylerin halkından gerek tarla ve gerekse mera olarak o topraklara ihtiyaçları olmadığına dair mazbatalar temin etmek zorunda olduklarını söylemektedir. O halde ortak alanların siyasi ve iktisadi zoru kendinde barındıran nüfuzlu kişilerin bu
toprakları edinmek için zora başvurarak elde ettikleri de düşünülebilir. Böylece eskiden beri
mera ve ortak alanların statüsünün değiştirildiği görülmektedir.
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arazî metruk arazî olarak tanımlanırdı. Mevat arazînin yerleşim yerlerine
uzak olması gerekmektedir. Bu uzaklık kanunnâmenin maddesinde yarım
saat ya da bir buçuk mil olarak belirlenmiştir. Köy veya kasabaya yarım saat
uzaklıktaki yerlerden daha yakın olan yerlerin ileride köy halkı tarafından
kullanılabileceği hesap edildiğinden böyle bir uzaklık ölçütü belirlenmiştir.
Fakat mevat arazînin ihya yoluyla kişisel tasarruf olabileceği ihtimali de göz
önünde bulundurulmuş, böylece köyün ortak kullanım alanlarının bireysel
kullanıma açık olabileceği ve köy halkının bundan zarar görebileceği de düşünülmüştür. Böylece köyün ortak yararını korumak için bu mesafelerden
daha yakın yerlerin mevat arazî olamayacağı hükme bağlanmıştır (Cin,
1969: 38). Mevat arazîler bir diğer deyişle ölü arazîlerdir. Mecellenin 1270.
maddesinde de düzenlenmiş olan mevat arazîlerin en temel özelliği o
arazînin ihya edilip edilmemesi ile ilgilidir. Mecellenin 1051. maddesinde
ihya, imarla eş anlamlı tutulmuş, arazîyi ziraata sahih kılmak olarak tanımlanmıştır (Yener, 1954: 338). Fakat Arazî Kanunnâmesinde hangi fiillerin
ihya sayılacağına dair net bir hüküm yoktur. Yalnızca ihtiyacı olanların memurdan izin almak yoluyla mevat arazîde tarla ittihaz edebileceği belirtilmiştir (Kanunnâme-i Arazî, 1858: m.103). Hangi fiillerin ihya sayılabileceği
yine Mecelle’de düzenlenmiştir. Tohum ekmek, fidan dikmek, tarlayı nadas
etmek, sulamak için arklar açmak, arazînin etrafına duvar çekmek ihya sayılmaktadır.35 Fakat ihya için izin alan kişinin üç yıl içinde bu tarlayı açıp
ziraate uygun hale getirmediği durumda, tarla kişinin elinden alınıp başkasının tasarrufuna verilebilir (Kanunnâme-i Arazî, 1858: m.103).
Mevat arazîlerin 19. yüzyıl öncesinde yaygın biçimde ihya edilerek
mülkiyete geçirildiği görülmektedir. Osmanlı’da plantasyon benzeri pazara
yönelik üretim yapan çiftlikler, çoğunlukla çift-hane sisteminin dışında kalan mevat arazîde ortaya çıkmıştır. 18. yüzyıldan önce mevat arazîleri ihya
edip üzerinde ticarete dâhil etmek üzere tarımsal ürün üretenler genelde yönetici sınıf, kullandıkları emek ise ortakçı ya da köle emeğidir (İnalcık, 1998:
20). Mecelleye göre hukuki statüsü tanınan ihya yahut şenlendirme faaliyetleri devlet tarafından da desteklenmiştir. Daha çok İslami gelenekten gelen
ihya anlayışı, öncelikle toprağın ıslah edilmesine, daha sonra da kişiye mülkiyet hakkı veren padişah onayına tabi tutulmuştur.36

Mecelle, m.1275-1276. maddeler şöyledir: “tohum ekmek ve fidan dikme arzı ihya olduğu
gibi nadas eylemek ya saki etmek yahut saki için hark ve cetvel açmak dahi ihyadır.bir kimse
arazî-i mevattan bir yerin etrafına dıvar çekse yahut sel suyundan muhafaza edecek kadar
etrafını yükseltip de mesnet yapsa o yeri ihya etmiş olur.”
36 Mevat arazînin ihya edilmesinin İslamiyet açısından önemli olması, şu hadisten kaynaklanmaktadır: “Kim ölü bir toprağı ihya ederse, o toprak onundur. Haksız dökülen ter için bir
hak yoktur.”
35
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Diğer taraftan gayrimüslim olanlara da ihya ettikleri mevat topraklar
mülk olarak verilmiştir. Ekilebilir toprakların genişletilmesi böylece vergi
tabanının ve gelirlerinin de artmasını sağlamaktadır. Devletin mevat arazînin
ihyasını desteklemesi politikasında bu amaç etkili olmuştur. Islah edilen mevat arazînin önemli bir kısmı vakıf olarak dönüştürülüp kamu kullanımına
açılmaktadır. Bir mevat arazînin mülk haline dönüşümünü istemek için toprağın sınırlarını, ıslah biçimini ve amacını belirten bir dilekçe ile padişah
onayı istemektir (İnalcık, 1998: 20). Fakat İnalcık eskiden beri önce mevat
arazîyi ıslah edip sonra temlikname istenmesinin yaygın olduğunu belirtmektedir. Ayrıca devletin miri arazîyi mülke dönüştürmemesi, daha sonrasında oluşan büyük çiftliklerin çoğunluğunun kökeninin mevat arazî olmasına neden olmuştur. Islah faaliyetinin de belli miktarda sermaye gerektirmesi, erken dönemde bu işlerin yönetici elit tarafından yapılmasıyla sonuçlanmıştır. Zira 18. yüzyıl öncesinde gelişkin bir eşraf ve ayan bulunmadığı
için ıslah faaliyetiyle mülk edinilmiş arazî kayıtlarına az rastlanmaktadır
(İnalcık, 1998: 21). Fakat daha sonraki dönemde ihya ve şenlendirme yoluyla mevat arazîlerin mülk haline getirilişinin eşraf ve ayan tarafından gerçekleştirildiğini tahmin etmek zor değildir. Merkezi teşkilat yapısının bozulmasıyla yönetici elitin yerini eşraf ve ayan almıştır.
İngiltere’de de aynı süreç “iyileştirme”, “geliştirme”, “ıslah” adlarıyla
yürütülmüştür (Wood, 2003a: 234; Wood, 2008: 117). 17. yüzyıla gelindiğinde kapitalist üretim biçiminin mantığı, şekillenmeye başlamıştır. Emeğin
artan üretkenliği önemli hale gelmiş, aynı zamanda mülkiyet ilişkilerinin dönüşümüne yol açmıştır. Bu ilişkiler mülkiyet hakları biçiminde belirginleşmiş, toprağı üretkenleştirmek, onu ıslah etmek mülkiyet haklarının temeli
olmuştur. Islah etmemek ise mülkiyet hakkının ceza olarak yitirilmesi anlamına gelmiştir (Wood, 2008: 169). Arazî Kanunnâmesinde de benzer bir
hükme rastlanmaktadır. Kanunnâmenin 103. maddesi ıslah edilecek toprağın
üst üste üç yıl boş bırakılması halinde tasarruf edilme hakkını kaybedeceği
ifade edilmektedir. Fakat bu ceza, toprağın üretken kullanımı ya da emeğin
kâra yönelik olarak kullanımını teşvikle değil, vergi biçiminde el konulacak
olan rantın sürekliliğini sağlamaya dönüktür; diğer bir deyişle feodaliteye
özgü bir anlayışın tezahürüdür.
Asıl olarak Locke’de ifadesini bulan ıslah, emek yoluyla değer katmanın bir biçimidir. Islah edilmemiş toprak, kullanılmayan topraktır ve onu ıslah etmek için kendine mal eden bir kişi onun değerini arttırarak insanlığa
bir şey vermiştir, ondan bir şey almamıştır. Zira Locke (2012: 32-33) için
kullanılmayan toprak tamamıyla boş ve yararsız topraktır:37
Vurgular metnin orjinalindedir. Locke’nin bu çözümlemelerinin İngiltere’nin Amerika kıtası üzerindeki emperyal uygulamalarını meşrulaştırmak için kullanılabildiğini Wood şöyle
37
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Ayrıca malzemeleri üreten toprağın bu değer içindeki payı yok denecek kadar az ya da çoğunlukla sadece çok küçük bir bölümle sınırlıdır;
bu değer öylesine küçüktür ki, bizim aramızda dahi otlatma, ekme ve
dikme için ıslah edilmeyip bütünüyle Doğaya bırakılmış Toprak, boş
ve yararsız arazî olarak adlandırılır ki gerçekten de bu arazî boş ve
yararsızdır ve bu arazînin yararının hiçin yararından çok az fazla olduğunu görürüz. Bu da insan sayısının hükümranlıklara ait arazîlerin
genişliğine ne kadar çok tercih edilmesi gerektiğini ve dolayısıyla da
toprakları artırmanın ve onları doğru kullanmanın büyük yönetim sanatı olduğunu gösterir.

Locke’nin genel olarak kastettiği, emek katılmamış ve üzerinde üretim
yapılmayan boş toprakların -ki bunlar büyük oranda yerlilerce kullanılan ya
da kullanılmayan komünal/ortak toprakları oluşturmaktadır- yoksulluğa neden olmasıdır. Amerika’daki Kızılderililer özelinde mutlak mülkiyetin olmayışının yoksullukla bağlantılı olduğunu söyleyen Locke, bir yandan toprakta mutlak özel mülkiyeti meşrulaştırırken diğer taraftan emek kıtlığının
yoksulluğa sebep olduğunu düşünmektedir. Ona göre hükümranlar, arazîlerini genişletmek yerine emek arzını arttırabildikleri oranda güçlü olabilirler.
Bu yüzden devlet toprakları/ortak topraklar/kamu topraklarını korumak yerine yapılması gereken emek alanının düzenlenmesidir; insan kaynaklarının
arttırılmasıdır (Locke, 2012: 33). Oysa Amerikalı yerlilerden farklı olarak
İngiltere köylüsünü inceleyen Thompson’un tasvirlerinde, ortak alanların,
özelde de mevat arazîler olarak bataklıkların çitlenmesine ve mülkiyet haline
getirilmesine kırsaldan gelen tepkiler vardır. Örneğin,
Stokesby’de pek çok yoksul insan, erkek ve kadın bataklıktaki çitleri,
bazı kapıları ve yeni yapılmış olan bir değirmeni yıkmışlardı. Bunlardan sekiz ya da onu sorgulanmak üzere Norwich’e götürüldüler.
“Haklarını geri almak” amacıyla hareket ettiklerini söylüyorlardı
çünkü bataklık, bir beyefendi gelip orasını çitleyinceye kadar ortak
yararlanma alanıydı (Thompson, 2006: 147).

O halde sorun yalnızca emek kıtlığı sorunu değildir, köylülerin hayvanlarını otlatmak için kullandıkları alanların çitlenmesi, özel mülkiyet haline
getirilmesi köylüler açısından geçimlik üretimlerini sekteye uğratır bir niteliğe sahiptir. Osmanlı’da da mevat arazîlerin plantasyon yoluyla çiftlikler
haline getirildiği durumun İngiltere ile benzer bir süreç olduğu görülmektedir. Fakat çiftliklerin nitelikleri ve nicelikleri birbirinden farklıdır. Osmanlı’da öşür ödeyenlerin büyük bir çoğunluğu küçük toprak sahiplerinden

ifade etmektedir: “mülklere sömürgeci elkoymanın haklı çıkarılması açısından da çıkarımları
vardı. Ülkede ‘kârlı olmayan’ toprakların yanı sıra sömürgelerde yerli nüfus tarafından ticari
olarak kârlı kullanıma sokulmayan toprakların çitlenınesini savunmak için kullanılabilirdi.”
(Wood, 2003b : 123).
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oluşmaktadır ve tüm ekilebilir arazîlerin %75’i bir milyonun üzerindeki küçük toprak sahibine aittir. İngiltere’de ise çitleme hareketi büyük çiftliklerin
ortaya çıkışına sebep olmuş, büyük çiftlikler yaygınlaşmıştır (Quartaert,
2008: 55). Öyle ki Huberman (2015: 187), 16. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar
İngiltere’de küçük mülk sahibi köylülüğün hemen hemen tamamen silindiğini belirtmektedir. Üstelik ortak alanları ve küçük köylülüğü yok etmede
devlet yardımları ve politikaları da önemli rol oynamıştır.38 Böylece İngiltere’de ortak alanlara el koyma ve büyük çiftlikler kurma süreci,
Kilise mallarının yağmalanması, devlet mülkünün hileli yollardan ele
geçirilmesi, ortak toprakların çalınması, feodal ve klan emlâkının gaspedilerek, başıboş bir terör havası içinde modern özel mülkiyet haline
getirilmesi, ilkel birikimin birçok sevimli yöntemlerinden bazılarıydı.
Kapitalist tarım için gerekli alan ele geçirilmiş; toprak, sermayenin
bir parçası haline getirilmiş ve kent sanayileri için gerekli, “özgür” ve
yasa-dışı proletarya sağlanmıştı (Marks, 1986: 749-750).

İngiltere’de ortak alanların çitlenmesi ve geniş mülkiyet haklarının ortaya çıkması devlet desteği ile sağlanırken, belli bir döneme kadar Osmanlı’da mevat arazîlerin çitlenmesi devlet tarafından önlenmiştir. Örneğin
1826 yılında II. Mahmud tarafından kurulan Asakir-i Mansure-i Muhammediye ordusunun yardımıyla, ayanların mülkiyet ya da tasarruf hakkı önemsenmeden II. Mahmud tarafından el konulmuştur (Karpat, 1972:254). Fakat
Arazî Kanunnâmesi her ne kadar mevat arazîlerin çitlenmesini önleyecek
hükümler getirse de, buraların birer mülkiyet konusu oluşunu engelleyememiştir.
Osmanlı’da Arazî Kanunnâmesinden önce Tanzimat döneminde malikâneleri düzenlemek amacıyla bir komisyon kurulmuş, komisyon malikâne
sahiplerinin çitledikleri mevat arazîleri inceleme altına almıştır. Şeyhülislamın mevat arazîlerin eski hallerine dönüştürülmesi ve kullanımın durdurulması için verdiği karar, Tanzimat Meclisi tarafından huzursuzluk yaratacağı
gerekçesiyle reddedilmiştir. Sonuç olarak Arazî Kanunnâmesinin 103. maddesi mevat arazîler üzerindeki çitleme hareketini engelleyici bir hüküm barındırmakla birlikte, kanunnâmeden önce çitlenen yerlerin geri döndürülmesi hakkında sessiz kalmıştır (Önal, 2012:147; Aytekin, 2009: 945). Arazî
Kanunnâmesinden sonra yapılan bazı düzenlemeler de mevat arazînin özel
mülke dönüşmesine kaynaklık etmiştir. Özellikle Çukurova bölgesi, mevat
arazî olan bataklıkların kurutularak büyük ölçekli tarım yapılabilir arazînin
Kapital’de anlattığı bir örnek olay bunu ispatlar niteliktedir. Sutherland düşesinin
19. yüzyılda burayı tümüyle bir koyun otlağına çevirmek için 1814-1820 arasında 15.000
kişiyi sistemli olarak topraklarından çıkardı. Ortak topraklara el koydu, köylülerin tarlalarını
da otlaklara çevirdi. Bunu yaparken düşesin en büyük yardımcısı İngiliz ordusu askerleri
oldu. (Marks, 1986: 746).
38Marks’ın
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ortaya çıkışına bir örnek sunmaktadır. Çukurova’daki büyük toprak mülkiyetlerinin ortaya çıkışı mevat arazînin ihya edilmesi sonucudur. Fakat devletin küçük mülkiyeti koruma ve muhafaza etme eğilimi ile ters düşen bir
durum burada da yoktur. Çünkü buradaki bataklık alanlar daha öncesinde
küçük mülkiyet halinde değildir, köylünün burada bir tasarrufu bulunmamaktadır. Dolayısı ile daha sonradan burada toprak mülkiyetine sahip olanlar, küçük köylü mülkiyetine ya da ortak alana el koymamışlardır. Bu sebeple devletin Çukurova’daki bu arazîler için engelleyici bir tutum takınmadığı ifade edilmektedir (Quartert, 1981: 76-77). Aynı zamanda kıyılarda edinilen mülkiyet için de herhangi bir engellemenin olmayışı ve bu tutumun
cumhuriyet sonrası dönemi de kapsayacak biçimde uzunca zaman devam etmesiyle bu arazîlerin özel mülkiyete geçişinde süreklilik sağlamıştır (Duru,
2003: 182-183). Arazî Kanunnâmesi hukuki bir metin olarak sıkı sıkıya koruduğu alanlar, böylece özel mülkiyet biçimine dönüştürülmektedir.
Sonuç
Toprağın kullanım değerine sahip bir nesne oluşundan değişim değerine sahip bir meta oluş aşamasına geçişi toprak mülkiyeti açısından bir dönüşümün sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Geçimlik ekonominin egemen olduğu feodal dönemde topluluk olarak tasarruf edilen topraklar, farklı dönemlerde de olsa liberal haklarla ve üretim ilişkileriyle donatılmış bir mülkiyet
biçimine dönüşmüştür. İngiltere açısından bu süreç 14. ve 15. yüzyıllara uzanırken Osmanlı açısından bu dönüşüm genellikle Arazî Kanunnâmesi metninde aranmaktadır. Devlet/kamu topraklarının siyaseten edinilmiş birer
mülkiyet konusu olmaları, iktisadi alanın siyasi alandan kopmasıyla birlikte
dönüşmüşse Arazî Kanunnâmesi bu dönüşümün göstergesi olabilir mi sorusuna olumlu bir yanıt vermek zordur. Hem metnin kendisinin getirdiği düzenlemeler, hem de geçmişten gelen uygulamalarla İngiliz tipi bir tarımsal
kapitalizmi ortaya çıkarmak açısından Arazî Kanunnâmesi açıklayıcı olmamaktadır. Fakat devletin modernleşerek teritoryalleşmesi ve tek biçimli bir
hukuki düzenleme ile bütün mülkte geçerli olmak üzere bir hukuk metni
oluşturması tamamen anlamsız kalmamaktadır. Eğer Arazî Kanunnâmesi’nin yarattığı bir dönüşümden bahsedilecekse, kanunnâmenin hukuksal olarak yarattığı etkiden söz edilebilir. Fakat en azından ortak alanlar
açısından bakıldığında bu alanı düzenleyen 91-102. maddelerde toplamda
dokuz kez mine’l-kadim ve olunagelen gibi geçmişe atıf yapan sözcüklerle
karşılaşılmıştır. Oysa İngiltere’de çitleme hareketiyle birlikte kadim ya da
geleneksel haklar olarak tanımlanan ortak alanların kullanımına ilişkin haklar giderek budanmış, ne zamandan beri uygulanageldiği belli olmayan kadim kullanım hakları yerini çitlemelere bırakmıştır. Thompson’un Avam ve
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Görenek kitabı, İngiltere’de ortak kullanılan topraklar açısından mine’l-kadimden beri kullanılagelen hakların parlamento ve büyük toprak sahipliği
uzlaşısıyla yok edilme sürecini açıklamaktadır. Fakat Arazi Kanunnamesi’nde, aynı konuyla ilgili olarak yeni bir düzenlemeye gidilmemiştir.39
İngiliz örneğinde ise 1850’li yıllara gelindiğinde ortak alanlar parlamento
desteği ile büyük oranda çitlenmiştir. Locke’nin geliştirme kuramı bu bakımdan İngiltere’nin tarımsal kapitalizm deneyimi ve toprakta özel mülkiyetin varlığını açıklar bir düşünüş biçimi sunmaktayken, aynı metin Arazî
Kanunnâmesi açısından büyük oranda anlamsız kalmaktadır. Osmanlı’daki
dönüşüm toprakların özel mülkiyet haline getirilip verimlileştirilmesi ve üretim ilişkilerinin buradan şekillenmesini değil; miri arazî ya da ortak topraklar
üzerinde gelir hakkının bölüşümünü kapsamış, toprağın geliştirilmesi, yeni
yöntem ve tekniklerin gelir artırıcı şekilde kullanılmasını içermemiştir.
Sonuç olarak ortak topraklar, Arazî Kanunnâmesi’nden önce de Osmanlı Devleti açısından önemlidir. Hem metruk arazîler hem de mevat
arazîler belli bir tarihsel döneme kadar miri toprak olarak topluluk kullanımına bırakılmışlar; böylece hem küçük köylü tarımsal üretiminin sürekliliğinde hem de hayvancılık faaliyetlerinin devamlılığında özellikle metruk
arazîler önemli olmuşlardır. Bu süreç belli açılardan İngiltere’de ortak toprakların geleneksel ve göreneksel kullanımıyla benzerlik göstermiştir. Feodal üretim biçiminin kendisine ait özgünlükleriyle açıklanabilecek bu benzerlikler, tarihsel sürecin belli bir aşamasında –ki bu aşama kapitalist üretim
biçiminin ortaya çıkışı ile ilgilidir- farklılaşmıştır. İngiliz ortak topraklarının
çitleme yoluyla ve devlet destekli olarak mutlak özel mülkiyete konu olması,
Osmanlı ve Türkiye açısından geç bir dönemde başarılmıştır. Fakat üç kollu
terazinin en önemli kaldıracı olan köylüler açısından her iki süreç de yıkıcı
olmuştur. Kamusal toprakların özel mülkiyete konu oluşu, bu kesimleri topraktan yararlanma hakkından belli ölçüde yoksun kılmıştır.
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DÜZENSİZ GÖÇÜN KENTLERDE “DÜZENLENMESİ”:
MEKSİKA’DA GÖÇMEN EVLERİ1
Elif Tuğba DOĞAN

Özet
İnsanlar, ekonomik, politik istikrarsızlık, şiddet ve doğal afetler gibi nedenlerle
göç etmektedir. Ancak hedef ülkelerin katı göç politikaları, göçün düzensizleşmesine neden olmaktadır. Katı politikalar, göçü tümüyle önleyemediği gibi
göçmenler açısından tehlikeli hale de getirmektedir. Küresel göç haritasında
Orta Amerikalı göçmenler için Meksika, geçilmesi gereken uzun ve tehlikeli
bir koridordur ve Meksika’daki göçmen evleri (casas del migrante), göçmenlere sundukları hizmetlerle göç sürecinde stratejik bir konuma sahiptir. Bu çalışmada, düzensiz göçün kentlerde göçmen evleri aracılığıyla nasıl “düzenlendiği” açıklanmaktadır. Araştırmanın verileri ise Temmuz-Aralık 2017 arasında
ziyaret edilen San Luis Potosí, Tijuana, Saltillo ve Tapachula kentlerindeki dört
göçmen evine ilişkin gözlemlerden ve buradaki yetkililerle yapılan görüşmelerden derlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Düzensiz göç, göç yönetişimi, göçmen evleri, Orta Amerika, Meksika.

“ARRANGEMENT” of IRREGULAR MIGRATION in URBAN AREAS:
“MIGRANT SHELTERS” in MEXICO
Abstract
People migrate due to economic, political instability, violence and natural disasters. However, strict migration policies of receiving countries cause irregular migration. On the global migration map, Mexico is a long and dangerous
Bu çalışma 7-9 Eylül 2018 tarihlerinde Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ile Hacettepe
Üniversitesi’nin Karaman’da düzenlediği III. Kentfor: Yerel Kalkınma ve Siyasal-Toplumsal
Dönüşüm Bağlamında Kent ve Çevre Yönetimi kapsamında sunulan “Düzensiz Göçün Kentsel
Alanlarda “Düzenlenmesi”: Orta Amerikalı Transit Göçmenlerin Meksika Kentlerindeki Geçici
Durağı “Göçmen Evleri” başlıklı bildirinin genişletilmiş halidir.
1
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corridor for Central American immigrants, and the “migrants shelters” (casas
del migrante) have a strategic position in the migration process with the services they offer to immigrants. In this study, it is explained how irregular migration is “organised“ by migrant shelter in Mexican cities. The data of the
study were compiled from the observations of the four migrant shelters in
the cities of San Luis Potosí, Tijuana, Saltillo and Tapachula, which were visited between July-December 2017, and from the interviews with the authorities of shelters.
Key Words: Irregular migration, governance of migration, migrant shelters,
Central America, Mexico.

Giriş
İster düzenli ister düzensiz biçimde olsun göç, ekonomik, sosyokültürel,
politik, demografik ve güvenlik gibi farklı boyutları ile bireyleri, toplumları
ve ülkeleri etkileyen karmaşık bir olgudur. Ulusal sınırları aşması durumunda
ise artık göç, birden çok ülkenin hem iç dinamiklerine hem de uluslararası
ilişkilerine tesir edecek düzeye erişir. Günümüzde bu olguyu tüm boyutları ile
değerlendirebilmek ancak çok disiplinli çalışmalarla mümkündür.
Bireyleri ve devletleri etkileyen göç olgusunun ulusal ve uluslararası politik gündemin önemli konularından biri olduğu bilinmektedir. Küresel düzeyde göçmen ve mülteci sayıları, yoksulluk, kıtlık, doğal afetler, iç savaş ve
şiddet gibi sebeplerle artmaktadır. Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan
2017 Uluslararası Göç Raporu’na göre dünya üzerindeki uluslararası göçmen
sayısının 258 milyon olduğu tahmin edilmektedir.2 Sayıları artış gösteren göçmenlerin ayrıldıkları, geçtikleri ve vardıkları ülkelerin siyasal, ekonomik, sosyokültürel dinamiklerinden etkilendikleri gibi bu sayılanlar üzerinde de az ya
da çok etkili oldukları söylenebilir.
Uluslararası göçmenlerin büyük çoğunluğu, ülkelerin yasal düzenlemelerine uygun biçimde göç etmiş, hedef ülkedeki kalışları düzenlileştirilmiştir.
Buna karşın sayıları ancak tahmin edilebilen düzensiz göçmenler dünya ölçeğinde artış göstermektedir (IOM, 2017:1). Düzensiz göç, bir ülkeye “yasal
prosedüre uymadan” gerçekleşen girişleri, ülkede kalışı, izinsiz çalışmayı ve
ülkeden çıkışı tanımlayan; doğası gereği kayıt altında tutulamayan bir durumdur. Bu bağlamda düzensiz göç, devletler açısından bir güvenlik problemi olarak değerlendirilmekte, göçün güvenlikleştirilmesi sürecinde de sıklıkla sınır
güvenliğine yönelik uygulamalar, göçü düzenlemeye yönelik politikalardan
2http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/migrationre-

port/docs/MigrationReport2017.pdf (08.10.2018)
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söz edilmektedir (Bourbeau, 2011; Mandacı ve Özerim, 2013). Ancak güvenlik, düzensiz göç tartışmalarındaki tek konu başlığı değildir. Bazı siyasal söylemlerde engellenmesi, mücadele edilmesi gereken bir olgu olarak yer almasına rağmen göçmenlerin savunmasızlığı, hak ihlalleri, yerel halkın kabulü ya
da göçmenlerin uyumu bağlamında da yine hem politik tartışmaların hem de
sivil toplum kuruluşlarının, akademinin gündemindedir.
Uluslararası gündemdeki yeri yanı sıra göç, yerel düzeyde, hem yerel halkın hem de göçmenin ortak kullandığı alanlarda kendini somut olarak göstermektedir. Örneğin altyapının ve çeşitli hizmetlerin yeterince hızlı gelişmediği
kentlerde sosyoekonomik ve mekânsal ayrıma tabi, alt kültürler oluşmaya başlamaktadır (İçduygu ve Biehl, 2012:2). Mekânsal ayrışma/kümelenme, 3 yerel
halkın göçmenlere yönelik tutumu ve göçmenleri nasıl gördüğü ile ilgili olduğu gibi, göçmenin kendini güvende hissettiği, dayanışma içinde olacağı
grupların varlığı ile de ilgilidir. Bu durum hedef ülkeye varmış göçmenler için
geçerli olduğu gibi, göç süreci devam eden transit göçmenler için de benzer
niteliktedir. Ne var ki transit göçmenlerin geçiciliği (Collyer ve De Haas,
2012:476); onları daha görünmez kılmakta ve yukarıda söz edildiği gibi daha
çok sınır güvenliği bağlamında bir sorun olarak değerlendirilmelerine neden
olmaktadır. Oysa, transit göçmenler katı göç politikaları ve sıkı sınır denetimleri nedeniyle göç koridorundaki geçiş ülkelerinde beklenenden uzun süre kalabilmekte hatta planlarını değiştirip kalıcı hale gelebilmektedir (İçduygu ve
Biehl, 2012: 30).
Bu çalışma, Meksika göç koridorunu kullanarak ABD’ye ulaşmaya çalışan Orta Amerikalı göçmenlerin kentlerdeki durakları olan göçmen evleri özelinde “düzensiz göçün nasıl düzenlendiğini” tartışmayı amaçlamaktadır. Çalışmada düzenleme, yasal bir süreci değil, dağınık olanın toparlanması bağlamında kullanılmaktadır. Meksika, transit göçmenlere yönelik sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları bakımından farklı bir deneyime sahiptir. Makalenin
verileri literatür taramasıyla birlikte, 2017 yılında Meksika’nın farklı kentlerinde (San Luis Potosí, Tijuana, Saltillo, Tapachula) ziyaret edilen göçmen
evlerindeki görüşme ve gözlemlerden edinilmiştir. Türkiye açısından farklı bir
deneyim olması itibarıyla, düzensiz göç ile kentlerde geçici olarak barınan ve kimi zaman kalıcı hale gelen- transit göçmenlerin kentteki yeri ve kilisenin
organize ettiği göçmen evlerinin düzensiz göç sürecindeki rolü bu çalışma
kapsamında ele alınacaktır.

3Ayrıntılı

bir çalışma için bkz. Yüceşahin, M.Murat, “Uluslararası Göç, Kimlik ve Mekânsal
Kümelenme-Ayrışma” http://iibfdergi.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/352/files/yil-2017-cilt22-sayi-goc-yazi02-29122017.pdf (08.10.2018)
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Düzensiz göç, göç yönetimi ve yönetişimi tartışmaları
“İnsan hareketlerinin devletler tarafından kontrol edilemeyen ve gözetlenemeyen kısmı” (Atasü-Topçuoğlu, 2015:501) olarak düzensiz göçün boyutlarını tam olarak tespit etmek mümkün değildir. Yine de güvenlik güçlerince
yakalanan ve sınır dışı edilenlere ilişkin kayıtlarla düzensiz göçmen sayılarının asgari düzeyinin tespiti, bu bulanık durumu bir parça netleştirmektedir.
Göçün düzensizliğine ilişkin genel bir çerçeve çizilse de hangi kuralların ihlal
edilerek göçmenlerin düzensiz hale geldiği, ülkelerin göç politikaları ve yasal
düzenlemeleri ile farklılaşabilmektedir. Dolayısıyla bir göçmenin düzenlilik/düzensizlik statüsü hem ülkeden ülkeye hem de aynı ülkede dönemden döneme değişiklik arz edebilir. Bu değişikliklerin sebebi ülkelerin göç politikalarıdır ve “düzensizlik” politik bir tanımlamanın sonucudur (Düvell, 2011).
Toksöz (2018) günümüzde eşitsiz gelişimin sebep olduğu ekonomik, sosyal, siyasal sorunların insanları düzensiz göçe zorladığını ve enformel işgücü
piyasasının bir parçası haline getirdiği iddiası ile, ülkelerin göç politikalarının
dışında kalan göçmen işçilerin korunmasızlığının arttığını ifade etmektedir.
Castles (2010: 49, 53) de düzensiz göçün esasen hedef ülkenin işgücü talebi
ile hükümetlerin yasal göç kanalları oluşturma konusunda istek ya da iradesi
arasındaki uyumsuzluktan kaynaklandığını belirtmektedir. Castles’in düzensiz göç tanımı ekonomik amaçlı düzensiz göçleri açıklamak için kullanılmaktadır. Bununla birlikte, sınırı belgesiz geçen bireysel ya da kitlesel sığınmacı
hareketleri için farklı dinamikler işlemektedir.
Ülkesindeki politik istikrarsızlık nedeniyle meydana gelen şiddet olayları, iç savaş, dini inancı, etnik kökeni ya da belli bir sosyal gruba mensup
oluşu nedeniyle can güvenliğinin olmadığını düşünen kişiler, yani sığınmacılar da, ülke sınırlarını düzensiz biçimde geçmektedirler. Bu gibi durumlarda
sığınmacı, iltica başvurusu yaptığında sınırı düzensiz geçmesi sebebiyle herhangi bir takibata uğramamaktadır. Ancak ülkesinden şiddet gibi zorunlu haller sebebiyle ayrılan sığınmacının, iltica başvurusu reddedilip, ülkeden ayrılması beklendiği halde ülkede kaldığı durumda da bu kişiler düzensiz göçün
kapsamındadırlar. Düzensiz göçün bir diğer biçimi, transit göçmenlerin hareketliliğini içermektedir. Buna göre transit göçmenler, hedef ülkeye varmak
üzere belli bir göç rotasında ekonomik durumu, bölgenin coğrafi koşulları,
çevreye ilişkin bilgi düzeyi ve ülkelerin sınır güvenlik uygulamalarına bağlı
olarak fasılalarla hareket eden göçmenleri ifade etmektedir.
Yukarıda sözü edilen farklı düzensiz göçmen kategorileri, devletlerin göç
politikaları ile ilişkili olarak şekillenmektedir. Devletlerin göç yönetimi anlayışı, kısıtlamaları, tanınan hakları, uygulayıcı kurumları, sürecin işleyişine
ilişkin düzenlemeleri belirlemektedir ve göç yönetimi ile ülkede göçün eko-
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nomik, sosyal ve siyasal boyutları ile düzenlenmesi amaçlanmaktadır. Uluslararası Göç Örgütü (IOM), göç yönetimini “özellikle hem devlet sınırları içerisinde yabancıların girişi ve mevcudiyetini hem de mültecilere ve korunma ihtiyacı bulunan diğer kişilere sağlanan korumayı yönetmek üzere, sınır ötesi
göçleri düzenli ve insani bir şekilde yönetmek için çeşitli devlet kurumları ile
ulusal bir sistemden oluşan yönetim” biçiminde tanımlamaktadır (IOM, 2009:
22). IOM’un tanımından yola çıkılarak, göç yönetiminde devlet kurumlarının
merkezi konumda olduğu belirtilmelidir. Devlet, sürecin yönetilmesinden sorumlu birincil aktördür. Bu bağlamda devlet, yalnızca sınır güvenliğine yönelik değil, yerel halk ve göçmenler arasında toplumsal kabul ve uyum, göçmenler açısından kentlerde barınma, sağlık ve eğitim hizmetlerine erişim, istihdama katılım, göçmen kaçakçılarına ve insan ticaretine maruz kalma riski
daha fazla olan düzensiz göçmenlerin temel insan haklarına saygılı, koruyucu
tedbirleri içerecek biçimde göçü yönetmeyi hedeflemelidir. Nitekim göç hareketliliğinin yoğun olduğu durumlarda göçün etkin biçimde yönetimine daha
çok ihtiyaç duyulmaktadır.
Bunun yanında, günümüzde göçün küresel niteliği ulusal göç yönetimi
anlayışını farklılaştırarak “göç yönetimi” yerine “göç yönetişimi” kavramını
öne çıkarmaktadır. 1990’lı yıllarda popüler olan yönetişim kavramını küresel
düzeyde bilinir kılan Dünya Bankası olmuştur. Dünya Bankası’na göre, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki yapısal uyum programlarının beklendiği
gibi işlememesinin arkasında devletin sorunlu bürokratik faktörleri yer almaktadır (Sönmez, 2011:127). Bir başka deyişle kavram, sorunların çözümünde
devleti yetersiz gören dönemin neoliberal anlayışı ile gündeme gelmiştir. Genel bir tanımı yapılacak olursa; “yönetişim, devlet, piyasa ve toplum arasındaki etkileşim ve ortaklaşa hareket etme biçimlerinin genel ismidir” (Sönmez,
2011:130). Kavramın göç ile bağlantılı kullanıldığı durumda ise yönetişim,
“küreselleşen bir dünyada göçe devlet merkezli bir bakış açısından yaklaşmanın yeterli olmadığı gibi, çeşitli sorunların ortaya çıkmasına zemin hazırladığını görünür” kılan (Ihlamur-Öner, 2015:596), bir niteliğe sahiptir.
Yukarıda yönetişimin devletle birlikte başkaca aktörleri de sürece dâhil
eden bir yapıyı ifade ettiği belirtilmiştir. Bu çerçevede Toksöz (2014:31), göç
yönetişimini “göç ile ilgili politikaların ve programların sadece bir ülke devleti tarafından yapılması değil, devletler arası tartışmalar ve anlaşmalar, çok
taraflı forumlar ve istişari süreçler, uluslararası örgütlerin ve sivil toplumun
(STÖ’ler, vakıflar, diaspora toplulukları, sendikalar, akademi, özel sektör) aktiviteleri üzerinden politika yapımına müdahil olması” biçiminde tanımlamak-
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tadır. Göçün küresel bir nitelik kazanması ile ortaya çıkan küresel göç yönetişimi anlayışının ise, günümüzde çeşitli forumlar4 aracılığıyla işbirliğini, diyaloğu teşvik ettiği gözlenmektedir.
Yönetişim sürecinde gelişmiş ülkeler, çok uluslu şirketler, Dünya Ticaret
Örgütü, Dünya Bankası gibi baskın aktörlerin yanında sivil toplum da bir
başka aktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Neoliberal küresel göç yönetişimi
sistemi içerisinde sivil toplum, etkili bir potansiyele sahip olsa da diğer baskın
aktörler karşısında etki gücü sınırlıdır ve bu yönetişim anlayışında aktörler
arasındaki ilişki, hegemonik ve asimetrik olarak değerlendirilmektedir
(Delgado Wise, 2018; Likić-Brborić, 2018). Konuya eleştirel perspektiften
yaklaşan bir diğer isim olan Ronaldo Munck (2008) da, göçten etkilenen ülkeler arasındaki eşitsiz gelişmişlik düzeylerini dikkate alarak, küresel düzlemde göç yönetişiminin eşitler arası bir diyalog zemininden uzak bir girişim
olabileceğini hatırlatır. Yani hem devlet, sivil toplum ve çok uluslu şirketler
arasında hem de farklı gelişmişlik seviyesine sahip devletlerin kendi aralarında eşitsiz bir zeminden söz edilmektedir.
Yukarıda göçün küresel boyutu itibarıyla küresel göç yönetişiminden söz
edilmiştir. Bununla birlikte, göçün birden çok ülkeyi, bölgeyi ekonomik, toplumsal, siyasal ve güvenlik boyutlarıyla etkileyen gücü, kendini en somut haliyle yerel mekânlarda göstermektedir. Dolayısıyla göçün küresel olduğu kadar yerel boyutu da dikkate alınmalıdır. Özellikle kentlerde göçmenlerin güvenlik, barınma ve beslenme gibi temel gereksinimlerinin giderilmesi, organize suç örgütlerine karşı korunması, ekonomik açıdan kendilerine yetebilir
olmaları, yerel halk ile çatışmacı olmayan bir ilişkinin kurulabilmesi, sağlık
ve eğitim hizmetlerine erişimi gibi konular yerel düzeyde acil olarak çözüm
bekleyen gündem maddelerini oluştururlar. Dolayısıyla, göç yerelden küresele
yönetilmesi gereken çok katmanlı bir olguya dönüşür.
Göçe ilişkin sorunların çözümünde sıklıkla sözü edilen diyaloğun devletler ya da diğer aktörler arasında işlevsiz kalması, işbirliğinin kurulamamış ya
da yürütülememiş olması kimi zaman yönetişimin aktörlerinden birini inisiyatif almaya ya da daha bağımsız hareket etmeye yönlendirebilmektedir. Bu
süreçte insani yardım ve insan hakları savunucusu kuruluşlar, sivil toplumun
parçaları olarak ön plana çıkmaktadır ve yürüttükleri faaliyetlerle sorunların
çözümüne farklı derecelerde katkı sunmaktadır. Çalışma kapsamında örneği
verilecek göçmen evleri, düzensiz göçün yol açtığı sorunlara somut çözümler
sunabilen yerel aktörler olarak değerlendirilecektir.

Bu forumlardan en kapsamlı olanı “Göç ve Kalkınma Üzerine Küresel Forum (GKKF)”dur.
Ayrıntılı bilgi için bkz. Toksöz, 2014.
4
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ABD’ye yönelik düzensiz göç ve ABD-Meksika sınırı
Meksika, küresel göç haritasındaki önemli ülkelerden biridir. Türkiye’den uzakta, ancak tarihsel süreçte benzer göç dinamiklerini paylaşmış bir
ülke olarak, coğrafi konumu ve ABD ile sınır komşuluğu nedeniyle işlek bir
göç koridorudur (Castles, 2006; Escobar vd.. 2006; İçduygu ve Sert, 2010;
Martin, 2011) 20. yüzyılın başından günümüze başta ekonomik nedenlerle,
sonrasında aile birleşmeleriyle çok sayıda Meksikalı, ABD’ye göç etmiştir.
Aşağıda örnekleri verilen ikili anlaşmalarla düzenli göç hareketliliği yaşandığı
gibi, düzensiz göç de süreç içerisinde artış göstermiştir. ABD’nin şeker pancarı tarlalarında çalıştırmak için işgücü talebi nedeniyle ilk kez 1909 yılında
Meksika ile yapılan ikili bir anlaşma sonrası göçmen işçiler kuzeye geçmişlerdir. Kısa bir süre sonra, 1917 yılında ABD okuryazarlık testleri uygulayarak Avrupa’dan, Asya Pasifik bölgesinden göçleri sınırlamayı amaçlayan bir
düzenleme çıkarmıştır. Bu düzenlemenin yapıldığı dönemde tarım ve demiryolu işlerinde çalışan Meksikalılar da gerekleri yerine getiremediği için sınır
dışı edilmiştir. Ne var ki, özellikle tarım işlerinde gereksinim duyulan ucuz
işgücünün Meksikalı göçmen işçilerden temin ediliyor olması düzenlemelere
istisnalar getirmiştir (Durand, 2007: 26-28). Bu düzenli göç döneminde de
Meksika’dan ABD’ye düzensiz göç hareketliliği görülmüştür.
Ardından İkinci Dünya Savaşı sonrası Avrupa’nın kalkınma hamleleri
için ihtiyaç duyulan işgücünün Türkiye ve benzer ülkelerden temini gibi, ABD
de ihtiyaç duyduğu ucuz işgücünü Meksika ile imzaladığı anlaşmalar aracılığıyla istihdam etmiştir. Bracero Programı 1942 yılında iki hükümet arasında
imzalanmış ve programın yürürlükte olduğu yirmi iki yıl boyunca Meksikalı
göçmen işçiler tarım işlerinde geçici olarak istihdam edilmiştir. Bu dönemdeki
anlaşmalarla göç düzenlenmeye çalışılmıştır ancak programın düzensiz göçü
teşvik ettiği de iddia edilmiştir (Castles ve Miller, 2008:134). 1964 yılında
program sona erse de Meksika’daki ekonomik durum nedeniyle, Meksika’dan
ABD’ye düzensiz göç devam etmiş, ucuz işgücünden yararlanmak isteyen
Teksas ve Kaliforniyalı toprak sahipleri tarım işlerinde bu göçmen işçileri kayıt dışı çalıştırmıştır. Denebilir ki, Bracero Programı döneminde ve hemen
sonrasında Meksika’dan ABD’ye göçün karakteristik özellikleri –düzensiz niteliği- oluşmaya başlamıştır (Durand ve Massey, 1992): Ucuz işgücü talebiyle
ABD’li işverenler göçmenleri istihdam etmeye devam ederken, göç politikaları katılaşmış; ek olarak Latin Amerika ülkelerinden ABD’ye yönelik uyuşturucu trafiğinin de etkisiyle sınır güvenliği önem kazanmıştır.
ABD’nin sınır güvenliği konusunu asıl olarak gündemine alması ise
1990’larda Clinton Hükümeti ile olmuştur. 1993 yılından başlayarak düzensiz
göç ile mücadeleye önem verilmiştir. Sınır güvenliğine ilişkin bakış açısındaki
değişimle birlikte, göçmen kaçakçılarına eskisinden daha çok ihtiyaç duyulur
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olmuş (Cornelius, 2001) ve bu talebe karşı kaçakçıların geçiş ücretlerini artırmasıyla sınırda önemli bir sektör canlanmıştır. ABD’ye düzensiz göçün karakteristik özelliklerinden biri de bu bağlamda kaçakçıların, suç örgütlerinin
artışı olmuştur.
Bugün Meksika’nın toplam nüfusunun neredeyse onda biri ABD’de ikamet etmektedir ve bu göçmenlerin yarısından fazlası düzensiz göçmen statüsündedir (Castles vd. 2012: 124). ABD’deki ekonomik durgunluk döneminde,
2007 itibarıyla Meksika’dan ABD’ye göç azalmıştır ancak ABD-Meksika sınırı her iki ülke açısından gündemde kalmaya devam etmiştir. Bunun sebebi
özellikle Orta Amerika Kuzey Üçgeni ülkeleri El Salvador, Guatemala ve
Honduras’tan göçün artmasıdır. Bu artışın temel nedeni yoksulluk ve iş
imkânlarının sınırlı olması gibi ekonomik gerekçelerle birlikte güvenlik sorunları ve çete şiddetidir.5 1998 Mitch ve 2005 Stan kasırgaları da bölgeden
göçe sebep olmuştur (Guevara, 2015: 66). Günümüzde Orta Amerika ülkelerinde güvenlik ve yoksulluk iki önemli sorun alanıdır. Güvenlik güçlerinin baş
etmekte zorlandığı çeteler, insan kaçırma, yaralama, gasp, cinayet, uyuşturucu, silah ve göçmen kaçakçılığı yaparken bölge halkını da tehdit etmektedir.
Dolayısı ile ekonomik göçmenlerle şiddetten kaçan sığınmacılar aynı rotayı
düzensiz göç sürecinde benzer zorluklarla aşmaya çalışmaktadır.
ABD ekonomik kriziyle birlikte, Meksika-ABD sınırını belgesiz geçen
göçmenler içinde Orta Amerikaların sayısı Meksikalıları aşmıştır. Ancak Orta
Amerikalı göçmenlerin bu göç yolunu kullanması yeni değildir. 1970’li1980’li yıllarda Orta Amerika ülkelerindeki askeri darbeler, siyasal şiddet ve
iç savaş nedeniyle, pek çok kişi Meksika üzerinden ABD’ye belgesiz geçmiş
ve iltica başvurusu yapmadan düzensiz göçmen olarak yaşamına devam etmiştir. Buradaki düzensiz göçün sebebi, ABD’nin bazı Orta Amerika ülke vatandaşlarına yasal mülteci statüsü tanımamasıdır (Castles ve Miller,
2008:150). Guatemala, Honduras, El Salvador ve Nikaragua gibi ülkelerden
ABD’ye geçenlerin sayısı 2005 yılına gelindiğinde maksimum sayıya, 433
bine ulaşmıştır (Silva Hernández, 2015: 104). Günümüzde de Meksika, Orta
Amerikalı göçmen ve sığınmacılar için hem transit hem de hedef ülke konumundadır. Meksika göç koridorunu kullananların yüzde 95’ini de bu grup
oluşturmaktadır (Casillas, 2011a: 145). Aşağıda, Meksika göç koridorunda
göçmenlerin güney sınırından başlayarak izledikleri yollara değinilecek ve
sonrasında da stratejik konumdaki göçmen evleri açıklanacaktır.
5

http://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/11/28/5-facts-about-illegal-immigration-in-theu-s/ ve http://www.pewhispanic.org/2017/12/07/rise-in-u-s-immigrants-from-el-salvador-guatemala-and-honduras-outpaces-growth-from-elsewhere/ (10.10.2018). Sınır Tanımayan Doktorlar’ın Meksika’da Orta Amerikalı göçmenlerle yürüttüğü araştırma bulgularında ekonomik
imkânların yetersizliği ve şiddet göç nedeni olarak sıklıkla tekrar edilmektedir. Bkz:
https://www.msf.org.br/publicacoes/report-forced-to-flee.pdf (13.10.2018)
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Guatemala Sınırından Kuzeye, Göç Koridoru Meksika
Meksika’nın ABD ile olan kuzey sınırı hem akademik çalışmalarda, hem
politik demeçlerde hem de film endüstrisi içinde sıklıkla gündeme gelmektedir. Bununla birlikte, Orta Amerikalı transit göçmenlerin giriş yeri olan güney
sınırı daha az bilinmektedir. Meksika, güneyinde Guatemala ve Belize ile sınır
komşusudur ve güneybatısında Guatemala ile sınırı çizen Suchiate nehri, düzensiz göç açısından önemli doğal bir sınır niteliğindedir. Nehrin basit sallarla
geçilmesi, karayoluna çıkana kadar yürünmesi ve sonrasında demiryolunun
başladığı yere ulaşılması gerekmektedir. Ciudad Hidalgo (Chiapas) güneybatı
sınır kentidir ve bu noktadan ABD’ye göçmenlerin 3 bin kilometreden fazla
yolu kat etmesi gerekmektedir. Göçmenlerce kullanılan bir diğer güney sınır
bölgesi, Tabasco eyaletine bağlı Tenosique kentindedir. Tüm transit göçmenler için kullanılan tek bir rota bulunmamaktadır. Ancak sıklıkla, demiryolunun
başladığı Arriaga (Chiapas)6 ve Tenosique (Tabasco) kentlerinden göçmenlerin “canavar” (la bestia)7 ya da “ölüm treni” adını verdiği yük trenleriyle kuzeye; Nogales (Sonora), Ciudad Juarez (Chihuahua), Reynosa (Tamaulipas)
gibi sınır kentlerine “yolculuk” edilmektedir. Göçmenler hareket halindeki
trene tırmanarak, bazen de makiniste, göçmen kaçakçılarına ya da çetelere
ödeme yaparak trenin üstünde ya da basamaklarında saatlerce, uykusuz olarak
yol kat ederler (Carrazco Gonzalez, 2013:177) ve dinlenmek için demiryolu
yakınında konuşlanmış göçmen evlerinde mola verirler.
Meksika’ya adım atmalarından kuzey sınırına varana kadar göçmenler
için göç koridoru pek çok tehlike barındırmaktadır (Ruiz Marrujo, 2001; Martinez, 2010; Morales, 2010; Casillas, 2011a). Göçmenler, gasp, yaralanma,
fidye için kaçırılma, taciz, tecavüz, zorla çalıştırılma, öldürülme gibi şiddetin
pek çok biçimi ile yüz yüze gelmektedirler (Servan-Mori vd., 2014).8 Geçerli
bir belgeleri olmadan sınırı geçen göçmenlerin büyük çoğunluğu genç erkeklerden oluşmaktadır. Kendi ülkelerindeki yoksulluktan ya da çete şiddetinden
kaçan bu genç göçmenlere yerel halk zaman zaman çete mensubu, hırsız,
suçlu gözüyle bakmaktadır. Başka bir deyişle göçmenler hem fiziksel hem de
psikolojik şiddete maruz kalmakta (Carrazco Gonzalez, 2013; RiedigerEyalet isimleri parantez içinde verilmiştir.
Bkz: https://www.migrationpolicy.org/article/central-american-migrants-and%E2%80%9Cla-bestia%E2%80%9D-route-dangers-and-government-responses (13.10.2018)
8 Meksika göç rotasında göçmenlere yönelik şiddet, 24 Ağustos 2010 tarihinde Tamaulipas eyaletinde vuku bulan San Fernando Katliamı ile görmezden gelinemez hale gelmiştir. Çoğunluğu
Orta Amerikalı 72 göçmen, uyuşturucu karteli Los Zetas tarafından kaçırılmış, kartel için çalışmayı reddettikleri ya da özgürlükleri için istenen fidyeyi ödeyemedikleri için elleri bağlanarak
infaz edilmiştir. 2011 yılında ise ikinci San Fernando Katliamında 193 göçmen öldürülmüştür.
Hem ülkede hem de uluslararası kamuoyunda “insan hakları krizi” olarak nitelenen katliamlar
Meksika’da göç politikalarında değişime neden olmuş, 2011 yılında Meksika, düzensiz göçmenlerin de haklarını koruyacağını garanti eden (md.67) Göç Yasası’nı çıkarmıştır.
6
7
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Röhm, 2013; Guevara, 2015), göç koridoru da pek çok insan hakları ihlaline
konu olmaktadır (Casillas, 2011b; Silva Hernández, 2015). Koridorun tüm
tehlikelerine rağmen Orta Amerikalı göçmenlerin büyük çoğunluğu, kaynak
ülkedeki koşullarla karşılaştırarak canları pahasına göçmen evlerindeki molalarla yolculuğa devam etmektedirler (Servan-Mori vd., 2014).
Düzensiz göçü “düzenleyen” göçmen evleri (casas del migrante)
Çalışmanın başında, düzensiz göçün göçmenleri korunmasız hale getirdiği ve göçmenlerin kentlerde bazı mekânlarda kümelendikleri belirtilmişti.
Kümelenme göçmenler için bir başa çıkma stratejisi niteliğindedir ve yaşamlarını kolaylaştırmayı amaç edinmektedirler. Meksika’da göçün düzenlenmesi, yönetimi açısından politika ve stratejileri uygulayan resmi kurum, İçişleri Bakanlığı’na bağlı, Ulusal Göç Kurumu’dur (Instituto Nacional de Migración, INM) ve 1993’ten bu yana görev yapmaktadır. Ancak bu bölümde,
yüzölçümü, bölgelerin coğrafi özellikleri, iklim koşulları, asayiş ve ulaşım sorunları, ülkenin tanınmaması gibi göçmenlerin Meksika’daki yolculuğunu
zorlaştıran etmenlere karşı göçmenlerin hedeflerine ulaşmalarında destek
olan, kentlerin yoksul mahallelerinde kurulan “göçmen evleri” göçün kentlerde “düzene sokulması” açısından özgün bir örnek olarak sunulacaktır.
Geçmişi 1980’li kadar uzanan göçmen evlerinin ilki 1985’te Tijuana’da
kurulmuştur. Meksika’nın kuzey sınırına yakın bölgelerde Katolik kilisesine
ait mekânların, hem ABD’ye geçmeye çalışan hem de ABD’den sınır dışı edilen göçmenlere yardım etmek üzere düzenlendiği bu ilk dönemin ardından kilise binalarından bağımsız özel binalara geçilmiştir. Meksika’nın güney ve
orta bölgelerinde ise göçmen evleri kuzeye göre daha geç kurulmuş olup, bugün tüm ülkede kilisesinin organize ettiği aşevi, yurt, dispanser gibi farklı
türde hizmet veren 75 organizasyon bulunmaktadır (Miranda Guardiola,
2017). Bu organizasyonlarda kilise, evlerin yönetiminden din görevlilerini
(rahip/rahibe) sorumlu tutmakla birlikte, sivil personel istihdam etmekte, ayrıca gönüllü emeğine de her zaman ihtiyaç duymaktadır.
Göç yolunun zorluğu karşısında göçmenlerin geliştirdiği stratejilerin temelinde hayatta kalmak, sonrasında da hedefe ulaşmak yatmaktadır. Meksika’da kilisenin organize ettiği göçmen evleri yerel yönetimlerin, sivil toplum
örgütlerinin, yerel halkın ve bölgedeki ticari işletmelerin desteğiyle yiyecek,
giyecek, barınma, sağlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri sunarak göçmenlere yardımcı olmaktadır. Bugün göçmen evleri yasal zemine sahip, devlet kurumları ile ortak ya da bağımsız hareket eden bir yapıdadır. 2011 yılında yü-
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rürlüğe giren Göç Yasası’nın 70, 72 ve 73. maddeleri de sivil organizasyonların göçmenlere sağladığı desteği tanımaktadır.9 Kilisenin göçmen evleri yasalar önünde diğer yardım kuruluşlarından farklı ya da ayrıcalıklı olmasa da ülke
çapında örgütlü olması sebebiyle göçmenler tarafından daha çok bilinmekte
ve tercih edilmektedir. Göçmenlerin erişiminin kolay olacağı düşünülen yerlerde açılan evlerin işleyişinde standartlaşmış kurallar bulunmamakla birlikte
amaç, barınma, beslenme, güvenlik gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması olduğu kadar göçmenlerin insan haklarının da korunmasıdır(Casillas, 2011c).
Ekim 2016-Ocak 2018 tarihleri arasında Zacatecas Otonom Üniversitesi
Kalkınma Çalışmaları bölümünde Türkiye ve Meksika’da transit göç konusunda yürütülen doktora sonrası araştırma kapsamında, göçmen evlerinin göçmenler için stratejik öneme sahip olduğu öğrenilmiş, 2017 yılının ikinci yarısında güney sınırından Tapachula (Chiapas), kuzey sınırından Tijuana (Aşağı
Kaliforniya) ve Meksika’nın orta-kuzey kesiminde yer alan San Luis Potosí
(San Luis Potosí) ve Saltillo (Coahuila) kentlerinden dört göçmen evine gidilmiştir. İlk ziyaret 17-21 Temmuz 2017 tarihlerinde San Luis Potosí (SLP)
göçmen evine yapılmış, burada yönetici, personel, gönüllü çalışan ve göçmenlerle yapılandırılmamış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerin ardından aynı göçmen evine 9-17 Eylül tarihlerinde yeniden gidilmiş, katılımcı
gözlem yapmak üzere yemekhane ve bağış deposunda gönüllü olarak çalışılmıştır. Göçmen evlerine ilişkin asıl gözlem ve değerlendirmeler SLP’deki evden edinilmiş, ardından 1 Ekim kuzey sınır kenti Tijuana, 19 Kasım Saltillo
ve 28 Aralık güney sınır kenti Tapachula’da göçmen evleri ziyaret edilmiştir.10
Aşağıda, ziyaret edilen göçmen evleri, güneyden kuzeye göç rotasındaki konum sırasıyla kısaca tanıtıldıktan sonra, bu evlerde yapılan görüşmeler, gözlemlerden edinilen bilgi ve diğer kaynaklardan derlenenlerle, göçmen evlerindeki işleyiş genel olarak açıklanacaktır.
Scalabrini Göçmen Evi (Albergue Belén)- Tapachula
Guatemala ile sınırı paylaşan Chiapas eyaletinde yer alan Tapachula, geçimini tarım ve hayvancılıktan sağlayan, 2015 verilerine göre 348 bin nüfuslu
bir yerleşim yeridir.11 Suchiate nehrini aşarak Meksika’ya geçen göçmenlerin
ilk durağı Ciudad Hidalgo’dan yaklaşık 30 kilometre kuzeyde bulunan kentte
2011 tarihli Göç Yasası: https://cis.org/sites/cis.org/files/Ley-de-Migracion.pdf
(14.10.2018).
10 Göçmen evlerine araştırmacı ya da gönüllü olarak girebilmek için referanslar önemlidir, zira
göçmenlerin çetelerden ve göçmen kaçakçılarından korunmasına yönelik yüksek güvenlik önlemleri alınmaktadır. Bu bağlamda, SLP’nin seçilme sebebi Zacatecas eyaletine komşu olması,
ulaşım kolaylığı ve danışman hocam Dr. Raúl Delgado Wise’ın referanslarıdır.
11 https://www.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/default.aspx# (01.11.2018)
9
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göçmen evi, 1997 yılında yoksul bir bölgede, kentin ana merkezine 4 kilometre mesafede kurulmuştur. 45 kişi kapasiteli evde kadın ve erkek yatakhanesi, yemekhane, revir ve diş kliniği bölümleri mevcuttur (Guevara, 2015: 70).
Haftanın her günü sabah 7’den akşam 9’a hizmet veren evde ayrıca sığınma
başvurusu yapacak olanlara danışmanlık verilmekte ve Birleşmiş Milletler
Mülteci Yüksek Komiserliği’ne (UNHCR) sığınmacılar yönlendirilmektedir.
Her gün hizmet verildiği belirtilmiş olmasına rağmen, 28 Aralık 2017 tarihinde Tapachula göçmen evini ziyaret etmeye gidildiğinde göçmen evinin
kapılarının kapalı olduğu görülmüştür. Çalışan personele Noel nedeniyle izin
verilen evde yalnızca bir güvenlik görevlisi nöbetçi bırakılmış, kapıda ev hakkında sınırlı bir görüşme fırsatı yakalanmıştır. Nöbetçi, Noel döneminde göçmenlerin aileleri ile vakit geçirmeyi tercih ettiklerini, çok az sayıda göçmenin
uğradığını belirtmiştir. Bu sırada göçmen evinin dış bahçesinde çamaşırlarını
yıkayan, diğerleri ile sohbet eden ya da çimlerde uyuyan yaklaşık on göçmenin olduğu gözlenmiştir.
Orta Amerikalı göçmenlerin Tapachula’dan sonraki hedefleri, trenle yolculuk yapabilmek için 250 kilometre mesafedeki Arriaga’ya yürüyerek ulaşmaya çalışmaktadır. Mesafe uzun olsa da INM görevlilerinin karayolundaki
kontrolleri nedeniyle, göçmenler motorlu araçları kullanmaktan çekinmektedirler.
San Luis Potosí Göçmen Evi
San Luis Potosí eyaletinin aynı adı taşıyan başkenti, ABD’ye uzanan demiryolu hattının üzerinde yer almaktadır. Kolonyal dönemde madencilik yapılan bölge, ekonominin durgun seyretmesi neticesinde 20. yüzyılda ABD’de
göç vermiş, bugün ise transit göçmenler için canlı bir mola yeridir. 824 bin
nüfuslu12 kentin merkezine ve demiryoluna yakın yoksul bir mahallede kurulan SLP’deki göçmen evi bugün 250 kişi kapasitelidir. Tapachula’daki eve
göre daha geniş bir alan üzerinde kurulmuş bu yurdun13 idaresinde hem Katolik Kilisesi’nin din görevlileri hem de sivil personel hizmet vermektedir.
Kentte yerel yönetim birimleri, konsolosluklar, üniversite ve diğer sivil
toplum örgütleri ile işbirliği içinde çalışan göçmen evinde Tapachula’daki gibi
sığınmacılara başvuru sürecinde destek olunmaktadır. Bunun yanında
ABD’ye gitmekten vazgeçmiş Orta Amerikalıların Meksika’daki kalışlarını
düzenli hale getirmek üzere INM ile çalışmalar da yürütmektedir. Gönüllü uzmanları aracılığıyla göçmenlere hukuki, tıbbi, psikolojik destek sunan SLP

12
13

https://www.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=24028 (01.11.2018)
Göçmen evleri (casas del migrante) yurt (albergue) olarak da tanımlanmaktadır.
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göçmen evini, bu çalışmada tartışılan göç yönetişiminin yereldeki aktörlerine
örnek teşkil etmektedir.
Saltillo Göçmen Evi
SLP göçmen evinde görüştüğüm göçmenlerin büyük çoğunluğu bir sonraki duraklarının Coahuila eyaletinin başkenti Saltillo olacağını belirtmişlerdir. İki şehir arasındaki mesafe, karayolu ile 450 kilometredir. SLP göçmen
evinden çıkıp demiryolunda treni bekleyen göçmenler, Saltillo’da trenden atlayıp, yine kentin yoksul bir mahallesinde kurulan eve dinlenmek üzere kabul
edilmektedir. 2015 verilerine göre 807 bin nüfuslu14 kentte, göçmen evi 2000
yılında kurulmuştur. 200 kişilik kapasiteye sahip yurdun idareci/danışmanı
konumundaki rahip Pedro Pantoja Arreola, göçmenlere yönelik çalışmaları ve
insan hakları savunucu olarak çeşitli ödüller almış, göçmenlerin hem acil ihtiyaçlarının karşılanması hem de haklarının savunulması için hizmet vermiştir.15 Burada çalışmaya gönüllü olanlara barınma ve yiyecek imkânı sunulmaktadır. Gönüllü çalışacak olanların uzun dönemli kalışlarını önemseyen ev,
göçle ilgili araştırma yapan kısa süreli gönüllüleri de sınırlı sayıda kabul etmektedir.
Araştırma kapsamında günübirlik ziyaret edilen göçmen evinde bir erkek, bir kadın iki personel ile görüşme yapılmıştır. Görevlilerce Saltillo göçmen evinde göçmenlerin kalacakları sürede uyacakları kurallara yönelik verilen oryantasyon eğitimi anlatılmış, hem göçmenlere sunulan gündelik hizmetlere hem de insan hakları mücadelesi için belediye, INM, ulusal/uluslararası
insan hakları örgütleri ile yürütülen faaliyetlere dair bilgi verilmiştir.16
Tijuana Göçmen Evi17
Aşağı Kaliforniya eyaletinde, sınır kenti olan Tijuana 2015 verilerine
göre 1 milyon 600 bin nüfusa sahiptir.18 Suç oranının yüksek olduğu kentte,
ziyaret edilen ev diğer kentlerde ziyaret edilenlerden, güvenlik tedbirlerinin
düşük olması, binanın bakımsızlığı, personel yetersizliği nedeniyle farklıdır.
Bulunduğu mahallede gaspın yaygın olduğu belirtilmiştir. Ziyarette görevli
14

https://www.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/default.aspx# (01.11.2018)
Göçmen evinin web sayfasında uluslararası işbirliği yapılan kuruluşlar sıralanmaktadır:
http://cdmsaltillo.wixsite.com/cdmsaltillo/alianzas (01.11.2018)
16 Raporlar için bkz. http://cdmsaltillo.wixsite.com/cdmsaltillo/informes (01.11.2018)
17 Aşağı Kaliforniya eyaletinde yer alan sınır kenti Tijuana’da birden çok göçmen evi vardır.
Ziyaret edilen göçmen evinin tam adı: “Albergue para Migrantes y Restauración Jehova
Protege a su Pueblo”.
18 https://www.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/default.aspx# (01.11.2018)
15
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personele ulaşılamamış, kapıda duran Meksikalı göçmenden eve dair bilgi
alınmıştır. Buna göre ev, transit göçmenler, Tijuana’daki evsizler ve ABD’den
sınır dışı edilen göçmenlerce kullanılmaktadır. Tijuana’daki göçmen evlerine
uyuşturucu kartellerinin ve insan ticareti yapanların sızdığına dair gazete haberleri bulunmaktadır (Martinez, 2015). Ayrıca halk sağlığı açısından tehdit
oluşturan, kötü koşullardaki evlerin yetkililerce kapatıldığı bilinmektedir.
Yukarıda kısaca söz edilmiş dört göçmen evine yapılan ziyaret, görüşmeler, gazete haberleri ve farklı kuruluşların raporlarından derlenen verilerle
Meksika’da göçmen evlerinin işleyişi aşağıdaki gibi özetlenebilir:
1. Genellikle göç rotasındaki kentlerin yoksul bölgelerinde kurulmaktadır. Kentin yoksul bölgeleri aynı zamanda suç oranının yüksek olduğu, dışlanmış yerlerdir. Merkezi konumlarına rağmen, yerel halk da bu bölgelere
girmeye çekinmektedir (Tapachula’da göçmen evine götüren taksi şoförü
hava karardıktan sonra taksilerin de bölgeye gitmek istemediklerini ifade
etmiştir).
2. Göçmenlerin organize suç örgütlerinin, göçmen kaçakçılarının hedefinde olmaması için sıkı güvenlik tedbirleri alınır: Bina içinde ve dışında
kapalı devre kamera sistemleri, bina içinde göçmenlerin cep telefonları için
emanet kasaları, kesici- delici aletlerin ateşli silahların binaya alınmaması
önlemler arasındadır.
3. Girişte göçmenlerin beyanının esas olduğu kayıt sistemi bulunur.
Göçmenlerin kaçırılması, kaybolması sıklıkla yaşanmaktadır. Kayıt sistemi ile göçmenlerin en son hangi evi kullandığının tespiti mümkündür.
Ancak bu kayıt sisteminin güvenli şekilde korunamadığı durumlarla karşılaşılmaktadır (Saltillo’da bir çalışanın bilgisayarda yanlışlıkla dosyayı silmesi ile arşiv yok olmuştur).
4. Göçmen evlerine girişte yapılan mülakatlar göçmenlerin ihtiyaç duyduğu hizmetin sunulabilmesi açısından da önemlidir.
5. Göçmen evlerinde azami kalış süresi 72 saattir. Göç akımlarının yoğun olmadığı dönemlerde, kapasitesi yeterliyse 72 saatten daha fazla kalmaları da mümkündür (SLP’de aylardır evde ikamet eden, gündüzleri işe
giden göçmenlere rastlanmıştır).
6. Yola bir sırt çantası ile çıkan göçmenlerin temel temizlik ve bakım
malzemeleri imkânlar ölçüsünde temin edilir. Şampuan, sabun gibi malzemelerin yeterli olmadığı durumlarda göçmenler çamaşır deterjanları ile yıkanmakta bu da ciltlerinin tahriş olmasına neden olmaktadır (SLP göçmen
evinde bu ihtiyaçlar için kilisenin işlettiği bir kantin mevcuttur).
7. Haftanın belli günlerinde doktor, avukat, sosyal hizmet uzmanı gibi
profesyonel meslek sahipleri gönüllü olarak göçmenlere alanlarında hizmet sunmaktadır.
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8. Göçmenlerin sabit telefondan ailelerini/yakınlarını aramaları için özel
görüşme kabinleri ya da alanlar bulunur. Bu görüşmeler ücretli/ ücretsiz,
kotalı olabilir.
9. Göçmen evlerinde uyuşturucu madde, alkollü içki bulundurmak ve
tüketmek yasaktır. Göçmenler gündüzleri isterlerse evden dışarı çıkabilirler ancak eve sarhoş dönmeleri halinde içeri girmelerine izin verilmez.
10. Evden eve farklılık göstermekle birlikte göçmen evleri haftanın tüm
günleri ve günün her saati yeni gelen göçmenlere açıktır (Tapachula göçmen evi Noel döneminde çalışanlarına izin verdiği için geçici olarak kapandığında göçmenlerin bahçede uyudukları ve çevreden geçenlerden dilendikleri gözlenmiştir).
11. Göçmen evlerinde yemek saati, banyo saati, uyku saati düzenlenmiştir.
12. Göçmen evlerinde kadın ve erkek yatakhaneleri ayrıdır, yalnızca küçük çocuklu ailelerin eğer uygun yer varsa birlikte kalmalarına izin verilir.
13. Yatakhanenin, yemekhanenin, dinlenme alanlarının düzeninde göçmenlere görev verilmektedir. Kişisel temizlikleri konusunda uyarılar yapılmakta, zaman zaman da yatakhaneler ilaçlanmaktadır.
14. İhtiyaç halinde idarenin yaptığı anonsla eşyaların taşınması, gelen bağışların tasnifi gibi işlerde göçmenler gönüllü olarak çalışmaktadır.
15. Göçmen evlerinin kaynaklarının temeli bağışlardır. Yerel halkın yaptığı bireysel bağışlarla birlikte bölgedeki küçük ve büyük ölçekli işletmelerin ayni ve nakdi bağışları göçmenlere sunulan hizmetlerin aksamaması
için önemlidir. Ne var ki bu bağışların sürekliliği olmadığında dönemsel
sorunlar yaşanabilmektedir. Özellikle çabuk bozulacak yiyecekler satan
büyük marketler ürünlerin son kullanma tarihleri yaklaştığında göçmen evlerine bağışta bulunmaktadırlar. Firmalar bu bağış ve yardımlarla vergi indiriminden de yararlanmaktadırlar.
16. Tren üzerinde yolculuk ettikleri için yanlarında fazla eşya bulunduramayan göçmenlere, mevsimine göre giyecek temin edilir (SLP göçmen
evine göçmenlerin yolda kullanamayacağı türden giysiler bağışlanmışsa mayo, topuklu ayakkabı, gece kıyafetleri, takım elbise gibi- bunlar mahalledeki bir depoda satışa çıkarılır, elde edilen gelir göçmen evinin ihtiyaçları
için kullanılır).
17. Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği, Uluslararası Göç
Örgütü, Uluslararası Kızılhaç Örgütü, Sınır Tanımayan Doktorlar, bölgedeki üniversiteler, göçmenlerin geldiği ülkelerin konsoloslukları ve yerel
yönetimle diyalog halindedirler (Miranda Guardiola, 2017).
18. Yerel halk ile göçmenler arasında diyaloğun güçlendirilmesi için etkinlikler düzenlenir. Lise, üniversite öğrencilerinin göçmenleri ziyareti
özendirilir.
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Göçmen evlerinin işleyişini aktardıktan sonra, işlevini daha iyi kavramak
için SLP göçmen evinin 2011 yılında kapalı kaldığı döneme bakılabilir. Mahalle sakinlerinin, güvenlik gerekçesiyle şikâyetçi olduğu göçmen evi kapatıldığında göçmenlerin kentin daha geniş bir alanına yayıldığı, sokaklarda yattığı, dilendiği bilinmektedir. Göçmen evinin koordinatörü Geraldine Estrada’nın da belirttiği gibi kentte bir “kaos ortamı” oluşmuştur. Göçmen evinin
çalışanları demiryolu yakınında, açık havada kumanya dağıtarak göçmenlere
yardımcı olmaya çalışmışsa da yeterli olamamıştır. Yine yerel halkın şikâyeti
sonucu aynı yıl, belediye, eyalet ve federal hükümet kilise ile güvenliğin sağlanmasına yönelik tedbirleri görüşmüş ve yeni göçmen evinin inşa edilmesine
karar verilmiştir.19 Güvenlik nedeniyle yapılan şikâyetler, hem daha güvenlikli bir göçmen evinin inşasını sağlamış hem de göçmen evlerinin işlemediği
durumlarda kentte göçmenlerin ne kötü koşullarda yaşadıkları kavranmıştır.
Yerel halk ve göçmenler açısından yönetilmesi gereken bu süreçte yerel
yönetimlerin kilise ve sivil toplum örgütleriyle işbirliğine gitmesi, düzensiz
göçmenlerin göç sürecinde –kısmen- korunmasına yardımcı olmaktadır. Göçmen evleri, göç kaynaklı sorunların yaşandığı kentlerde yerel çözümler getirebilen bir işleve sahiptir. Candiz ve Bélanger (2018)’in çalışmaları da Orta
Amerikalı göçmenlerin durak yerleri olan göçmen evlerinin sunduğu hizmetlerle göçmenlerin kuzeye gidiş planlarını etkileme gücüne sahip, güçlü kurumlar olarak göçün yönetimine nasıl katıldığını ortaya koymaktadır.
Sonuç
Orta Amerika’daki yoksulluk, işsizlik, şiddet ayrı ayrı ve birlikte insanları kuzeye, göçe iten temel etmenlerdir. Yılda yaklaşık 150 bin ile 400 bin
arasında göçmenin Meksika koridorunda hayatını riske atarak ABD sınırına
göç ettiği bilinmektedir. ABD’nin katı göç politikaları nedeniyle göçün düzensiz niteliği, göçmenleri organize suç örgütlerinin şiddetine karşı savunmasız kılmaktadır. Meksika’da göçmen evleri, düzensiz göçün göçmenler açısından olumsuz sonuçlarının azaltılmasına katkı sunan stratejik yapılardır. Resmi
kurumlarla, uluslararası örgütlerle, akademi ile diyalog halinde göçmenlere
yardım etmeye çalışan evler, göçmenlerin temel ihtiyaçlarının giderilmesinin
yanında haklarını savunan, onlara yasal, tıbbi, psikososyal destek sağlayan
oluşumlardır. Bu sayılan özellikleri ile göçmen evleri Orta Amerikalı göçmenlerin ifadesiyle “çölde vaha gibi”dir.
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Göçün küresel boyutu göz önünde tutularak göç yönetiminde devletlerle
birlikte diğer aktörlerle sağlanacak işbirliğinin önemi vurgulanmakta ve yönetişim kavramı üzerinden konu tartışılmaktadır. Bu çerçevede, göçmen evleri, kentlerde yürüttükleri hizmetler açısından göçün düzenlenmesine yönelik
çözüm sağlayıcı bir aktör olarak göçün yönetişiminde yer almaktadır. Ancak
burada göçmenleri savunmasız kılan şiddet, göçmenlere yönelik ayrımcı uygulamalar, haklarının korunmaması gibi asli sorunların çözümü için irade
göstermesi gereken birincil aktör, kilise ya da diğer insani yardım kuruluşları
değildir. Bir başka deyişle göç, düzensiz göçe neden olan yapısal sorunlar göz
ardı edilmeden, sınır güvenliği boyutunun ötesinde hak temelli, insani boyutları ile değerlendirilmeli ve sivil toplumun katılımını teşvik ederek devletin
sorumluluğunda, yönetilmelidir.
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STEVEN LUKES’UN ÜÇ BOYUTLU İKTİDAR YAKLAŞIMI:
KARARSIZLIK ÜRETİMİ VE KAMU POLİTİKASI
ANALİZİ DİSİPLİNİ
Zübeyde ERDOĞAN ÇELİKKIN
Özet
Kamu politikası analizi bir bilim dalı olarak 1950’lerde Amerika Birleşik Devletleri’nde kamu yönetimi/siyaset biliminden ayrılmış ve bir inceleme alanı
olarak ortaya çıkmıştır. Çoğulcuların egemen olduğu disiplin başlangıçta yalnız “karar verme” konusunda yoğunlaşmışken 1960’lı yıllarda ABD’de yaşanan toplumsal çalkalanmalar ve toplumdaki bazı grupların taleplerinin kamu
politikalarına yansımaması “kararsızlık üretimi” ve bunun mekanizmalarını
tartışmaya açmıştır. P. Bachrach ve M. S. Baratz’ın “gündem kontrolü yoluyla
kararsızlık üretimi” analizi S. Lukes’un “ideolojik kontrol yoluyla kararsızlık
üretimi” analizi ile derinleştirilmiştir. Bu analizler ile kararsızlık üretimi ve iktidar arasındaki ilişki ortaya konulmuş, çoğulcuların tek boyutlu iktidar yaklaşımı Bachrach ve Baratz ile iki boyutlu ve Lukes ile üç boyutlu olarak analiz
edilmeye başlanmıştır. P. Digeser’in iddiası ise Foucault’nun iktidar analizinin
Lukes’un analizine bir boyut daha kattığıdır. Foucault’nun çalışmaları “anaakım” politika analizine eleştirel yaklaşan yorumlamacı yaklaşımların esin kaynaklarından biridir. Bu tartışmalarla kamu politikası analizi disiplini yalnız
mevcut iktidar ilişkilerinin bir yansıması olan karar verme mekanizmalarını
değil, iktidar analizi ile toplumdaki iktidar ilişkilerini ve bunun yansıması olan
kararsızlık üretimini de kapsar hale gelmiştir. 1990’lı yıllarla birlikte geliştirilen
yorumlamacı kamu politikası yaklaşımları iktidar ilişkileri üzerine yoğunlaşmasına karşın Lukes'un çalışmasını dikkate almadığı gibi Lukes da 2005 yılında
gözden geçirdiği çalışmasında yorumlamacı yaklaşımlarla ilgili bir değerlendirme yapmamıştır.
Anahtar Kelimeler: Kamu Politikası Analizi Disiplini, Steven Lukes, Kararsızlık
Üretimi, Hegemonya, İktidarın Boyutları.
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STEVEN LUKES’ THREE-DIMENSIONAL POWER APPROACH NON-DECISION
MAKING AND PUBLIC POLICY ANALYSIS DISCIPLINE
Abstract
Public policy analysis has emerged as a field of study in the 1950s in the United States, separated from public administration/political science. While the
discipline dominated by the pluralism was initially focused on solely on “decision making”, the social movements in the US in the 1960s and the rejection
of the demands of some groups of society in public policies led to the discussion of “nondecision-making” and its mechanisms. P. Bachrach and M. S. Baratz’s analysis of “nondecision-making through agenda control” was deepened by Lukes’s analysis of “nondecision-making through ideological control”. These analysis revealed the relationship between nondecision-making
and power. The one-dimensional power approach of the pluralists extended
with Bachrach and Baratz’s two-dimensional, and Lukes’ three-dimensional
analysis. P. Digeser’s claim is that Foucault’s analysis of power adds another
dimension to Lukes’ analysis. Foucault's work is one of the inspirations for
interpretive approaches that critically approach the "mainstream" policy
analysis. Through these debates, public policy analysis now covers not only
the decision-making mechanisms that are reflections of the current power
relations, but also through power analysis in the society and the nondecisionmaking which is the reflection of it. Interpretive public policy approaches developed in the 1990s, while focusing on power relations, did not consider Lukes' work, nor did Lukes in his work revised in 2005 made en evaluation of
interpretive approaches.
Key Words: Public Policy Analysis Discipline, Steven Lukes, Nondecision-Making, Hegemony, The Dimensions Of Power.

Giriş
Steven Lukes, 1974 yılında yazdığı Power A Radical View başlıklı kitapla “karar verme” üzerinde yoğunlaşan Kamu Politikası Analizi Disiplini
alanında önemli bir tartışmaya yol açtı. Peter Bachrach ve Morton S. Baratz’ın
tartışmaya açtığı “gündemin kontrol edilmesi yoluyla kararsızlık üretimi” Lukes’un katkısıyla “ideolojik kontrol yoluyla kararsızlık üretimi” ve “iktidar”
tartışmalarına dönüştü. Lukes ideolojik kontrolü “iktidarın üçüncü boyutu”
olarak görmüştü. Peter Digeser’in 1992 yılında yayınladığı bir makale iktidar
tartışmalarına bir boyut daha ekledi. Foucault’nun iktidar kavramı makalede
“The Fourth Face of Power/İktidarın Dördüncü Yüzü” olarak değerlendirildi.
Lukes 2005 yılında, ilk kitabından otuz bir yıl sonra konuyu yeniden ele aldı
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ve ilk baskıdaki bölüme iki yeni bölüm daha ekledi. İkinci bölüm Foucault’nun iktidar kavramının da değerlendirildiği “İktidar Özgürlük ve Akıl”
başlığını taşıyordu. Üçüncü bölümde ise eleştiriler çerçevesinde “Üç Boyutlu
İktidar” yeniden ele alındı.
Lukes’un 2005 yılında genişleterek yeniden yayınladığı kitabı 2016 yılında İktidar Radikal Bir Görüş başlığıyla Türkçeye çevrildi. Ancak Türkiye’de kitaba dair önemli bir tartışma yapılmadı. Konu ile ilişkili tek makale
Lütfi Yalçın’ın yüzde 10 seçim barajının kaldırılması ve kadınlara pozitif ayrımcılık uygulanması hakkındaki “karar vermeme” sürecini ele aldığı çalışmasıdır. Adnan Gümüş’ün Sosyoloji Araştırmaları Dergisi’nin 2011 yılı 1.
Sayısında yayınlanan “Güç İktidar Sınıf ve Statü Üzerine Bazı TartışmalarMühendis ve Öğretmen Örneği” başlıklı çalışması Lukes’un 1974 tarihli çalışmasına atıf yapmıştı. Makalede Lukes’un iktidar kavramına ilişkin bir analiz yapılmamış, yalnızca Lukes ve Clegg’in “bütün dil ve eylemlerin arkasında
güç bulunduğuna” ilişkin görüşüne yer verilmişti. Lukes’un kitabının Türkçeye çevrilmesinden sonra da üç boyutlu iktidar ve ideolojik kontrol yoluyla
kararsızlık üretimi tartışılmadı. Kararsızlık üretimi ve eylemsizlik Gökhan Orhan’ın iki makalesinde Lukes’un görüşlerine yer vermeksizin, yorumlamacı
politika analizi yaklaşımı çerçevesinde değerlendirildi. Böylece, kamu politikası analizi disiplininde çoğulcular ile karşı kampta bulunanlar arasında birçok tartışmaya neden olan Lukes’in çalışmasi Türkçe literatürde herhangi bir
yankı yapmadı. Bu çalışmada Türkçeye çevrilen kitap vesilesiyle Lukes’un
“radikal” olarak adlandırdığı üç boyutlu iktidar yaklaşımı, bu yaklaşım üzerine yapılan tartışmalar ve yapılan tartışmaların kamu politikası analizi disiplinine katkısı ele alınacaktır. Ayrıca, anaakım politika analiz yaklaşımına eleştirel duruşuyla 1990’lardan itibaren yaygınlaşan yorumlamacı yaklaşımların
iktidara bakışına değinilecektir.
“Kararsızlık üretimi” hususu kamu politikası analizi disiplinine geç dâhil
edilmiş ve bu analizle birlikte disiplinde baskın olan çoğulcu yaklaşım tartışılmaya başlanmıştır. Tartışmaların dünyada siyasal hareketlenmelerin yoğun
olarak yaşandığı ve sol hareketin yükseldiği 1960’lı yıllarda başlaması tesadüf
değildir. Peter Bachrach ve Morton S. Baratz tarafından 1962 yılında kaleme
alınan “İktidarın İki Yüzü” makalesiyle “kararsızlık üretimi” disipline girmiş
ve alana hâkim olan çoğulcuların yoğun eleştirilerine konu olmuştur. Daha
sonra, 1974 yılında Steven Lukes, bu kez Bachrach ve Baratz’ı eleştirerek,
onların iktidarın yalnız iki boyutunu ele aldığını, oysa iktidarın üç boyutu olduğunu öne sürmüştür. Lukes, iktidarın üçüncü boyutunu Gramsci’den aldığı
“hegemonya” kavramını kullanarak açıklamıştır. Digeser’in makalesiyle birlikte Foucault ile Foucault’nun takipçileri tarafından yapılan deneysel çalışmaların tartışmaya dâhil edilmesi iktidar tartışmalarını daha da derinleştirmiş-
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tir. Böylece “kararsızlık üretimi” konusu ile başlayan tartışma “iktidar” kavramı çerçevesinde sürdürülmüş ve siyaset biliminin kavramları disipline eklemlenmiştir. Bu tartışma Lukes’un kamu politikası analizi disiplinine yaptığı
önemli bir katkı olarak değerlendirilmelidir. Çünkü iktidar tartışması yapılmasaydı disiplin yalnız karar verme mekanizmalarının incelendiği ve kararların arkasındaki siyasal-toplumsal yapının dikkate alınmadığı sınırlı bir çalışma alanına hapsedilmiş olacaktı. Bachrach-Baratz ve Lukes’un iktidar tartışmalarına yorumlamacı yaklaşımlar 1990’lı yıllarda dâhil olmuştur.
Araştırma yöntemi olarak davranışçı okul içerisinde yer alan çoğulcular,
kararsızlık üretiminin incelenmesinin alana herhangi bir katkısı olmayacağı
gibi, mümkün de olmayacağını iddia etmektedir. Lukes ise kararsızlık üretimi
incelenmesinin önemini ve yapılabilirliğini analiz etmiş ve yapılmaması halinde kamu politikaları analizinin büyük bir eksiklik içereceğini ileri sürmüştür. Kararsızlık üretimi durumunun analiz edilebilirliği “ideolojik kontrolün
araçlarının” ortaya konulması yanında “gönüllü riayetin nasıl garantilendiğinin” araştırılmasıyla mümkün olmaktadır. Marksistler, feministler ve Foucault’dan esinlenen araştırmacıların yaptığı deneysel çalışmalar bunun ipuçlarını
vermektedir.
Bu çalışmanın ilk bölümünde, kamu yönetimi disiplininde “karar verme”
üzerinde çok sayıda inceleme ve modelleme yapılmışken kararsızlık üretiminin neden gündeme geç girdiği anlatılmaya çalışılmıştır. İkinci bölümde, 60’lı
yıllarla birlikte disiplinde tartışılmaya başlayan “kararsızlık üretimi” ve iktidar analizlerine yer verilmiştir. İktidarın üç boyutlu analizi iktidarı anlamak
için yeterli midir, yoksa dördüncü bir boyuttan söz edilebilir mi? Foucault’nun
iktidar analizi siyaset bilimi ve kamu politikası analizi disiplinine katkı sağlayabilir mi? Üçüncü bölümde, çoğulcuların “kararsızlık üretimi” analizinin neden yapılamayacağına dair görüşleri ile bu görüşlere Lukes’un yanıtı ortaya
konulmuştur. Ayrıca kamu politikası analizi disiplininde 1990’lı yıllardan itibaren yaygınlaşan yorumlamacı politika analizi yaklaşımlarının iktidar perspektifi ve analiz yöntemlerine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. Lukes’un
başarılı “kararsızlık üretimi” analizi olarak değerlendirdiği Matthew Crenson’un çalışması ile Türkiye’de yapılan kararsızlık üretimine ilişkin üç çalışmaya da bu bölümde yer verilmiştir. Dördüncü bölümde, çoğulcuların tüm
eleştirilerine karşın, “kararsızlık üretimi” ve “iktidar” tartışmalarının kamu
politikası analizi disiplinine etki ve katkısı değerlendirilmiştir.
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I. Kamu Politikası Analizi Disiplini ve Karar Verme
Kamu politikası analizi çalışmalarının ne zaman ortaya çıktığına dair üç
farklı görüş ortaya konulmuştur. Bunlardan birincisine göre kamu politikası
analizi insanlığın örgütlü tarihi ile yani yöneten/yönetilen ayrımının ortaya
çıkmasıyla başlamıştır. Dunn’a göre Platon’un krallara danışmanlık yapması
ve Aristo’nun Büyük İskender’i yetiştirmesi bunun örnekleridir (Dunn, 2004:
35; Yıldız-Sobacı, 2015: 32). Yönetenlere politik tavsiyelerde bulunma faaliyetleri eski bir “sanat” olarak değerlendirilmektedir (Köseoğlu, 2013: 6).
İkinci görüş kamu politikası analizi çalışmalarının Fransız Devrimi ve
Aydınlanma Çağı ile başladığıdır. Bu dönemde kamusal sorunlarla ilgili veriler sistematik olarak toplanmaya ve bilimsel yöntemlerle işlenmeye başlanmıştır. Çünkü kentlere yoğun göç işsizlik ve suç oranlarının artmasına yol açmış ve bu sorunların nedenlerinin tespiti ve çözümü de veri toplama ve değerlendirme zorunluluğunu doğurmuştur. Verilerin toplanması ve değerlendirilmesi ise ancak bilimsel yöntemlerin geliştirilmesi için mümkün olmuştur.
Veri işleme yöntemi olarak matematiksel modeller ve istatistik yaygın bir şekilde kullanılmıştır (Yıldız-Sobacı, 2015: 33).
Üçüncü yaklaşım ise disiplinin yirminci yüzyılda ABD’de ortaya çıktığıdır. Yirminci yüzyılın başındaki İlerici Hareket modern kamu politikası analizinin ilk örneği olarak açıklanmaktadır (Dunn, 2004: 39). 1929’da patlak veren dünya ekonomik bunalımına cevap veren Keynesyen politikalar, İkinci
Dünya Savaşı sırasında Amerikan hava kuvvetlerinin analistlerle birlikte çalışarak çeşitli sayısal analizler yaptırması ve yapılan araştırmalardan elde edilen
sonuçlara göre hareket edilmesi kamu politikası analizinin örnekleri olarak
sunulmaktadır (Yıldız-Sobacı, 2015: 34). İkinci Dünya Savaşı yıllarında kullanılan propaganda tekniklerinin geliştirilmesi kamu politikası analizi çalışmalarıyla sağlanmıştır (De Leon, 2006: 44). Savaş sonrası yoksullukla mücadele politikalarının öne çıktığı refah devleti uygulamaları, Vietnam savaşının
etkisi, Watergate skandalı gibi birçok konu kamu politikası analizi incelemelerine olan gereksinimi artırmıştır (De Leon, 2006: 44-46). II. Dünya savaşı
sonrasında Amerika Birleşik Devletlerinde ortaya çıkan huzursuzluk ve uzlaşma arayışı Başkan Johnson’un “Büyük Toplum” projesinin geliştirilmesini
sağlamıştır. Bu proje aynı zamanda bir sosyal program anlamına gelmiştir.
Hükümet sarsılan gücünü bu programla meşrulaştırmaya çalışmıştır. Dolayısıyla “kamu politikası” ABD’deki bu özgül “yönetme sorunu”ndan doğmuştur
ve bu soruna liberal demokratik bir çözüm olarak geliştirilmiştir (Çelik 2008:
48; Köseoğlu, 2013: 4).
Modern kamu politikası analizi disiplini önceki danışmanlık işlevlerinden ayrı olarak değerlendirilmelidir. İlk dönem çalışmaları “kamu politikası
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belgesi”, Aydınlanma döneminden itibaren geliştirilen çalışmalar “kamu politikası çalışmaları” ve yirminci yüzyılda ABD’de geliştirilen disiplin ise
kamu politikası analizi olarak adlandırılmalıdır (Güler’den aktaran Yıldız,
2018). Yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren geliştirilen kamu politikası
analizi çalışmaları, öncekilerden farklı olarak, çok yönlü ve karmaşık bilimsel
yöntem ve teknikleri kullanmıştır. Önceki yüzyıllarda bir olgu olarak kamu
politikası mevcutken, yirminci yüzyıldan itibaren geliştirilen kamu politikalarının analizi ve dolayısıyla kamu politikasının bilgisinin ortaya konulmasıdır
(Güler’den aktaran Yıldız, 2018). Dolayısıyla bir “sanat” değil “bilim”den söz
edilebilmektedir. De Leon yirminci yüzyılda öne çıkan kamu politikaları analizi disiplininin, önceki politika belgeleri ve çalışmalarından farklı olarak, üç
önemli özelliğinden söz etmektedir: sorun odaklılık, çok disiplinli yaklaşım
ve değer odaklılık (De Leon, 2006: 40-41).
Kamu politikası analizi niçin yapılmaktadır? Bu soruya iki farklı yanıt
verilebilmektedir. Bunlardan birincisi, kamu politikası için bilgi üretmektir;
yani amaç yüklü eylem olarak görülen kamu politikalarının belirlenmesi ve
rasyonel karar vermeyi sağlamak üzere analiz yapılmasıdır. İkincisi ise, kamu
politikasının içerik yönünden incelenerek, politikayı belirleyen kurum, ideolojik yapı ve değerler sisteminin ortaya konulmasıdır. Birincisi “kamu politikası için bilgi” üretmeyi hedeflerken, ikincisi “kamu politikasının bilgisini”
üretmeyi hedeflemektedir. Birinci anlayışın sonucunda “danışmanlar” tarafından biçimlendirilen kamu politikası gündeme gelmekte iken ikinci anlayış
kamu politikasını akademik bir uğraş olarak görmektedir (Çelik 2008: 45). Bu
iki yaklaşım kamu politikası analizinin neden ortaya çıktığına dair iki farklı
anlayışı da temsil etmektedir. Birinci anlayışa göre kamu politikası analizi
“rasyonel karar” verme ihtiyacından doğmuştur. İkinci yaklaşıma göre ise
kamu politikası analizi “değer” odaklı meşruiyet arayışının bir ürünüdür (Çelik 2008: 46).
Karar verme, yönetim bilimlerinde daima çok önemli bir yere sahip olmuştur. Herbert A. Simon “yönetim teorisinin doğru karar vermeyi sağlayacak örgütlenme ilkelerini içermek zorunda olduğunu” (Simon 1957: 1), karar
vermenin alternatiflerden birinin seçilmesi anlamına gelmesinden dolayı da
“tercih” ve “karar” sözcüklerinin birbirinin yerine kullanılabileceğini ifade etmektedir (Simon 1957: 4). Simon’a göre karar verme üç aşamada gerçekleşmektedir. Bunlardan birincisi “karar verilmesini gerektiren durumların saptanması”, ikincisi “mümkün hareket tarzlarının belirlenmesi” ve üçüncüsü
“hareket tarzları arasında seçim yapmak”tır. Bu üç aşamadan en önemli ve en
çok zaman harcanması gerektiren ise ilk iki aşamadır (Simon 1974: 114).
Kamu Politikası Analizi Disiplininin kurucusu olarak kabul edilen Harold
Dwight Lasswell de Abraham Kaplan ile ortak çalışmasında “iktidar karar
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verme sürecine katılmaktır” demekle “karar verme” olgusuna merkezi bir
önem atfetmiştir (Lasswell-Kaplan 1952: 75).
Disiplinin doğuşundan itibaren “karar verme” çok önemli bir yere sahip
olmuş ve disiplindeki çalışmaların büyük çoğunluğunda karar verme konusu
ele alınmıştır (Anderson, 2003; Dye, 1995; Etzioni, 1999; Dror, 1964; CohenJames-Olsen, 1972; Hill, 1997; Lindblom, 1999; Lipson, 2007; Simon 1974).
Başlıca karar verme modelleri rasyonel kapsamlı karar verme, artırımcı karar
verme, normatif optimum karar verme, karma tarama karar verme ve çöp kutusu modeli olarak sıralanabilir (Köseoğlu, 2015: 246-260). Söz edilen karar
verme modelleri bir önceki modelin eleştirisi ve sınırlılıklarının tespiti üzerine
geliştirilmiştir. Disiplinde ortaya konulan ilk model “rasyonel kapsamlı karar
verme” modelidir. Simon, bilgi ve alternatiflerin eksikliğini öne sürerek tam
rasyonalitenin sağlanamayacağı ortaya koymuş ve “sınırlı rasyonalite” modelini önermiştir. Benzeri nedenlerle modeli eleştiren Charles Lindblom “artırımcı karar verme” modelini geliştirmiştir. Artırımcı modelin sınırlılıklarını
ve kriz vb. olağanüstü durumlardaki yetersizliğini ortaya koyan Yehezkel
Dror her iki modelden yararlanarak normatif optimum karar verme modelini
ortaya koymuştur. Amitai Etzioni de rasyonel karar vermenin ütopikliğini ve
artırımcı modelin tutuculuğunu dikkate alarak her iki modeli uzlaştırdığı
“karma tarama karar verme” modelini geliştirmiştir. Cohen ve arkadaşları tarafından rasyonel örgüt modelinin eleştirisi üzerinden ve “örgütsel anarşiler”
saptamasıyla geliştirilen çöp kutusu modeline göre örgütlerin sorunları ve çözüm önerileri için katılımcıların sunduğu tercihler toplamı bir çöp kutusu görüntüsü verir. Kararlar birbirinden görece bağımsız akımların yorumlarına
göre alınır (Köseoğlu, 2015: 244-264).
ABD’de kamu politikası analizi çalışmaları Avrupa’dan farklı olarak çeşitli düzeylerdeki kamu yönetimi birimleri ile birlikte yapılmış, “kamu politikası için bilgi üretmeyi” amaçlamıştır. Çoğulcu yaklaşıma sahip Robert A.
Dahl New Haven’de yerel kalkınma, kamu okulları ve seçimlerde parti adaylığı hakkında inceleme yapmış ve bu üç alanla ilgili olarak “karar verme” sürecinde hangi grupların ne denli etki yaptığını araştırmıştır. Bu çalışmanın
ürünü Who Governs? adlı eser 1961 yılında yayınlanmıştır (Dahl, 1961). Ulaştığı sonuç hiçbir grubun aşırı güç kullanmadığıdır. İktidarın boyutları tartışmaları Dahl’ın bu incelemesi üzerinden başlatılmıştır. Peter Bachrach ve Morton S. Baratz, Dahl’ın çalışmasının, iktidarın yalnızca bir boyutunu gördüğü
ve “iktidarın ikinci yüzünü” göremediğini iddia etmeleriyle “kararsızlık üretimi” konusu kamu politikası disiplini alanına girmiştir.
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II. Kararsızlık Üretimi ve İktidar Olgusuna Yaklaşımlar
Disiplinin ortaya çıkma neden ve koşulları hedefini ve uğraş alanını da
büyük ölçüde belirlemiştir. “Karar verme” konusunun uzun yıllar Disiplinde
temel analiz birimi olarak işlev görmesi bu yüzdendir. “Kararsızlık üretimi”
durumlarının incelenmesi ve kamu politikalarının değer-yüklülüğüne vurgu
ise ancak 1960’larda gündeme gelebilmiştir. Bachrach ve Baratz’ın Baltimor’da siyah nüfus ile ilgili çalışmaları ve bu çalışmalar üzerine yapılan tartışmalardan sonra “çatışan değerler” gündeme gelebilmiştir. 1960’lı yıllar
aynı zamanda dünyada genel olarak sol dalgalanmanın, ABD’de siyahların
başkaldırısının ve Vietnam Savaşı dolayısıyla savaş karşıtı hareketlerin güçlendiği yıllardır. Dolayısıyla kararsızlık üretimi konusu kamu politikasının
içerik yönünden incelenerek, politikayı belirleyen kurum, ideolojik yapı ve
değerler sisteminin ortaya konulması yaklaşımının bir sonucudur.
1. Çoğulcu Yaklaşım
İktidar siyaset ve toplum bilimin temel kavramlarından biridir (Russel
1983: 9). Bu nedenle iktidar olgusu, tanımından başlamak üzere, çok sayıda
tartışmaya konu olmuştur. “İktidar” veya “güç” sözcüğünün seçimi de toplumların yapısına dair algılamayla bağlantılıdır. Çoğulcu toplum anlayışının
baskın olduğu ABD’li sosyal bilimciler “güç” sözcüğünü kullanmaktayken
Avrupa’da “iktidar” sözcüğü kullanılmaktadır. Güç sözcüğünün iktidar yerine
kullanımı, içeriğinin “etki” düzeyinde algılanmasından kaynaklanmaktadır.
İktidarın “tek” bir merkez olarak algılanmaması nedeniyle politika kararlarına
etki eden çok sayıda güç odağından bahsetmek mümkün olmaktadır. Çoğulcu
düşünürler1 Amerika Birleşik Devletlerinde gücün dağıtılmış olarak var olduğunu iddia etmektedir. Dahl çoğulcu toplumların “poliarşik” olarak örgütlenmiş olduğunu ve çok sayıda çıkar ve baskı grubu bulunduğunu, bunların farklı
oranlarda da olsa “güç” uygulayabildiğini iddia etmektedir. Dahl, toplumun
çeşitli kesimlerinin, rahatsızlık duyduğu herhangi bir alanda örgütlenme olanağı bulabileceğini ve bu örgütlenme aracılıyla da siyasal yapıya “sızma” ve
1Robert

Dahl, Nelson W. Polsby, Raymond E. Wolfinger ve Geoffrey Debnam iktidar ve kararsızlık üretimi konusunda Peter Bachrach ve S. Morton Baratz tarafından başlatılan tartışmaya
karşı makaleler yazan çoğulculardır. Robert Dahl kamu politikasında karar verme ile ilgili Who
Governs adlı eseriyle tanınmaktadır. Nelson W. Polsby, Aaron Wildavsky ve David A. Hopkins ile Presidental Elections Strategies and Structures of America adlı kitabı yazmış ve 19711977 döneminde American Political Science Review dergisine editörlük yapmıştır. Raymond
E. Wolfinger Who Votes adlı kitap yanında karar vermemenin analiz edilemeyeceğine ve yerel
yönetimlere ilişkin makaleler kaleme almıştır. Geoffrey Debnam, karar vermeme üzerine
Bachrach ve Baratz’ı eleştiren bir makale kaleme almış ve Power Analysis: a Realist Apporach/İktidar Analizi: Gerçekçi Bir Yaklaşım adlı bir kitap yazmıştır. Richard M. Merelman “On
the Neo-elitist Critique of Community Power” başlıklı makaleyi kaleme almıştır.
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dolayısıyla politika kararlarını etkileme olanağı bulunduğunu iddia etmektedir. Üstelik, Dahl, örgütsel çoğulculuğun ekonomik düzenin “sosyalist” ya da
“kapitalist” olmasına bağlı olmadığını, karar verme mekanizmasının adem-i
merkeziyetçiliğine, yani otonomiye bağlı olduğunu belirtmektedir (Dahl,
1978: 196).
Çoğulcuların, diğer toplum ve iktidar anlayışlarından önemli bir farklılığı
da toplumun herhangi bir kesimimin rahatsızlık duyduğu bir konuda örgütlenme ve siyasal karar alma mekanizmalarına sızma olanağına sahip olduğu
düşüncesidir. Dahl, her rahatsızlığın politik düzeyde mutlaka bir sözcü bulabileceğini ve gelecek seçimlerde oy almak kaygısı nedeniyle halkın politik
liderler üzerinde dolaylı bir etkisinin olduğunu öne sürmektedir (Lukes 2005:
39). Dahl’a göre çoğulcu demokrasilerde, iyi ya da kötü, sistem daima lider
ve yurttaşların ilişkisinde değişiklik yapmak isteyenlere açıktır (Debnam
1975: 890). Bu değerlendirmelerden anlaşılacağı üzere çoğulcular çevresinde
“güç” ve “etki” birbirleri yerine kullanılabilir kavramlardır; Polsby “güç” hakkında düşünce açıklarken Dahl Who Governs’da “etki”yi anlatmaktadır (Lukes 2005: 17).
Lasswell2 ve Kaplan da iktidarı “karar verme sürecine katılma” olarak
tanımlamakta ve “iktidarın ağırlığını karar verme sürecine katılmanın derecesi” ile ölçmektedir (Lasswell-Kaplan 1952: 77). Böylece, iktidar kavramına
“katılma” da eklenmektedir. Schumpeter’e göre demokrasinin en önemli özelliği halkın karar verme sürecine doğrudan katılması değil, ancak karar verme
makamlarına aday olanların, halkın oyu ile özgürce yarışabilmesidir (Yalçın
2004: 82). Dolaylı katılmanın iki belirgin özelliği vardır: birden çok tarafın
varlığı ve taraflar arasında hiyerarşik bir farklılaşmanın oluşması (Uysal 1981:
61-62). Bunun sonucunda katılma “eşit olmayan” taraflar arasında bir otorite
ilişkisine dönüşmüştür ve bir otorite ilişkisi olarak çözümlenmesi gerekmektedir. Diğer taraftan “katılma” ve “otorite” özleri gereği çelişkili olduğundan,
“katılma ile otoritenin meşruluğu zedelenmeden, otorite ilişkilerinin yeniden
düzenlenmesi ve itaat edenlerin etkiledikleri ya da paylaştıkları, eskisinden
daha farklı, ancak yine de aynı kalan otoriteye itaatleri söz konusu olmaktadır.
(Uysal 1981: 63).
Doğrudan katılma yöntemi ile “otorite oluşturma” süreci gerçekleşmekteyken dolaylı katılma ile yalnızca “otoriteyi etkileme” süreci söz konusu ola-

Harold D. Lasswell davranışçı okulun simgelerindendir; Daniel Lerner ile birlikte Kamu Politikası Analizi disiplininin kurucularından sayılmaktadır. The Policy Sciences: Recent Developments in Scope and Method, The Decision Process adlı kitapları yayımlanmıştır. Yale Üniversitesi’ nde1946-1970 yılları arasında Charles E. Lindblom ve Robert A. Dahl ile birlikte
çalışmıştır.
2
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bilmektedir (Uysal 1981: 74). Modern demokrasilerde, kurulan otorite nedeniyle “katılma” uygulamaları “kendi özü” ile çelişkili olmasının yanında halk
kitlelerinin “gerçekten” katılmasının önünde de çok sayıda engel vardır. Russell “bir yönetim yöntemi olarak demokrasi”nin bazı zorunluluklar gereği bir
takım kısıtlamaları öngördüğünü öne sürerek “katılma”nın özüne aykırı uygulamaları meşrulaştırır. Ona göre bu kısıtlamalar iki nedenden doğmaktadır:
birincisi bazı kararların çabuk alınması gerekliliğidir; ikincisi ise bazı kararların alınmasının uzmanlık derecesinde bilgiyi gerektirmesidir (Russell, 1983:
151).3
Tek boyutlu iktidar yaklaşımında Dahl iktidarı şöyle tanımlamaktadır:
“A, B’nin başka koşullarda yapmayacağı bir şeyi B’ye yaptırabileceği ölçüde,
B üzerinde güç sahibidir” (Lukes, 2005: 16). İktidarı tanımlarken gözlemlenebilir sonuçlar üzerinde odaklanılması çoğulcuları “karar alma süreçlerini”
incelemeye yöneltmektedir. Dahl’a göre, iktidar bir dizi somut kararın dikkatle incelenmesi ile çözümlenebilir (Lukes, 2005: 17). Dahl New Haven’de
yaptığı inceleme sonucunda yurttaşların çoğunluğunun politikaya katılmakta
isteksiz olduğunu, “homo civicus” olmadığını, bundan dolayı doğrudan etkilerinin çok düşük olduğunu, ancak seçilmiş temsilcileri aracılığıyla güçlü bir
dolaylı etkiye sahip olduklarını belirtmektedir (Debnam 1975: 890). Dahl’a
göre kitle ile liderler arasında gruplar vardır ve çok sayıda baskı grubu “devletin tarafsız arabuluculuğunda uzlaşı” ile kararlar almaktadır (Oğuz, 2012: 2).
Bu noktada, dolaylı katılma ile ilgili yukarıda açıklanan kısıtları hatırlatmakta
yarar vardır.
Dahl’ın Amerikan toplumunun çoğulculuğuna ilişkin görüşü 1960 ve
1970’li yıllarda ABD’de yaşanan toplumsal olaylarla pratikte sorgulandığı
gibi Lukes ve Marksistler tarafından da kuramsal olarak tartışılmıştır. Dahl,
çoğulcu yaklaşımını 1978 tarihli “Pluralizm Revisited” başlıklı makalesinde
ve 1985 tarihli A Preface to Economic Democracy kitabında gözden geçirmiştir. Dahl kitabında siyasal gündemin şirketler tarafından belirlendiğini kabul
etmiş ve bir tür “yönetime katılma” mekanizması ile işçilerin denetimindeki
şirketlere dayalı bir sistem önermiştir. Dahl’ın bu yaklaşımında bütünsel bir
kapitalizm eleştirisi bulunmamaktadır (Oğuz, 2012: 3).

Bu çalışmalardan bazıları şunlardır: Kurthan Fişek, Yönetime Katılma, TODAİE Yayınları,
Ankara, 1977; Birkân Uysal, Siyasal Katılma ve Katılma Davranışına Ailenin Etkisi, TODAİE
Yayınları, Ankara, 1984; Uysal, Birkan, “Siyasal Otorite, Laiklik ve Katılma”, Amme İdaresi
Dergisi, C: 14, S. 4, Aralık 1981, s. 61-74; Kamil Turan, İşçilerin Yönetime Katılması ve Türkiye Uygulaması, Doktora Tezi, AİTİA yayını, Ankara, 1972,
3
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2. İki Boyutlu Yaklaşım
Lukes’un ifadesiyle çoğulcuların iktidara tek boyutlu bakışı, politik katılımla açığa çıkarılan ve gözlemlenebilir zıtlıkların olduğu konular üzerindeki
“karar verme” davranışlarına odaklanmaktadır. Çoğulcu yaklaşım iktidar ilişkisini Dahl’ın ifadesiyle “A, B’ye aksi takdirde yapmayacağı şeyi yaptırabildiği takdirde güç sahibidir” olarak tanımlamaktaydı (Lukes, 2005: 18).
Bachrach ve Baratz, Baltimor’da siyahlarla ilgili olarak yaptıkları çalışmayla
şu sonuca varmışlardır: İktidar yalnızca A’nın B’yi onun aksi takdirde yapmayacağı şeyi yapması için etkilemesi değildir. İktidar başka bir şekilde de kullanılır. A ile B arasındaki değerler ve eylemler arasında bir zıtlık varsa, buna
rağmen B, A’nın isteklerine itaat ediyorsa ve bu itaat A’nın B’yi bazı değerlerden mahrum etme korkusundan kaynaklanıyorsa A ile B arasında bir iktidar
ilişkisi vardır (Bachrach-Baratz 1963: 635).
Bachrach ve Baratz 1962 tarihli “İktidarın İki Yüzü” başlıklı makalelerinde çoğulcuları, iktidarı “karar alma mekanizmalarına katılma” olarak tarif
ettikleri ve “somut kararların dikkatlice incelenmesi ile iktidar ilişkilerinin ortaya konulacağını” düşündükleri için eleştirmektedir. Çoğulculara göre incelenecek kararların da “anahtar” kararlar olması gerekmektedir; böylece iktidar
göreli olarak “güvenli” olan konulardaki karar verme sürecinin incelenmesiyle ortaya konulacaktır. Oysa ki önemli ve önemsiz konuları ayıracak bir
ölçüt bulunmamaktadır (Bachrach-Baratz 1962: 948). Dahl, New Haven’de
kamusal eğitim, kentsel kalkınma ve yerel adayların belirlenmesi sorunlarını
incelerken “başlatıcının ya da karar verenin” iktidarı ya da etkisini dikkate
almadığından iktidardakiler için potansiyel olarak tehlikeli konuların gündeme gelmesinin engellenebileceğini göz ardı etmiştir (Bachrach-Baratz
1962: 952). Politik zıtlıkların olduğu yerde birileri, bilinçli ya da bilinçsiz olarak, bazı konuların gündeme gelmesinin önüne engel koyuyor ya da engelleri
tahkim ediyorsa o kişi ya da gruplar iktidar sahibidir. Bachrach ve Baratz bu
düşüncelerini Schattschneider’in ünlü ifadesi ile desteklemektedir:
“Tüm politik örgütlenme biçimlerinin, diğerlerinin baskı altına alınması ve bazı zıtlıkların sömürülmesi lehine bir tarafı vardır; çünkü örgütlenme yanlılığın harekete geçirilmesidir. Bazı konular örgütlenme dışında
bırakılırken bazı konular politika içinde örgütlenmiştir (Bachrach and Baratz
1962: 949).

Schattschneider’in “yanlılığın harekete geçirilmesi” ifadesini Bachrach
ve Baratz politika analizindeki iktidar tartışmalarına taşımış ve hâkim değerler, inançlar, ritüeller ve kurumsal süreçlerin sistematik ve sürekli olarak bazı
gruplara zarar vermek pahasına bazı kişi ve grupların yararına işlediğini ortaya
koymuştur. Bachrach ve Baratz “yanlılığın harekete geçirilmesi” nedeniyle
“daha az görünen”, ancak çok önemli olan “kararsızlık üretimi” konusunu ele
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almıştır. İktidar gerçekte, karar veren kişi/grupların enerjilerini baskın normlar, mitler, kurumlar ve süreçlerin şekillendirilmesi veya tahkim edilmesine
yönlendirdiğinde uygulanmış olur. İktidar bağlamında kararsızlık üretimi, politik uzlaşmanın statüko savunucuları tarafından ve kendi değer ve çıkarlarının
tehdidini önleyecek şekilde biçimlendirilmektedir. Böylece Bachrach ve Baratz politik çıkarların tanımını “açık ve kapalı rahatsızlıkları/çatışmaları” içerecek şekilde genişletmiştir (Bacharch-Baratz 1975: 901).
Karar verenlerin çıkarlarını tehdit eden konuların politik gündeme gelmemesi “yanlılığın harekete geçirilmesi”, “gündem kontrolü” veya “gizli
kontrol” ile gerçekleştirilmektedir. Bunlar, toplumdaki güçlü grupların örgütlenme imkânlarını en üst düzeyde kullanması, kitle iletişim araçları ile kendi
lehlerine işletilecek konuların politika gündemine girmesini sağlaması ve diğer taraftan kendi çıkarlarını tehdit edecek konuların yine örgütlenme ve kitle
iletişim araçları ile gündem dışı bırakılmasını sağlamakla gerçekleştirilmektedir.
Bacharch ve Baratz’a göre “kararsızlık üretimi, karar verenlerin çıkarları
ya da değerlerinin açık ya da gizli tehdidine karşı koymakla sonuçlanan bir
karardır.” Kararsızlık üretimi “toplumda var olan yerleşik çıkar ve önceliklerdeki herhangi bir değişiklik talebinin gizli bırakılması, henüz seslendirilmeden boğulması, ya da karar verme alanına girmeden öldürülmesidir; bütün
bunların başarılamaması halinde ise yerleşik çıkarları tehdit eden taleplerin
politika süreci aşamalarında tahrif edilmesi ya da sakatlanması”dır. Bacharch
ve Baratz iktidar ile bağlantılı olduğunu belirttikleri etki, baskı, otorite, zorlama ve manipülasyon kavramlarını irdelemiş, özellikle otorite ve etkinin yaptırımı olmadığı için iktidardan farkını ortaya koymuş ve kararsızlık üretimi
sürecinde bunların tamamının harekete geçirilebileceğini belirtmiştir
(Bachrach-Baratz 1963: 635-638). Bachrach ve Baratz’ın makaleleri çoğulcuların yoğun eleştirilerine konu olmuştur (Lukes, 2005: 15). Robert Dahl, Nelson W. Polsby, Raymond E. Wolfinger, Richard M. Merelman ve Geoffrey
Debnam iktidar ve kararsızlık üretimi konusunda Bachrach ve Baratz’a karşı
makaleler yazan çoğulculardır.
3. Üç Boyutlu Yaklaşım
Steven Lukes, 1974 tarihli çalışmasında çoğulcuların iktidara bakışını tek
boyutlu/liberal, Bacharch ve Baratz’ın bakışını iki boyutlu/reformist ve kendi
bakışını ise üç boyutlu/radikal olarak tanımlamaktadır; Lukes kitabının 2005
yılındaki genişletilmiş baskısında Foucault’nun iktidar kavramını da analizine
dâhil ederek bu yaklaşımın iktidarın dördüncü boyutunu açığa çıkaran ultra
radikal bir görüş olup olmadığını tartışmaktadır (Lukes, 2005: 60-107).
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Lukes Bachrach ve Baratz’ın iki boyutlu bakışını reformist olarak adlandırmaktadır; çünkü iki boyutlu yaklaşımın çoğulcu yaklaşıma ancak kısıtlı bir
eleştiri getirmiş olduğunu iddia etmektedir. Lukes’e göre politik gündem üzerindeki kontrol ve potansiyel konuların politik sürecin dışında tutulmasının
iktidar ilişkilerinin analizinde kullanılması çok önemli olmakla birlikte,
Bachrach ve Baratz davranışçı yaklaşıma başvurmakta ve yanlış bir resim çizmektedir. Bachrach ve Baratz’ın tahlili de çoğulcular gibi yöntemsel bireycilikle malüldür. Onlar hem kolektif eylem olgusunu, hem de sistemik ve örgütsel etkileri yeterince dikkate almamaktadır. Diğer taraftan, açık veya kapalı
da olsa değer ve çıkarların zıtlığı üzerine vurgu yapılmakla davranışçı yaklaşımın aşılamadığı görülmektedir; çünkü iktidarın en etkili ve sinsi kullanımı
böylesine zıtlıkların ortaya çıkmasının önlenmesidir. Kişilerin herhangi bir
haksızlık hissetmediği her durumda gerçek bir uzlaşma var mıdır? Bachrach
ve Baratz iktidar ilişkilerinde manipülasyondan da bahsetmekle birlikte, tahlillerinin “zıtlıklar/çatışma” üzerine kurulması ve dolayısıyla davranışçı yaklaşımları nedeniyle çatışmanın hissedilmediği durumları açıklayamamaktadır
(Lukes 2005: 25-28).
Lukes, kendi ifadesine göre liberallerin ve reformistlerin iktidar anlayışının bir adım daha ilerisine giderek iktidar uygulanmasını şu şekilde tarif eder:
“insanların, hangi derecede olursa olsun başka bir alternatif görememeleri ya
da var olan durumu doğal ve değişmez, ilahi ve hayırlı olarak görmelerinin
sağlanması yoluyla, var olan düzendeki rollerini, algılarını, bilinçlerini ve tercihlerini şekillendirerek kabul ettirmekle, ‘gerçek çıkarlarının” farkında olmasının önlenmesi iktidarın en sinsi ve üstün kullanımıdır” (Lukes 2005: 28)

Bu yaklaşımda, Bachrach ve Baratz’ın “gündem kontrolü” analizinin bir
ileri aşaması olan “ideolojik kontrol” ile iktidar uygulanması ve sürdürülmesine dikkat çekilmektedir. Lukes, ayrıca, iktidarın ayrıştırılamaz bir şekilde
değer yüklü bir kavram olduğunu vurgulamakta, iktidar kavramının altında,
grupların çıkarlarındaki çelişkinin yattığını ortaya koymaktadır (Lukes 2005:
30-35).
Lukes, iktidara bakışla ilgili yukarıda belirtilen üç yaklaşımı şemalaştırmıştır. Buna göre; iktidara tek boyutlu bakış davranışa, karar vermeye, anahtar
konulara, açıkça gözlemlenebilir zıtlıklara ve politik katılımcılar tarafından
açığa çıkarılmış, politika tercihlerindeki gözlenen öznel çıkarlara odaklıdır.
İktidara iki boyutlu bakış, davranışçılığı kısıtlı bir şekilde eleştirmekle birlikte, karar verme yanında kararsızlık üretimine, açıkça ortaya konulmuş veya
potansiyel konulara, açık ya da kapalı da olsa gözlemlenebilir zıtlıklara ve rahatsızlık ya da politik tercih olarak gözlemlenebilen öznel çıkarlara odaklıdır.
İktidara üç boyutlu bakış, davranışçılığı eleştirmekle, karar verme ve politik
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gündem üzerindeki kontrole, açık veya potansiyel konulara, açıkça veya kapalı olarak gözlemlenebilir zıtlıklara ve gözlenemeyen öznel ve gerçek çıkarlara odaklıdır (Lukes 2005: 29).
Lukes, “ideolojik kontrol ve manipülasyona” dayalı üç boyutlu iktidar
uygulanmasının nasıl gerçekleştirildiğini Antonio Gramsci’nin “hegemonya”
kavramı ile açıklamaktadır. İtalyan Marksist Gramsci tarafından ortaya atılan
bu kavramla sınıf egemenliği güç ve şiddet ile kurulan bir egemenlik anlamına
indirgenmeksizin, egemenlik altındaki sınıfların aktif onayına dayanmasını
sağlayan bir yönetsel ve özgür ideolojik işlev anlatılmaktadır (Poulantzas
1992: 141). Hegemonyanın kurulduğu alan sivil toplum alanıdır ve toplumun
bu ideolojik yönetimi üç düzeyde eklemlenir: birincisi “ideoloji”, ikincisi ideolojiyi yaratan ve yayan örgütler anlamında “ideolojik yapı” ve üçüncüsü okul
sistemi, kitle iletişim araçları ve diğer kültürel etkinlikler benzeri “ideolojik
gereçler”. Gramsci dine ve kiliseye hegemonyanın kurulmasında özel bir
önem atfetmektedir (Portelli 1982: 23). Sayılan ideolojik gereçlerle toplumda
“ortakduyu” yaratılmaktadır (Portelli 1982: 15). “Bir toplumsal grup, yönetimini kabul eden bağımlı toplumsal gruplar üzerinde hegemonyasını, oysa yönetimini kabul etmeyen karşıt sınıflar üzerinde diktatoryasını uygular” (Bobbio-Texier 1982: 75). Normal zamanlarda, itaat eden ve entelektüel olarak yönetilen sınıf kendisinin olmayan, ancak diğer sınıftan ödünç aldığı kavramlara
bağlıdır, anormal zamanlar ise itaat ve entelektüel yönetimin azaldığı, iktidar
araçlarının gevşediği zamanlardır (Lukes 2005: 50).
Hegemonyanın kurulabilmesi için kullanılan araçlar, düşüncenin kontrolü için bilginin kontrolü ile kitle iletişim araçları ve sosyalizasyon sürecidir.
Lukes, iktidarın bu şekilde uygulanmasının, ironik olarak Dahl’ın Who Governs? adlı kitabında da yer aldığını vurgular. “Yönetimin yasal olduğu iddiasını halkın paylaştığını”, “liderlerin, halkın tercihlerine cevap vermediğini,
aynı zamanda onların tercihlerini de şekillendirdiğini”, “okullar aracılığıyla
yetişkin nüfusun tamamının çeşitli derecelerde aşılanmış/indoctrine olduğunu” söylemekle aslında Dahl da bu ideolojik kontrolden söz etmektedir
(Lukes 2005: 27).
İktidara üç boyutlu bakışta, üzerinde iktidar uygulanan kişi/grupların
kendi çıkarlarının farkında olmaması, mevcut durumun değişmezliğini kabul
etmesi ya da iktidar uygulayan kişi/grupların çıkarına olan değerleri benimsemesi olduğu için manipülasyon ve sosyalizasyon süreci öne çıkmaktadır. Lukes, Poulantzas’ın ve yapısalcı Marksistlerin iktidar tanımını irdelerken yapıların etkilerinden bahsetmekte ise de ilk çalışmasında daha çok iktidar uygulayanların “kasıtlı” davranışlarıyla, zayıf grupların kendi çıkarlarının farkına
varmasını engellediğine vurgu yapmaktadır. Bernhagen, bu nedenle Lukes’un
“kasıtsız” ve kendiliğinden, “çeşitli mekanizmalarla iktidar uygulanan grupların kendi çıkarının farkına varmasının önlenmesi” durumunu ele almadığını
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belirtmektedir (Berhnagen 2002). Lukes, çalışmasının 2005 yılı baskısının
yeni eklenen üçüncü bölümünde “iktidar kavramını kasıtlı müdahale olarak
tanımlayıp ‘manipülasyon’a odaklanmak, kavramın kapsamını yok yere daraltmak anlamına gelir. İktidar, ‘bilinçli ve amaçlı’ olmaksızın, arzulara ve
inançlara nüfuz yoluyla riayeti sağlayarak işleyebilir” demekle hem eleştirilere yanıt vermiş hem de üç boyutlu iktidar olgusunu daha geniş bir anlayışla
yorumlamıştır (Lukes, 2005: 136).
Lukes kitabında iktidar ile ilişkili diğer kavramlar olan etkileme, zor kullanma, şiddet, güdümleme ve otoriteyi bir şema halinde sunmakta ve etki ile
iktidarı birbirinden ayırmaktadır (Lukes 2005: 36) Buna göre “çıkarların zıtlığı” varsa otoritenin sağlanması için iktidar tarafından açık veya kapalı “cebir” ve “şiddet” kullanılması ya da gizli olarak “güdümleme” uygulanacaktır.
Zıt çıkarların olmadığı durumlarda “iktidar”dan değil ikna, cesaretlendirme,
teşvik gibi yollarla “etki”den söz edilebilir.
4. Foucault ve İktidarın Dördüncü Yüzü
Peter Digeser 1992 yılında yazdığı makalede Lukes tarafından yapılan
“üç boyutlu iktidar” analizinin tartışmaları sonlandırmadığını belirterek bu
tartışmalara “iktidarın dördüncü yüzü” ile katılmaktadır (Digeser, 1992: 979).
Digeser, “The Fourth Face of Power” başlıklı makalesine, Foucault’nun kendi
kavram setine sahip özgün bir iktidar analizi yaptığını açıklamakla başlamaktadır (Digeser, 1992: 987). Ona göre iktidara dört boyutlu yaklaşım iktidarın
öznelerle ilişkisi, nerede aranması gerektiği, nasıl uygulandığı açılarından diğer üç boyutlu yaklaşımdan farklılık göstermektedir (Digeser, 1992: 979). Tek
boyutlu/liberal iktidar analizinin temel sorusu “iktidarı kim uygular?” iken iki
boyutlu/reformcu iktidar analizinin temel sorusu “hangi konular kim tarafından gündeme alınır?” sorusudur. Lukes’un üç boyutlu/radikal iktidar yaklaşımındaki soru ise “kimin nesnel/gerçek çıkarları zarar görür?” sorusudur. Foucault’nun dört boyutlu iktidar analizinde ise tamamen farklı bir düzleme geçilmekte ve “ne tür özneler üretiliyor?” sorusu sorulmaktadır. Digeser’e göre
iktidarın ilk üç boyutunda iktidar ve madun yani A ve B verili kabul edilmişken dört boyutlu yaklaşımda A ve B bir önvarsayım olarak yoktur; iktidar
kavramı ile bu öznelerin oluşum süreci sorgulanmaktadır (Digeser, 1992:
980).
Foucault’a göre iktidar yalnız özneleri yapılandırmaz; her yerdedir; her
zaman hazır ve nâzırdır; politika, din, tıp, çalışma yaşamı vb. sosyal yaşamımızın tüm alanlarındadır; bu nedenle iktidardan kaçılamaz. İktidar sosyal yapı
ile öylesine iç içedir ve eş sürelidir ki “iktidar ağının dişlileri arasında asal
özgürlük alanı yoktur” (Digeser, 1992: 981). Radikal ve liberal iktidar yakla175
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şımlarında insan ilişkileri için iktidarın şekillendiremediği bir olasılık/alan daima var iken Foucault’nun analizine göre iktidar böyle bir alan bırakmamaktadır (Digeser, 1992: 981).
Lukes’un iktidar analizi açık ve kapalı çatışma alanlarını da aşarak ideolojik kontrol ve manipülasyonla gerçek çıkarların ihlalinin araştırılması yoluyla çatışmasızlık durumunun da araştırmaya dâhil edilmesi gerektiğini ortaya koymuştu. Foucault’nun iktidar analizi farklı bir inceleme alanı önerir:
gerçek ya da manipüle edilmiş olsa da “değerler” ve “normlar”ın kaynakları
ve etkileri üzerinde odaklanmak (Digeser, 1992: 982). Foucault, “gerçek çıkarların ihlali” ya da “çıkarlardan” çok “normların etki ve kaynakları” üzerinde araştırma yapmaya odaklandı. Foucault’a göre iktidar her yerdedir, ancak herhangi birinin elinde değildir; iktidara zenginliğin bir parçası veya bir
emtia gibi yaklaşılamaz. Bu noktada liberal iktidar yaklaşımı ile Foucault’nun
iktidar analizinin birleştiği görülür: “iktidar birilerinin sahip olduğu bir kapasite olmayıp bireyler, gruplar ve devlet tarafından uygulanabilir”, Bundan dolayı Foucault’a göre “iktidar uygulama” ifadesi de eksiktir; A’nın B üzerinde
iktidar uyguladığını söylemek yanıltıcıdır; çünkü iktidar karşılıklı hareket ve
uygulamalarımızla aktarıldığından A ve B’nin her ikisi de iktidarın birer aracıdır; iktidar söylem ve normlarla işletilir (Digeser, 1992: 982). Söz konusu
olan iktidarın içselleştirilmesi ve görünmez kılınmasıdır.
Digeser, Foucault’nun iktidar analizindeki zayıf noktanın iktidarın uygulanmasında “amaçlılık” sorunu olduğunu düşünmektedir. Liberal yaklaşımda
A’nın B üzerinde iktidar uygulaması A’nın açık isteği ve aktif hareketi ile
gerçekleşir. Lukes’un radikal yaklaşımında amaçlı iktidar uygulaması zorunlu
görülmez. Çıkarların zıt olduğu bir durumda, amaçlanmasa dahi, iktidar B’nin
nesnel çıkarlarının baskılanmasına yol açar. Foucault’nun iktidar analizinde
“nesnel çıkar” kavramı öne çıkarılmaz; analizde nesnel çıkarlar ya da gerçek
istek ve arzular temel alınmaz. Nesnel çıkarlar kavramının esas alınmaması
halinde ise iktidar ile baskı arasında bir bağ kurulmasına gerek yoktur. Gerek
liberal yaklaşımdaki çıkar zıtlıkları ve amaçlı eylem ve gerekse radikal yaklaşımdaki nesnel çıkarlar ve baskılama “iktidarın uygulanma” işaretleridir. Dört
boyutlu iktidar yaklaşımında amaçlılık, nesnel çıkarlar ya da baskılayıcı karakter olmaksızın iktidar daima vardır ve iktidarın “açığa çıkarılması” önemli
bir ölçüt değildir (Digeser, 1992: 983).
Foucault’nun analizinde “iktidarın açığa çıkarılması” önemli bir ölçüt olmamakla birlikte “direnç” kavramı önemlidir ve direnç iktidarın açığa çıkarılmasına katkıda bulunur (Digeser, 1992: 984). Direnç hep vardır; çünkü bir
öznenin şekillendirilmesinde yüzde yüz başarı sağlanması mümkün değildir;
her iktidar uygulaması mutlaka dirençle karşılaşır; iktidar kullanımı direncin
en yüksek olduğu yerde en açık şekilde görülebilir (Digeser, 1992: 985). Dört
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boyutlu da olsa iktidar asla tepeden tırnağa bir “fail” yaratamaz; mutlaka “normal” kimliklerin yaratılması sürecinden etkilenmeyen bir kalıntı, bir merkezkaç hareket, bir ters enerji vb. bırakır (Digeser, 1992: 1003-1004).
5. Lukes’un Foucoult’nun İktidar Yaklaşımını Değerlendirmesi
Digeser’in makalesi Foucault’nun yaklaşımının iktidarın dördüncü yüzünü ortaya koyduğu ve dolayısıyla üç boyutlu yaklaşımın yetersizliğini öne
sürmesi, diğer taraftan bazılarının Digeser’in makalesinde savunulan iddiaların Lukes’un üç boyutlu yaklaşımını geçersiz kıldığını iddia etmesi üzerine
Lukes 2005 yılında yayınladığı kitapta Foucault’nun iktidar analizini ve Foucault’dan esinlenen bazı çalışmaları değerlendirmiştir (Lukes, 2005: 88).
Foucault Hapishanenin Doğuşu adlı çalışmasından başlayarak çok sayıda
eserinde iktidarın hem “baskı uyguladığı” hem de “baskı ürettiği” fikrini işlemiştir. Baskı uygulamak, yasaklar, kısıtlamalar, cezalandırmalar vb. ile faillerin eylemlerini sınırlar; baskı üretmek ise “şeyleri bir uçtan bir uca katetmek”,
“hazları tetiklemek”, “bilgi oluşturmak” veya “söylem üretmek” gibi yöntemlerle “özne üretmektir” (Lukes, 2005: 91). İktidar normlar üretmek yoluyla
“ruhu” biçimlendirir ve öznelerin hem birbirleri üzerinde hem de kendisi üzerinde sistematik gözaltı uygulamasıyla “baskı üretimi” gerçekleşmiş olur. İktidarın toplum bedeniyle birlikte yayılması yüzünden de iktidar ağının ilmekleri arasında özgürlüğe yer yoktur; iktidardan kurtuluş da yoktur. Foucault bu
durumu “mahpus toplum” ve “disiplin toplumu” olarak tanımlar (Lukes,
2005: 91-93). Foucault’nun bu analizi Aydınlanmanın öngördüğü “rasyonel,
özerk, ahlaki fail” modelini sarsmaktadır. Lukes’e göre Spinoza ve Foucault’nun iktidar analizlerindeki temel fark da Spinoza’nın “akla ve özgürlüğe”
inancıdır (Lukes, 2005: 87-88).
Lukes, Foucault’nun ilk dönem çalışmaları ile son çalışmaları arasında
bir farklılık olduğunu vurgular. Foucault son çalışmalarında öznenin nasıl kurulduğunu şöyle anlatır: “Özne kendini aktif bir biçimde, benlik pratikleriyle
kurar. Bu pratikler bireyin kendi başına icat ettiği şeyler değil, kültürde bulduğu ve kendi kültürü, toplumu ve toplumsal grubu tarafından önerilen, işaret
edilen ve dayatılan örüntülerdir”. Lukes Foucault’nun bu anlatımının temel
sosyolojik klişelerin tekrarı olduğunu ve bu noktada ultra-radikalizminin ortadan kalktığını belirtir (Lukes, 2005: 97). Dolayısıyla, Foucault’nun “disipline edici iktidar” toplumu iktidar analizine yeni bir yaklaşımdan çok “abartılı
bir ideal tip” olarak değerlendirilmelidir. Foucault’nun bu “abartılı ideal tiplerini” deneysel çalışmalara aktaran takipçileri “yönetilenlerin nasıl ve ne dereceye kadar” yönetilebilir olduklarına ilişkin çalışmalar yapmıştır (Lukes,
2005: 98). Lukes bu çalışmaları irdeleyerek “gönüllü riayetin garantilenmesinin” nasıl mümkün olduğunu ortaya koymaktadır. Ona göre “gönüllü riayetin
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garantilenmesi” kendi iktidar analizinde yer verdiği ideolojik kontrolün bir
başka ifadesidir ve üç boyutlu iktidar kavramını doğrulamaktadır (Lukes,
2005: 99-107). Foucault’nun analizleri Lukes’un iktidar analizine yeni bir boyut katmasa dahi iktidarın “nasıl” oluştuğuna dair büyük bir literatür oluşmasını sağlamış ve kamu politikası analizinde yorumlamacı yaklaşımlar için esin
kaynağı olmuştur.
6. Yorumlamacı Yaklaşımlar ve İktidar
Yirminci yüzyılın sonlarında yoğunlaşan modernleşme eleştirileri sosyal
bilimlerde pozitivist ve görgül yaklaşımların sorgulanmasına yol açtı. Özellikle nesnellik iddiası, teknokratik bakış, doğa bilimlerine öykünen yasa benzeri nedensellik ilişkileri arama, bilimcilik, özcülük, bütünsel yaklaşım yerine
inceleme nesnesinin atomize edilmesi, deneysel çalışmalarda zaman, mekan
ve kültürden bağımsız bir genelleme arayışı, davranışçılık ve determinizm
eleştirileri yükseldi. (Glynos vd., 2009: Orhan, 2015: 69; Glynos-Howarth,
2007: 209-215; Fisher, 2003: 210; Bevir-Blakely, 2016: 31-44; Bevir-Rhodes,
2016: 3-27). Bu eleştirilerle birlikte politik bilimlerde yorumbilgisi (hermenötik), görüngübilim (fenomenoloji), post yapısalcılık ve post modernizm kuramlardan etkilenen yorumlamacı yaklaşımlar geliştirildi (Orhan, 2015: 71).
H. Wagenaar, yorumlamacı yaklaşımların kaynaklarını Wittgenstein’in dil
oyunları ve yaşam biçimleri felsefesinden, Kuhn’un doğrusal bilimsel ilerleme nosyonunu sorgulamasına ve Habermas’ın eleştirel yaklaşımından Foucault’nun Anglo-sakson takipçilerine dek geniş bir yelpaze olarak sıralamaktadır (Wagenaar, 2016: 385). Yorumlamacı politika analiz türleri de esinlenilen kaynakların çeşitliliğine paralel olarak geniş bir yelpaze oluşturmaktadır.
Yorumlamacı yaklaşımlar her ne kadar 1990’lı yıllardan itibaren çalışma
grupları oluşturmaya, konferanslar örgütlemeye ve periyodik yayın çıkarmaya
başlamış olsa da, yaklaşımın kökleri 1960’lı yıllara uzanmaktadır (Orhan,
2015: 71-72). Wagenaar, yorumlamacı yaklaşımların tarihini Lindblom’un
rasyonellik eleştirisi ile başlatmaktadır; keza Lindblom’un karar alma mekanizmasının farklılıklara açık olması önerisi demokrasi ile politika analizi arasında bağ kurması anlamına gelmektedir ve çoklu yorumlamaya, farklılıklara
ve müzakereci politika analizine vurgu yapan yorumlamacı yaklaşımların başlangıcı sayılmalıdır (Wagenaar, 2016: 383).
M. Bevir ve R. A. W. Rhodes’e göre yorumlamacı politika analizi, esas
olarak, “karmaşık bir ağ yoluyla kurulan iktidar” hakkındadır. Başka bir ifadeyle yorumlamacı politika analizi insanların yapabildiği veya yapamadığı
şeylerin tanımlanmasında diğer aktörlerin sınırlayıcı etkilerini araştırır; hangi
aktörlerin diğer aktörlerin amaçlarının dışlanmasına nasıl yol açabileceğini ortaya koymaya çalışır (Bevir-Rhodes, 2016: 16). Ana akım politika analizi ise
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nesnellik varsayımı ve teknokratik bakış nedeniyle “kaçınılmaz olanı meşrulaştırma mekanizması” olarak işlev görmekte ve dolayısıyla var olan iktidara
hizmet etmektedir (Orhan, 2015: 70).
Lukes 2005 yılından gözden geçirilmiş ve yeni bölümler eklenmiş olan
kitabında yalnız Digeser’in Foucault’nun iktidar analizine yeni boyut getirdiği
iddiasına yanıt vermiş, yorumlamacı yaklaşımların iktidar analizi hakkında bir
değerlendirme yapmamıştır. Lukes’un analizinde sınıf veya cins gibi toplumun farklı kesimleri “çıkarlarına” uygun politikaları talep etmemekte ve çıkarlarına aykırı olarak “gönüllü riayet” yolunu seçmektedir. Gönüllü riayetin
kaynağı ise Gramsci’nin ortaya attığı “hegemonya” olgusudur. Yorumlamacı
yaklaşımlar “çıkar” yerine “inanış, fikir ve söylem üzerine” odaklanmaktadır.
Çünkü onlara göre değişimi açıklamak için yalnız çıkarlar değil, inanç, düşünce ve söylemler de birer değişken olarak ele alınmalıdır (Orhan, 2015: 73).
Ancak, “çıkar” üzerine yoğunlaşmasalar da yaptıkları çalışmalar geleneksel
politika analizi çerçevesinde “vazgeçilmez birer doğru olarak sunulan hemen
her seçeneğin beraberinde kazanan ve kaybedenler olabileceğini” ortaya koymuştur (Orhan, 2015: 84). Diğer taraftan yorumlamacı politika analizinin bir
türü olan “söylemsel politika analizi” yaklaşımına göre “söylemler politika
problemlerini ve çözümlerini belirleyen çerçevelerdir”. Söylemler hangi kavram, fikir ve temaların iktidar mücadelesine dâhil edileceğini veya edilmeyeceğini belirleyerek politika çıktılarını belirlerler. “Hegemonik” söylemler zaman içinde belli bir olgunun tanımlanmasını şekillendirmeye başlayarak “söylem yapılaşması” ve bu söylemlerin belli toplumsal pratiklerde tortulaşması
halinde de söylem kurumsallaşması oluşur (Orhan, 2015: 82). Bu analizde,
atıf yapılmasa da, hegemonik söylemin yapılaşması ve kurumsallaşması ile
Lukes gibi Gramsci’nin hegemonya olgusuna başvurulmakta, ayrıca hegemonyanın nasıl oluştuğuna ilişkin çözümlemeler yapılmaktadır. Ancak,
Gramsci ve Lukes’in aksine yorumlamacı yaklaşımlar iktidar kavramını verili
sınıf veya diğer sosyal gruplara dayalı sosyal ilişkiler bağlamında değerlendirmeyi reddederler (Bevir-Rhodes, 2016: 16).
Yorumlamacı politika analizi “anlamın” yorumlanması yoluyla iktidar
ilişkilerinin ortaya konulmasını amaçlamaktadır. Bunun için metin analizi,
metafor, anlatı ve kategori analizi, yapıbozum, arkeoloji ve psikanalizin yöntemlerine başvurmaktadır (Glynos vd. 2009: 25; Orhan, 2015: 75). Bevir ve
Rhodes, yorumlamacı analizin açıklayıcı araçları olarak anlatılar, gelenek ve
ikilemlerden söz etmektedir. Onlara göre anlatılar inanç ve eylemlerin tarihsel
nedenlerini ortaya çıkarabilir. Gelenekler insanların eylemlerine şekil veren
inançları niçin taşıdığını açıklamaya yardım eder. Ancak gelenekler insan
inançlarını kısmen açıklayabilir; çünkü insanların eylemlerine yalnız inançları
değil istekleri de şekil verir ve bu istekler yeniliklerin kaynağıdır. Bevir ve
Rhodes’un “ikilem” tanımı bir kişinin inançları ile deneyimleri veya karşılaş-
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tıkları düşünceler arasındaki çelişkidir. İnsanlar karşı karşıya kaldıkları bu ikileme “yaratıcı” yanıtlar vererek değişimi sağlarlar (Bevir-Rhodes, 2016: 1617).
Yorumlamacı yaklaşımlar, esinlendikleri Foucault ve post yapısalcılık
gibi, saf akıl ve saf deneyim ile hareket eten “özerk birey” düşüncesine kuşkuyla yaklaşır ve akıl ile öznenin evrenselliği ilkesini reddederler. Ancak post
yapısalcılığın insanın “özne” olabilmesine dair kötümser düşüncesini hermenötik/yorumbilgisi ile yoğurarak daha “hümanist” bir görüş ortaya koyarlar.
Çünkü yorumbilgisi insanı inançların, eylemlerin ve pratiklerin yaratıcı kaynağı olarak görür. (Bevir-Blakely, 2016: 40). Değişimi açıklamak üzere
kısmi/lokal akıl ve deneyime başvurulur. Bevir, Rhodes ve Blakely’e göre Foucault son çalışmalarında “özne”yi yeniden keşfetmiş ve soy kütüksel çalışmalara dönüş yapmıştır (Bevir-Rhodes, 2015: 14-15; Bevir-Blakely, 2016:
40). Yazarların bu görüşü Lukes’un Foucault’nun son çalışmalarında daha iradeci bir yaklaşım sergilediği düşüncesiyle örtüşmektedir (Lukes, 2005: 96).
III.

Kararsızlık Üretimi Analiz Edilebilirlik ve Kamu Politikası Analizi Disiplini

Kararsızlık üretiminin analiz edilebilme güçlüğü, Bachrach ve Baratz’ın
öne sürdüğü, var olmasına karşın seslendirilemeyen açık veya kapalı zıtlıkların olması halinde görece kolay çözümlenebilirken, Lukes’un öne sürdüğü
“ideolojik kontrol” ile kararsızlık üretimi durumunda güçleşmektedir. Çünkü,
ideolojik kontrolün varlığı, iktidara tabi sınıf ya da grubun “yanlış bilinç” taşıması ve “gerçek çıkarının” farkında olmaması anlamına gelmektedir. “Yanlış bilinç” ve “gerçek çıkar” tartışmaları ise insanın doğasına dair normatif
yaklaşımlar konusunda yeni bir tartışmaya yol açmaktadır.
1. Çoğulcuların Kararsızlık Üretimi Durumunun Analizine İlişkin
Eleştirileri
Kararsızlık üretimi konusu, gündeme gelmesinden itibaren çoğulcu yaklaşıma sahip Dahl, Polsby, Debnam ve Wolfinger başta olmak üzere birçok
kişi tarafından eleştiriye konu olmuştur. Çoğulcuların temel eleştirisi “kararsızlık üretimi” ifadesi “parlak gibi görünse de analiz edilemez ve iktidar analizine herhangi bir katkısı yoktur” (Debnam 1975: 890). “Yanlılığın harekete
geçirilmesi” nasıl inceleme konusu yapılabilecektir? Polsby’e göre, Bachrach
ve Baratz’ın incelediği konu ile Matthew Crenson’un incelediği konunun her
ikisi de karar alma teknikleri ile incelenebilir konulardır (Debnam 1975: 895).
Wolfinger de Bachrach ve Baratz’ın “küçük bir işadamları grubunun politikanın gündemini manipüle ettiği” anlamına gelen klasik sol değerlendirmeye sahip olduklarını, gerçekte politik iktidarın dağılımı konusunda dikkate değer
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herhangi bir sözlerinin olmadığını söylemektedir (Wolfinger 1971: 10631064). Dolayısıyla çoğulculara göre kararsızlık üretimi kamu politikası analizi
disiplinine bir katkı sunmamıştır.
Kamu politikası analizi disiplini çoğulcu düşüncenin hâkimiyetinde geliştiğinden ve disiplinde davranışçı yaklaşımla çalışma yapıldığından, “analiz
edilebilirlik” demek “deneysel test edilebilirlik” olarak anlaşılmaktadır. Toplum bilimlerinde deneyselcilik yaklaşımının geçerli olmadığı birçok bilim
adamı tarafından kabul edilmektedir. Toplumun bazı kesimlerinin sorunu,
gündem kontrolü yoluyla kamuoyunda bir sorun olarak algılanmamaktadır.
Böyle bir durumda, kamu politikası kararlarının incelenmesi, gündeme alınmayan sorunların göz ardı edilmesine neden olabilecektir. Kararsızlık üretimi
ile ortaya konulan “politik alana sızabilirlik”, “uzlaşmanın gerçekliği”, “politik kurumların tarafsızlığı” ve “toplumda değer ve çıkarların dağılımı” konusunda çalışmalar alana hâkim olan çoğulcu yaklaşımla taban tabana zıt yaklaşımlara sahiptir. Bu çalışmalarla kamu politikası analizi disiplini “iktidar” tartışmalarına açılmış ve alana hâkim yaklaşım sorgulanabilmiştir.
Çoğulculara göre, Bachrach ve Baratz’ın “B’nin kendisini birtakım değerlerden mahrum bırakacağı düşüncesiyle A’nın istediği şekilde davranacağı” cümlesinde ifade ettiği “beklenen tepki” iki taraflı olarak işlemektedir;
bu nedenle politik liderler sonraki seçimi kazanmak için kitleleri dikkate almak zorundadır (Wolfinger 1971: 1067). Dolayısıyla, örgütlenme önünde engel olmadıkça toplumdaki her kişi/grup tarafından, taraftarlığın harekete geçirilmesi mümkündür. Politik liderler yalnız küçük bir elitin görüşlerini dikkate almakla yetinemez, aksi takdirde sonraki seçimlerde kazanma şansını yitirir. Bu nedenle, vatandaşların politika kararlarında oldukça güçlü bir “dolaylı
etkisi” vardır.
Çoğulcuların bu görüşlerini toplumsal pratik doğrulamamaktadır. Politik
alana sızabilirlik yalnız yasal engellerin bulunmaması ile sağlanamaz. Wright
Mills’in İktidar Seçkinleri adlı kitabında ayrıntılı olarak belirtildiği üzere, karar verme mercilerine gelen ve gündem oluşturanlar çok sınırlı sayıda bir azınlıktır. Seçimlerle elde edilebilecek dolaylı etki ise hem yürütmenin güçlendirilmesi hem de toplumun manipülasyona açık “kitle toplumu”na dönüştürülmesi nedeniyle son derece sınırlıdır (Mills, 1974). Kaldı ki, dolaylı katılmanın
doğası gereği, katılma “otorite oluşturma” değil, en iyimser haliyle “otoriteyi
etkileme” ile sınırlıdır. Bachrach ve Baratz da katılma sisteminden yalnız bir
kısım vatandaşların yararlandığını, bir kısmının yararlanamadığını, tüm zamanlardaki katılma biçimleri incelendiğinde de katılma sisteminin sınıf karakterinin ortaya konulabileceğini belirtmektedir (Bacharch ve Baratz 1975:
903).
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Çoğulculara göre, kişi ve grupların politika kararlarını istedikleri gibi
verdikleri düşünülemez, aksi takdirde “oyunun kuralları” ve “baskın değerler”in varlığı dikkate alınmamış olur (Debnam 1975: 891-892). Oysa,
Bachrach ve Baratz’ın öne sürdüğü gibi “yanlılığın harekete geçirilmesi”
mevcut değer ve çıkarların korunmasını sağlayan bir süreçtir. Bachrach ve
Baratz’ın, Debnam’a yanıtlarında da belirtildiği üzere iktidar zaten, bu politik
kurumlar ve süreçlerin işleyişini belirlemek ve ayakta tutmak için kullanılmaktadır (Bachrach ve Baratz 1975: 901).
Çoğulcuların kararsızlık üretiminin analiz edilebilirliğine ilişkin diğer
bir eleştirisi de “olmayan şeyler” kavramının sonsuz bir çeşitliliği ifade etmesi
ve dolayısıyla bu sonsuz şeylerden en anlamlı olarak değerlendirilebilecek olmayan şeyleri nasıl tespit edebileceğimizle ilgilidir (Lukes 2005: 40). Kararsızlık üretimi eylemi ile politik gündem dışında tutulması sağlanan konuların
hangi ölçütlerle seçileceği önemli bir sorundur (Debnam 1975: 895). Lukes’un buna yanıtı “toplumda anlamlı sayıda aktör tarafından istenilen, ancak
başarılamayan şeyler”dir (Lukes 2005: 40).
2. Lukes’e Göre İdeolojik Kontrolün Analiz Güçlüğü ve Çözümü
“Kararsızlık üretimi ve iktidar” analizinin güçlüklerini Lukes de kabul
etmektedir. Bu zorluklardan biri olmayan şeyin kanıtlanması, diğeri ise iktidar
uygulamasının süreç ve mekanizmasının ortaya konulmasıdır. Birinci güçlük,
üzerinde iktidar uygulananların “gerçek çıkarlarının” farkında olmamalarından doğmaktadır. Böylece, görünüşte bir uzlaşma olmasına karşın, gerçekte
üzerinde iktidar uygulananlar, büyük ölçüde, iktidar sahiplerinin düşünce ve
ideolojisini taşımaktadır; kendi dünya görüşleri kendilerinde yalnız bir “nüve”
halinde vardır; kendi dünya görüşleri doğrultusunda davranmaları ise iktidarın
gevşediği “anormal” zamanlarda mümkündür. Lukes bu güçlüğün, fırsatlar
karşısında “insanlar aksi takdirde ne yaparlardı” sorusunun yanıtlanmasıyla
çözümlenebileceğini belirtmekte ve Hindistan’daki kast sistemini örnek vermektedir. Bütün katılığına rağmen, kast sisteminde dahi yukarıya doğru sosyal
hareketlilik bulunmaktadır. Dolayısıyla fırsatlar karşısında insanların nasıl
davrandığının araştırılması ideolojik kontrolün saptanmasında önemli ipucu
vermektedir (Lukes 2005: 51-52).
Lukes’e göre, üç boyutlu bakışının getirdiği asıl önemli sorun “iktidar
uygulamasının süreç ve mekanizmasının” nasıl tanımlanacağıdır. Bu sorunun
kaynaklarını ele alırsak; birincisi, kararsızlık üretimi durumunda gözlemlenebilir eylem değil, “eylemsizlik” vardır; ikincisi, bilinçsiz bir karar verme olarak karşımıza çıkmaktadır; üçüncüsü iktidarın topluluk tarafından uygulanmasının süreç ve mekanizmalarını ortaya koymak daha da zordur (Lukes 2005:
53-54).
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Eylemsizlik sorununun aşılması için “nedensel” ilişkilere bakmak gerekir. Örneğin Crenson’un çalıştığı Gary kentinde hava kirliliği sorununda US
Steel şirketinin eylemsizliği ile kamu yönetiminin eylemsizliği arasında bağ
kurulmuştur.
Lukes, ilk çalışmasında kararsızlık üretimi durumunda, manipülasyon
konusuna vurgu yapmakta iken iktidar uygulayanların “kasıtlı” hareketlerine
önem vermekteydi. Oysa kararsızlık üretimi analizindeki güçlükleri açıkladığı
bölümde, iktidarın “bilinçsiz” bir şekilde ve dolayısıyla doğrudan kasıt olmaksızın da uygulandığını belirtmektedir. Bu kasıtsızlık aynı zamanda iktidara itaat eden grup üzerindeki yapısal etkilerden kaynaklanmaktadır. Bu ve diğer
analiz sorunlarının aşılması için Lukes Foucault’dan aktardığı “her iktidar
mutlaka ‘direnç’ yaratır” düşüncesine başvurmaktadır (Lukes 2005: 151).
Lukes’un çalışmasında kullanılan “gerçek çıkarlar” ve “yanlış bilinç” ifadeleri de çeşitli eleştirilere konu olmuştur. Lukacs’ın “yanlış bilinç” kavramını kullanmakla Hay tarafından “… ideolojinin toz dumanının üstüne çıkan
aydınlanmış akademisyen, tünediği fildişi kulesinden aşağıya bakarak kendisi
kadar kutsanmamış olanların hakiki çıkarlarını kavrayabilir” şeklinde ağır
eleştiriye uğrayan Lukes, bu ifadeyi ne için kullandığına açıklık getirmiştir.
“Yanlış bilinç” ifadesi ile “başkalarının erişemediği farz edilen hakikatlere
ayrıcalıklı bir erişim öngören kibirli bir iddiayı değil, büyük önem arz eden ve
geniş bir kapsama sahip bir bilişsel iktidarı, yani yanlış yönlendirme iktidarını” anlattığını belirtmektedir. Lukes, bu iktidarin ise doğrudan sansür, dezenformasyon, bir şeyin başka türlü olabilecekken “doğallaştırılması”, arzu ve
inancın kaynaklarının yanlış tanınması gibi “rasyonaliteyi kesintiye uğratan”
farklı biçimlere bürünebileceğini ifade etmektedir (Lukes, 2005: 149).
“Gerçek çıkar” nasıl belirlenecektir? Örneğin, radikal Hıristiyanların hayat kurtarmaya dönük tıbbi çabaları Tanrı’nın iradesine karşı geldiği için reddetmesi durumunda, kişinin “gerçek çıkarı” hangisidir? (Lukes, 2005: 147).
Foucault’nun iktidar analizinden yola çıkan Martha Nussbaum “Hindistan’ın
kuzeyinde yaşayan ve evlerinin dışında yalnız bir anlığına görünebilen ve
dünya içerisinde hiçbir eylemde bulunamayan” kadınlar hakkındaki incelemesinin sonucunda “yetiler kuramı” adını verdiği bir kuram geliştirmiştir. Kuram, varlığı ve yokluğu insan yaşamının varlığının ya da yokluğunun bir göstergesi olabilecek kadar insan yaşamı açısından merkezi öneme sahip belli
başlı işlevlerin yerine getirilip getirilemediğinin saptanmasıyla ilgilidir. Kurama göre Hindistanlı bu kadınların yaşamı “eksiksiz insani faaliyetle uyumlu
değildir”. Gerçek çıkarların saptanması bu ölçüde göre ampirik olarak belirlenebilir (Lukes, 2005: 149). Lukes, iktidarın üçüncü boyutunun açığa çıkarılmasında Marksistlerin ve feministlerin çalışmalarının önemini vurgulamaktadır (Lukes, 2005: 143-144). Kitabının 2005 yılı basımında aktardığı “Fouca183
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ult’dan ilham alan çalışmalar” da tabi olanların gönüllü riayetinin nasıl garantilendiğini ortaya koyan ve dolayısıyla ideolojik kontrol mekanizmalarını
açığa çıkaran çalışmalardır (Lukes, 2005: 106).
3. Başarılı Bir Kararsızlık Üretimi Analizi: Gary’de Hava Kirliliği
Politikasızlığı
Matthew A. Crenson 1971’de, çoğulcuların kararsızlık üretimi ve “olmayan şeyi” açıklamanın imkânsızlığı eleştirisine iki kentin hava kirliliği politikasını karşılaştırmakla yanıt vermiştir. Çalışma, “Hava Kirliliği Politikasızlığı: Şehirlerde Kararsızlık üretiminin Bir İncelemesi” başlığıyla kitaplaştırılmıştır.
Doğu Chicago ve Gary ABD’nin İndiana eyaletinde iki komşu kent olmasına karşın Doğu Chicago’da hava kirliliğine karşı önlem alınması daha
erken gündeme gelmiş, Gary’de uzunca süre politik gündeme girememiştir.
Bu iki kentin özellikleri incelendiğinde, Doğu Chicago çok sayıda şirketin olduğu ve siyasal parti örgütlenmesinin etkili olmadığı bir kent olmasına karşın
Gary’de US Steel şirketi ve güçlü bir parti örgütü vardır. Crenson, Gary’de
US Steel şirketi herhangi bir müdahalede bulunmamasına karşın uzunca süre
hava kirliliğine dair önlem alınması için girişimde bulunulmadığını ortaya
koymuştur. US Steel şirketinin herhangi bir “girişimde bulunması gerekmemiş” ve yalnızca “ünü” hava kirliliği önlemi alınmasını engellemiştir. Konu
federal ve federe devletin zorlamasıyla gündeme geldiğinde, US Steel yine
herhangi bir hareket yapmaksızın kirlilikle ilgili düzenlemelerin içeriğini etkilemiştir. Böylece, US Steel “gözlemlenebilir bir davranış” sergilemeksizin
güç kullanmış ve hava kirliliği önlemlerinin politik gündeme geç girmesine
ve girdikten sonra da düzenlemelerin içeriğine etki etmiştir (Lukes 2005: 45).
Crenson, Gary’de politik liderlerle görüşme yapmış, güçlü ve etkili parti
örgütlenmesinin de US Steel şirketinin çıkarları yönünde etkili olduğunu tespit etmiştir. Amerikan parti makinesinin gözettiği özel çıkarlarla, temiz havaya talebin karşılanması çelişmektedir. Sanayinin güçlü muhalefeti göze alınamamaktadır. Diğer taraftan, çoğulcuların iddia ettiği gibi politik gündeme
alınan konular birbirinden bağımsız değildir (Lukes 2005: 46). Oysa Dahl,
New Haven’de, kırsal alanın imarı, kamusal eğitim ve politik atamalar üzerine
olan kararları analiz ettiğinde, bu konuların birbirinden bağımsız olduğu ve
karar alma gücünün her bir alanda farklı kişi ve gruplara ait olduğu sonucuna
varmıştı (Lukes 2005: 38).
Lukes, Crenson’un çalışmasıyla üç şeyin ortaya konulduğunu söyler. Birincisi, kararsızlık üretimi konusu “davranışsal olmayan” bir durumla incelenmiştir. Çünkü, Crenson özellikle hava kirliliği konusunda önlem alınmasını
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isteyen aktivistlerle yaptığı görüşmelerde, US Steel şirketinin aktif bir müdahalede bulunmadığını ortaya koymuştur. İkincisi, bireysel değil, kurumsal etkilerin önemini ortaya koymuştur. Üçüncüsü, hava kirliliğinin önlenmesi talebi iktidarın üçüncü boyutunun uygulanması yoluyla engellenmiştir (Lukes
2005: 47).
4. Kararsızlık Üretimine İlişkin Türkiye Örnekleri
Lütfi Yalçın Dahl’ın iktidar yaklaşımı ile buna karşı Bachrach ve Baratz
tarafından geliştirilen “toplumun zayıf kesimlerinin kendi sorunlarını seslendirme aşamasında engellenmesi” ve Lukes tarafından geliştirilen “kendi çıkarının farkında olmama” durumlarına ilişkin iktidar yaklaşımlarını irdelemiş ve
“kararsızlık üretimi” ile ilgili Türkiye’den iki örnek ortaya koymuştur (Yalçın,
2004). Ele alınan kararsızlık üretimi örnekleri Türkiye’de milletvekili seçimlerinde yüzde 10’luk parti barajının kaldırılmaması ve kadınlara pozitif ayrımcılık uygulamalarının geciktirilmesidir.
Baraj sisteminin kaldırılması iktidara gelen parti tarafından gerçekleştirilebilecekken, aynı zamanda iktidar olan partinin Türkiye Büyük Millet Meclisindeki gücünü artırmaktadır. Güçlüyü kayıran bu sistemin güçlü tarafından
değiştirilmemesi bir kararsızlık üretimi örneğidir. (Yalçın 2004: 84). Kopenhag Kriterleri’ne uyum amacıyla Mayıs 2004’te Anayasanın bazı maddeleri
değiştirilmişti. Muhalefet Anayasaya “kadın-erkek eşitliğini sağlamak yönünde alınacak geçici önlemler, ayrımcılık ve imtiyaz sayılamaz” hükmünün
eklenmesini istemişti. Ancak bu ifade reddedildi ve Anayasaya pozitif ayrımcılığı göz ardı eden “kadın ve erkek eşit haklara sahiptir. Devlet kadın ve erkek
eşitliğini hayata geçirmeyi sağlamakla yükümlüdür” hükmü eklendi (Yalçın,
2004: 85). Oysa pozitif ayrımcılık ilkesi toplumsal ilişkiler nedeniyle gerçekte
eşitliğin sağlanamadığı durumlarda zayıf olana öncelik verilmesine ilişkin önlemleri içermektedir. Yalçın, hem mecliste hem de kamuoyu önünde tartışmalara katılan tarafların açıklama ve bildirilerini ele almış ve kadınlara pozitif
ayrımcılık uygulamasına, Lukes’un tezine uygun olarak, “gerçek çıkarlarının”
farkında olmayan bazı kadın milletvekillerinin de karşı çıktığını ortaya koymuştur (Yalçın, 2004: 88).
Yalçın her iki kararsızlık üretimi örneğinde de tarafların eylem ve eylemsizliklerini iktidarın birinci, ikinci ve üçüncü boyutu olarak tablolaştırmıştır.
Makalede Dahl, Bachrah-Baratz ve Lukes’un çalışmaları kaynak gösterilmiş
ve yorumlamacı yaklaşımlara yer verilmemiştir.
Türkiye’de kamu politikası olarak kararsızlık üretimini inceleyen diğer
isim Gökhan Orhan’dır. Konuya iki çalışmayla katkıda bulunmuştur. Bunlardan birincisi “Hava Kirliliği ve Asit Yağmurları: Uzun Menzilli Sınırlar Ötesi
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Hava Kirliliği Sözleşmesi ve Protokolleri Karşısında Türkiye’nin Konumu”
başlıklı makaledir (Orhan, 2012a). Sözü geçen sözleşme küresel çevre politikasının en önemli aşaması olmasına karşın Türkiye bu sözleşmenin ilk dönem
protokolünü 1980’lı yıllarda imzalamış, sonraki protokolleri ise imzalamamıştır. Dahası hava kirliliği ölçüm sistemi ağını da tam olarak kurmamıştır
(Orhan, 2012a: 146-147). Makalede Crenson’un hava kirliliğine ilişkin çalışması ve çevre ile ilgili ulusal ve uluslararası teknik belgelere yer verilmiştir.
Yazara göre, Türkiye Avrupa Birliği’ne uyum süreci çerçevesinde bazı yasal
düzenlemeler yapsa da çevre sorunlarını kalkınmaya göre ikincil görmesi nedeniyle etkin bir izleme sistemi oluşturmamıştır (Orhan, 2012a: 145). Orhan’ın ikinci çalışması Berlin Konferansına sunulan Türkiye’de hava kirliliği
konusundaki kararsızlık üretimine vurgu yapılan “Lack of Evidence as Evidence: The Case of Air Pollution in Turkey” başlıklı bildiridir (Orhan, 2012b).
Çalışmada Crenson’un incelemesi yanında Bachrach ve Baratz’ın gündem
kontrolü yoluyla kararsızlık üretimine yer verilmiş, ancak Lukes’e atıf yapılmamıştır (Orhan, 2012b: 14). Çevre politikaları sürecinde problemin tanımından alternatif çözüm ve uygulamalara kadar “kanıt” büyük bir role sahiptir ve
yorumlamacı yaklaşımlara göre kanıt toplumsal olarak inşa edilir. Bu açıdan
bakıldığında Türkiye’de veri toplama ağının oluşturulmaması ve hava kirliliğinin tam olarak izlenmemesi bir kararsızlık/eylemsizlik politikası olarak değerlendirilmelidir; çünkü veri sağlanmadığı için kanıt eksikliği, iktidarın statükoyu korumak için kullandığı bir araçtır (Orhan, 2012b: 2-3). Verinin olmaması hava kirliliğinin de politika gündemine alınmaması anlamına gelmektedir (Orhan, 2012b: 4). Dolayısıyla tam izleme sisteminin eksikliğinden doğan
kanıt eksikliği bir iktidar uygulamasıdır ve iktidar eylemsizlik ile uygulanmaktadır (Orhan, 2012b: 6). Hava kirliliğinin hükümetin önceliği olmamasının nedeni ise kalkınmacılık ideolojisi ile sermaye birikimi mantığıdır (Orhan,
2012b: 10).
IV. Kararsızlık Üretimi Tartışmalarının Kamu Politikası Analizi Disiplinine Katkısı
Çalışmanın ilk bölümünde kamu politikası analizinin “değer” odaklı bir
meşruiyet arayışının ürünü olduğu belirtilmişti. Kamu politikası analizi disiplininin amacı, kamu politikalarının içerik yönünden incelenerek, politikayı belirleyen kurum, ideolojik yapı ve değerler sisteminin ortaya konulması olarak
tanımlandı. Böyle bir yaklaşımla, kamu politikasının yalnız “karar verme” ile
sınırlanması, kamu politikalarının oluşumunda etkili olan ideolojik yapı ve
değerler sisteminin ortaya konulmasında etkili olabilecek bir analiz aracının
kullanılmaması anlamına gelmektedir. Politikayı belirleyen kurum, ideolojik
yapı ve değerler sisteminin ortaya konulabilmesi için yalnız karar alma süreçleri değil, “kararsızlık üretimi” analiziyle iktidarın “yaptırım potansiyeli” ve
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“ideolojik kontrol” boyutunun da gösterilmesi gerekmektedir. Kararsızlık üretimi, çoğulcuların iddia ettiği gibi “olmayan olayların” sonsuz çeşitliliğindeki
seçeneklerden birinin seçilip, “olmayan” bu şeyin incelenmesi değildir. Kararsızlık üretiminin kendisi de bir karardır. Bu kararın konusu, farklı ülke uygulamalarının karşılaştırılması ya da aynı ülkedeki değişik tarihsel kesitlerdeki uygulamaların karşılaştırılması ile belirlenebilir. Gerek Crenson’un gerekse Yalçın ve Orhan’ın çalışmaları kararsızlık üretimi incelemelerinin yapılabilirliğini ortaya koymuştur.
İktidar ilişkilerinin derin bir analizi “kuramsal ve deneysel olarak iktidar
ilişkilerinin değer yüklü” olduğunun kabulü ile mümkün olabilecektir (Lukes
2005: 59). “Değer yüklü” ifadesi topluma ve iktidar ilişkilerine “çıkarların zıtlığı” varsayımı ile bakmak anlamına gelmektedir. Lukes’un bakış açısıyla,
kamu politikası analizi, kamu otoriteleri tarafından alınan kararlara yoğunlaşmak yerine, toplumdaki açık veya kapalı rahatsızlıklardan, sıra dışı görünen
tepkilerden ve iktidarın nasıl uygulandığının incelenmesinden hareket etmelidir. Bunun yanında, kamu politikalarının hangi ideolojik yapı ve değerler sistemine dayandığının bilgisini üretebilmek için hegemonyayı sağlayan ideoloji
ile ideolojik gereçlere yönelmek gerekmektedir.
Yorumlamacı yaklaşımlar da iktidar analizine odaklanmakla birlikte “sınıf” ve “çıkar karşıtlığı” gibi modernist yaklaşımlar yerine “dil”, “söylem analizi”, “dilemma”, “gelenek”, “rakip grupların anlatılarının karşılaştırılması”
ifadelerini kullanmakta ve bu tahliller yoluyla iktidar ilişkilerinin açığa çıkarılabileceğini savunmaktadır (Glyons vd., 2009: 23-25). Yorumlamacılar iktidarın “ne” olduğundan çok “nasıl” kurulduğu üzerine yoğunlaşmaktadır (Glynos-Howarth, 2007: 214). Lukes Spinoza ve Foucault’nun yaklaşımlarını karşılaştırarak Spinoza’ya daha yakın olduğunu ima etmekle, “özerk birey” konusunda yorumlamacı yaklaşımlara göre modernist çizgiyi sürdürdüğünü göstermektedir (Lukes, 2005: 107).
Bacharch-Baratz, Lukes ve yorumlamacı yaklaşımlar kararsızlık üretimini incelemekle iktidar analizinin gerekliliğini ortaya koymuştur. Dolayısıyla “siyaset teorisi, siyaset felsefesi ve kamu yönetimini karşısına alarak
güçlenmeye başlayan” (Çelik 2008, 42) kamu politikası analizi disiplini en
azından siyaset kuramı ve siyaset felsefesine yeniden dönmek ve bu alanlarda
üretilen bilgileri referans almak zorunda kalmıştır. Bachrach-Baratz ve Lukes’un görüşleri çoğulcuları da iktidar ve kararsızlık üretimi üzerinde çalışmaya ve karşıt argüman geliştirmeye yönlendirmiştir. Yorumlamacı yaklaşımlar “ana akım” olarak adlandırdıkları yaklaşımları pozitivist ve davranışçı
hareket etmekle eleştirmektedir. Ancak, müzakereci yorumlamacı analiz taraftarlarının ana akım yaklaşımlarla ortak noktası bulunmaktadır. Her iki yaklaşım da çoğulcu toplum varsayımı ile toplumdaki farklı grupların söylem ve
taleplerinin bir müzakere çerçevesinde uzlaşabilir ve müzakereci demokrasi
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ve politika analizinin yapılabilir olduğunu öne sürmektedir (Dahl, 1961; Hajer-Wagenaar, 2003: 25). Bunun için müzakereci bir kamu politikası analizi
önerilmektedir (Fisher, 2003). Bu yaklaşımla modern demokrasilerde, “katılma” uygulamalarının “kendi özü” ile çelişkili olmasını ve halk kitlelerinin
“gerçekten” katılmasının önündeki engelleri göz ardı etmektedir.
Sonuç
Kamu politikası analizi disiplini 1950’lerde Amerika Birleşik Devletleri’nde kamu yönetimi ve siyaset biliminden ayrılarak bir inceleme alanı olarak ortaya çıkmıştır. II. Dünya savaşı sonrasında Amerika Birleşik Devletlerinde ortaya çıkan huzursuzluk ve uzlaşma arayışı bir sosyal programı gerektirmiştir. Kamu politikası analizi ABD’deki bu özgül yönetme sorunundan
doğmuştur ve bu soruna liberal demokratik bir çözüm olarak geliştirilmiştir.
Kamu politikasının bu doğuş koşulları, kamu politikası analizi disiplininin yönünü ve baskın yaklaşımını etkilemiştir. Çoğulcuların egemen olduğu disiplin
1960’lı yıllara dek çeşitli karar alma yöntem ve teknikleri üzerine yoğunlaşmıştır.
Kararsızlık üretimi disiplinin gündemine 1960’lı yıllarda dünyada ve
ABD’de yaşanan çalkantıların bir sonucu olarak girmiştir. Gündeme girdiği
andan itibaren de disipline hâkim çoğulcu anlayış ile kararsızlık üretimi üzerine odaklanan “değer odaklı” yaklaşımı savunanlar arasında tartışmalara neden olmuştur. Kararsızlık üretimi konusu ile birlikte kamu politikalarının “değer yüklülüğü” ve “iktidar” tartışmaları disipline girmiştir. Toplumda iktidarın
küçük bir azınlıkta yoğunlaştığı düşüncesi ile iktidarın çeşitli gruplar ve çıkar
odakları arasında dağıldığı hakkındaki görüşler karşı karşıya gelmiştir.
Çoğulcuların toplumdaki iktidar ilişkilerinin yalnızca “bir yüzünü” gördüğü ve aslında iktidarın “iki yüzü” olduğunu öne süren Peter Bachrach ve
Morton S. Baratz siyahlarla ilgili olarak yaptıkları araştırmalar sonucunda,
toplumdaki bazı rahatsızlıkların şiddet, baskı ve bazı yaptırımların uygulanması ve taraftarlığın harekete geçirilmesi ile kamu politikası gündemine giremediğini, bunun da iktidar uygulamasının bir başka yüzü olduğunu belirtmektedir. Böylece, toplumda açık rahatsızlıklarla birlikte, gündemin kontrolü nedeniyle açığa çıkamayan kapalı rahatsızlıkların da var olabileceği ortaya konulmuştur. Kararsızlık üretimi, iktidar kullanımıyla toplumdaki rahatsızlıkların ortaya çıkmasını önleyecek mekanizmaların kurulması ve tahkim edilmesi
yönünde alınan bir karardır. Steven Lukes, bir adım daha ileri giderek, toplumdaki açık ve kapalı rahatsızlıkların dışında, rahatsızlık olarak görünmeyen,
ancak toplumdaki bazı kesimlerin gerçek çıkarını ihlal eden bazı değerlerin,
çıkarı ihlal edilenlere aşılanması, yani ideolojik kontrol yoluyla da iktidar uy188

Steven Lukes’un Üç Boyutlu İktidar Yaklaşımı: Kararsızlık Üretimi ve Kamu Politikası Analizi Disiplini

gulanabileceğini ortaya koymuştur. Bachrach ve Baratz iktidarın ikinci yüzünün “gündem kontrolü” olduğunu ortaya koymuşken Lukes iktidarın üçüncü
boyutunun “ideolojik kontrol” olduğunu analiz etmiştir. İdeolojik kontrolün
araçları ise Marksist düşünür Antonio Gramsci’den etkilenerek ortaya koyduğu, ideoloji, ideolojik gereçler, bilginin kontrolü, kitle iletişim araçları ve
sosyalizasyon sürecidir.
Lukes’un başlattığı üç boyutlu iktidar tartışmaları Peter Digeser tarafından sürdürülmüştür. Digeser Foucault’nun iktidar yaklaşımını “iktidarın dördüncü yüzü” olarak tanımlamış ve üç boyutlu yaklaşımın da yetersizliğini öne
sürmüştür. Lukes, Digeser’in makalesine kitabının genişletilmiş ikinci baskısında yanıt vermiştir. Lukes, Foucault’nun ilk yapıtları ve sonraki yapıtları
arasındaki farka vurgu yaparak onun “her yerde hazır ve nâzır” ve “kurtuluşun
imkânsız” olduğu ultra radikal iktidar görüşünden son çalışmalarında geri
adım attığını öne sürmüştür. Lukes’a göre Foucault’nun iktidar analizi “abartılı bir ideal tip” olmakla birlikte, Marksistler ve feministler yanında, Foucault’nun takipçilerinin yapmış olduğu alan çalışmaları “ideolojik kontrolün”
nasıl oluşturulduğuna dair önemli katkılar sunmuştur. Lukes, Foucault’nun
“özne yapımı” sürecindeki sosyalizasyon örneklerinin klasik sosyalleşme sürecinden öte yenilik içermediğini belirterek Digeser’in iddia ettiği gibi “iktidarın dördüncü yüzü” analizinin üç boyutlu iktidar analizinden öte bir katkı
sunmadığını açıklamıştır. Buna karşın yorumlamacı yaklaşımların iktidar analizindeki esin kaynaklarından biri Foucault’nun çalışmalarıdır. Yorumlamacılar da Lukes gibi iktidar analizi üzerinde yoğunlaşmıştır. Ancak ne Lukes
2005 yılında gözden geçirerek yeniden yayınladığı kitabında yorumlamacıların görüşlerine yer vermiş, ne de yorumlamacı yaklaşımlar Lukes’un çalışmasını değerlendirmiştir. Her iki taraf da çoğulcu/ana akım politika analizi yaklaşımlarını eleştirerek kendi yaklaşımlarını inşa etmiştir. Lukes sınıf ve cins
gibi toplumsal gruplar ve bunların “çıkarlarının” tahlilini esas almakta ve
“özerk birey” düşüncesini savunmaktadır. Bu iki husus yorumlamacı yaklaşım
taraftarlarının aksine Lukes’un modernist çizgisini ortaya koymaktadır.
Çoğulcular kararsızlık üretiminin analiz edilemeyeceğini ve kamu politikası disiplinine herhangi bir katkısının olmadığını iddia etmektedir. Bu iddia
çoğulcu toplum varsayımı ve davranışçı bilim anlayışının bir uzantısıdır. Çoğulculara göre, toplumda iktidar ilişkileri birçok grup arasında dağınık olarak
kullanılmaktadır ve toplumdaki her huzursuzluk politik arenada mutlaka bir
sözcü bulacaktır. Bundan dolayı, herhangi bir toplumsal grubun rahatsızlığı
ve çıkarlarının zedelenmesi mutlaka politika gündeminde yer alacaktır. Oysa
gerek Bachrach ve Baratz, gerekse Matthew A. Crenson toplumun çeşitli kesimlerine rahatsızlık veren konuların, kimi zaman iktidarın kasıtlı engelleriyle, kimi zaman da toplumda var olan iktidar ilişkilerinin bir sonucu olarak,
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iktidarı elinde bulunduranların “eylemsizliğine” rağmen gündeme getirilemediğini ortaya koymuştur. Lukes kararsızlık üretiminin iktidarın üçüncü boyutunun göstergesi olduğunu ileri sürmüştür. 1990’lı yıllardan itibaren gelişme
gösteren yorumlamacı yaklaşımlar da iktidar analizi üzerine yoğunlaşmıştır.
Türkiye’de Lütfi Yalçın Lukes’un çalışmasından esinlenerek seçim barajı ve
kadınlara pozitif ayrımcılık konularındaki kararsızlık üretimini incelemiştir.
Gökhan Orhan ise yorumlamacı yaklaşım perspektifiyle hava kirliliği izleme
sisteminin tam kurulmaması ve uluslararası protokollerin imzalanmamasının
eylemsizlik yoluyla iktidar uygulaması olduğunu ortaya koymuştur. Dolayısıyla, yapılan alan çalışmaları çoğulcuların iddia ettiği “kararsızlık üretiminin
analiz edilemeyeceği” eleştirilerini geçersizleştirmiştir.
Bu tartışmalar sonucunda; çoğulcuların tek boyutlu iktidar anlayışı ile
yalnızca “karar verme” süreçlerine odaklanan kamu politikası analizi disiplini,
toplumdaki iktidar ilişkilerinin varlığı, iktidar uygulamaları ve iktidarın nasıl
kurulduğuna dair tartışmaları da kapsamaya başlamıştır. Böylece, siyaset teorisi ve siyaset felsefesini karşısına alarak geliştirilen disiplin yeniden bu alanların kavram ve varsayımlarıyla yüz yüze gelmiştir.
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DERGİYE KATKIDA BULUNMAK
İSTEYENLER İÇİN NOT
MEMLEKET Siyaset Yönetim (MSY) 2006 yılında yayın
hayatına başlayan ulusal hakemli statüsünde bir dergidir. 2011
yılından itibaren yılda iki sayı çıkan Dergi, ULAKBİM TR Dizin
Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, IBSS, EBSCO ve ASOS
İndeks’te yer almaktadır.
1- Dergi’ye gelen yazıların, yazım kurallarına uygun olması

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10-

11- Atıf verme ve kaynakça yazımı:

Metin içinde verilen atıflar parantez içinde gösterilmelidir.
-

Metin içindeki atıf:
(Güler, 2010: 18)

-

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

-

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

-

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

Yazıların sonunda kaynakça aşağıdaki şekilde yazılmalıdır:
Tek yazarlı kitap:
Güler, Birgül Ayman, Türkiye’nin Yönetimi: Yapı, 2. Baskı,
İmge, Ankara 2010.
-
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İki yazarlı kitap:
Keleş, Ruşen ve Ayşegül Mengi, İmar Hukukuna Giriş, 2.
Baskı, İmge, Ankara 2015.
-

-

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

-

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

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

-

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